Financiamentos e Apoios na Reabilitação

Conservação e Restauro:
Uma receita para a CRISE!?
José Cornélio da Silva | Arquitecto

É curioso como a
Conservação e o
Restauro do ponto de
vista económico é tão
mal compreendida.
Lá vai o tempo em que
se recorria ao sapateiro
ou à costureira,
para se aproveitar
ainda um par de
sapatos ou esticar o uso
de uma peça de roupa…
Encerar o chão, pintar
uma janela, caiar um
muro…

N

o entanto, também é verdade que
nunca houve tantos MBA’s e conhecedores
analistas da teoria económica e financeira,
criadores “fabulóticos” de espirais de
crescimento eterno!!!...todavia o resultado
apresenta-se….e é devastadoramente
desastroso.
Mas não vale ficar a rir (ou chorar!!!!)
desses gestores sem resultados…o mesmo
acontece na área da conservação e restauro
dos edifícios…
Quantas vezes se “mata” a obra, justamente
tornando-a insustentável na reparação,
convidando antes à demolição…quantas
vezes o cidadão comum acaba por
preferir “obra nova” em lugar do bom
senso da reparação, por definição menos
dispendiosa…Importa saber como e quando
e sobretudo o resultado final que não deixa
de nos surpreender…no fim o restauro não
é despesa, mas sim investimento e gerador
de economias de escala e dinâmicas
económicas.
Eis aqui lançados os dados do tema que
este texto se propõe responder.
Na economia do antigo regime a
necessidade do “novo” era sempre
entendida como algo a “provar” e com
razão. De facto a tradição consuetudinária
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da história, levava o comum dos cidadãos
a não arriscar o seu pecúnio arduamente
ganho em “algo” que não tivesse provado
utilidade e valor. Assim, nunca foi posta em
causa a “novidade” que afinal esteve sempre
possível, mas considerada ponderada
excepção, num princípio racional de controle
de custos e resultados.
Para quê despender permanentemente,
quando se poderia fazer de uma só vez…e
bem.
Conduzir água num aqueduto representava
uma obra dispendiosa, longa e de grande
durabilidade e fruição, mas a sua utilidade
permanente tinha que ser garantida
pela solidez da estrutura e também
pela salubridade da condução da água.
Segundo a tradição romana a caleira em
mármore, para conduzir a água, era também
fundamental, pois a temperatura da nascente
era praticamente transportada até ao
consumidor. (Quanta boa água se perde pela
“moleza” da temperatura conduzida pelo
tubo de PVC preto?)
No que toca às grandes obras cívicas, os
romanos deram as melhores lições na boa
invenção e gestão do edificar, de outro modo
seria impossível estender e crescer a fruição
do espaço urbano e do império a tantos
povos. A factura dos custos de manutenção

seria impossível!...até aqui não é necessário
nenhum mestrado, apenas “Bom-Senso”!
É claro que todas as arquitecturas eruditas
e depois as populares se fundamentaram
nessas técnicas duradouras e de contida
manutenção. Não fosse isso, o espaço
urbano do castro ibérico e da aldeia gaulesa,
sujeitas a permanente manutenção e sem
perspectivas de durabilidade, jamais teria
possibilidade de evoluir como centro
permanente de uma comunidade organizada.
O mesmo sucederá com os bairros
clandestinos e abarracados, condenados
a manutenções permanentes e de custos
elevados.
A arquitectura militar e religiosa constitui,
na Idade Média, a primeira base séria de
uma ciência da edificação. De facto, ainda
hoje, castelos, catedrais e igrejas (abertas
ao culto ou não) continuam a qualificar uma
paisagem, uma cultura, uma identidade,
e por isso também passaram ao valor
económico de fonte de interesse turístico,
para além do seu motivo original referencial.
Se esses vetustos testemunhos requeressem
a manutenção que hoje o nosso parque
edificado exige, seria rigorosamente
impossível de manter. Teríamos que os
demolir para deles não termos a despesa
de manutenção…tal como ocorre com
os pardieiros industriais nas grandes
metrópoles, arrasados para conter a
degradação, a salubridade, a contaminação
e a higiene social…
Ora regressemos então ao Renascimento.
Se os tratadistas italianos não tivessem ido
ao fórum romano estudar a qualidade da
edificação de Trajano e Hadriano e depois
reproduzido a natureza da forma e os
moldes de edificação, não teríamos hoje
os grandes núcleos urbanos que formam a
unidade cultural, uma espécie de “alma” que

