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Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O uso de elementos em estuque tem um longo passado, sendo contudo, com o 

Barroco, que este se intensifica. A presente dissertação procura valorizar a arte do estuque 

ao contribuir para a sua reflexão teórica, ainda muito escassa neste domínio, bem como 

analisar o modo como este deve ser recuperado e conservado no interior das construções 

do passado. Para tal, procedeu-se a uma conceptualização da arte do estuque, ao seu 

enquadramento na problemática da preservação do património arquitetónico, assim como à 

análise das técnicas da sua realização e da sua recuperação. Centrámo-nos na cidade do 

Porto e nas suas particularidades. Para uma maior compreensão da problemática da 

preservação do estuque, foram descritas duas intervenções de recuperação em habitações 

privadas, situadas naquela cidade, que tivemos a oportunidade de acompanhar. Concluiu-se 

que tem havido esforços na preservação do estuque de edifícios públicos e na divulgação 

desta arte. Reconhece-se a sua importância cultural e o seu valor arquitetónico. Contudo, 

na maioria das construções privadas, a sua recuperação não tem vindo a ser realizada, 

levando à destruição de muito património escondido, optando-se, frequentemente, pela sua 

substituição e por materiais mais económicos e de rápida aplicação. Finalmente, 

apontamos a necessidade de qualificação dos técnicos chamados a intervir neste sector, 

assim como de estudos de caráter teórico e técnico. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The use of plaster elements has a long history, and yet, with the Baroque, its use is 

intensified. This dissertation seeks to enhance the art of plaster by making a contribution to 

the theoretical reflection, still very scarce in this area, as well as examine how this should 

be preserved and restored or reinterpreted within the buildings of the past. According to 

this purpose, we proceeded to the conceptualization of the art of plaster and we studied the 

problematic issue of architectural heritage preservation. We also proceeded to the analysis 

of its technical conception and recovery. We focused on the city of Oporto and its 

peculiarities. For a better understanding of the problem of plaster preservation, two 

recovery interventions in private homes located in the city were described and we had the 

opportunity to follow them. It was concluded that efforts have been made to preserve the 

plaster in public buildings as well as the dissemination of this art. We recognize the 

cultural importance and its architectural value. However, in most of the private buildings, 

its recovery hasn’t been performed, leading to the destruction of much hidden assets, since 

the decision of its substitution by cheaper materials of rapid implementation has been a 

frequent option. Finally, we point out the need to qualify technicians called to intervene in 

this sector, as well as the need for theoretical and technical studies. 
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“(…) o revestimento é o plano intermédio entre espectador e arquitectura (…)”  

(Eduarda Moreira da Silva, 2009: 131) 
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Introdução  

 

Âmbito e enquadramento do tema  

 

 

Ao longo destes últimos anos, tem vindo a assistir-se, com frequência, à desvalorização da 

arte do estuque, destruindo-se, indevidamente, património de referência da arte decorativa, 

que constitui parte integrante de uma determinada época da história da arquitetura. Aliás, 

muitas obras arquitetónicas, tais como palácios, igrejas e outros monumentos 

emblemáticos desse período da história deixaram de transmitir sensações e despertar 

emoções, uma vez que entraram em processo de degradação.  

 

Na verdade, quando olhamos para a arquitetura do Barroco ou do Rococó, concluímos que 

os espaços interiores ganham outro dinamismo na presença de elementos em estuque, 

sempre que estes elementos nos aparecem aplicados em cornijas e pilastras salientes, os 

quais alteram a leitura dos espaços, criando outros valores e sensações. De acordo com 

Paula Araújo da Silva (2009: 340), é com o Barroco que o estuque enquanto elemento 

decorativo ultrapassa o seu papel como tal, assumindo o papel de composição 

arquitetónica. Vasconcelos (1997: 26, 27, 50) refere que o estuque, considerado muitas 

vezes uma arte decorativa, pode ser considerado uma decoração arquitetónica, uma vez que 

pode ser parte integrante da estrutura de um edifício. De qualquer forma, para o autor, 

existe uma interacção ou interligação formal entre os suportes arquitetónicos dos estuques 

e estes últimos, variável, mas não negligenciável (ibd.). Contudo, esta ligação ou 

dependência não coíbe que o estuque se desenvolva autonomamente e constitua uma das 

mais completas formas das correntes artísticas de cada época (ibd.). Aguiar (1999; in Silva, 

2009: 131), por sua vez, reforça a participação ativa do estuque na composição 

arquitetónica, funcionando como uma camada de apresentação estética, que regulariza as 

superfícies e lhes acrescenta uma função comunicativa importante. Segundo Feilden (1982; 

in Aguiar, 1998: 5) “o primeiro impacto com um edifício histórico é sempre emocional. 
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Esta experiência emocional é altamente influenciada pela aparência da superfície do 

edifício. Na maior parte dos casos uma “nova pele” diminui o valor estético, artístico e 

emocional de um edifício antigo”. Já Charpentrat considera que “o material barroco por 

excelência é o estuque” (1964; in Vasconcelos, 1997: 42). E Marcel Brion afirma que “o 

barroco é a idade de ouro do estuque” (1960; in Vasconcelos, 1997: 42). 

 

Certo que a utilização dos revestimentos e decorações de gesso e cal terá iniciado muito 

antes do barroco, havendo estudos arqueológicos demonstrando a sua presença 9000 a.C., 

na Ásia Menor. Contudo, das leituras que sobre o tema efetuámos, ganhou consistência a 

ideia de que durante um determinado período da história o barroco decorativo alterou 

muitos interiores austeros dando uma nova dimensão e leitura desses espaços, 

principalmente em igrejas de traçado românico, onde foram aplicados elementos 

arquitetónicos em estuque que, para além de constituírem elementos decorativos, permitem 

organizar e definir espaços. O estuque impõe-se, assim, a partir do século XVI, sendo 

utilizado de forma sistemática até ao século XVIII na decoração dos edifícios. No século 

XX, assiste-se a um declínio do uso da arte do estuque, no prisma da concepção e criação, 

devido a uma conjuntura de fatores, entre os quais fabrico em série, a falta de bons 

artificies, a separação entre a arquitetura e as artes decorativas, uma nova atitude estética 

antiornamental e a diminuição da capacidade económica dos mandatários dos trabalhos. O 

estuque perde, deste modo, o seu papel decorativo, passando a funcionar apenas como 

solução de plano liso. Concomitantemente, verifica-se uma diminuição acentuada da mão-

de-obra especializada nos trabalhos de conservação e restauro do património estucado.  

 A revisão bibliográfica que efetuámos sobre os estuques demonstrou que os 

estudos sobre esta área carecem de reflexão teórica, sendo também escassas as 

investigações de carácter técnico. Esta constatação é corroborada por diversos autores, tais 

como Gonçalo Sousa (2009), Hélder Cotrim (2009), Luís Figueiredo (2009), os quais 

salientam a necessidade de aprofundar os conhecimentos científicos nesta área e de os 

divulgar através de publicações. A carência de trabalhos científicos sobre esta temática 

coloca sérias dificuldades à sua reabilitação e conservação, uma vez que esta requer saber e 

dispêndio financeiro. Paula Araújo da Silva (2009: 342) refere que a situação “(…) mais 
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difícil de resolver e mais grave prende-se com o facto de ser um património que não está 

visível e, se não estiver identificado, pode ser destruído sem que a sociedade tenha disso 

conhecimento”.  

 

Pretende-se, assim, com este trabalho valorizar a arte do estuque, evitando que alguns 

valores do nosso património arquitetónico caiam no esquecimento. Dá-se frequentemente 

no nosso país uma atenção redobrada à conservação do azulejo, cantarias nas fachadas 

exteriores, em detrimento da recuperação dos estuques interiores, embora estes façam parte 

integrante da arquitectura dos edifícios, ao passo que o azulejo, muitas vezes, foi aplicado 

posteriormente para a resolução de problemas construtivos. Não se pretende, com isto, 

desvalorizar os esforços de preservação do azulejo, apenas alertar para o esquecimento 

frequente da conservação do que se encontra “escondido” no interior do património 

edificado.  

 

Ao longo da história, é possível encontrarmos publicações que versam sobre os estuques, 

tais como Vitrúvio, responsável pelo primeiro documento escrito sobre os estuques, no 

qual relata técnicas básicas de revestimentos e acabamentos. Mais tarde, em 1472, Alberti 

escreve acerca dos baixos-relevos no seu livro VI; Vasari, no século XVI, refere técnicas 

de estuque na execução de “grottesche”, no “Trattato della Pittura”; Vennoccio 

Biringuccio, em Veneza, em 1540, descreve a execução de moldes de gesso na sua obra 

“La Pirotechnia”; André Felibien, em 1674, fala no seu tratado “Des principes de 

l’architecture de la sculpture, et la peinture et les autres arts qui en dependent” sobre a 

importância estética dos estuques, nos desenhos dos populares “grotescos”; Frei Lorenzo 

de San Nicolás, em 1736, descreve a execução de estuques com guarnecimento de cal, para 

obtenção de bons acabamentos; Manuel Fornes Gurrea, em 1841, em Valência, com a obra 

“Observaciones sobre la prática de edificar”, refere-se aos estuques. É na Áustria que é 

publicado a maior obra acerca dos estuques, em 1948/49, intitulada “Stuckarbeiten” (dois 

volumes), do autor M. V. Kleibelsberg (Vasconcelos, 1997: 42). 

Em Portugal, escasseiam as publicações acerca desta temática. Podemos, contudo, referir o 

“Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga”, de Cardoso Pinto ou as Crónicas do 
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Ocidente, de Diogo de Macedo, embora nenhuma destas publicações verse, 

exclusivamente, sobre os estuques (ibd.: 10). Mais recentemente, podemos realçar autores 

como Flórido de Vasconcelos (uma dissertação sobre os estuques de Lisboa Pombalina, de 

1958/59; um artigo sobre os estuques publicado na Revista MVSEV, em 1961; dois 

estudos de 1991 e 1997, um versa sobre os estuques decorativos do Norte de Portugal e o 

outro sobre os estuques do Porto), uma monografia sobre Afife, Viana do Castelo e os seus 

estucadores, de Meira (1945), bem como alguns trabalhos de investigação, como a tese de 

mestrado de Hélder Cotrim (2004), sobre a reabilitação dos estuques antigos, a tese de 

doutoramento de Maria Leite (2008), sobre os estuques do Porto, no século XX.  

 

 

Objetivos 

 

 

As constatações acima referidas serviram como ponto de partida desta dissertação, 

auxiliando-nos na definição do objeto de estudo, a saber a aplicação dos estuques no 

interior das construções do passado, na cidade do Porto. O nosso objetivo é conhecer o 

modo como o estuque é realizado e aplicado, como forma de alcançar uma maior 

compreensão do modo como deve ser restaurado ou recuperado, apoiando-nos em 

exemplos do que tem vindo a ser feito na recuperação do património estucado no Porto. 

Como o referiu arq. Fernando Távora, na arquitectura o mais difícil é ver com olhos de ver 

(in Aguiar, 1998), ou seja, é essencial conhecermos o nosso objeto de intervenção para 

sobre ele atuarmos.  

 

 

Metodologia 

  

 De modo a alcançar os objetivos acima referidos, no primeiro capítulo, tentar-se-á 

proceder a uma conceptualização da arte do estuque, para, de seguida, contextualizar o 
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surgimento desta a nível internacional e nacional, sendo que, neste último caso, centrar-

nos-emos na cidade do Porto e nas suas particularidades.  

 O segundo capítulo procede a uma análise da problemática da preservação do 

património arquitetónico, no contexto europeu e, em particular, português, com o intuito de 

refletirmos sobre as diferentes atitudes verificadas no restauro e conservação do 

património, bem como sobre as necessidades neste âmbito.  

O terceiro capítulo procura descrever as técnicas de realização do estuque, como forma de 

alcançar uma maior compreensão do modo como deve ser recuperado e conservado. 

Aborda-se, igualmente, as anomalias presentes nos estuques dos edifícios antigos, uma vez 

que, frequentemente, as intervenções de recuperação levadas a cabo nos edifícios antigos 

são mal sucedidas, pelo desconhecimento destas patologias, resultando na permanência dos 

danos ou na ocorrência de novos.  

No quarto capítulo analisar-se-á as etapas prévias às intervenções de restauro e 

conservação, as quais levam à elaboração de um projecto de restauro, tal como vem 

recomendado nas normas das Cartas do Património do ICOSMOS e outros organismos 

internacionais, nomeadamente na Carta de Cracóvia.   

No quinto capítulo, optamos por apresentar alguns exemplos do que foi feito no 

plano da recuperação e conservação dos estuques na cidade do Porto. A ausência de 

informação relativa aos trabalhos de recuperação de edifícios antigos, nomeadamente no 

Porto, levou-nos a referenciar alguns de forma mais sucinta. O Teatro Nacional São João, 

os Palácio do Freixo e da Bolsa constituem exemplos abordados de forma mais 

aprofundada neste trabalho de dissertação, com base em documentação publicada.  

No sexto capítulo, após uma reflexão sobre as intervenções de recuperação de 

edifícios de carácter privado, apresentar-se-á dois exemplos de intervenção de menor 

escala sobre os estuques de uma habitação na Avenida Rodrigues de Freitas e sobre os 

estuques num edifício comercial privado, a Casa bancária J. M. Fernandes Guimarães e 

Companhia, cujos trabalhos de recuperação e as suas diversas fases tivemos a oportunidade 

de acompanhar.  

 Por último, definimos as conclusões do presente trabalho, as limitações identificadas e 

algumas sugestões para futuras investigações. 



     

  

                                                                                                                                 PATRIMÓNIO ESCONDIDO 

            Preservação dos Estuques do Porto 

Capítulo 1 - Enquadramento teórico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

Enquadramento Teórico  

 

 

 

 

 

 

 



     

  

                                                                                                                                 PATRIMÓNIO ESCONDIDO 

            Preservação dos Estuques do Porto 

Capítulo 1 - Enquadramento teórico 20 

 

 

1.1. O estuque - definição e principais 

materiais constituintes 

 

 A palavra estuque deriva da palavra alemã stuki 

(crosta), a qual deu origem à palavra italiana stuco. 

Precederam-lhes as palavras grega komania e latina opus 

albarium (Rondeau, Rondeau & Pons, 2004: 1). 

 Maria Leite (2008: 23) refere que existem 

diferentes definições de estuque na literatura generalista 

ou mesmo artística, devido ao facto das duas matérias-

primas principais, o gesso e a cal, terem dado origem a 

variadas técnicas de revestimento e decoração, pelo que 

define estuque como “qualquer tipo de argamassa em 

cuja constituição entrem o gesso e/ou cal, 

independentemente de outras substâncias que lhes sejam 

adicionadas, da sua técnica de execução e da sua 

aplicação”.  

Assim, a designação portuguesa de estuque é 

ambígua, uma vez que se refere a diferentes elementos, 

como a argamassa de gesso, composições de gesso, areia 

fina, pó de pedra, cimento.  

Os principais constituintes do estuque são a cal, a 

areia e o gesso, sendo a função deste último apressar o 

endurecimento e evitar a abertura de fendas ou que a 

composição estale. 

O gesso é produzido a partir do mineral gipsita 

(também designado de gesso) e composto por um sulfato 

de cálcio hidratado (Ca SO4 2 H2O). O gesso é, assim, 

Fig. 1 Cristais de Gipsita; o gipsita é a 

matéria prima para a realização do 

gesso. 
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uma rocha calcária, que se apresenta em lâminas finas e 

translúcidas. A hipótese mais aceite relativamente à sua 

formação, a partir do período secundário, há cerca de 225 

milhões de anos, refere-se à evaporação de bacias de 

água salgada (Fayolle, 2001: 15). Assim, o gesso 

pertence à família das rochas sedimentares solúveis e 

muito plásticas, designadas por salinas, formadas a partir 

de iões presentes na água do mar ou em bacias interiores. 

Esses iões depositam-se sob a forma de sais quando 

ocorre a evaporação da água e quando a sua 

concentração ultrapassa os limites de solubilidade. A 

sequência do depósito dos sais faz-se em relação com o 

aumento progressivo da densidade da água durante a 

evaporação (depósito de carbonatos de cálcio; mineral de 

gipsita e sulfatos de cálcio; cloretos de sódio; potássio e 

magnésio), sendo que essa sequência pode variar de 

acordo com a temperatura. De realçar que esta sequência 

nem sempre é estratigraficamente perfeita, uma vez que 

os depósitos experimentam fenómenos tectónicos, assim 

como dissoluções e recristalizações. Em suma, esta 

hipótese presume que a formação do gesso não resulta 

somente de uma evaporação estática, mas também de um 

fenómeno de concentração de sais, presentes na água 

conduzida constantemente para bacias de evaporação 

(ibd.: 15).  

A extração do gesso, inicialmente, era feita 

manualmente ou através de mecanismos rudimentares, 

fazendo com que apenas os jazigos de gesso à superfície 

ou pouco recobertos eram explorados. O surgimento de 

máquinas maiores, após a Segunda Guerra Mundial, 

1 - Primeira massa de extração 

2 - Segunda massa de extração 

3 - Terceira Massa de Extração 

V - Poços de ventilação 

E - Poço de extração 

Fig. 3 Desenho em corte de um dos 

processo de exploração da gipsita.  

 

1 

2 

3 

V E 

Fig. 4 Desenho em corte perspetivado de 

uma mina de gipsita.  

 
 

1 - Pilares de sustentação em trapézio 

2 - Extração em bancada  

3 - Armação em madeira  

4 - Escala humana   

5 
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Fig. 2 Processo de formação da gipsita. 
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facilitou a extração do gesso. Foi a partir dos anos 50 que 

as explorações a céu aberto se desenvolveram, em que a 

taxa de recuperação do gesso é muito superior à 

exploração subterrânea, acarretando ainda menos riscos. 

Os métodos mais utilizados para a exploração do gesso 

são a ripagem mecânica ou abate por explosão.  

No que respeita à sua fabricação, a cozedura do 

gesso permaneceu muito empírica até ao início do século 

XX. Os diversos processos consistiam em cozer no 

carvão de madeira blocos de gipso, posteriormente 

triturados. Atualmente, os processos industriais usados 

permitem obter um produto final cada vez mais 

adequado ao uso pretendido, tais como a cozedura direta 

em fornos rotativos, em que a chama nos fornos está em 

contacto direto com o gipso; a cozedura indireta em 

fornos rotativos, em que a chama se encontra no exterior 

do forno, ou noutros dispositivos, como por exemplo o 

fornos-marmitas; a cozedura através da pressão do vapor 

ou em soluções salinas (Rondeau, Rondeau & Pons, 

2004: 7-8).  

