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I.

A CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA REABILITAÇÃO . AS FUNÇÕES DO
CONSERVADOR-RESTAURADOR EM PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA

As estratégias de requalificação das cidades estão intimamente ligadas a uma análise
valorativa das diferentes dimensões urbanas existentes e devem respeitar de forma não
fracturante as vivências e as expressões locais, não olvidando a dimensão cultural material
e imaterial existente. São estas estratégias que determinam, de uma forma orientada, as
respostas às actuais necessidades de reavaliar e intervir de acordo com novos paradigmas
urbanísticos, no sentido da modernização dos espaços e equipamentos e da criação de
novos recursos.
As possibilidades são consideravelmente elevadas mas os riscos são igualmente
significativos.
As estratégias de requalificação urbana correspondem, de forma potencial, a processos de
qualificação e identificação social e cultural que dependem intrinsecamente da reabilitação
do edificado. A Reabilitação Urbana é a área estratégica que tem atribuído novas dinâmicas
aos centros das cidades, do ponto de vista económico e social. Possui actualmente uma
certa semiautonomia disciplinar, com um quadro legislativo próprio e com uma amplitude de
acção que não se encontra circunscrita aos mecanismos metodológicos das áreas mestras
da Arquitectura e Engenharia, obrigando-se a articular com outras áreas técnicas, como a
Arqueologia, a Antropologia e, nomeadamente, a Conservação e Restauro.
A Reabilitação Urbana enquadra-se também, de forma normativa, numa moldura de
determinados princípios de intervenção que, fruto da tecnização e do pensamento crítico
contemporâneo, tendem a ser cada vez menos universais, transversais e consensuais.
Pode-se mesmo dizer que os modelos deontológicos actuais para a Reabilitação Urbana
tendem a alterar-se de forma substancial relativamente aos vigentes padrões teóricos,
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podendo originar divergências cada vez mais evidentes relativamente às concepções e
princípios de intervenção no Património Cultural. São riscos que se colocam à salvaguarda
do património material e imaterial das cidades por dissonâncias essencialmente conceptuais
e programáticas.
Existem diferentes visões relativas às formas de actuação no edificado pré-existente das
cidades. Reabilitação, revitalização, reconversão, readaptação, recuperação. São diferentes
concepções que lidam com o tecido histórico em meio urbano e que culminam em soluções
que podem retirar, manter ou acrescentar valor de identidade cultural. Esta identificação
cultural é bastante evidente na percepção dos elementos patrimoniais da cidade que nos
transmitem valores de autenticidade e que não se limitam ao formal e ao decorativo das
construções. A Conservação e Restauro, como área técnica, salvaguarda a materialidade de
forma a garantir a manutenção de valores de autenticidade nessa construção identitária.
No contexto da Reabilitação, a Conservação e Restauro, embora seja tida em conta do
ponto de vista da execução, é uma área que tem tido uma importância reduzida e um papel
bastante acessório no âmbito dos processos de projecto e decisão. Não sendo a área
fundamental nesse quadro técnico de elaboração de projecto, também não é de todo uma
área acessória ou secundária. Assume antes, pela correcta articulação com todas as
especialidades e pelo conhecimento técnico, histórico e artístico do edificado, uma
participação mediadora e activa no reconhecimento das autenticidades, na identificação
qualitativa e quantitativa dos riscos de perda de valor patrimonial e na concepção das
soluções técnicas com vista à salvaguarda dessas mesmas autenticidades.
No contexto actual da Reabilitação, e de forma evidente, o conservador-restaurador é
normalmente requisitado para a execução dos trabalhos de conservação e restauro em
desenvolvimento de projectos previamente definidos, muitas vezes sem a imprescindível
autoria e pormenorização por parte de um profissional habilitado e qualificado na área.
Frequentemente, os intervenientes são colocados na posição de ter de responder a
soluções programáticas que não vão de encontro com a sua concepção de salvaguarda
patrimonial ou com as suas directrizes deontológicas na conservação dos valores préexistentes, ou então a dar resposta, de forma reactiva, a alguma ocorrência operacional em
obra e que possa ter originado perda de valor patrimonial.
As obras de reabilitação urbana do edificado obedecem, de uma forma prática, a
processos de preservação, demolição e adaptação. O conservador-restaurador terá a noção
de que determinados princípios teóricos da Conservação e Restauro como, por exemplo, o
princípio de intervenção mínima ou o da reversibilidade da intervenção, não podem ser
aplicados em certos casos de forma inflexível. Existem por vezes debilidades estruturais e
danos no edificado que comprometem fortemente as possibilidades de preservação de
estruturas e materiais de valor patrimonial, tanto do ponto de vista técnico como por
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constrangimentos orçamentais, paralelamente aos constrangimentos e incompatibilidades
de concepção arquitectónica. As situações de compromisso existem e devem ser tomadas,
considerando e avaliando os modos de acção que tenham em conta a valorização
patrimonial. Existem diferentes formas de proteger de forma cautelar estes bens e a
definição das medidas a tomar, na fase de projecto, poderá considerar que determinada
acção não tenha que implicar necessariamente a sua destruição parcial ou total.
E no entanto, e de uma forma generalizada, o conservador-restaurador é uma figura
profissional vista injustamente como padecendo de défice de pragmatismo no âmbito da
realização do projecto.
Parece-nos que o conservador-restaurador deve, de forma mais consequente e
deliberativa, exercer as funções previamente identificadas, sendo que a sua função de
reconhecimento das autenticidades e a avaliação e risco de perda de valor patrimonial
poderiam estar devidamente legisladas no âmbito da concepção do anteprojecto e projecto
de execução na Reabilitação. Sendo devidamente estruturados e implementados os
mecanismos de articulação e discussão entre as especialidades, a verificação da
“essencialidade” de certos elementos do edificado pode, de forma mais construtiva, ser
avaliada, evitando um modus operandi de concepção e intervenção em Reabilitação que
não valorize um reconhecimento mais profundo dos valores patrimoniais autênticos
(técnicos, históricos e artísticos) das pré-existências e a definição criteriosa do modo de os
salvaguardar.
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