define e caracteriza a entidade urbana das
grandes capitais. Foram eles os divulgadores
das tecnologias da edificação pela Europa e
depois pelo mundo. Ao cumprirem-se regras
continuadas de edificação, naturalmente
evoluindo à medida dos avanços
tecnológicos das gerações, conseguiu-se
acumular uma herança que sem profundos
gestos de manutenção se mantém como
acompanhamento e “recheio”, ou “plenourbano” nos grandes quarteirões das nossas
cidades históricas. Essa massa edificada,
à parte os tratamentos de superfície e
adaptações funcionais ou de higiene
continuam a servir de hospitais, escolas,
universidades, museus, lojas, armazéns,
habitação, etc…
Naturalmente com a pacificação histórica dos
reinos europeus e a consolidação dos grandes
centros capitais dos estados, cresceram as
cidades, interligaram-se, e nos avanços
tecnológicos criaram-se soluções que sempre
permitiam alojar mais gente de forma continuada.
A obra pública também foi crescendo.
Mais tarde, durante o século XVIII, foi-se
estendendo este modelo às colónias
europeias e ao mundo, transpondo-se um
modelo urbano ocidental já destilado, mas
todavia com origem na urbe romana e no
fórum.
Pelas razões conhecidas, o modelo ocidental
vingou sobre os modelos indígenas,
contribuindo estes para um corolário
fundamental na arquitectura que são as artes
decorativas no seu todo. Embora o modelo
organicamente fosse ocidental, todavia
as culturas locais imprimiam a diferença
e a identidade, diversificando, criando a
diferença.
Neste contexto, ao ser utilizada como
base a energia petrolífera e a vulgarização
da deslocação com base no automóvel,

introduzidas que foram tecnologias de
informação globais e virtuais, também com
base na electricidade, julgo ter-se afastado
o paradigma que nos regia, para apenas
surfarmos a mesma monótona “onda”
da novidade e gozarmos uma aparente e
fugaz “libertação”, impondo a criatividade
e a engenharia dos homens contra as leis
do universo, que afinal sempre foram a
inspiração da denominada arquitectura
tradicional.
Fala-se agora de sustentabilidade. Trata-se
apenas de uma verdade que frequentemente
se distorce: só é possível manter em
longo prazo, aquilo que é sustentável,
que pode ser fruível sem endividamento,
isso sim representa o insustentável! Ora
tudo o que representa o arrepio das leis
do universo é insustentável! Telhados
invertidos, jardins verticais, materiais sujeitos
a incompatibilidades físicas ou químicas,
fachadas envidraçadas, etc. É muito fácil
avaliar tudo isto pelos custos irracionais e
verdadeiramente insustentáveis, dos novos
grandes centros urbanos do médio oriente,
e todavia são produtores de petróleo….que
acontecerá quando este cash-flow acabar?
Novos materiais, novas experiências, a
novidade, passou a ser, não a excepção mas
a regra de uma nova dinâmica económica
e social, essa sim, insustentável com a qual
nos debatemos hoje! Como vai ser possível
manter a simples iluminação das auto-estradas do país quando caírem ainda mais
as receitas…isto é o insustentável.
Todavia, o antigo é velho e até o meu
computador com alguns meses “já é velho
como a sé de Braga”!!!!...engano!...Os custos
de manutenção mensais da Sé de Braga
são bem mais baixos que os custos de um
edifício contemporâneo, o envelhecimento
de um, corresponde a caducidade do outro,
a patine do primeiro, corresponde à sordidez
e decadência do outro…
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Existe portanto uma Boa Regra no edificar,
que por razões especulativas se degradou,
chegando hoje a um resultado em que,
em larga escala, as periferias das nossas
cidades históricas são amontoados de
entulho em lugar de novos centros urbanos.
O seu ritmo de degradação devora todos os
possíveis orçamentos municipais em prejuízo
daquilo que é a cidade nuclear, porque se
edificou o insustentável.
Parece ser politicamente incorrecto, mas é
apenas uma clara verdade - trata-se apenas
de um facto: Quando se perde um centro
histórico perde-se uma cidade!...