A cal é, por sua vez, também um elemento 

importante na arte do estuque. Esta, igualmente 

designada por cal viva, de origem calcária, está presente 

em rochas sedimentares que contêm carbonato de cálcio 

ou carbonato de cálcio e magnésio. A cal obtém-se, 

assim, através de um processo de decomposição térmica 

de calcário, a uma temperatura de 900 °C, dando origem 

a um composto sólido ou em pó.  

A obtenção do estuque de gesso obedece a várias 

etapas. A primeira diz respeito à escolha da pedra de 
Fig. 7 Aguarela de 1904 de um moinho 

a gesso.  
 

 

Fig. 6 Fotografia de um moinho a 

gesso em 1900.  

 

 

Fig. 5 Gravura que representa a 

exploração do gipsita e a sua cozedura. 
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gesso (Leite, 2008: 25). Esta, numa primeira fase, é 

aquecida a cerca de 150ºC, tornando-se opaca e branca. 

Depois, é moída, dando origem ao gesso de estuque 

(semi-hidratado). É, posteriormente, combinado com 

água, transformando-se numa pasta fina. Para evitar que 

este seque demasiado rapidamente, é-lhe, então, 

adicionada cal. A cal viva, antes de ser usada, é 

combinada com água, de modo a que se transforme numa 

pasta homogénea, sendo que após este processo a cal 

deve ficar em repouso no mínimo seis meses. Só assim 

ganha a maleabilidade necessária, evitando que, ao ser 

aplicada, cause fissuras ou sofra retrações.  

Quanto ao estuque de cal, este é constituído por 

quatro componentes: cal, agregado, fibra e água.  

Além da cal e do gesso, a obtenção do estuque 

pode incluir outros aditivos, dependendo do que se 

pretende criar, ou seja, do tipo de decoração ou do lugar 

em que será empregue.  

 

 

1.2. Contextualização a nível internacional 

 

A utilização dos revestimentos e decorações de 

gesso e cal terá principiado no Médio Oriente e na Ásia 

Menor. As primeiras evidências do seu uso remontam a 

9000 a.C., na Ásia Menor (Samia, 2009: 54). Estudos 

arqueológicos têm demonstrado a sua presença nos 

diversos tipos de revestimento, como no Egipto
1
, Creta 

                                                 
1 No Egipto antigo, o estuque era usado para decorar colunas e capitéis dos 

templos, sendo os elementos decorativos mais comuns a folha de acanto e a 

flor de lótus (Mascarenhas & Franqueira, 2007: 1).  

Fig. 8 Pedras de gesso em estado 

bruto. 

Fig. 9 Ásia Menor 9000 a.C., será a 

partir daqui que se iniciou a propagação 

da utilização do gesso. 
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na cultura Minóica, nos palácios), Grécia
2
, Etrúria (nos 

túmulos de Cerviteri), Turquia (6000 anos a.C.) (Silva, 

2009: 131). Na china, o uso do estuque teria tido início 

cerca de 1500 a.C.
3
 No Irão, no século V a.C., assinalam-

se as primeiras utilizações de gesso/estuque na 

construção, nomeadamente nas colunas dos palácios 

(Mouliérac, 2001: 73). 

Foram os Romanos, contudo, quem mais utilizou 

o estuque decorativo na ornamentação na arquitetura. 

Cobriam as paredes e tetos, construídos com materiais 

pobres, bem como colunas formadas por tijolos com uma 

camada de argamassa, onde podiam dar uma nova 

utilização aos mesmos, inserindo pintura ou decorações 

em estuque.  

O primeiro documento escrito que relata técnicas 

de execução e a composição de argamassas é o Livro VII 

da obra De Architectura de Vitrúvio (Leite, 2008: 24). 

No seu livro, Vitrúvio descreve técnicas básicas de 

revestimentos e acabamentos, descrições estas 

comprovadas pela Arqueologia (Silva, 2009: 132). Por 

sua vez, nos escritos de Teofrasto (372 a.C. - 287 a.C) 

encontramos uma descrição sobre a origem, propriedades 

e uso do gipso, o qual se referia quer à pedra de gesso, ao 

sulfato de cálcio hidratado, quer ao gesso propriamente 

dito (Pucci, 2001: 67). Teofrasto refere que o gesso era 

frequentemente usado naquela época, sobretudo no 

Chipre e Próximo Oriente, sendo preparado como nos 

                                                 
2 Na Grécia, o estuque era empregue como material de revestimento das 

superfícies internas e externas, (ibd). 
3 O dragão, as serpentes, as espirais, as folhagens, as flores e, 

posteriormente, a figura do Buda eram os elementos ornamentais mais 

comuns (ibd.).  

 

Fig. 10 Detalhe de ornamento de teto 

do salão do templo Dendera no Egipto. 

Fig. 11 Salão hipostilo do templo de 

Dendera no Egipto. 

Fig. 12 Estuque Terma de Dioclesiano, 

305 a.C. (Mascarenhas & Franqueira, 

2007: 1). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/372_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/287_a.C.
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dias de hoje. Foi no tempo de Diocleciano que apareceu 

a figura do modelador de gesso: o plaster gypsarius 

(Silva, 2009: 142).  

Com o domínio dos Bárbaros, o uso do estuque 

foi desaparecendo, tendo, contudo, permanecido nas 

regiões de forte tradição romana.  

Nos países islâmicos, o uso do gesso e do estuque 

foi muito comum entre os séculos XIV e XIX, onde 

coexistiam influências diversas, desde andaluzas, 

marroquinas, otomanas e italianas. Talvez a ausência de 

pedra ou os materiais pobres usados na construção nos 

países muçulmanos, tais como no Iraque ou na Ásia 

Central, explique o recurso tão frequente ao estuque, 

uma vez que este permitia forrar as construções com um 

material protetor (em países onde o clima é, geralmente, 

quente e seco), visualmente agradável e que possibilitava 

um trabalho decorativo e mesmo o uso da cor.  

Os árabes deixaram, também, inúmeros trabalhos 

elaborados através desta arte na Península Ibérica, 

especialmente em Espanha, veja-se o caso de Alhambra 

em Granada, no século XIV. Nestes legados são visíveis 

as características da arte islâmica, tais como o sentimento 

de horror ao vazio, que se traduz pelo uso de uma 

decoração com elementos geométricos ou vegetais e 

florais; motivos arabescos; caligrafias árabes, como 

passagens do Corão; e um gosto particular pela feição 

estilizada e abstrata. É, ainda, no século XIV, que o 

estuque é redescoberto pelos europeus, nomeadamente 

pelos italianos, tais como Margaritone. Outro nome 

importante, no que respeita ao contributo dado no uso do 

Fig. 3. Forro em estalactite – Mercado em 

Teerã – Irã (Mascarenhas & Franqueira, 2007: 

2). 

Fig. 13 Desenho de Pascal Coste, 

1840, do Bazar Adji-Seid-Hussein e 

banhos públicos em Kashan, Iran. 

Fig. 14 Ampliação do desenho acima 

referido. 

Fig. 15 Alçado do Palácio Chehel 

Sotoun, Iran.  

Fig. 16 Alhambra, Granada em 

Espanha. Detalho de parede. 
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estuque, é Giovani da Fiesole
4
, designado Fra Angelico 

(1384-1455) (Rondeau, Rondeau & Pons, 2004: 2).  

Contudo, é no século XVI, que o estuque se 

impõe. Nesta altura, o pintor Rafael faz renascer a arte 

do estuque, tendo, entre outros, executado ornamentos de 

estuque no Vaticano. Surgem assim novos discípulos 

sendo que, nos séculos XVII e XVIII, a Itália teve um 

papel importante na difusão da arte do estuque na 

restante Europa, exportando para esta diversos 

estucadores. Muitos artistas vinham à Itália, por sua vez, 

aperfeiçoar os seus conhecimentos. A arte do estuque 

espalha-se também pelas colónias portuguesas e 

espanholas. Em França, artesãos italianos, Primaticcio
5
 e 

Rosso
6
, chamados por Francisco I participaram na 

construção do Palácio de Fonteinebleau (1530). Mas é no 

século XVII e, principalmente, no século XVIII que o 

uso do estuque se generaliza neste país. Com o Barroco, 

na viragem do século XVI e até ao século XVIII, fez-se 

assim um uso sistemático do estuque na decoração de 

edifícios e na escultura, onde se destacam nomes como 

Bernini
7
, Barromini

8
, Serpotta

9
 e Reggi. O estuque foi, 

                                                 
4
 Giovanni da Fiesole (1387-1455), nasceu com o nome Guido di Pietro 

Trosini, ficando conhecido como Fra Angelico. Foi um pintor italiano, da 

primeira Renascença, cujos temas retratados versavam, essencialmente, a 

religião.  
5 Francesco Primaticcio (1504-1570) foi pintor, arquiteto e escultor do 

Maneirismo. Passou a maior parte da sua vida em França, onde trabalhou no 

Palácio de Fontainebleau, tornando-se diretor de Fontainebleau, em 1540. 

Foi um dos principais mestres da Escola de Fontainebleau.  
6
 Rosso Fiorentino (1494-1540) foi um pintor italiano do maneirismo. 

Esteve com Primaticcio no Palácio de Fontainebleau, sendo também um dos 

grandes mestres da Escola de Fontainebleau.  
7
 Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), artista italiano barroco, foi escultor, 

arquiteto, pintor, desenhador e cenógrafo. As suas obras encontram-se, 

principalmente, em Roma e no Vaticano. 
8 Francesco Borromini (1599-1667) foi um arquiteto barroco. Desempenhou 

grande parte do seu trabalho em Roma.  

Fig. 17 Pintura de Rafael da Escola de 

Atenas com teto em caixotões de 

Bramante. 

Fig. 18 Castelo de Fontainebleau, 

França. A primeira referência do 

castelo data de 1137. 

Fig. 19 Escultura em gesso de 

Primaticcio, 1535, na escada real do 

castelo de Fontainebleau, França. 
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então, empregue em diversos edifícios, tais como o 

museu do Louvre, o pavilhão de Amalienburg em 

Nymphenburg (Munique), a igreja de Vierzenhheiligen 

(Baviera), o Palácio de Inverno em São Petersburgo e o 

Palácio de Versalhes.  

Com o Neoclassicismo, destacam-se os arquitetos 

ingleses, que recorreram frequentemente ao estuque na 

realização das suas obras, mais direcionada para os temas 

e motivos domésticos, com a ajuda dos estucadores 

italianos que detinham o saber-fazer desta arte. Surge, 

posteriormente, o Neomedievalismo, onde predominam 

nos tetos as nervuras, ogivas e flores. Os tetos irrompem 

molduras, com pinhas, alcachofras e folhas. Numa época 

mais recente, domina o geometrismo da Art Deco.  

Nos Estados Unidos da América, também são 

notórias as influências do estuque na arquitetura. Os 

métodos tradicionais de produção e de instalação do 

estuque decorativo interior foram levados para aquele 

país, nomeadamente, por imigrantes europeus, 

desenvolvendo-se oficinas de estuque ornamental 

artesanais, no século XVIII (Flaharty, 1990). A 

arquitetura Americana Colonial Revivalista do século 

XX contribuiu para o aumento da procura do emprego de 

estuques decorativos, sendo os mais populares os 

medalhões, as molduras e os caixotões nos tectos, ao 

longo dos séculos XVIII e XX. 

 

 

                                                                                                                                                    
9 Giacomo Serpotta (1652-1732) foi um escultor italiano, cuja obra se insere 

no estilo Rococó. O seu trabalho distingue-se pelo recurso ao estuque. 

Trabalhou em Palermo.  

 

Fig. 20 Estudo para o teto das escadas 

do hotel de La Vrillière. 

Fig. 22 Teto da sala de leitura da 

biblioteca pública de Nova Iorque. 

Fig. 21 Teto do estilo Art deco de um 

hotel particular de Paris. 
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1.3. Surgimento do estuque em Portugal 

 

Leite (2008: 24) refere que, em Portugal, a 

primeira referência escrita que aborda o gosto pelos 

estuques surge na obra Da Pintura Antiga, de Francisco 

de Holanda (Francisco D’Olanda), no século XVI. 

Francisco de Holanda partiu para Roma, em 1537, no 

âmbito da política cultural de D. João III, que estimulou 

a presença de bolseiros portugueses nos maiores centros 

da cultura europeia da época, tendo convivido com 

muitos artistas italianos, entre os quais Miguel Ângelo, 

do qual se dizia seu discípulo. Assim, Francisco de 

Holanda, considerado um humanista, pintor, ensaísta, 

historiador e arquiteto, pode ser considerado como um 

dos impulsionadores do gosto pelo estuque em Portugal.  

Tal como na restante Europa, é no início do 

século XVIII, com o Barroco, que se assistiu a uma 

proliferação da arte do estuque em Portugal. No entanto, 

é possível encontrar vestígios de decorações estucadas 

muito antes dessa época, legados dos romanos e dos 

árabes. As mais antigas foram encontradas sob a forma 

de fragmentos em estações arqueológicas, como 

Conímbriga, Troia e na estação arqueológica do Freixo, 

perto de Marco de Canaveses. Encontramos, da Idade 

Média, outros fragmentos em estuque no Alentejo, como 

os da Igreja Matriz de Mértola, na altura mesquita 

muçulmana. Os estuques encontrados nesta igreja 

obedecem ao gosto da arte muçulmana. No período 

Fig. 23 Autorretrato de Francisco de 

Holanda, 1573. 

Fig. 24 Abóbada da charola do 

Convento de Tomar.  
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Manuelino, século XV, são efetuados trabalhos em 

estuque no Convento de Cristo de Tomar, de estilo 

maneirista, tais como a Capela do Milagre em Santarém, 

a Igreja Espírito Santo em Évora, o Convento de Nossa 

Senhora da Conceição em Estremoz, a Catedral de 

Portalegre, a Igreja de Santa Marta e o Palácio de Belém 

em Lisboa, o Colégio de Santo Agostinho em Coimbra, 

entre outros.  

A decoração em estuque, em Portugal, era 

considerada uma arte vinda de fora, uma vez que os 

artistas que executavam os estuques provinham, 

principalmente, da Itália (especialmente do norte daquele 

país, zona de forte tradição no estuque), Inglaterra e 

França. De acordo com Mendonça (2009: 170-174), nos 

anos antes do terramoto de 1755, na primeira metade do 

século XVIII, vários estucadores provindos, 

nomeadamente de Itália, encontravam-se em Lisboa, tais 

como Salla e Bill, Plura, Francisco de Gommassa e João 

Grossi
10

. Grossi terá começado a trabalhar, em parceria 

com Plura e Gommassa, os estuques num teto da igreja 

dos Mártires, na década de 40, do século XVIII. Nesta 

época, encontramos dois tipos de decoração: uma com 

influências da regência francesa e outra de sugestão 

italiana, conotada com o barocchetto
11

.  

Com o terramoto de Lisboa, em 1755, o Marquês 

de Pombal, num esforço de reconstrução da cidade de 

Lisboa, e querendo aproximá-la dos restantes países 

                                                 
10 Giovanni Grossi ou João Grossi nasceu em 1719 na freguesia de S. 

Maurício, na cidade de Como, no norte da Itália. No arquivo da igreja de 

Loreto é possível encontrar referências relativas ao mestre italiano no nosso 

país, o qual refere que Grossi estava em Lisboa em 1743, com residência na 

freguesia de S. Sebastião. Grossi faleceu no nosso país, em 1780. 
11

 O barochetto é uma versão específica do rocaille produzida por Bolonha.  

Fig. 25 Igreja Santa Catarina, Lisboa. 

Fig. 26 Teto em estuque João Grossi 

na igreja de Santa Catarina. 

Fig. 27 Teto transepto na igreja de 

Santa Catarina. 
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europeus, modernizando-a, impulsionou a arte do 

estuque, tendo fundado a Escola de Estuque e Desenho 

nas Reais Fábricas da Seda. É, contudo, no norte do país, 

nomeadamente em Afife, Carreço e Areosa, freguesias 

de Viana do Castelo, que nasceu a maioria dos 

estucadores. Os homens destas regiões emigravam para 

Lisboa e para o Porto, onde trabalhavam como caiadores, 

rebocadores de paredes, em obras, muitas vezes dirigidas 

por estucadores italianos, com os quais aprenderam a arte 

do estuque. Viana do Castelo viu, assim, nascer muitas 

famílias ligadas à arte do gesso, tais como os Meira, 

Baganha e Bezerra, sendo que esta era aprendida no seio 

das famílias. Um dos nomes importantes na arte dos 

estuques, Domingos António Meira, é natural de Afife, 

tendo nascido em 1850. Foi contudo na área de Lisboa, 

para onde foi viver, que desenvolveu a maior parte dos 

seus trabalhos, com o apoio dos estucadores daquela 

freguesia. Algumas das decorações em estuque que lhe 

são atribuídas são o grande salão e os quartos do Palácio 

da Pena, Salão Nobre e Escadaria da Faculdade de 

Medicina de Lisboa, Museu de Artilharia em Lisboa, 

Palácios Barahona (Portalegre), Vilalva (Lisboa) e Estói 

(Faro), Teatro Garcia Resende em Évora, Palácio Sotto 

Mayor de Figueira da Foz, Câmara Municipal de Beja, 

entre muitas outras. 

Em Portugal, foi, como referido anteriormente, 

importante a vinda de artesãos italianos, detentores de 

grandes conhecimentos na arte do estuque, bem como a 

ida de aprendizes portugueses para Itália para 

aprenderem com os mestres do estuque para o 

Fig. 29 Vista do Salão Nobre do 

Palácio da Pena. Teto e Paredes com 

elementos em gesso estuque. 

Fig. 30 Detalhe dos estuques das 

paredes do Salão Nobre do Palácio da 

Pena. 

Fig. 28 Palácio da Pena, Sintra . 

Fig. 31 Teto em gesso estuque de um 

quarto do Palácio da Pena. 
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incremento do uso do estuque na arquitetura. Neste 

âmbito, João Grossi, convidado pelo Marquês de 

Pombal
12

 para dirigir a Aula de Desenho e Estuque, 

integrada na Real Fábrica das Sedas, a partir de 1764
13

 

(Leite, 2008: 51, Mendonça, 2009: 179), foi um grande 

impulsionador das artes decorativas envolvendo o 

estuque. Inúmeras obras em Lisboa devem-se a Grossi, 

tais como: a Casa de Fresco no Palácio de Sintra, o 

Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras, o Palácio do 

Machadinho em Lisboa, a Igreja de São Paulo em Lisboa 

(atual igreja paroquial de Santa Catarina), a Capela da 

Ordem Terceira de São Francisco de Jesus, Capela de 

São Roque em Lisboa, o Palácio Correio Mor em Loures.  

A criação da Aula de Desenho e Estuque foi 

movida pela necessidade de construção de edifícios 

arruinados pelo terramoto de 1755, tendo como objetivo 

a formação de artesãos nacionais competentes. Nesta 

altura, a construção de tetos em fasquiado de madeira, 

servindo de suporte para pinturas e estuques, surge como 

uma alternativa rápida e económica às pesadas abóbadas 

em cantoria e às coberturas em abobadilha de tijolo, além 

de ser uma técnica que se adequava bem ao estilo rococó, 

que então dominava os interiores (Mendonça, 2009: 174-

175). Em Lisboa, outros estucadores italianos 

                                                 
12

 Terá sido através do arquiteto e Provedor dos Armazéns, Fernando Larre, 

que Grossi conheceu o Marquês de Pombal. Mais tarde, Grossi casou com o 

irmão do Marquês, Rosa Bernarda (Mendonça, 2009: 179). 
13

 A Aula de Desenho e Estuque funcionou de 1764 a 1777. Anualmente, 

recebia 15 discípulos, sendo que o período de aprendizagem prolongava-se 

por cinco anos. Foram criadas medidas legais para protegerem os 

estucadores formados na Aula. Assim, em 1771, um alvará régio proibiu o 

exercício do ofício de estucador a canteiros, moldureiros, pedreiros e 

carpinteiros, que não tivessem uma “carta de exame”. Para dirigirem uma 

obra de estuque, os estucadores tinham de ter aprovação na Aula 

(Mendonça, 2009: 180).  

Fig. 32 Grota dos Anjos do Palácio 

Nacional de Cintra. Trabalho atribuído 

a oficina de Giovanni Grossi. 

Fig. 33 Teto em fasquio. Desenho do 

autor. 
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importantes foram Agostinho Guadri (primo de Grossi), 

o qual trouxe a técnica Stucco Lustro (em que o estuque 

é trabalhado em fresco e lustrado, misturando-se cola) e 

apresentava influências provindas de países nórdicos, tais 

como da Alemanha, Holanda e Prússia; Toscanelli 

(também primo de Grossi) e Pedro Chantoforo.  

Outro nome importante da arte do estuque italiano 

é Nicolau Nasoni, que chegou à cidade do Porto em 

1725. Nesta cidade, surgem edifícios abundantemente 

decorados, como o Palácio do Freixo.  

O convento de Mafra, cuja construção iniciou em 

1717, também apresenta trabalhos em estuque realizados 

pelo arquiteto alemão Ludovice.  

Com o Rococó, aligeiraram-se as ornamentações 

barrocas e aparecem os elementos que sugerem 

movimento, assimetria, linhas curvas e delicadas, 

inspirados na arquitetura francesa da época.  

No século XIX, a arte do estuque adotou as 

características neoclássicas, surgindo influências vindas 

da França e da Inglaterra, estas últimas particularmente 

evidentes na cidade do Porto, onde a comunidade inglesa 

era importante. Surgem motivos como urnas, albarradas, 

grinaldas e festões.  

Contudo, no mesmo século, a partir do segundo 

quartel, aparecem as influências do neomedeivalismo e 

neomanuelismo, que se inspiravam na história e glórias 

nacionais. Os estuques mouriscos dos Palácios de 

Monserrate e da Pena em Sintra, o Palácio de Estói, no 

Algarve, o Chalet de Emídio Navarro no Buçaco e o 

Fig. 34 Litografia de 1853 do 

Convento de Mafra. 

Fig. 35 Vista do teto da sala da 

biblioteca do Convento de Mafra. 

Fig. 37 Interior do Palácio de 

Monserrate. 

Fig. 36 Palácio de Monserrate, Sintra. 
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Salão Nobre do Palácio da Bolsa no Porto são 

exemplares dessa época. 

No terceiro quartel do século XIX, assiste-se a 

manifestações baseadas num grande ecletismo. Deste 

modo, aos revivalismos medievalistas, juntam-se 

elementos outrora banidos, sendo usados com menor 

obediência a regras estilísticas. Encontramos, deste 

modo, estuques aparentados ao estilo rococó, misturados 

com elementos provenientes de outras épocas 

(Vasconcelos, 1997: 73).  

No início do século XX, e até à década dos anos 

20, surgem influências da Arte Nova, onde predominam 

a assimetria, as formas fluidas e ondulantes, as linhas 

entrelaçadas, a plasticidade e o movimento, assim como 

a Art Déco, na sua variante mais chegada ao Rococó ou a 

um vegetalismo elaborado e estilizado.  

No entanto, assiste-se nesse século a um declínio 

do uso da arte do estuque, sendo que Leite (2008: 52) 

apresenta alguns fatores na base desse decréscimo, tais 

como o fabrico em série, a falta de bons artificies, as 

mudanças de gosto e a separação entre a arquitetura e as 

artes decorativas (separação definitiva da Escola 

Superior de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura). 

Por sua vez, Figueiredo (2009: 296) refere que, nesta 

altura, reafirma-se o equívoco herdado do Modernismo, 

o qual defende a necessidade de uma estética 

antiornamental. Por outro lado, assiste-se à diminuição 

da capacidade económica dos mandatários dos trabalhos, 

sendo que o estuque perde o seu papel decorativo, 

passando a funcionar apenas como solução de plano liso. 

Fig. 38 Palácio Do Buçaco, projetado 

na sua primeira fase pelo arquiteto 

Luigi Manini. Localiza-se no conselho 

da Mealhada.  

 

Fig. 39 Casa do Major Pessoa, atual 

Museu da Arte Nova. Localiza-se na 

cidade de Aveiro. Projeto dos 

arquitetos Francisco Augusto da Silva 

Rocha e Ernesto Korrodi. 

 

Fig. 40 Espaço comercial no Centro 

Comercial Arrábida Shopping, Vila 

Nova de Gaia. Estrutura de madeira 

com placas de Gesso Estafe. Projeto do 

arquiteto Souto Moura. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Augusto_da_Silva_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Augusto_da_Silva_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Korrodi
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Desta conjuntura de fatores, assiste-se à eliminação das 

artes do estuque no prisma da conceção e criação e ao 

quase desaparecimento de mão-de-obra especializada e 

dos trabalhos de conservação e restauro do património 

integrado (ibd.: 296).  

 

 

1.4.  O aparecimento dos estuques no Porto 

 

Os estuques no norte do país conheceram uma 

introdução e implantação mais lenta em relação ao sul de 

Portugal, devido à tradição dos revestimentos em 

madeira, presentes naquela zona do país em grandes 

quantidades e de boa qualidade, bem como às 

dificuldades na obtenção das matérias-primas para fazer 

os estuques, ou seja, devido à composição 

maioritariamente granítica dos solos no norte. Saliente-se 

que, no Porto, prevalece a tradição dos estuques 

interiores, sendo que no exterior optava-se pelas 

fachadas de pedra. 

Contudo, antes da criação da Escola de Estuque e 

Desenho, fundada pelo Marquês de Pombal, havia já 

trabalhos elaborados em estuque no Porto. Considera-se 

que um dos impulsionadores da arte do estuque no Porto 

foi António Pereira, um mestre lisboeta, que se instalou 

no Porto a partir de 1719, tendo participado em obras da 

Sé do Porto. Podemos ainda referir o papel de dois 

grandes mestres da arte do estuque no Porto, Francisco 

Xavier e João Baptista Picardo Teixeira de Sousa, cujos 

trabalhos surgiram em 1722 e 1770 (Leite, 2008: 55). 

Fig. 41 localização da Sé do Porto, 

Porto. 

Fig. 43 Interior da Sé do Porto. Teto 

em abóbada de pedra. 

Fig. 42 Claustro da Sé do Porto. 
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Como já referido anteriormente, Nasoni, mestre italiano, 

foi também um dos responsáveis pela introdução e 

difusão do estuque, sendo-lhe atribuídos alguns trabalhos 

em estuque no Palácio do Freixo, em meados do século 

XVIII, ao gosto das estéticas do Barroco e Rococó. De 

meados do século XVIII, podemos ainda referir os 

estuques da sobreporta no corredor que liga a Casa do 

Despacho da Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco ao atual Museu, contíguo à Sacristia da 

respetiva igreja; os altares colaterais da Igreja da 

Misericórdia, ao gosto rococó; decoração da claraboia do 

palacete Pacheco Pereira, ao estilo barroco; os estuques 

da Igreja de Santo Ildefonso (Vasconcelos, 1997: 56).  

Contudo, considera-se que o fator decisivo para o 

uso de estuque no norte do país foi a vinda de 

estucadores ingleses no fim do século XVIII para 

trabalhar nas colónias de ingleses, aí instaladas devido à 

exploração do vinho do Porto. Outro fator importante 

para a divulgação do estuque no Porto foi a chegada de 

Luigi Chiari, ao qual se deve os trabalhos de 

ornamentação da Capela e Sacristia da Ordem Terceira 

(1797/98) e da Capela do Cemitério do Prado do 

Repouso no Porto, entre outros.  

 

 1.4.1. As correntes artísticas que passaram pela 

cidade do Porto 

 

Tal como no restante país, no Porto, também 

predominaram as obras em estuque ao gosto do Barroco 

e, mais tarde, do Rococó no século XVIII.  Fig. 46 Liga dos Combatentes. 

Fotografia do autor. 

Fig. 45 Claraboia do palacete Pacheco 

Pereira no Porto.  

Fig. 44 Claraboia do palacete Pacheco 

Pereira no Porto.  
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Os estucadores ingleses e Luigi Chiari afirmaram 

em Portugal a estética neoclássica de influência Adam, 

que perdurou durante o século XIX. O estilo Adam nasce 

dos arquitetos ingleses Robert e James Adam. Este estilo 

caracteriza-se pelas decorações graciosas e mais leves do 

que as do Barroco. Surgem paredes estucadas e 

ornamentadas por pilastras caneladas, com capitéis de 

fantasia; painéis retangulares definidos por molduras 

simples e volumosas, sendo que o interior dos painéis é 

constituído por grinaldas de flores ou folhas de loureiro, 

moldadas no local e atadas por fitas ondulantes; elipses 

finas e círculos. Exemplares deste estilo são a Casa da 

Feitoria Inglesa; Igreja dos Grilos; a Igreja dos Terceiros 

Franciscanos; a Capela do Santíssimo da Venerável 

Ordem Terceira do Carmo; a Capela do Cemitério do 

Prado do Repouso; dois tetos da antiga casa Doutor 

Domingos Barbosa, atualmente Casa – Museu Guerra 

Junqueiro; sala das Sessões do edifício da Cadeia e 

Tribunal da Relação do Porto (1794/95); sala de jantar do 

Palácio dos Carrancas; Palácio dos Terenas, edifício 

onde esteve instalado o Paço Episcopal entre 1916 e 

1957, entre outros. No entanto, na mesma época, 

encontramos um recurso ao estilo romântico, em que se 

recorre a retratos das glórias nacionais e figuras épicas da 

história de Portugal (como por exemplo, Luís de 

Camões, figuras simbólicas de origem cristã), bem como 

um recurso às correntes artísticas do passado medieval. 

Os tetos apresentam rosáceas, surgem os arcos quebrados 

e polilobados. Note-se que as influências árabes, 

também, marcavam a sua presença. Leite (2008: 56-57) 

Fig. 48 Teto da claraboia do edifício 

da Liga dos Combatentes. Fotografia 

do autor. 

Fig. 49 Detalhe dos ornamentos em 

estuque do teto da claraboia. 

Fotografia do autor. 

Fig. 47 Localização do Edifício dos 

Antigos Combatentes, Porto. 
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refere que o retorno aos estilos acima citados explica-se 

pela ostentação da riqueza dos portugueses que 

enriqueceram no Brasil, pelo gosto dos revivalismos do 

passado medieval dos ingleses, assim como à falta de 

arquitetos e à tendência para se recorrer a “empreiteiros 

habilidosos”. Exemplos de obras estucadas nessa altura 

são o Palacete Balsemão; uma sala do Palácio do Freixo; 

um teto da Repartição da Administração Ocidental; sob a 

direção do mestre estucador afifense Luís Pinto Meira, o 

Salão Árabe do Palácio da Bolsa. Assim, naquela época, 

a burguesia em ascensão, endinheirada, ligada às 

atividades comerciais e industriais, constituía a principal 

clientela dos trabalhos realizados em estuque. Uma outra 

clientela importante na cidade do Porto era composta por 

uma nova classe, ou seja, aqueles que regressavam do 

Brasil, ansiosos de ostentar a sua riqueza. Deste modo, 

estes clientes, detentores do poder económico, nem 

sempre iam ao encontro do que se fazia no resto da 

Europa, não acompanhando o que de novo se fazia e 

apreciava na cultura europeia da época.  

No terceiro quartel do século XIX, encontramos 

um ecletismo decorativo de que são exemplo o tecto de 

uma sala do Sindicato dos Enfermeiros do Norte, situada 

no Porto, Palácio do Conde do Bolhão, o edifício da 

Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria 

do Norte, na mesma cidade, entre outros. 

 Tardiamente, o Porto conheceu decorações ao 

estilo da Arte Nova e Art Déco. A Arte Nova, mais 

frequentemente presente no norte do país do que a Art 

Déco, encontra-se em casas da cidade, nomeadamente 
Fig. 52 Detalhe da cornija do teto da 

escadaria do Palácio do Conde do 

Bolhão. 

Fig. 50 Localização do Palácio do 

Conde do Bolhão junto ao marcado do 

Bolhão, Porto. 

Fig. 51 Teto da Escadaria do Palácio 

do Bolhão. 
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nos tetos, como na casa da Condessa de Santiago de 

Lobão, da autoria de António Baganha, ao gosto do 

neorococó da escola de Nancy e do palacete dos 

Viscondes de São João da Pesqueira (Leite, 2008: 57). A 

Art Déco, caracterizada pelos elementos geométricos e 

pela simplificação das formas, empregou-se em painéis 

decorativos de estuque exterior com temas florais, sendo 

o edifício do jornal Art Déco na cidade do Porto.  

 Contudo, é de referir que, apesar do recurso à 

Arte Nova e à Art Déco, este manifestou-se apenas de 

forma pontual, sendo que quer no Porto quer em Lisboa, 

elegia-se maioritariamente as ornamentações 

extravagantes, ao gosto dos estilos e ecletismo do século 

XIX.  

 

 

 1.4.2. Quem encomendava esta arte 

 

Só uma clientela com um nível cultural mais elevado 

aderiu à modernidade. Neste contexto, as oficinas dos 

Meira e dos Baganhas, no Porto, face à variedade de 

gramáticas decorativas, tiveram que adequar a decoração 

estucada às novas exigências, traduzidas, igualmente, na 

construção, cada vez mais, diversificada, fruto do 

progresso técnico, que permitiu novas possibilidades 

construtivas; do crescimento demográfico; do 

desenvolvimento industrial; do aparecimento dos 

transportes públicos; do crescimento das cidades, com 

preocupações sanitárias e funcionais; mas também da 

ascensão da burguesia. As construções eram, assim, 

Fig.53 Teto estilo Arte nova no 

Palacete da condessa de Santiago de 

Lobão no Porto. trabalho de António 

Baganha. 

Fig. 56 Teto do Átrio da Estação de S. 

Bento no Porto. 

Fig. 54 Salão do Palácio da Ega na 

freguesia de Alcântara, Calçada da 

Boa Hora, Lisboa. 

Fig. 55 Teto de um compartimento do 

Palácio do Conde do Bolhão, Porto. 
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diversas, desde casas, palacetes para uso privado, a 

construções públicas, tais como estações de caminho-de-

ferro, mercados, comércios, hospitais, escolas industriais.    

Na atualidade, a maioria dos clientes são 

particulares, embora haja também pedidos por parte de 

entidades públicas.  

 

 

1.4.3. Elaboração de projetos e execução dos 

trabalhos 

 

Na arte do estuque, não é nítida a atribuição dos 

trabalhos elaborados em estuque aos estucadores, uma 

vez que aparecem referências na cidade do Porto tanto a 

mestres trolhas em 1857, a mestres trolhas e estucadores 

em 1866/67, sendo que, até ao início do século XX, 

raramente apareciam menções a mestres estucadores 

unicamente (Leite, 2008: 44-45). Assim, os mestres 

trolhas ou mestres da construção civil eram também os 

estucadores, mas também os cenógrafos, arquitetos, 

pintores, douradores, sendo que as profissões passavam 

de pais para filhos, sobressaindo a natureza familiar 

destas artes (ibd.: 45). Deste modo, as aprendizagens 

eram realizadas no contexto de trabalho. O saber-fazer 

transmitia-se dos mais velhos para os mais novos, que 

começavam como serventes, durante um período de três 

anos, passando a aprendizes e depois a trolhas (ibd.: 45). 

Após este percurso, eram nomeados encarregados, 

dirigindo os trabalhos fora da oficina. Desta forma, e 

reconhecendo a necessidade de se implementar espaços 
Fig. 57 Desenho do espólio de 
Domingos Enes Baganha. 
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de aprendizagem formal das artes, Portugal, desde o 

Marquês de Pombal, viu nascer aulas de desenho, 

academias de artes, escolas industriais, mas, no entanto, 

até finais do século XIX, considerava-se a arte um dom, 

logo, a aprendizagem continuava desvalorizada. Na 

cidade do Porto, em inícios da década de 90, existiam a 

Escola de Desenho Industrial Infante D. Henrique, a 

Escola Industrial Faria Guimarães (mais tarde convertida 

em Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis e, por sua 

vez, Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis), o 

Instituto Industrial e Comercial do Porto. Destas escolas 

fizeram parte nomes importantes na arte do estuque, 

entre os quais o Arq.º Marques da Silva, Gerard Van 

Krieken, Joaquim Gonçalves da Silva e Sousa Caldas e 

os mestres João Alfaro e António Baganha. Deste modo, 

destas escolas saíram mestres com formação em desenho 

ornamental e outras disciplinas ligadas à construção.  

Saliente-se que, na cidade do Porto, existiram 

importantes oficinas que trabalhavam com o estuque, 

entre as quais as oficinas Baganha (uma vez que 

existiram várias pertencentes à mesma família de 

estucadores da Areosa, Viana do Castelo), e Meira 

(família de Afife, Viana do Castelo). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 Desenho do espólio de 

Domingos Enes Baganha. 

Fig. 58 Desenho do espólio de 

Domingos Enes Baganha. 
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2.1.  Contextualização histórica  

 

A atividade de preservação do património 

arquitectónico sofreu alterações ao longo do tempo. 

Preservação significa acto ou efeito de preservar, ou seja, 

proteção, com vista ao prolongamento da vida do 

património cultural, sem perdas da sua autenticidade e do 

seu significado. A preservação do património edificado, 

contudo, nem sempre foi ao encontro da sua proteção, se 

entendermos este conceito como o acto da sua 

manutenção ao longo do tempo, o qual procura evitar ou 

diminuir a necessidade de restauração e conservação do 

mesmo. Durante muito tempo, assistiu-se a diversas 

ações de conservação, alteração de uso e renovação, que 

não devem ser entendidas por preservação do património 

arquitectónico, tal como o entendemos na atualidade 

(Luso, Lourenço & Almeida, 2004: 31). É nos séculos 

XVIII e XIX que tem origem a atividade de restauro e 

preservação do património arquitectónico, tal como é 

concebida hoje.  