de progredir, porque essa identidade original
é reentendida e sublinhada, como a ribeira
que regressa depois das cheias ao seu leito
original. Como se tratasse em linguagem
informática de reset-start again! Dispenso-me de tratar este ponto pela extensíssima
bibliografia e publicações científicas sobre
o tema do ponto de vista politico. Basta
apenas recordar o restauro de Atenas por
Péricles no século V a.c. para atestarmos da
vetustez do tema!

Se a verdade é essa descrita, que dizer do
valor económico dos materiais e da mão de
obra? No centro histórico os materiais são o
espelho da natureza geográfica do local nas
suas várias vertentes, mineral e vegetal.
O domínio do meio pelo homem espelha-se
na variedade das artes decorativas que
complementam a arquitectura e que
requereram a sua mão de obra dedicada e
apaixonada.

Mas a recuperação urbana como actividade
e dinâmica económica é outro contexto
bem diferente e gerador de realidades bem
físicas como o crescimento económico por
via da criação de escoamento de produtos
de origem regional e nacional, de criação de
pequenas e medias empresas fornecedoras
de mão de obra, produtos e serviços. Em
boa verdade, todos os intervenientes, na
maior parte receptores de parcelas do
investimento, acabam por, na realidade,
colocar dinheiro na mão das famílias, que
naturalmente habitarão nessa cidade. E nela
farão a sua vida económica também.

Já as periferias são o resultado de uma
dinâmica económica especulativa,
desinteressada do indivíduo enquanto
ser humano, desinteressado da vontade
de fazer cidade, mas apenas baseado no
parqueamento interessado da massa de mão
de obra disponível, reduzida a funções de
dormir, comer e trabalhar.
A recuperação de um centro histórico,
através de políticas directas de conservação
e restauro, tem como objectivo principal o
reencontro positivo do cidadão com o meio
que lhe é próprio e onde vive e trabalha.
Cria-se estímulo, orgulho, vontade de viver e

Num estudo efectuado há alguns anos
pelo Dr. Christian Ost para a então CEE,
tinham sido avaliadas variáveis económicas
contabilizáveis para a construção de
soluções de investimento na área do
Restauro. Consistia esse estudo em tomar
dois exemplos de intervenção monumental,
o restauro da Catedral de Chartres e do
Monte San Michel. Foram efectuadas apenas
análises de ordem económica, procurando
entender o percurso de cada euro investido,
por onde ele seguia, onde se reflectia, onde
gerava poupança, onde gerava investimento,
quando e em que tempo se reflectia na
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economia doméstica dos habitantes…
Esse estudo, que muito me interessou e
que sempre vi descartado, trazia afinal uma
realidade que na altura não interessava
às multinacionais e às corporations
preocupadas em reduzir a variedade de
oferta dos produtos, à custa da destruição
da diversidade e da pujança económica
e equidade social de distribuição de
rendimentos que essa permitia.
Na verdade, quando me ocorre que na
construção moderna o final da linha acaba
sempre na internacional do betão, na
internacional do aço e na internacional
do vidro, já que a mão de obra, quase
escravizada e pouco especializada acaba
por ser frequentemente importada, entende-se que as grandes obras já não beneficiam
directamente os locais onde se implantam…
Assim qualquer estádio ou grande obra
pública que custa sempre muitos milhões,
representa de facto uma verdadeira fuga de
capitais, ficando para os cidadãos apenas
o pagamento dos impostos para liquidar
esse suposto “investimento”!…No entanto
já o fornecedor de telha de canudo, de
serralharia, de carpintaria, etc., as empresas
de mão de obra mais especializada e
nacional, que contribui nas várias vertentes
da intervenção do restauro, acabam por
levar para as famílias o fruto do seu trabalho,
estimulando depois o comércio local e numa
economia de escala o consumo nacional.
Segundo o estudo de Christian Ost cada
criação de emprego na área do restauro de
edifícios significa um efeito multiplicador
triplo, isto é, gera dois empregos na área
de bastidor de fornecedores, produtos e
serviços.