Inicialmente, a preservação dos bens patrimoniais 

incluía modificações na sua estrutura e interiores, sendo 

muitos os edifícios que foram, ao longo dos tempos, 

reutilizados para outros fins que não os inicialmente 

definidos, pois era valorizada a utilidade do bem imóvel 

e não a sua importância histórica ou cultural. É com o 

Renascimento, séculos XIV e XV, que nasce o gosto pela 

história e pela imitação da antiguidade greco-romana, 

uma cultura que valoriza os ideias do mundo clássico, 

estando assim criadas as condições para as primeiras 

tentativas significativas para conservar ou recuperar bens 

patrimoniais do passado.  

Fig. 60 Reabilitação de uma igreja na 

cidade de Utrecht, Holanda. 

 

Fig. 61 Project do gabinete Zeec 

Architecten, 2007 2009. 

 

Fig. 62 O volume da igreja foi 

reutilizado para um programa de 

habitação. 

http://www.zecc.nl/
http://www.zecc.nl/
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A problemática da preservação do património 

conheceu diversas atitudes e correntes. Refiram-se as 

influências italianas e francesas, protagonizadas pelo 

Papa Leão XIII e por Viollet-le-Duc
1
 (1814-1879), 

respetivamente, as quais se traduziam na sustentação de 

que se devia destruir nos edifícios todos os acrescentos 

de épocas anteriores, com o intuito de lhes restituir a sua 

forma original, procurando, simultaneamente, 

aperfeiçoar o edifício, com a ajuda de documentos, 

desenhos, ou mesmo, na ausência daqueles, de regras de 

estilo, sem, no entanto, acrescentar contributos pessoais 

(ibd.: 35). Estas ideias ficaram conhecidas como o 

princípio da unidade de estilo, as quais mantiveram a sua 

influência em toda a Europa até ao século XX. 

Concomitantemente, na Inglaterra, nasce uma concepção 

oposta, sustentada por John Ruskin (1819-1900), a qual 

defende a constante manutenção dos monumentos para 

evitar um futuro restauro, bem como recusa a ideia de 

suprimir ou acrescentar partes novas no acto de restaurar, 

ao sustentar que a arquitetura tem como função, ao 

intervir sobre um edifício antigo, transmitir a memória de 

gerações passadas (Choay, 2000, in Boito, 2000: 12). 

Assim, foi no final do século XIX e início do 

século XX, sob os princípios do arquiteto Camillo Boito 

(1836), que se começara a defender intervenções de nível 

intermédio, que constituem a base das teorias atuais. 

Boito foi o pioneiro ideológico e prático do restauro 

científico (ibd.: 48), o qual partilha as concepções de 

Ruskin e Viollet-le-Duc. Propõe uma ação mínima 

                                                 
1
 Arquiteto, desenhador, escritor, crítico e historiador de arte arquitectónica. 

Viollet-le-Duc foi, também, um restaurador de edifícios da Idade Média. 

Era, ainda, um grande admirador do gótico, o qual considerava “o modo 

mais racional de construir” (ibd.: 35). 

Fig. 63 Desenho de Viollet-le-Duc. 

Fig. 64 Aguarela de John Ruskin. Parte 

de São Marcos em Veneza. 
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restauradora. Contudo, os acrescentos de épocas 

posteriores testemunham a história do monumento, sendo 

por isso importante preservá-las. Deve-se procurar a 

manutenção dos bens imóveis ao longo do tempo, de 

forma a evitar o restauro. Quando este ocorre, é 

necessário diferenciar-se a obra antiga e a moderna, 

abstendo-se de recorrer a restauros estilísticos que 

falsificam os monumentos (Luso, Lourenço & Almeida, 

2004: 38).  

Foram estes os princípios apresentados no III 

Congresso de Arquitetos e Engenheiros Civis em Roma
2
, 

no ano de 1883, e que funcionaram como a primeira 

carta de restauro e estão na base dos princípios 

fundamentais das Cartas de Roma (1931) e de Atenas 

(1933) (ibd.: 51).  

 No século XX, Gustavo Giovannoni
3
 (1873) deu 

continuidade às concepções de Boito. Propõe a noção de 

ambiente, a qual traduz a importância da relação 

histórica do monumento com o seu envolvimento, ao 

mesmo tempo que substitui o termo de monumento por 

conjunto histórico, ao considerar os tecidos urbanos, 

igualmente, portadores de valores artísticos e históricos 

(ibd.: 53). Giovannoni foi um dos mais importantes 

intervenientes da Conferência de Atenas de 1931. 

                                                 
2 Boito propôs oito princípios, no III Congresso de Arquitetos e Engenheiros 

Civis, em 1883: 1) diferenciação de estilo entre o antigo e o novo; 2) 

diferenciação de materiais e seu emprego; 3) supressão de molduras e 

decoração nas partes novas; 4) exposição das partes materiais que foram 

eliminadas, num espaço contíguo ao monumento restaurado; 5) incisão de 

uma marca convencional nas partes novas onde se trabalhou, para facilitar a 

identificação; 6) memória descritiva de todo o processo de intervenção no 

monumento; 7) descrição e fotografias das diversas fases dos trabalhos 

depositadas no próprio monumento, ou num lugar público próximo, ou 

ainda a publicação de todo o material; 8) notoriedade visual de todas as 

ações realizadas.  
3
 Arquiteto, engenheiro civil e histórico. 

Fig. 65 Livro de Gustavo Giovannoni, 

O urbanismo enfrenta as cidades 

antigas.  
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 Na Carta de Atenas, em que participaram vinte 

países europeus, também constava a importância da 

reutilização do edifício, mantendo o seu uso original ou 

uso funcionalmente mais adequado, do aspeto envolvente 

do edifício, incluindo novas construções nas suas 

imediações; a aceitação do recurso de técnicas modernas; 

a importância das equipas multidisciplinares entre 

arqueólogos, arquitetos, restauradores, cientistas da física 

e química; a educação e sensibilização das pessoas para a 

importância da preservação do património cultural.  

Desde então, foram criadas novas cartas e 

Convenções
4
, as quais revelam uma noção de património 

que se tem vindo a ampliar, sendo que na atualidade o 

património é indissociável das suas relações com o meio 

em que se insere, na sua dinâmica social e no seu papel 

como elemento simbólico. Neste contexto património 

cultural abrange os objectos arquitectónicos, 

monumentais, escultórios e pictóricos, os conjuntos 

coesos de estruturas edificadas e os lugares naturais 

humanizados com reconhecido valor histórico-estético-

antropológico. 

Concomitantemente, nascem organismos, 

nomeadamente a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), fundada em 

1945 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

define e regula o conceito de património cultural, 

estabelecendo-se Convenções e Recomendações para a 

sua salvaguarda, com a colaboração do Concelho da 

Europa. 

                                                 
4 Refira-se a Carta de Veneza (1964); a Convenção para a Proteção do 

Património Mundial, Cultural e Natural (1972); a Carta de Amesterdão, ou 

Carta Europeia do Património Arquitectónico, adoptada pelo Comité dos 

Ministros do Conselho da Europa (1975). 

Fig. 66 A data de hoje existem em 

Portugal 15 sítios inscritos na lista da 

UNESCO, 14 culturais e 1 natural.   
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Apesar de cada país estabelecer regras próprias e 

comissões especiais para dirigir a preservação do 

património cultural, as cartas vieram uniformizar modos 

de intervir. 

 

2.2.Contextualização histórica em Portugal 

  

 Portugal não terá sido exceção. Considera-se que 

foi no reinado de D. João V que terá nascido o sistema 

português de proteção do património. Em 1721, o rei D. 

João V, em alvará régio, afirma a necessidade de 

qualquer pessoa proteger edifícios com valor histórico.  

O património começou por pertencer à Real 

Associação dos Arquitetos e Arqueólogos (1863), 

constituída por literatos, arquitetos e técnicos, os quais 

revelavam uma adesão às conceções da unidade de 

estilo, com interferências românticas, historicistas e 

nacionalistas, ao mesmo tempo que participava, 

igualmente, de um conceito lógico e estrutural, dominado 

pelo cientismo (ibd.). Na prática, verificaram-se, 

frequentemente, ações de demolição de elementos 

artísticos de qualidade e a construção de outros sem 

qualquer critério histórico-artístico (ibd.: 107-108).  

A preocupação com os edifícios históricos e de 

valor cultural concretiza-se, em 1881, na elaboração, 

pela Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos, da 

primeira lista que classifica os monumentos nacionais. 

No entanto, foi com a República que surgiu a primeira 

legislação efetiva, relativamente à administração, 

conservação e restauro.  

Em 1919, é já possível encontrar na orgânica do 

Ministério do Comércio e Comunicações uma repartição 

Fig. 67 Joaquim Possidónio Narciso da 

Silva, fundador e presidente da 

Associação dos Arquitetos e 

Arqueólogos Portugueses. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_dos_Arque%C3%B3logos_Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_dos_Arque%C3%B3logos_Portugueses
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com atribuições relativas a edifícios e monumentos 

nacionais. Desta repartição nasceu, em 1920, a 

Administração-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (AGEMN), numa tentativa de organizar e 

reunir o trabalho levado a cabo neste âmbito sob um 

único organismo. A AGEMN compreendia todos os 

serviços de arquitetura e construção civil do Estado, bem 

como atividades de restauro, conservação de 

monumentos nacionais (in Decreto-Lei n.º 209, de 17 de 

Outubro de 1920). 

Procurou-se, assim, descentralizar competências, 

mas não se conseguiu uma política coerente neste 

domínio, registando-se uma sobreposição de poderes por 

parte de várias entidades ministeriais, tais como as Obras 

Públicas, a Educação, e as Finanças, resultando na 

desarticulação de ações (Neto, 2001: 18).  

Com o Estado Novo, surge a preocupação com a 

valorização da pátria, nomeadamente através dos 

monumentos, símbolos dos triunfos da Pátria Portuguesa 

(ibd.: 13, 18). É neste contexto que é criada a Direção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 

sob o pelouro das Obras Públicas, pelo Decreto n.º 

16791, de 30 de Abril de 1929, responsável pela 

atividade restauradora do património arquitectónico 

(ibd.). Da AGEMN resulta, assim, a DGEMN, 

organismo que procurava colmatar algumas lacunas do 

seu antecessor, nomeadamente no que respeita à 

dispersão das obras dos edifícios nacionais e à 

dificuldade de acompanhamento das mesmas. A cargo da 

DGEMN ficavam as obras dos edifícios e monumentos 

nacionais, bem como as respeitantes a edifícios cedidos 
Fig. 70 Fotografia antes da intervenção 

de restauro e consolidação. 

Fig. 69 Fotografia antes da intervenção 

de restauro e consolidação. 

Fig. 68 Em 1930 a DGEMN inicia as 

obras de restauro e consolidação do 

castelo de Bragança. 
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ou arrendados onde funcionavam serviços públicos (in 

Decreto- Lei n.º 97, de 29 de Abril de 1929). 

Sob a tutela da DGEMN, houve um incremento 

ao restauro de igrejas, castelos e palácios, assistindo-se à 

destruição de elementos artísticos de épocas anteriores, 

assim como à reconstituição completa de monumentos 

originais, segundo princípios “arqueológicos de 

refazimento conjetural e de purificação bebidos em 

Viollet-le-Duc” (França, 1984, in Neto, 2001: 14).  

 Em 1980 foi criado o Instituto Português do 

Património Cultural (IPPC, IP) e, mais tarde, em 1992, o 

Instituto Português do Património Arquitetónico e 

Arqueológico (IPPAR, IP). Em 2007, foi fundado o 

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, IP (IGESPAR, IP), que resultou da fusão 

do IPPAR e do Instituto Português de Arqueologia (IPA, 

IP) e da incorporação de parte das atribuições da extinta 

Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN).  

 No âmbito dos estuques, Paula Araújo da Silva 

(2009: 342) refere não ter dificuldades em afirmar que, 

nas classificações do património, estão contemplados 

todos os edifícios que possuem estuques de inegável 

valor, “isto porque, se num edifício existem excelentes 

estuques, provavelmente o próprio edifício, no seu todo, 

também é de excelente qualidade, porque só nessa 

altura
5
 eram feitos grandes investimentos nas 

decorações com estuque”.  

 

 
                                                 
5
 A autora refere-se ao século XIX.  

Fig. 73 Fotografia da muralha após as 

obras  de restauro e consolidação. 

Fig. 71 Fotografia da muralha antes da 

intervenção de restauro e 

consolidação. 

Fig. 72 Fotografia da muralha durante 

as obras de restauro e consolidação. 

http://www.ipa.min-cultura.pt/
http://www.monumentos.pt/
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2.3. Diferentes tipos de atitudes:  

 

 

Neste subcapítulo pretende-se abordar a definição 

de restauro, conservação, recuperação e reabilitação que 

será apresentada de forma resumida, para analisar os 

diferentes tipos de atitudes que se têm vindo a verificar 

na preservação do património arquitetónico do Porto, 

mais concretamente aquele onde se verifica a utilização 

da arte do estuque.  

O restauro refere-se a uma metodologia de 

intervenção do património arquitectónico que visa 

restabelecer, regressar à situação primitiva ideal, com 

recurso a materiais ou elementos do mesmo tipo do 

objeto a ser restaurado, bem como a técnicas idênticas às 

inicialmente usadas. Não existe, portanto, a introdução 

de elementos ou materiais diferentes, pois nesse caso 

fala-se de recuperação. Assim, de acordo com McClean 

(1999: 4-5) “restaurar significa devolver um elemento ou 

pormenor à sua forma e aparência originais”, podendo 

também referir-se “à utilização das partes sobreviventes 

para se reproduzirem fidedignamente cópias exatas de 

pormenores em falta ou destruídos”. O mesmo autor 

refere que conservar, por sua vez, pressupõe “uma 

filosofia de intervenção mínima necessária para se 

manter a fábrica original e para se promover a sua 

sobrevivência a longo prazo” (ibd.: 5). Esta atitude 

pressupõe todos os atos que promovem a vida do 

património, com o objetivo de o preservar para aqueles 

que o usufruem.   

Fig. 74 Gráfico representativo das 

diferentes atitudes perante a 

conservação de um edifício. A curva A 

representa o tempo útil de um edifício 

sem manutenção. A curva E representa 

o tempo útil de vida de um edifício 

com manutenção. A curva D 

representa o momento da recuperação 

de um edifício, após ausência da sua 

manutenção. 
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Recuperar distingue-se de restaurar, pelo recurso 

a metodologias, técnicas ou materiais novos no intuito de 

promover a reutilização de um bem patrimonial para o 

fim a que estava definido. A reabilitação, por sua vez, 

visa a reposição da eficácia física e funcional de um 

edifício, ou seja, reutiliza a estrutura e os elementos 

construtivos dos edifícios antigos, admitindo alterações 

ao nível funcional e espacial das funções e dos seus 

elementos constitutivos, para adaptá-los às necessidades 

e exigências de uso contemporâneas. Reabilitar significa, 

igualmente, um esforço de preservar os valores estéticos, 

históricos, arquitectónicos e urbanísticos essenciais 

desses edifícios.   

Aguiar (1998: 3) afirma que “conservar, 

restaurar e reabilitar não podem continuar a ser o álibi 

da mais ampla operação de falsificação arquitectónica 

de que há memória histórica”, pois, de acordo com o 

mesmo, conhecemos pouco a arquitetura da cidade 

antiga, tendo, durante muito tempo, preferido quase tudo 

da arquitetura nova. Aguiar refere que se deve resistir “à 

tentação de trucidar uma galinha de ovos de ouro com 

as tentações autistas dos planos renovadores, nos 

exigentes desejos dos projetos de autor, e aliviados pela 

anestesia que o pluralismo consumista da moda 

espalhou, aos sete ventos” (ibd.: 3). Além disso, é 

fundamental conservar.  

A título de exemplo, refira-se o que sucedeu após 

a II Guerra Mundial, durante as décadas de acelerada 

renovação (décadas de 50, 60 e 70), em países como a 

Alemanha, fortemente afetada pelas destruições, onde se 

praticou uma reabilitação sistemática de centros 

históricos e de antigos edifícios (ibd.: 4). Recorreu-se a 

Fig. 75 Cidade de Dresde na 

Alemanha após o bombardeamento de 

fevereiro de 1945.  
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soluções modernas na renovação total dos revestimentos 

e dos acabamentos originais ainda existentes em edifícios 

históricos. Resultou que, atualmente, tornou-se raro 

encontrar, em países como a Alemanha ou a Áustria, um 

edifício antigo que conserve os seus revestimentos, 

acabamentos e superfícies originais, fazendo com que, 

hoje, os poucos exemplares restantes sejam tratados com 

todo o cuidado.  

Foi a partir das décadas de 80 e 90 que se 

verificou uma atitude contrária à descrita anteriormente, 

nomeadamente em países como a Itália, a Inglaterra, a 

Áustria, a França e a Alemanha, os quais adoptaram uma 

abordagem diferente: tentar sempre que possível 

preservar os acabamentos e revestimentos originais dos 

edifícios antigos, refazendo as lacunas com soluções 

adequadas ou, por outro lado e no caso da conservação se 

revelar impossível, estudar em pormenor as soluções 

preexistentes, preservando alguns vestígios, e efectuando 

novos elementos, com materiais e prestações similares 

aos anteriores (ibd.: 4). Deste modo, actualmente, apenas 

se aceita a substituição dos revestimentos e acabamentos 

originais de um edifício antigo quando se prova, do 

ponto de vista económico e técnico, a impossibilidade 

prática da sua manutenção/conservação (ibd.: 4). Assiste-

se, assim, à adoção de políticas ativas na preservação do 

património, com valorização das soluções tecnológicas e 

dos materiais ancestrais.  

No caso português, o esforço de reabilitação 

começou mais tarde, tendo-se cometido os mesmos erros 

(ibd.: 4).  

Fig. 76 Catedral d'Evreux em Franca 

após o bombardeamento de junho de 

1940.  

Fig. 77 Catedral d'Evreux nos dias de 

hoje. 
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 De acordo com os números do Euroconstruct
6
, 

para 1997
7
, o peso da reabilitação e manutenção no 

conjunto da actividade da construção civil e obras 

públicas era de 45,9% em Itália, 43,3% em França, sendo 

que em Portugal era, apenas, de 4%. Estes números 

denunciam que Portugal era um dos países com o parque 

edificado mais decrépito, tendo, por isso, maiores 

necessidades nesta área. Segundo Vítor Cóias (2007e), 

Portugal tem o maior atraso na renovação dos edifícios 

dos intervalos “anteriores a 1940” e “1941-1960”, sendo 

que no intervalo “1961-1980”, apenas, é ultrapassado em 

atraso pela República Checa. O peso do investimento na 

reabilitação de edifícios no volume total de produção do 

setor é de, mormente, 18,7%, contra uma média de 

37,3% no conjunto dos países do Euroconstruct (ibd.). 

Em contrapartida, em 2002, Portugal é o país da Europa 

que menos reabilitava, mas que mais promovia novas 

construções (bem acima da média europeia). Os números 

do Euroconstruct demonstram-nos que a reabilitação 

tem, ainda, uma expressão reduzida no nosso país, 

prejudicando a salvaguarda do património arquitetónico 

e do património natural do mesmo. 

                                                 
6
 O Euroconstruct foi criado em 1975. Trata-se de um grupo independente 

de investigação, especializado na prospetiva do setor da construção. 

Atualmente, é constituído por 19 países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, 

Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Hungria, Polónia e 

República Eslovaca), da Europa ocidental, central e de leste. Anualmente 

(Junho e Dezembro). O Euroconstruct apresenta dois relatórios anuais para 

cada um dos países membros, que analisa o setor da construção de cada 

país. Faz, também, uma análise global de todos os países e delineia 

perspectivas, à escala europeia, de evolução do sector. Em Portugal, o 

Euroconstruct está representado através do ITIC (Instituto Técnico para a 

Indústria da Construção).  
7
 Em 1997, os países membros do Euroconstruct eram 15 (Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, 

Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido).  
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Fig. 78 Dados do Euroconstruct 

Novembro de 2005  

 

Investimentos na reabilitação em 

Portugal.  
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 A conservação do património, de acordo com 

Vítor Cóias (2007a) apresenta uma complexidade e um 

grau de exigência maiores do que a construção corrente e 

a construção nova, uma vez que pressupõe 

conhecimentos técnicos dos materiais e sistemas 

construtivos tradicionais e contemporâneos. Assim, é 

necessário um amplo conhecimento das artes e ofícios 

antigos e dos materiais originais, pois estes são muitas 

vezes preferíveis às tecnologias hoje empregues e, por 

outro lado, por vezes, é, também, vantajoso recorrer a 

materiais e tecnologias avançadas na conservação dos 

edifícios históricos, que ainda não são comummente 

usadas e conhecidas (ibd.: 5). 

Um dos principais problemas na área da 

conservação do património arquitectónico, prende-se 

com a diminuta ou ausente qualificação dos recursos 

humanos e empresas do sector.
8
 Por outro lado, Cóias 

(2007d: 4) aponta algumas insuficiências do actual 

sistema de qualificação das empresas (reguladas pela “lei 

dos alvarás”), entre elas o facto de estar quase 

exclusivamente pensado para a construção corrente, bem 

como a insuficiente avaliação da competência dos 

recursos humanos disponíveis nas empresas.   

Coías defende que, para contrariar esta situação, é 

necessário estabelecer e adotar critérios específicos de 

seleção das empresas e profissionais chamados a intervir 

                                                 
8
 Apenas 57% dos trabalhadores estão classificados, pelas próprias 

empresas, como qualificados, sendo que 24% seriam semi-qualificados. No 

entanto, estes dados não correspondem à realidade, uma vez que existe um 

elevado número de trabalhadores sem vínculo às empresas, que não estão 

contabilizados nestas estatísticas e que, tendencialmente, não possuem 

qualificação (ibd.). Em Portugal, dados apontam para que dois terços dos 

profissionais da construção civil não tenham mais do que a antiga 4.ª classe, 

sendo por isso um sector onde há uma forte necessidade de qualificação 

escolar e profissional. 

Fig. 79 Casa de Nossa Senhora da 

Conceição, Cedovim, Vila Nova de 

Foz Côa.  Solar ao abandono. 

 

Fig. 80 Palacete Rosa Pena ao 

abandono. Cidade de Espinho. 

 

Fig. 81 Quinta do Parreira em Oliveira 

de Azeméis ao abandono. 

 

 

Fig. 82 Quinta do Parreira em Oliveira 

de Azeméis ao abandono. 
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(desde o planeamento, conceção, projeção, gestão, 

fiscalização e execução dos trabalhos) sobre o 

património arquitectónico, sendo que estes critérios 

devem ser distintos dos da construção corrente (2007a: 

5). Chama a atenção para as figuras profissionais que 

intervêm na conservação do património. Os técnicos de 

formação superior envolvidos na direção das obras de 

intervenção podem ser arquitectos, engenheiros e 

conservadores-restauradores, aos quais cabe a 

coordenação de projetos e a direção de obras de 

intervenção no património, dirigindo equipas 

multidisciplinares, em que poderão colaborar outros 

profissionais, como arqueólogos, mineralogistas, 

arquitetos (paisagista) e engenheiros de diversas 

especialidades, historiadores, entre outros (Cóias, 2007c: 

4).  

Cóias afirma que é fundamental que os arquitetos 

(bem como os engenheiros) sejam possuidores de 

especializações em conservação do património. Assim, a 

exigência de uma maior qualificação constituirá um 

estímulo a uma maior especialização por parte das 

empresas e dos profissionais e contribuirá para uma 

maior eficácia, eficiência e durabilidade das intervenções 

de conservação do património (ibd.: 33). 

O arquiteto é, deste modo, um técnico importante 

no setor da conservação do património arquitectónico, 

nomeadamente no que respeita à coordenação de 

projetos, direção de obras de intervenção no património e 

dinamização de equipas multidisciplinares. 

 

 

Fig. 85 Mosteiro de Seiça na Figueira 

da Foz, ao abandono. 

 

 

Fig. 84 Hotel Termal Serra da Pena, 

freguesia de Sortelha, no conselho de 

Sabugal, ao abandono. 

 

 

 

 

Fig. 83 Casa da Praça, freguesia de 

Frazão, concelho de Paços de Ferreira, 

ao abandono. 

 

 

 

Fig. 86 Forte de N. S. da Graça, na 

freguesia de Alcáçova no distrito de 

Portalegre, ao abandono. 
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3.1. A utilização do estuque no Porto 

 

O estuque, tal como já foi referido, pode ser 

constituído por diferentes elementos, e dar origem a 

variadas técnicas de revestimento e decoração. Assim, 

existem diferentes tipos de acabamentos de estuque, 

sendo os mais encontrados na cidade do Porto os 

seguintes: o estuque liso como revestimento, o estuque 

com relevo ou artístico e as técnicas de estuque com 

finalidade de obter fingimentos de outros materiais, tais 

como o mármore.   

O estuque como revestimento apresenta uma 

superfície lisa, fria, mineral que permite receber pintura, 

funcionando como elemento de revestimento de paredes 

e tectos.  

O estuque com relevo é aplicado em superfícies 

regulares, tetos ou paredes, funcionando como elemento 

decorativo. Apresenta-se sob a forma de elementos que 

delimitam geometricamente ou ajudam à transição entre 

os planos estucados, tais como molduras, cornijas e 

sancas. Também existem elementos em estuque com 

relevo que se enquadram nos campos criados. São estes 

ornamentos vários que resultam do talento e gosto do seu 

autor, mas também obedecem às características 

arquitetónicas do espaço em que vão nascer, para que 

haja uma certa harmonia entre as partes construtivas da 

arquitetura e a forma de ornamentação.  

As técnicas de estuque com vista ao fingimento de 

outros materiais podem ser executadas de várias formas, 

Fig. 87 Corte construtivo de uma 

habitação da Av. Rodrigues de Freitas. 

Desenho do autor realizado com André 

Santos. 
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como por exemplo o stucco-lustro e o stucco-marmo ou a 

escaiola. O stucco-lustro consiste na mistura de duas 

técnicas, sendo estas a técnica do estuque e a pintura a 

fresco. A junção destas duas artes permite-nos um 

resultado de fingidos de vários tipos de mármores e 

granitos. O stucco-marmo ou a escaiola é uma técnica 

que simula os mármores com grande exatidão , obtendo 

um resultado final tão rigoroso que, para além da sua 

qualidade visual de fingimento, consegue reproduzir o 

toque frio da pedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 92 Rodapé do palácio do Conde 

do Bolhão, Porto. Fotografia do autor. 

Fig. 89 Estrutura do pavimento do 

palácio do Conde do Bolhão. 

Fotografia do autor. 

Fig. 90 Cornija de uma habitação do 

Porto. Fotografia do autor. 

Fig. 91 Parede em pedra com estuque. 

Fotografia do autor. 

Fig. 88 Corte esquemático de uma parede com Gesso estuque. 

representação gráfica do autor. 

Friso em gesso  

Reboco em gesso  

Cornija  

Friso  

Soalho  

Barrote  

Tarugo  

Ripa  

Rodapé de madeira  
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3.2.  Aplicação do estuque em paredes 

 

3.2.1. Estuque como elemento construtivo 

  

 

Na cidade do Porto, os estuques mais comummente 

utilizados são os estuques em paredes divisórias, em 

revestimento de paredes de pedra e em tectos. 

No caso das paredes divisórias é de todo 

necessário falarmos, em primeiro lugar, da estrutura que 

vai servir de apoio ao estuque.  

Esta estrutura apresenta uma composição de dois 

tipos: os frontais e os tabiques. Relativamente aos 

frontais, trata-se de uma estrutura de madeira, a qual 

pode ser preenchida com pedra miúda antes de se aplicar 

o fasquiado. Assim, quando falamos em paredes 

compostas por um frontal maciçado, estamos perante 

uma alvenaria de peso considerável. Enquanto a parede 

de tabique é uma alvenaria mais leve, que não necessita 

de alicerços para a sua colocação. Nas várias obras que 

temos vindo a percorrer, não temos encontrado uma 

única forma de realizar as alvenarias de tabique. No 

entanto, uma das mais comuns é formada por prumos de 

madeira ao alto que definem as aberturas interiores da 

parede e tábuas de costaneiras ao alto, que têm como 

função receber, posteriormente, o fasquiado horizontal.  

O fasquiado horizontal é uma estrutura 

secundária composta por um ripado de madeira 

geralmente horizontal que possui uma secção 

trapezoidal, tendo as bases 10 e 18 mm de largura e 12 

Fig. 93 Parede divisória composta por 

um frontal maciçado. 

1 - Enchimento em pedra. 

2 - Estrutura de madeira (Gaiola). 

3 - Ripado de madeira. 

4 - Camadas de enchimento emboço. 

5 - Camadas de acabamento. 

1 

2 

3 

4 

5 

Fig. 94 Costaneiras; são primeiras 

tábuas a serem cortadas num troco de 

uma árvore. Esquiço do autor. 

Fig. 95 Parede divisória de tabique 

com estrutura de madeira. Estrutura 

realizada com tábuas de costaneira. 

Esquiço do autor. 
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mm de altura, com um afastamento de 2 a 3 cm. É 

importante deixar a base maior das fasquias voltadas 

para o exterior, de modo a aumentar o poder de aderência 

das argamassas. Assim, a função do fasquiado 

corresponde à criação de uma base para suporte das 

diversas argamassas de que são compostas as paredes de 

estuque. 

 A primeira camada aplicada é a camada de 

emboço, sendo esta constituída por argamassas pobres, 

cal e areia, com traço de 1:1,5 ou 1:2. A camada de 

emboço, de espessura variável e de superfície áspera e 

irregular, funciona como uma primeira camada de 

enchimento. O seu acabamento irregular permite uma 

boa base de aderência para a camada seguinte, designada 

reboco. Esta é constituída por gesso, cal e areia, sendo 

que o gesso tem como função apressar a secagem desta 

camada. O reboco tem como finalidade servir de 

primeira regularização da superfície. Deve ter 1 a 1,5 cm 

de espessura. Por último, é aplicada a camada de 

acabamento, sendo esta a camada de estuque. Essa 

camada é executada em diversas etapas, sendo a massa 

na primeira fase estendida com uma talocha, de modo a 

obter uma espessura de 2 a 3 mm. De seguida, o 

estucador, com o auxílio de um pano de sarja molhado, 

disfarça quaisquer imperfeições produzidas durante a 

fase de aplicação. Para obter o acabamento final da 

parede, passa-se na superfície estucada uma brocha 

grande molhada, no sentido da luz.  

Quando se trata do revestimento de paredes em 

pedra, na maioria dos casos paredes envolventes e 

paredes-mestras das construções, as diversas camadas de 

estuque já não são aplicadas numa estrutura de madeira 

Fig. 97 Parede divisória em sistema de 

tabique. Camada de acabamento, 

camada de enchimento, ripado pregado 

sobre tabua de costaneira. 

Fig. 98 Detalho da ligação entre a 

parede com acabamento em gesso e 

um soalho de madeira. Desenho do 

autor.  

Fig. 96 Parede divisória em sistema de 

tabique. 

1 - Costaneiras. 

2 - Ripas de madeira de Pinho. 

3 - Camada de enchimento Emboço. 

4 - Camada de acabamento Estuque. 

1 

2 

3 

4 
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mas sim diretamente sobra a pedra, a qual apresenta no 

lado interior um acabamento irregular para facilitar a 

aderência da camada de emboço. Pontualmente, 

podemos encontrar elementos metálicos que funcionam 

como pontos de fixação para a argamassa. O acabamento 

da parede é conseguido através da aplicação de três 

camadas, sendo estas o emboço, o reboco e a camada 

final, o estuque. A totalidade dessas camadas pode 

ultrapassar os 6 cm de espessura. 

 

 

3.3. Aplicação do estuque em tectos 

 

 

3.3.1. Estuque como elemento construtivo 

 

No caso dos tectos, voltamos a ter a madeira 

como elemento estrutural e de fixação das argamassas. 

Nas obras que temos vindo a percorrer, do mesmo modo 

que para as paredes em tabique, não existe uma única 

forma de realizar os tectos em fasquio. Já nos foi 

possível observar as fasquias diretamente pregadas à 

estrutura secundária da habitação, sendo esta as vigas de 

madeira que servem para travar as paredes de alvenaria 

de pedra e para fixar as tábuas de soalho. Esta é uma 

solução menos frequente. A solução que temos 

observado mais vezes consiste na aplicação de uma 

segunda estrutura de barrote com menor dimensão, 

pregada por baixo das vigas dos diferentes pisos. Essa 

segunda estrutura tem como finalidade receber as 

fasquias pregadas da mesma forma como nos tabiques e 

frontais, ou seja, com a secção de maior dimensão 

Fig. 99 Representação gráfica do 

sistema construtivo dos tetos em 

estuque. Desenho do autor.  

1 - Soalho do piso superior 

2 - Estrutura principal 

3 - Estrutura secundária 

4 - Camada de enchimento 

5 - Camada de acabamento 

1
  

2
  

3
  

4
  
5
  

 Fig. 100 Desenho do espaçamento do 

ripado de madeira em tetos. 21 metros 

de ripas por m2. Desenho do autor. 
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voltada para fora. A única diferença que existe entre o 

fasquio das paredes e dos tectos é o espaço entre si. Nas 

paredes, para realizar um metro quadrado de fasquio, são 

necessários 21 metros de fasquias, enquanto nos tectos 

são necessários 32 metros das mesmas. A razão pela qual 

as réguas se encontram mais juntas, cerca de um 

centímetro entre elas, é para permitir reter mais 

facilmente as argamassas. Do mesmo modo, é aplicada 

uma camada de esboço junto ao ripado de madeira. A 

segunda camada é uma camada de regularização, a 

camada reboco, que tem como finalidade receber a 

camada de acabamento de gesso estuque que é aplicada 

da mesma forma que nas paredes.   

 

 

3.4. Estuque como ornamento 

 

 

Quando falamos em estuque ornamental, falamos em 

todos os elementos salientes que podemos encontrar em 

tectos e paredes.  

 

Nas várias obras em que tivemos oportunidade de 

participar e observar, encontrámos várias formas de 

realizar os elementos ornamentais, nomeadamente os 

estuques executados in loco, à mão livre; os estuques 

realizados através de moldes de correr, que podem ser 

executados no local ou em oficina e, posteriormente, 

colocados na superfície pretendida; peças realizadas 

através de formas de gelatina. Podemos considerar que 

os estuques executados à mão livre, no próprio local de 

aplicação dos mesmos, têm maior valor artístico, pelo 

 Fig. 101 Desenho do espaçamento do 

ripado de madeira em paredes. 32 

metros de ripas por m2. Desenho do 

autor. 

 Fig. 102 Estucador a trabalhar o gesso 

in loco. Ferramentas utilizadas para a 

realização do trabalho in loco. 

 Fig. 103 Numa primeira fase é 

realizado um desenho esquemático da 

ideia. 
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facto de ser uma criação espontânea do estucador e, 

como tal, única. Permite, por outro lado, ter uma melhor 

perceção dos efeitos da luz e perspetiva, uma vez que é 

realizado no próprio local. A massa trabalhada fica mole 

o tempo suficiente para se moldar. Depois de endurecida, 

atinge a dureza da pedra. Para obter esta massa, 

emprega-se dois terços de cal e um terço de pó de 

mármore, aos quais se junta um pouco de gesso, de modo 

a atingir a presa da massa. Quando os ornamentos 

possuem maior relevo, as primeiras camadas podem ser 

concretizadas através da argamassa de reboco, que serve 

de base à receção da camada final que será moldada à 

mão livre.  

 

Relativamente aos moldes de correr, também designados 

de cérceas, estes podem ser utilizados de duas formas 

distintas, tal como já foi referido. Estes moldes 

consistem na realização do negativo do elemento a 

moldar (correr), através de uma chapa de ferro ou zinco, 

pregada sobre uma tábua de madeira, com a mesma 

forma da chapa recortada, mas de dimensão mais 

pequena, de modo a deixar a chapa metálica um pouco 

saliente, em todo o perímetro da moldura. Como o 

podemos ver na figura 105, a tábua (1) onde foi pregada 

a chapa metálica (2), é fixada a outra tábua (4), de um 

modo perpendicular ao plano da chapa. Estas duas tábuas 

são reforçadas por uma escora (3). A tábua (4) vai servir 

para encostar o molde à régua-guia (ver figura …). Os 

moldes devem ser feitos de madeira seca e rija, para 

evitar deformações com a humidade e aplainada em 

todas as faces, de forma a facilitar a sua limpeza. 

Relativamente à composição da massa, encontramos dois 

 Fig. 104 Existe uma grande 

diversidade de tipos de ferro de 

acabamento para trabalhar o gesso in 

loco. 

1 

2 

3 

4 

Fig. 105 Desenho de um molde cércea 

de uma moldura corrida diretamente 

no teto. Esquiço do autor.   

1 - Tábua 

2 - Chapa metálica 

3 - Escora 

4 - Tábua   
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tipos: quando se trata das molduras de correr in loco, a 

massa é composta por partes iguais de cal e gesso; 

quando estamos perante elementos corridos em oficina, a 

massa é composta unicamente de gesso.  