O argumento do custo do restauro é
um falso argumento. Aceitam-se perdas
colaterais colossais na actividade financeira
que não ocorrem nos investimentos de
conservação e restauro, pois o mercado não
é só directo mas também indirecto. Quer isto
dizer que, para além de melhorar a cidade
nas vertentes sociais e económicas, ela
alarga-se às actividades turísticas…o que
é um centro histórico senão o verdadeiro e
original “centro comercial” sustentável ao
contrário dos artificiais que empobrecem
os comerciantes pelos pesados custos de
funcionamento e os cidadãos pela pesada
pegada de despesa urbana…
Um economista italiano, ao estudar os
recipientes da enorme despesa que
constituiu na época o túmulo da Princesa
Pallavicini na Igreja de Sta. Maria del
Popolo, observou que os gastos foram
cair directamente no bolso dos artistas
e fornecedores de mármore, pedras
semi-preciosas, bronze, permitindo
uma transferência de liquidez geradora
de estímulos de crescimento social e
económico. Não tenho visto o mesmo
resultado nos “Grand-Travaux” dos últimos
governos, resultado que seria atingível
se esses investimentos fossem dirigidos
não aos grandes conglomerados e
multinacionais, mas antes aos profissionais,
às pequenas e médias empresas, onde
essa liquidez de investimento acabaria
por SUSTENTAR os centros urbanos pelo
estímulo económico de percolação de
liquidez.
Só assim se entende o investimento público
a criar emprego e a dinamizar a economia,
através de uma verdadeira política de

SUSTENTABILIDADE na promoção da
conservação e restauro dos centros urbanos
e dos monumentos.
Escrevo esta reflexão na esperança que
ela venha a despertar uma outra linguagem
e uma outra atitude, para não regressar à
mesma céptica postura em que também
Alexandre Herculano se colocou por meados
do século XIX escrevendo:
…”é a Economia a Ciência do nosso tempo:
- Todos falam em capitais, em indústria,
em riquezas sociais, em valores: mas que
serão os velhos edifícios; que serão essas
admiráveis máquinas de mármore e de
granito? São resultado ou produto da
concepção, da aplicação, e da execução:
são portanto, uma riqueza social: e porque e
para quê aniquilais vós essa riqueza? Dado
que ela representasse um capital morto,
devereis acaso lançar este fora? Todavia um
monumento, recomendável como objecto de
arte, é um capital produtivo. Calculai quantos
viajantes terão atravessado Portugal durante
um século. Certo que não é para correrem
nas nossas cómodas diligências por nossas
belas estradas, ou navegarem nos nossos
rápidos vapores por nossos espaçosos
canais: certo que não é para aprenderem
a agricultar com os nossos agricultores;
nem fabricar com os nossos fabricantes;
mas para admirarem o mosteiro da Batalha,
o templo romano de Évora, o Castelo da
Feira, a colegiada de Guimarães, o convento
de Belém, e enfim, tantas obras primas de
arquitectura que encerra este cantinho do
mundo. E dizei-nos: credes que o estrangeiro
alcança o fim da sua peregrinação sem
despender muito ouro? Ignorais que esse
ouro se derrama por mãos de portugueses?

E falai vós outros de Economia Politica; e
aniquilais o capital dos monumentos?”
(publicado no Relatório da Comissão
Nomeada por Decreto de 10 de Novembro
de 1875 para a reforma do ensino artístico
e a organização do serviço dos museus,
monumentos históricos e arqueologia)…
Surpreende-nos pois, que muitos destes
recentes e conhecidos MBA’s não tenham
alcançado esta verdade económica, já
adivinhada e tão clara para Herculano. Na
verdade, foi com frequência que publicou na
revista “O Panorama” artigos sobre o modo
em que eram destruídos e sacrificados os
monumentos em Portugal, (até retirar-se
desiludido, em Vale de Lobos, Santarém),
desfechando sobre os grosseiros políticos
do liberalismo críticas bem severas que se
tivessem caído em solo fértil até teriam com
certeza evitado as posteriores críticas de
Eça de Queiroz que económicamente já nos
comparava à Grécia em 1872…será que à
terceira é de vez?
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