 

As formas de gelatina permitem a reprodução de 

diversos ornamentos de estuque. São, por isso, usadas 

quando se pretende reproduzir um elemento em 

quantidade.   

 

As formas de gelatina permitem a reprodução em 

quantidade de diversos ornamentos de estuque. Muitas 

vezes, nas decorações de estuque, encontramos várias 

repetições de ornatos. A necessidade de reprodução de 

elementos idênticos levou os estucadores a utilizarem as 

mesmas técnicas que eram usadas na fundição de peças 

metálicas. A partir de uma substância plástica e bastante 

flexível, sendo esta a gelatina, os estucadores conseguem 

a reprodução de qualquer modelo em gesso sem grandes 

dificuldades. Com essa gelatina é obtido o negativo da 

peça a moldar. Esse negativo é preenchido com um gesso 

bastante fluido, sendo que, após este ter atingido a sua 

presa, é retirada a camada de gelatina. Obtemos assim 

uma reprodução perfeita do modelo inicial. 

 

A gelatina é uma substância neutra, sólida, incolor, sem 

gosto e sem cheiro. É frágil quando seca, mas flexível, 

elástica e bastante tenaz quando húmida. A gelatina pode 

ser obtida de diversas substâncias animais, sendo que a 

mais usada neste tipo de trabalho é proveniente dos 

peixes.      

  

Fig. 106 Desenho de um molde de 

cércea de um friso corrido sobre uma 

bancada. Desenho do autor.   

Fig. 107 Desenho de um molde de 

gelatina.  
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Hoje em dia existe novas técnicas de moldagem. 

Para este trabalho vamos nos concentrar na técnica de 

moldagem através da borracha de silicone. Com a 

utilização desse material é possível realizar um molde 

que permite a tiragem de varias peças. A borracha de 

silicone permite atuar em duas etapas diferentes que 

podemos encontrar num trabalho de restauro. Por vezes 

os moldes dos elementos podem ser realizados em 

oficina o que facilita muito a sua utilização. Mas na 

grande maioria dos caso os moldes devem ser realizados 

in loco. Passaremos a explicar em primeiro a técnica de 

utilização in loco. 

Para uma boa utilização desse método é 

necessário respeitar alguns paços para a obter um modelo 

quase idêntico ao modelo original. Antes da utilização da 

borracha, deve-se efetuar uma limpeza minuciosa do 

elemento a moldar. Quando se trata de estuques em 

habitações privadas não é raro encontrar tectos 

completamentos saturados de camadas de tinta, o que 

acaba por alterar de certo modo a leitura do tecto e dos 

seus ornamentos. Apos a limpeza do elemento a moldar e 

então aplicado a borracha previamente preparada 

consoante o tipo de utilização. Em grande parte dos caso 

a borracha é aplicada a trincha por sucessivas camadas 

finas até recobrir por completo o elemento a moldar. 

Apos ter respeitado os tempos de secagem deve-se 

efetuar um contramolde, peça que vai permitir a borracha 

não perder a sua forma original. Esse contramolde pode 

ser realizado com gesso e sisal. Apos a secagem rápida 

do contar molde esse tem de ser retirado para poder 

proceder a desmoldagem da peça original. Essa operação 

tem de ser realizada com todos os cuidados para evitar de 

Fig. 108 Elemento em estuque 

escondido por várias camadas de tinta. 

Fotografia do autor.   

Fig. 109 Após a remoção das várias 

camadas de tinta, o elemento retoma a 

sua forma original. Fotografia do 

autor.   

Fig. 110 Aplicação da borracha de 

silicone. Fotografia do autor.   

Fig. 111 Peça completamente 

recoberta de borracha. Fotografia do 

autor.   

Fig. 112 Sisal natural. Fotografia do 

autor.   

Fig. 113 Contra molde em gesso e 

sisal. Fotografia do autor.   
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a borracha se rasga. E unicamente nessa fase que se 

consegue ter uma verdadeira opinião sobre todo o 

trabalho que foi efetuado antes.  

Quando os moldes podem ser realizados em 

oficina o trabalho torna-se muito mais rápido sendo que a 

borracha já não é aplicada à trincha mas sim colocada 

por cima da peça a moldar. Todas as primeiras etapas de 

limpezas são na mesma necessárias para poder obter o 

melhor molde. Mas a etapa da aplicação torna-se mais 

rápida e em muitos caso o contra molde já não tem razão 

de ser sendo que a própria borracha já realiza a base de 

apoio do molde. 

 

 

3.5. Diversos acabamentos decorativos 

 

 

3.5.1. Escaiola  

 

Denominam-se de Escaiola as imitações de pedra 

caras, como o mármore ou o granito. O seu nome deriva 

do italiano scagliola, que significa pequenas lascas de 

pedras. Ao longo dos tempos, estes tipos de pedra foram 

sempre associados às construções luxuosas. No entanto, 

por causa do seu custo dispendioso e mesmo da sua 

raridade, visto que alguns países não os possuíam nos 

seus solos, recorreu-se a alternativas. A Escaiola tornou-

se, assim, parte integrante de várias habitações e 

palácios, aplicada em paredes, pilastras e colunas. 

Pressupõe-se que a Escaiola foi aplicada pela primeira 

vez na Lombardia, no século XVII, por Guido Sassi. No 

entanto, é provável que esse artista tenha reutilizado uma 

Fig. 115 Negativo em borracha de 

silicone da peça moldada. Fotografia 

do autor.   

Fig. 116 Colunas do Teatro Circo. 

Fuste em pedra revestido com escaiola, 

capitel jónico em gesso.  

Fig. 117 Restauro nos anos 80 de uma 

coluna do hotel Willard 

Intercontinental em Washington.  

 

Fig. 114 Após a secagem da borracha, 

esta é retirada com cuidado para não a 

rasgar. Fotografia do autor.   
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técnica usada bem antes, visto que, na época egípcia, já 

existiam fingimentos de mármore nos túmulos. 

A Escaiola é composta por vários materiais, 

sendo estes o gesso, o cimento branco e as tintas de 

diversas cores, que permitem obter os fingimentos dos 

diversos tipos de pedras, como os mármores, pórfiros, 

alabastros e outras pedras ricas usadas nas decorações. A 

Escaiola pode ser executada de duas formas: no próprio 

local, diretamente sobre a superfície ou em oficina para, 

posteriormente, ser aplicada nos devidos locais.  

 

 

3.5.2. O estuque à Italiana 

 

O estuque à Italiana é feito sem gesso e destina-se 

a ser pintado a fresco, o que quer dizer antes de secar. 

Sobre o reboco da parede, faz-se o esboço, aplicando 

uma primeira camada de cal e areia branca grossa, sendo 

o traço de 1:2. Convém que a cal seja fina, de boa 

qualidade e bem extinta. Sobre a primeira camada, 

aplica-se uma segunda camada de cal fina e de areia 

branca fina crivada, com traço igual ao da primeira. A 

terceira camada é constituída pelos mesmos materiais, 

mas em partes iguais. 

É então que se põe o fundo, isto é, que se aplica 

uma camada de cal simples em pasta, sobre a qual se 

executará a pintura a fresco, devendo, em cada dia, 

preparar-se apenas o fundo necessário para o trabalho de 

pintura desse dia. Se não houver tempo de acabar, será 

preciso remover o excedente da camada que não foi 

pintada para repetir-se os passos anteriormente descritos. 
Fig. 121 Com uma faca ou uma 

espátula, corta-se o "pão" de gesso em 

fatias . 

Fig. 120 Juntam-se as diferentes 
massas realizadas em distintas 
tonalidades. Junta-se ainda um gesso 
líquido de cor mais escura, de modo a 
obter o efeito dos veios da pedra. 

Fig. 118 Desenho representativo de 

uma coluna em pedra com 

revestimento em escaiola. Desenho do 

autor. 

1 - Estrutura da coluna em pedra 

2 - Camada de Escaiola 

3 - Base em Gesso 

1 

2 

3 

Fig. 119 A partir da mistura de gesso e 
de um dado pigmento de core realiza-
se uma massa consistente de 
diferentes tonalidades. 
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Para este tipo de trabalho, aconselhava-se que a 

cal já fosse velha, isto é, que tivesse pelo menos dois 

anos, de modo a ter a certeza da sua completa extinção, 

porque, sendo mal extinta, ela fenderia seguramente o 

estuque depois de pronto.        

 

 

3.6. Anomalias do estuque 

 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de anomalias em 

estuques, as quais surgem em função de diferentes 

fatores e, mesmo, da sua combinação. Estas patologias 

podem ter origem natural, como humana, sendo que, 

muitas vezes, se encontram ambas subjacentes à 

deterioração dos materiais, neste caso os estuques. 

O agente agressor mais comum nas construções 

antigas é a água que humidifica os materiais. A água 

pode ter repercussões negativas sobre a durabilidade dos 

materiais, conduzindo, em certas situações, à 

inviabilização da sua recuperação e reutilização, levando 

à necessidade da sua substituição (Aguiar, Cabrita & 

Appleton, 2005: 40). A presença da água pode ter 

origem: nas construções, como por exemplo coberturas 

em telhado mal construídas ou conservadas, as quais dão 

lugar a infiltrações; na humidade de construção; na 

humidade do terreno; na humidade de precipitação; na 

humidade de condensação; na humidade devida à 

higroscopicidade dos materiais; na humidade derivada de 

causas fortuitas. 

Outra causa de formação de patologias no estuque 

remete para o aparecimento de eflorescências. Na base 

Fig. 123 Exemplo de uma intervenção 

humana pouco cuidada num teto em 

estuque da baixa do Porto. Fotografia 

do autor.  

Fig. 125 Resultado de várias 

infiltrações de água num teto em 

gesso. O gesso fragiliza-se e acaba por 

ruir com a absorção da água.  

Fig. 124 Mais um exemplo de uma má 

conciliação de uma intervenção com o 

existente, num edifício da Baixa do 

Porto.  Fotografia do autor. 

Fig. 122 Essas fatias serão trabalhadas 

com uma espátula até obter uma 

superfície perfeitamente lisa. 
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da sua ocorrência estão movimentos de água, 

provenientes do solo, de origem pluvial, da rotura de 

tubagens ou de outras causas fortuitas (Silveira, Veiga & 

brito, 2001: 2). As eflorescências são exsudações de sais 

minerais solúveis em água, que se podem manifestar 

sobre os elementos estucados (ibd.: 2). A composição 

dos estuques é muito variável, contudo estes apresentam 

elevada porosidade e higroscopicidade
1
, devido à elevada 

variação nas dosagens dos seus componentes e aditivos 

(ibd.: 2). Assim, o estuque, em contacto com a 

humidade, apresenta-se manchado, levando ao 

empolamento e desligamento, bem como à fissuração das 

diversas camadas de argamassas, quando não se intervém 

atempadamente.  

As fendilhações constituem outro grupo de 

fatores que afetam as características do estuque. Estas 

podem ser originadas por causas intrínsecas e 

extrínsecas. Entre as causas intrínsecas encontram-se as 

retrações que podem ocorrer numa fase inicial após a 

construção. Como causas extrínsecas encontramos os 

movimentos diferenciais das construções, gerados por 

variações dimensionais de origem térmica, assim como 

hídrica e geológica, pelo assentamento de fundações 

(Aguiar, Cabrita & Appleton, 2005: 55). As fendilhações 

surgem quer em tectos como em paredes, deteriorando as 

superfícies estucadas e os ornatos em estuque. 

A deficiente conservação e manutenção dos 

edifícios conduz ao aparecimento de anomalias nos 

                                                 
1
 “A higroscopicidade é a propriedade que os materiais porosos têm para, 

quando colocados num espaço seco num meio ambiente com uma dada 

humidade relativa, reterem nos seus poros uma certa quantidade da 

humidade existente no ambiente, até se atingir uma situação de equilíbrio 

dita de equilíbrio higroscópico, com esse ambiente” (Aguiar, Cabrita & 

Appleton, 2005: 48).  

Fig. 126 Claraboia típica da construção 

portuense ao abandono na rua de 

Cedofeita, Porto.  

Fig. 127 Exemplo de aparecimento de 

fendilhações na mesma claraboia. 

Fotografia do autor.  
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estuques. Esta pode traduzir-se no envelhecimento e 

degradação dos materiais, devido à ação continuada dos 

fatores climáticos; ao tipo de ocupação dos edifícios; ao 

recurso a processos de limpeza e conservação 

desadequados; à ausência de qualquer tipo de ação de 

manutenção (ibd.: 41). 

Por último, temos vindo a observar que a 

incompatibilidade dos materiais usados nalgumas 

recuperações tem provocado deteriorações nos diferentes 

materiais, alguns dos quais suscetíveis de afetar o 

desempenho do edifícios face aos fatores naturais. Como 

exemplo mais comum nos estuques, encontramos o uso 

indevido de argamassas ricas em cimento Portland, 

totalmente incompatíveis com os rebocos pobres, de cal, 

areia e gesso, levando ao aparecimento de fissurações e 

mesmo deslocamentos dos revestimentos recuperados.  

 

Fig. 128 Exemplo de argamassa de 

cimento Portland sobre reboco de tipo 

pobre. Fotografia do autor. 
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4.1. Alguns exemplos de recuperação na 

cidade do Porto 

 

Na cidade do Porto podemos encontrar diversas 

obras estucadas, entre as quais o Palácio do Freixo, a 

Igreja dos Grilos, o Museu Soares dos Reis, o antigo 

Colégio dos Maristas, o Teatro Nacional São João e o 

Palácio da Bolsa.  

A fase do estudo do estado da arte acerca dos 

edifícios estucados na cidade do Porto, bem como das 

suas obras de restauro, revelou a existência de pouca 

informação acerca desta problemática, nos diferentes 

tipos de publicações. Contudo, optou-se por fazer uma 

referência às obras estucadas para as quais não foi 

possível reunir a informação desejada, tais como a Igreja 

dos Grilos, o Museu Soares dos Reis, o antigo Colégio 

dos Maristas e o Palácio da Bolsa, permitindo-nos uma 

pequena abordagem acerca dos mesmos. Relativamente 

ao Palácio do Freixo e ao Teatro São João, os quais estão 

descritos mais aprofundadamente nas diferentes 

publicações, explanar-se-á as abordagens de recuperação 

dos estuques com maior pormenor.  

  

 

4.1.1. A Igreja dos Grilos 

 

A Igreja dos Grilos, também denominada Igreja 

de São Lourenço, foi construída no século XVI, em 

1577, ao estilo maneirista. Situa-se no Largo do Colégio, 

no Porto. Foi classificada como Monumento Nacional 

Fig. 129 Localização da Igreja dos 

Grilos no Porto.  

Fig. 130 Igreja dos Grilos após 

recuperação.  
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em 1982 (DR 47 de 26 de Fevereiro de 1982)
1
. Na 

capela-mor, encontram-se estuques decorativos.  

 

 

4.1.2. O Museu Soares dos Reis 

 

O Museu Soares dos Reis foi classificado como 

Imóvel de Interesse Público em 1934 (DG 136 de 12 de 

Junho de 1934)
2
. Inicialmente designado como Palácio 

dos Carrancas, começou a ser edificado em 1795, como 

fábrica da família Moraes e Castro. O projeto foi 

elaborado pelo arquiteto Joaquim da Costa Lima 

Sampaio, inserindo-se na corrente neoclássica, marcando 

a arquitetura civil dos finais do século XVIII. Construído 

ao estilo neoclássico, o Palácio dos Carrancas acolhe no 

seu interior estuques, nomeadamente na sala de jantar. 

Ao longo dos tempos, serviu de quartel-geral e residência 

a inúmeras personalidades, sendo, posteriormente, 

entregue à Misericórdia.   

Foi em 1942 que foram inauguradas as suas 

novas instalações, sendo transformado em museu. Em 

1992, o arq. Fernando Távora foi autor do projeto de 

remodelação do Museu, criando novos espaços, tais 

como um auditório, um departamento educativo, salas de 

exposição temporárias, zonas de acolhimento, cafetaria, 

lojas e acessos. 

 

 

 

                                                 
1
 In IPPAR, IP, Instituto Português do Património Arquitetónico. 

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa. Arquivo consultado em 20 

de Fevereiro de 2009. Nas referências do IPPAR não constam informações 

relativamente ao autor do projeto da Igreja dos Grilos.  
2
 Idem.  

Fig. 131 Localização do Museu Soares 

dos Reis, rua Dom Manuel II, Porto. 

Fig. 132 Museu Soares dos Reis após 

recuperação.  

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa
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4.1.3. O edifício dos Maristas 

 

O edifício dos Maristas, onde esteve instalado o 

Colégio dos Maristas, encontra-se em vias de 

classificação (Despacho de Abertura de 9 de Maio de 

1996 e de 14 de Novembro de 2000)
3
. Construído no 

século XIX, ao estilo neoclássico, enquadra-se na 

arquitetura civil do século XIX. Desconhece-se o 

arquiteto que projetou o edifício, embora haja indícios 

que possam atribui-lo ao arq. Joel da Silva Pereira.  

Recentemente, o edifício dos Maristas foi 

ocupado por uma agência do private banking do BES 

(Banco Espírito Santo), após conclusão das obras de 

restauro, sob a alçada dos arquitetos António Portugal 

Mendonça e Manuel Amorim Reis. Os trabalhos de 

recuperação foram executados pela OPCA (Obras 

Públicas e Cimento Armado, S.A.)
4
. As obras incluíram 

uma remodelação das infraestruturas e substituição da 

cobertura, bem como uma intervenção de recuperação de 

carpintarias, pinturas e estuques, tendo sido desenvolvido 

um esforço para preservar as características dos trabalhos 

originais. Foi, também, construído um edifício anexo, 

para funcionar como auditório para eventos culturais. A 

Câmara Municipal do Porto premiou as obras de restauro 

levadas a cabo neste edifício com o Prémio João de 

Almada 2006.  

                                                 
3 Idem.  
4 A OPCA, Obras Públicas e Cimento Armado S.A., é uma empresa que 

atua no setor da engenharia, construção civil e obras públicas desde 1932. 

Hoje, faz parte da OPWAY, resultante da fusão da OPCA e da SOPOL 

(Sociedade Geral de Construções e Obras Públicas, S.A.). In OPWAY. 

www.opway.pt. Arquivo consultado em 25 de Abril de 2009. As obras do 

edifício dos Maristas tiveram um custo de cinco milhões de euros. In 

AECOPS. 

http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_

news&p_sessao=&xcode=18519292. Arquivo consultado em 25 de Abril de 

2009.  

Fig. 134 Fachada da Av. da Boavista 

do Colégio dos Maristas.  

Fig. 133 Localização do edifício dos 

Maristas na Av. da Boavista. 

http://www.opway.pt/
http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_news&p_sessao=&xcode=18519292
http://www.aecops.pt/pls/daecops2/!aecops_web.show_page?action=show_news&p_sessao=&xcode=18519292
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4.1.4. O Palácio da Bolsa 

 

O Palácio da Bolsa foi projetado por Joaquim da 

Costa Lima, em 1833. Em 1841, foi entregue à 

Associação Comercial Portuense por D. Maria. Em 1850, 

o edifício encontrava-se quase terminado em termos 

estruturais, sendo que foram diversos os artistas que 

contribuíram para a sua construção, tais como os 

arquitetos Joel da Silva Pereira e Tomás Augusto Soler, 

os pintores António Ramalho e António Carneiro e os 

cenógrafos Manini e Pereira Júnior. As obras 

terminaram, quer no interior quer no exterior, em 1910, 

estando bem patentes os traços revivalistas. Destacam-se 

os estuques, nomeadamente no tecto da Sala da Direção. 

Foi classificado como Monumento Nacional em 1982 

(DR 47 de 26 de Fevereiro de 1982)
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Idem.  

Fig. 135 Pátio das Nações do Palácio da Bolsa.  Fig. 138 Pormenor de uma coluna do 

Salão Árabe.  

Fig. 137 Salão Árabe do Palácio da 

Bolsa.  

Fig. 136 Localização do Palácio da 

Bolsa, Rua Ferreira Borges.  
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4.2. A recuperação do Teatro São João 

 

O Teatro Nacional São João sucede o Real Teatro 

São João, destruído por um incêndio em 1908. Foi 

projetado por Marques da Silva, sendo inaugurado em 

1920. No seu projeto, o arq. Marques da Silva adotou o 

estilo Luís XVI, inspirando-se no Palácio de Versalhes, 

na proposta de decoração do Teatro. O estilo Luís XVI é 

visível na aplicação das argamassas de cimento, no 

exterior, e do estuque no interior. A estrutura decorativa 

foi interpretada e executada pelo Mestre António 

Baganha Pai, fundador da Casa Baganha (Ludgero de 

Castro, in IPPAR, 1995: 47). A decoração interior 

ostenta máscaras e mascarões, festões, grinaldas, frutos, 

flores, instrumentos musicais, sancas, mísulas, frisos, 

cariátides, entre outros.   

Foi reclassificado como Monumento Nacional, 

em 2008, pelo IGESPAR, IP
6
. Refira-se a sua aquisição, 

em 1992, pelo IPPAR, IP, sendo que foram feitas 

algumas obras, nomeadamente no domínio da segurança, 

das instalações de apoio ao público e da envolvente 

exterior do edifício (Vieira de Sá, in IPPAR, 1995: 7). 

Foi, contudo, em 1995, que se iniciou um processo de 

intervenções ao nível da envolvente física, de 

recuperação, conservação, inserção e restauro de todo o 

interior do edifício, sendo o projetista o arq. João 

Carreira. “Tratou-se de remodelar os espaços perdidos e 

sem uso, gerindo vontades pragmáticas de sedimentação 

                                                 
6
In IPPAR, IP, Instituto Português do Património Arquitetónico. 

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa. Arquivo consultado em 20 

de Fevereiro de 2009. 

Fig. 141 Desenho da fachada principal 

do Teatro São João. 

Fig. 140 Imagem de um postal do 

Teatro S. João do Porto antes do 

incendio de 1908.  

Fig. 139 Localização do Teatro S. 

João, Praça da Batalha, Porto.  

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa
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lenta e imensa diversidade, e, por isso, potencialmente 

conflituosos. (…) de remodelar toda a obsoleta caixa de 

palco, dotando-a de uma sofisticação necessária às 

programações que se adivinham. (…) recorrendo a 

meios técnicos e técnicas adequadas, de conciliar regras 

atuais de segurança, comodidade, acústica e 

funcionalidade com espaços, áreas, equipamentos e 

decorações existentes” (Carreira, in IPPAR, 1995: 34).  

O Teatro divide-se em cinco pisos, por onde se 

distribuem o foyer, o salão nobre e a antecâmara, a sala 

de espetáculos e as restantes áreas de acesso, ou seja, os 

corredores e escadarias (Ludgero de Castro, in IPPAR, 

1995: 64).  

Relativamente aos estuques presentes, estes 

foram inspirados nos faustos de Versalhes. Contudo, 

aquando da sua aplicação, não foram aplicados os 

adequados acabamentos cromáticos, definidos no projeto 

de Marques da Silva, provavelmente por razões 

económicas, o que conferia um ar inacabado e de 

aparente degradação a toda a estrutura decorativa interna 

(ibd.: 64). Aquando das obras de restauro coordenadas 

por João Carreira, os estuques existentes revelavam 

poucos problemas ao nível da sua degradação: no salão 

nobre, existiam alguns problemas de humidade, 

desencadeando uma deterioração de um reduzido número 

de mísulas; os estuques da sala de espetáculos estavam 

mais degradados devido à falta de manutenção, 

conduzindo a uma acentuada fragmentação e fragilização 

do geral dos elementos escultóricos em estuque, bem 

como à ausência de um elevado número de peças; na sala 

de espetáculos, era ainda visível a degradação da 

estrutura cromática, assim como o uso de purpurina 

Fig. 143 Desenho do alçado lateral do 
Teatro São João. 

Fig. 144 Desenho em corte do Teatro 
São João. 

Fig. 142 Desenho do alçado posterior  
do Teatro São João. 
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sobre os relevos em estuque, ao invés de folha de ouro, 

resultando na sua oxidação; nas restantes zonas do 

Teatro, os revestimentos cromáticos encontravam-se 

profundamente degradados, observando-se sujidade, 

escurecimento e destacamento dos mesmos (ibd.: 65).  

Relativamente ao processo de restauro, optou-se 

por um esquema de recuperação dos elementos 

decorativos em estuque existentes e da reabilitação das 

artes decorativas que se encontravam ausentes, 

nomeadamente ao nível da estrutura cromática (ibd.: 71).  

Assim, o Teatro Nacional São João é uma obra 

emblemática da arquitetura portuguesa do seu género, 

um equipamento cultural e histórico, com elevado valor 

patrimonial. O processo de restauro procurou, por isso, 

restituir ao edifício as suas qualidades arquitetónicas, 

adaptando as suas estruturas e espaços interiores a uma 

funcionalidade atual, respeitando a sua função específica: 

o teatro e as artes do espetáculo. Sendo assim, podemos 

considerar a intervenção sobre o Teatro Nacional São 

João um bom exemplo de recuperação da cidade do 

Porto.  

 

 

4.3. A recuperação do Palácio do Freixo 

 

O Palácio do Freixo encontra-se classificado, 

como Monumento Nacional, desde 1910 (DG 136, de 23 

de Junho de 1910). Foi mandado edificar por D. 

Jerónimo de Távora e Noronha, tendo sido legado ao seu 

Fig. 145 Hall de entrada do Teatro São 
João, após trabalhos de recuperação. 

Fig. 146 Localização do Palácio da 

Freixo, junto à estrada nacional 108, 

Porto. 
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irmão Vicente de Távora e Noronha (IPPAR, IP)
7
. 

Nicolau Nasoni ficou encarregue da projeção do edifício, 

no qual refletiu o estilo barroco que o caracterizava. O 

edifício foi erguido no centro do jardim e do terreiro que 

o envolvem, devido às limitações do terreno. Apresenta 

uma planta quadrangular com torreões ligeiramente 

salientes nas extremidades e telhados piramidais 

circundados por coruchéus de menores dimensões.  

Em meados do século XIX, o Palácio do Freixo 

sofreu obras de restauro, as quais introduziram alterações 

ao seu estilo original, modernizando-o ao gosto dos 

movimentos revivalistas da época, evidentes nos salões 

árabe e chinês. Mais recentemente, o Palácio do Freixo 

sofreu obras de recuperação, sendo o projeto geral de 

arquitetura atribuído a Fernando Távora, José Bernardo 

Távora com Marques Fernandes, no âmbito do projeto 

Metropólis, sob a coordenação da Agência Nacional para 

a Modernização do Porto (APOR). Este processo foi 

iniciado em 1998. De acordo com Fernando Távora e 

José Bernardo Távora, existem quatro fases ou tempos na 

história do Palácio, tendo em conta “a sua situação e 

forma física mas também o seu significado de valor 

cultural, enquanto obra de arte projetada por Nicolau 

Nazoni, mas, igualmente, a presença do tempo e do uso 

como definidores e criadores da sua forma atual, isto é, 

a consideração do seu espaço em termos do seu tempo” 

(Távora & Távora, 2003): (1) edificação, em 1750 e a 

sua vivência pelo Deão da Sé do Porto; (2) aquisição, em 

meados do século XIX, por António Afonso Velado, 

posteriormente Barão e Visconde do Freixo; (3) nova 

                                                 
7 In IPPAR, IP, Instituto Português do Património Arquitetónico. 

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa. Arquivo consultado em 20 

de Fevereiro de 2009. 

Fig. 148 Desenho em Corte do Palácio 

do Freixo. 

Fig. 147 Desenho do Alçado do 

Palácio do Freixo orientado ao rio 

Douro.  

Fig. 149 Palácio do freixo em 1966 

alçado nascente. 

http://www.ippar.pt/pls/dippar/patrim_pesquisa
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aquisição para instalação da fábrica de Moagens 

Harmonia e construção desta no fim do século XIX; (4) 

venda ao Estado, em 1986, e cedência posterior à 

Câmara Municipal do Porto, bem como decisão da sua 

recuperação para sede da Área Metropolitana.  

Relativamente à sua primeira fase, o projeto adota 

o modelo de uma “villa” renascentista. A planta foi 

estruturada em eixos interiores que se projetam sobre a 

paisagem exterior. As quatro fachadas, bem definidas e 

tratadas, mantêm uma relação com os espaços internos. 

Na segunda fase, os espaços exteriores próximos são 

mantidos quase na íntegra, bem como os espaços 

internos, com exceção da volumetria do sector norte e do 

regime de acessos verticais. Contudo, os espaços internos 

foram tratados com estuques, pinturas e carpintarias ao 

gosto da época, “subvertendo a granítica sobriedade 

Nazoniana, outrora compensada pela pintura a fresco, 

de que restam envergonhados exemplos” (Távora & 

Távora, 2003).  

Foram, então, na terceira fase, vendidos o Palácio 

e jardins próximos para a instalação de uma fábrica de 

Moagens. Esta foi construída, sendo que o Palácio serviu 

de residência para a direção daquela. O Palácio é, então, 

afetado na sua leitura exterior e na clareza da sua 

implantação e não devidamente conservado no seu 

interior. Foram, provavelmente, realizadas algumas obras 

de conservação e procedeu-se à instalação da cozinha e 

peças sanitárias.  

Na última fase, o Palácio foi abandonado como 

residência, sofrendo apenas algumas obras, da 

responsabilidade dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 

em consequência de um incêndio, relativas à cobertura e 
Fig. 152 Alçado nascente do palácio 

antes da sua última intervenção.  

 

Fig. 150 Palácio do freixo em 1966 

com a antiga estrada nacional 108. 

 

Fig. 151 Palácio do Freixo em 1966. 
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caixilharias. No entanto, era notório o seu processo de 

degradação, necessitando de intervenção.  

Aquando da realização do projeto do arq. 

Fernando Távora, não tinha sido definido um programa 

rigoroso, relativo à reutilização do Palácio do Freixo. O 

restauro abrangeu o arranjo do Palácio, o edifício das 

Moagens, a envolvente, o desvio da EN 108 (Com o 

intuito de realçar o caráter de Monumento Nacional do 

Palácio do Freixo, foi decidido desviar a E.N. 108 com 

um novo traçado da estrada marginal que incluiu um 

viaduto e melhoramentos da via existente, permitindo a 

junção do Palácio com um Parque. Desta forma diminui-

se também as trepidações/vibrações que pudessem afetar 

o edifício), que passava à face da fachada, um parque de 

estacionamento e a construção de um pavilhão de 

exposições, sendo que estes dois últimos não chegaram a 

ser construídos. Foram definidas como áreas envolventes 

ao Palácio, as áreas a nascente e poente, a norte e as 

situadas numa extensão de 200 m entre os edifícios do 

Palácio e do Pavilhão das Descobertas. A recuperação 

implicou, ainda, a colaboração de técnicos para a 

definição de uma intervenção de conservação sobre os 

diversos materiais presentes no Palácio, tais como a 

pedra, as madeiras, os estuques e as pinturas. 

Relativamente aos estuques presentes no Palácio 

do Freixo, estes datam do século XVIII e XIX. Assim, ao 

longo do tempo, com as reformas efetuadas no edifício, 

além dos estuques do século XVIII, criados por Nasoni, 

até à segunda metade de 1700, foram introduzidos 

estuques ornamentais de tipologia estilística corrente do 

séc. XIX, que não apresentavam a mesma qualidade 

estética dos tectos anteriores (Rodrigues, 2004: 129). É 

Fig. 154 Estuques do Palácio do 

Freixo antes da intervenção de 

restauro. Fotografia do autor. 

Fig. 153 Estuques do Palácio do 

Freixo antes da intervenção de 

restauro. Fotografia do autor. 

Fig. 155 Estuques do Palácio do 

Freixo antes da intervenção de 

restauro. Fotografia do autor. 
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possível encontrar diferentes programas decorativos de 

acordo com as diferentes salas do Palácio. Nos tetos, 

quase todos desenvolvidos em abóbadas de esquife, os 

estuques refletem uma temática e uma gramática 

decorativa presente nos desenhos Sienenses, nas pinturas 

de Lamego, na Cumieira, na escultura decorativa da 

arquitetura exterior em pedra do palácio ou na talha 

(ibd.: 129). Relativamente aos elementos do século 

XVIII, observam-se elementos estucados de acordo com 

o gosto pela época, como por exemplo o estilo “D. João 

V” e “Chinoiserie” com motivos próprios do Oriente, nas 

salas 15 e 16 (ibd.: 129). Quanto aos elementos do século 

XIX, observamos uma gramática decorativa concordante 

com os ideais românticos, verificada no Porto naquela 

época. São exemplos as salas 1, 2, 3, 4, 14, 19, 23 (salão 

árabe), 28 (ibd.: 130). Contudo, verifica-se em toda a 

decoração presente influências neoclássicas, 

principalmente nos enquadramentos emoldurados.  

O Palácio do Freixo encontrava-se num processo 

de alteração física, apresentando uma modificação 

profunda da qualidade dos materiais presentes. As 

principais causas de degradação identificadas no Palácio 

do Freixo foram as seguintes
8
: infiltrações originadas 

pela inexistência e deficiente estado das coberturas; 

humidade derivada de fenómenos de migração 

ascensional por capilaridade de água dentro do solo; sais 

arrastados por capilaridade para as superfícies dos 

materiais; intervenções anteriores inadequadas através da 

introdução de argamassas de assentamento, com ligante 

de carácter fortemente hidráulico; tensões provocadas 

                                                 
8
 Informação recolhida no vídeo “Revisitando o Palácio do Freixo”, 

disponível na Internet em <http://www.alc.pt/media/flash/freixo.swf>. 

Fig. 156 Teto em estuque com 

claraboia antes da sua intervenção. 

Fotografia do autor.  

Fig. 157 Teto exterior do Palácio em 

argamassa de estuque. Fotografia do 

autor. 

Fig. 158 Teto do Palácio em fasquio. 

Fotografia do autor. 

http://www.alc.pt/media/flash/freixo.swf
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por ação mecânica das paredes do próprio edifício; 

vibrações provocadas pelo tráfego intenso da EN 108; 

interação e/ou deterioração dos elementos por algas, 

fungos xilófagos, entre outros; vandalismo, incidentes e 

catástrofes; contaminação e condições sanitárias 

provocadas por pombos; fator humano, através de ações 

de reabilitação, beneficiação, manutenção inadequadas.  

Estes fatores levaram ao aparecimento das 

seguintes situações
9
: eflorescências provocadas por 

migrações e evaporação de soluções, criando tensões na 

rede porosa, que originaram a degradação de 

revestimentos e acabamentos de superfícies; colonização 

biológica produzida por ação de microrganismos que 

originaram degradação, destacamento e subtração de 

material histórico e favorecimento de alterações 

cromáticas; ruturas e disjunções que implicaram 

separação de partes, maioritariamente no sentido 

perpendicular, ruturas, ou paralelamente, disjunções; 

fissuras, fraturarão, fragmentação e lacunas, que criam 

descontinuidades dos suportes e que, progressivamente, 

produziram uma separação cada vez maior das partes, 

assumindo contornos de ruína e colapso das estruturas 

construtivas e ornamentais.  

As ações de intervenção sobre o património do 

Palácio do Freixo iniciaram-se com a inspeção e 

diagnóstico do estado do Palácio, para assim se 

definirem metodologias e objetivos, promovendo-se uma 

gestão dos recursos patrimoniais, humanos, económicos 

e materiais. As metodologias usadas procuraram 

salvaguardar todos os elementos em situação crítica, 

promovendo o seu prolongamento do ciclo de vida, 

                                                 
9
 Idem.  

Fig. 160 Resultados dos trabalhos de 

recuperação. 

Fig. 159 Resultado dos trabalhos de 

recuperação dos estuques. 

Fig. 161 Resultados dos trabalhos de 

recuperação.  
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através da aplicação de próteses e reintegrações 

(Rodrigues, 2004: 120). As reintegrações foram 

realizadas com carácter reversível, sendo que as 

intervenções foram, sempre que possível, efetuadas com 

materiais da mesma qualidade e da mesma origem (ibd.). 

Procurou-se, ainda, distinguir e preservar o original, de 

forma a não pôr em causa as leituras que o edifício 

transporta, mantendo os seus valores intrínsecos, 

fundamentais à manutenção da sua autenticidade e à 

compreensão das suas épocas históricas.   

Numa primeira fase, promoveu-se um conjunto 

de ações de carácter urgente, assim como peritagens, 

baseadas na observação macroscópica do edifício e das 

suas patologias.  

Simultaneamente, procurou-se assegurar as 

condições essenciais ao tratamento dos elementos 

arquitetónicos e decorativos do edifício, nomeadamente 

através de uma intervenção no sistema de drenagem de 

águas subterrâneas eliminando infiltrações e migrações 

capilares.  

No que respeita à intervenção específica sobre os 

estuques
10

, verificou-se a necessidade de intervenção 

sobre as suas estruturas de suporte, as quais 

apresentavam uma destabilização, desconsolidação e 

degradação, acentuadas pelo abandono e incidentes a que 

o Palácio do Freixo foi sujeito. Observavam-se fendas 

profundas e deformações das massas de suporte, bem 

como destacamentos originados pelo elevado teor de 

água presente, afetando a resistência das massas de 

suporte. Nestas zonas, verifica-se, igualmente, o 

                                                 
10 A informação sobre o processo de intervenção dos estuques foi recolhida 

de uma tese de mestrado de Romana Rodrigues (2004), colaboradora da 

ALC (A Ludgero Castro). 

Fig. 162 Resultados dos trabalhos de 

recuperação.  

  

Fig. 163 Resultados dos trabalhos de 

recuperação.  

 

Fig. 164 Resultados dos trabalhos de 

recuperação.  
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apodrecimento das estruturas de fasquio (com 

contaminação biológica e algas unicelulares, tanto das 

massas como dos suportes em madeira), assistindo-se, 

nos casos mais complicados, ao seu desaparecimento e 

até mesmo ao colapso do vigamento de madeira para 

suporte (Rodrigues, 2004: 130-131).  

As sancas, executadas sobre um suporte de 

fasquiado, encontravam-se, também, afetadas, pelo facto 

de estarem em contacto com as paredes resistentes com 

elevados teores de humidade e consequente degradação 

biológica (ibd.: 131).  

Na capela do Palácio encontram-se também 

elementos estucados, sobre suportes em alvenaria de 

pedra, com nichos criados com pedaços de barro cozido, 

pedras de pequena dimensão e argamassa de saibro e cal 

(ibd.: 132). A degradação dos elementos estucados, bem 

como do tecto em masseira, decorado com anjos e 

estrelas e lanternim
11

, foram originados por xilófagos e 

fungos, associados a fenómenos de eflorescências, 

devido à humidade. Estes processos levaram à 

escamação e desagregação dos materiais de suporte.  

 As obras realizadas decorreram ao longo de 3 

anos. Desde então, não foi definido, claramente, o 

destino do Palácio. Este acolheu o Conselho de 

Ministros, na legislatura de Durão Barroso. 

Posteriormente, acolheu eventos esporádicos. 

Recentemente, o projeto de uma pousada foi aprovado 

pela Câmara do Porto, sendo que o IPPAR emitiu 

parecer favorável em Dezembro de 2006. A pousada foi 

                                                 
11 A decoração com os anjos e estrelas não são elementos da construção 

original, mas alterações de intervenções posteriores. O laternim, constituído 

por uma estrutura de madeira, tipo gaiola, sobre a qual apoia uma estrutura 

de fasquio, para o suporte dos elementos ornamentais e escultóricos em 

estuque, terá sido criado por Nasoni (Rodrigues, 2004: 132).  

Fig. 165 Resultados dos trabalhos de 

recuperação. 
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cedida ao Grupo Pestana e ocupa o Palácio do Freixo e 

as Moagens Harmonia. O projeto é da autoria do arq. 

David Sinclair. Prevê uma cúpula de vidro a ligar o 

Palácio às Moagens e a transferência do Museu da 

Ciência e Indústria, que ocupava as Moagens, para a 

Alfândega do Porto. A sua abertura foi efetuada no ano 

corrente de 2009, oferecendo mais de 70 quartos.  

Consideramos que a ausência de ações de 

manutenção do Palácio do Freixo, deixado ao abandono 

durante décadas, levou o edifício a um estado de 

degradação que impossibilitou a sua total recuperação, 

no sentido da preservação das suas características 

históricas e arquitetónicas, alterando o seu valor estético, 

artístico e emocional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 166 Alçado orientado ao rio 

Douro  da atual Pousada do Freixo.  

 

Fig. 167 Alçado nascente da Pousada 

do Freixo. 
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5.1. Metodologia  

 

Segundo Stenger
1
, a profissão de estucador é uma 

arte, pois a habilidade do trabalho manual e os amplos 

conhecimentos técnicos são indispensáveis para realizar 

as diversas obras em estuque (in Rondeau, Rondeau & 

Pons, 2004: VII). Samia (2009: 37) refere que materiais, 

técnica e saber-fazer constituem uma trilogia 

fundamental no trabalho do artesão. Stenger afirma, por 

sua vez, que as referências de um bom estucador são 

proporcionais às suas capacidades para realizar a 

totalidade de uma obra, sozinho ou com a ajuda dos seus 

aprendizes, tendo como únicos meios ao seu dispor uma 

caixa de ferramentas, os desenhos e os andaimes, bem 

como ao seu engenho para localizar o seu ateliê no 

interior da obra onde está a trabalhar (in Rondeau, 

Rondeau & Pons, 2004: VII). Além disso, o estucador 

deve também ter as aptidões necessárias para respeitar o 

tempo de obra definido, organizar e conduzir uma 

equipa, montar andaimes, por vezes, invulgarmente 

elevados e de assegurar a continuidade do trabalho em 

coordenação com as diversas artes (ibd.: VII).  

Apesar concordamos com Stenger, quando este se 

refere à autonomia do mestre estucador para realizar uma 

intervenção de recuperação sozinho, defendemos que a 

necessidade da existência de uma figura que coordenada 

toda uma equipa multidisciplinar que uma obra de 

                                                 
1 Pierre Stenger é presidente do sindicato nacional dos artesãos do estafe e 

do estuque e actividades anexas (Chambre syndicale nationale des 

entrepreneurs de staff, stuc et activités annexes).  

Fig. 168 Teto em estuque de 

composição geométrica complexa. 
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restauro, atualmente, exige. Esta figura, tal como referido 

em capítulos anteriores, deve ser um arquiteto 

especializado em recuperação.  

Neste sentido, de acordo com Cotrim (2009: 112), 

existem fases necessárias nestas intervenções complexas, 

que devem ser, como tal cumpridas. São elas quatro 

vetores fundamentais na reabilitação dos estuques: a) 

levantamento e inspeção das condições de conservação; 

b) avaliação da informação recolhida; c) elaboração do 

projeto de restauro; d) decisão in loco.  

 

 5.1.1. Levantamento 

 

A fase de levantamento é muito importante na 

concretização de um trabalho de restauro. É a fase que 

vai, de certo modo, definir todo o trabalho de 

recuperação, no sentido da sua viabilidade, da estimativa 

do custo, da sua duração, dos materiais utilizados e dos 

recursos humanos necessários, sendo esta uma etapa 

fundamental, sem a qual se corre o risco de surgirem 

situações imprevistas durante o processo de intervenção. 

A fase de levantamento e inspeção das condições 

de conservação deve efetuar-se de forma exaustiva, 

minuciosa e criteriosa, de modo a conhecer o objeto de 

intervenção e os seus mecanismos de degradação 

(Cotrim, 2009: 113). O levantamento do edifício requer 

uma investigação morfológica-construtiva através da 

observação direta, sendo que a inspeção remete para 

ações passíveis de caracterizar o nível de degradação dos 

elementos e as condições de estabilidade em função das 

anomalias e do grau de incidência, recorrendo-se, 

Fig. 169 Teto em estuque de uma 

habitação da Rua de Bonjardim no 

Porto a construir de novo. Fotografia 

do autor. 

Fig. 171 Teto em estado iminente de 

ruir devido às várias infiltrações de 

água. Fotografia do autor. 

Fig. 170 Neste compartimento tinha-se 

realizado uma divisória provavelmente 

nos anos 50. Situação corrente nas 

antigas habitações do Porto para 

otimização do espaço. Fotografia do 

autor. 



    

 

                                              PATRIMÓNIO ESCONDIDO 

                                                                                                                           Preservação dos Estuques do Porto 

 

Capítulo V Metodologia de intervenção no Património escondido. 

 

89 

geralmente, à quantificação e comparação de parâmetros 

de avaliação objetivos (ibd.: 113).   

O levantamento da informação não é um mero 

processo                                                                                                                                                                           

descritivo, mas analítico, sendo que deve incidir sobre as 

seguintes áreas: 1) Histórica, com referência a 

intervenções posteriores à construção. É recolhida 

informação relativa a ampliações, remodelações, 

acidentes, mudanças de proprietário e outras informações 

relevantes. 2) Morfológica e compositiva dos elementos 

construtivos e decorativos. Esta análise deve permitir 

conhecer o elemento estucado, quanto à simetria, 

repetição e forma, sendo essencial nos processos de 

reintegração de lacunas. Para esta análise, recorre-se à 

fotografia, ao desenho a escalas convencionais ou à mão 

levantada, com indicação de dimensões, registo de 

características formais, estilísticas e cromáticas, ou 

ainda, a metodologias mais sofisticadas, caso se 

justifique, como a termografia e formas de energia não 

luminosas. Relativamente à morfologia, devem ser 

analisadas a geometria dos elementos, as lacunas 

elimináveis através da cópia de outros elementos, as 

lacunas em áreas em que a cópia é de reprodução difícil 

ou impossível, a configuração do sistema de suporte do 

estuque. 3) Estrutural, registando-se os materiais e 

características dos estuques (composição, número de 

camadas, caracterização das pinturas existentes). 4) 

Construtiva, analisando-se as anomalias, tais como áreas 

húmidas, efeitos da humidade, existência de 

eflorescências e criptoflorescências, áreas apodrecidas ou 

pulverulentas, fissuras e respetiva caracterização, 

Fig. 172 Primeiros desenhos da fase de 

levantamento. Planta esquemática do 

compartimento com as principais 

dimensões. Esquiço do autor. 

Fig. 173 Corte esquemático do teto 

com a indicação dos principais 

elementos da composição do teto. 

Esquiço do autor. 

Fig. 174 Levantamento à escala do 

friso da moldura de centro. Desenho 

do autor. 
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delaminações, lacunas, sujidade, manchas de origem 

biológica ou química, manchas com origem em 

elementos de ferro. Também, deve ser feita uma análise a 

eventuais intervenções inadequadas, devido ao uso de 

materiais incompatíveis ou a correções grosseiras, 

repinturas incorretas, infiltrações de água ocasionais, 

efeitos resultantes de incêndios ou ações de vandalismo 

(ibd.: 113-114).  

O levantamento é, assim, uma etapa que não deve 

ser descurada, a qual permite um controlo de custos 

efetivo, ao permitir adotar soluções que minimizam os 

fatores imponderáveis, que acarretam custos imprevistos. 

Constitui, deste modo, o ponto de partida para ações 

posteriores, nomeadamente a inspeção e a elaboração do 

projeto de restauro. É apresentado sob a forma escrita, 

desenhada e fotografada, sendo que o registo desenhado 

é um dos mais importantes modos de efetuar uma 

abordagem científica do edifício (Cramer, 1984; in 

Cotrim, 2009: 115).  

Sendo assim, esta primeira etapa permite avaliar 

o estado de conservação dos estuques ainda presentes em 

obra. Muitas vezes, o estado de degradação avançado dos 

edifícios não permite a recuperação dos estuques que 

foram demasiados expostos a problemas de humidades 

ou infiltrações de água.  

 

 

5.1.2. Inspeção 

 

As ações da inspeção fazem-se em paralelo com o 

levantamento. Inicialmente, deve-se efetuar uma 

Fig. 175 Desenho esquemático das 

proporções da moldura do centro de 

teto. Desenho do autor. 

Fig. 176 Imagem que identifica um 

dos pontos de entrada de infiltrações 

de humidade no teto. Fotografia do 

autor. 
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inspeção visual, a qual permite uma primeira 

aproximação às causas que originaram as anomalias e, 

deste modo, a direcionar a inspeção numa determinada 

direção, bem como a formulação dos meios necessários 

para esse efeito (ibd.: 117). Esta primeira fase da 

inspeção permite efetuar um plano, o qual estabelece as 

condicionantes às ações de inspeção, tais como as 

limitações impostas pelo local, os recursos necessários e 

dados a recolher, bem como uma estimativa do custo da 

inspeção (ibd.: 118). 

A inspeção pode ser realizada com recurso a uma 

simples observação ou implicar o recurso a métodos 

mais sofisticados e complexos, tais como a análise 

eletrónica. A observação visual constitui o primeiro nível 

de inspeção, em que se identificam defeitos visíveis, 

reveladores de anomalias ocultas, nomeadamente, danos 

em estruturas de suporte dos estuques, a relação entre o 

fasquiado e os revestimentos de piso ou cobertura, as 

condições das madeiras, o estado de fixação dos ornatos, 

as condições da fissuração ao nível da configuração, 

disposição e ângulo, evidências de trabalhos mal 

executados, tanto iniciais como em operações de 

reabilitação, registando-se aspetos bem executados, que 

possam contribuir para a definição de um plano de 

intervenção futura (Feilden, 1982/2003; in Cotrim, 2009: 

118). Deve, também, ser feita uma análise à policromia.  

O segundo nível de inspeção refere-se ao exame 

físico, o qual não tem impacto nefasto nas 

ornamentações ou superfícies. Fazem parte deste exame: 

pancadas na superfície para determinar a aderência de 

Fig. 177 Identificação dos locais de 

fendiliação do teto. Fotografia do 

autor. 

Fig. 178 Levantamento dos 

ornamentos. Neste caso, após os 

trabalhos de inspeção, foi concluído 

que não era possível realizar os moldes 

de borracha de silicone diretamente no 

teto. Os elementos tinham de ser 

removidos para serem tratados em 

oficina. Fotografia do autor. 
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pedaços destacados do suporte ou em delaminação (ibd.: 

118). 

O terceiro nível remete para a inspeção não 

destrutiva de elementos construtivos ocultos, muitas 

vezes responsáveis pelos danos visíveis nos estuques. 

Esta etapa pode revelar-se dispendiosa e de difícil 

aplicação, sendo contudo fundamental, em casos 

específicos e pontuais. Recorre-se, neste sentido, a 

instrumentos de medição, tais como a radiografia, a 

termografia e fotografia de infravermelhos, a 

ultrassonografia, a magnetometria e a endoscopia (ibd.: 

119).  

Outro nível de análise refere-se a intervenções 

com impacto físico, tais como remoção de pequenas 

amostras de elementos construtivos para análise 

laboratorial, como por exemplo a extração de carotes. 

Devem ser efetuadas em zonas pouco expostas e numa 

extensão mínima (ibd.: 120).  

 

 

5.1.3. Avaliação da informação recolhida  

 

Os dados recolhidos durante a inspeção devem 

ser, igualmente, registados em documentos desenhados 

(plantas, alçados, cortes e desenhos de pormenorização) 

e escritos (memória descritiva), sendo que estes registos 

servem de base para estabelecer as estratégias de 

intervenção e efetuar uma estimativas dos custos da 

reabilitação (ibd.: 120). Depois dos registos serem 

analisados, dever ser elaborado o relatório da inspeção, 

sendo este o resultado da compilação e análise de 

Fig. 179 Roseta de centro do teto após 

a sua remoção do teto. 

Elementos destruídos ou 

em falta na composição 

geométrica do teto. 

Elementos em fase de 

ruir. 

Fig. 180 Planta de teto realizada à 

escala segundo o levantamento 

efetuado. 
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informação. Deve conter propostas de atuação ou 

recomendações de qualquer outra natureza, devendo, 

segundo Feilden (1982/2003; in Cotrim, 2009: 121), 

organizar-se em seis capítulos: 1) relatório inicial, ou 

seja, registo e descrição de todas as anomalias e análise 

das condições construtivas do edifício. Baseia-se na 

inspeção visual. 2) Plano de manutenção, onde se 

estabelecem as prioridades de intervenção, em função do 

risco de degradação de determinados elementos. 3) 

Pesquisa histórica, efetuada através do registo 

fotográfico e da pesquisa bibliográfica. 4) Registo do 

estado geral do edifício, descrevendo as condições do 

solo, dos níveis de humidade, etc. 5) Análise estrutural 

do edifício, com referência a eventuais estudos efetuados 

para o efeito. 6) Estimativa dos custos das propostas de 

intervenção, para a avaliação financeira pelas entidades 

responsáveis pela gestão do edifício. 

 

 

5.1.4. Elaboração do projeto de restauro 

 

O projeto de restauro é um documento 

fundamental, aconselhado pela Carta de Cracóvia (2000), 

onde se regista a informação necessária à execução dos 

trabalhos, nomeadamente os elementos construtivos 

degradados que indiretamente afetam os elementos 

estucados, a sequência das intervenções, nos diversos 

elementos construtivos e os objetivos a alcançar em cada 

intervenção, materiais a utilizar, prazos mínimos de 

atuação nas diferentes fases de trabalho, orçamentos 

(Cotrim, 2009: 124-125). Pode, ainda, incluir uma 

9
.5

12.5

Modelo Existente

Modelo Alternativo

12.5

6
.5

Fig. 182 Desenho à escala da cornija 

de teto existente. Devido à intervenção 

de recuperação, as cotas interiores do 

compartimento sofreram alterações 

com a aplicação de materiais de 

isolamento. Foi então necessário 

adaptar alguns elementos do teto à 

nova realidade do compartimento. 

Desenho do autor. 

Fig. 181 Planta de teto realizada para a 

execução da recuperação. Desenho do 

autor. 
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definição prévia da estratégia para a conservação, a 

longo prazo, dos diferentes elementos alvos da 

intervenção. É constituído por material escrito e 

desenhado, com memória descritiva e justificativa das 

soluções e técnicas utilizadas.  

De acordo com Cotrim, a sua elaboração deve ser 

coordenada por um técnico da área da construção, com 

conhecimentos de conservação e restauro e de execução 

e coordenação de projetos de reabilitação, 

preferencialmente um arquiteto.  

 

 

5.1.5. Decisão in loco 

 

Apesar das fases rigorosas do levantamento e 

inspeção, qualquer ação de reabilitação deve iniciar-se 

com a confirmação de todos os dados no local da 

intervenção, podendo levar à adequação do plano de 

intervenção estabelecido (ibd.: 125-126).  

Deve, ainda, ser feita uma avaliação permanente 

dos resultados da intervenção, a qual pode condicionar os 

trabalhos de reabilitação, devido à identificação de novas 

anomalias, da extensão das já identificadas ou da 

ocorrência de imprevistos no decurso dos trabalhos (ibd. 

126). 

Assim, de acordo com Cotrim, (2009: 128), 

existem três operações prévias à intervenção, as quais 

permitem o estabelecimento de um plano de execução 

dos trabalhos de reabilitação: observação, preparação e 

estabilização. Contudo, o mesmo autor alerta para o facto 

da sequência da implementação das operações não ser 

Fig. 183 Roseta de centro após a sua 

recuperação em oficina. Fotografia do 

autor. 

Fig. 184 Resultado final da 

recuperação do teto antes da fase da 

pintura. Fotografia do autor. 
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única, nem poder ser estabelecida previamente, podendo 

ser determinadas apenas pelas características dos danos, 

da sua extensão e do local atingido, num determinado 

contexto. Realça-se também a importância dos estudos 

prévios, os quais permitem elaborar um projeto de 

restauro objetivo e racional.  

 

 

5.2. Uma realidade devastadora: causas e 

consequências 

 

 Este capítulo pretende dar a conhecer a realidade 

dos estuques que não estão ao alcance de todos, 

referimo-nos aos estuques que se encontram dentro de 

edifícios privados, como palácios ou habitações 

particulares. Seria tarefa árdua quantificar todo o 

património escondido que se encontra dentro destes 

edifícios, sendo que a falta de informação sobre esta arte 

não nos permite ter registos do que foi realmente 

efetuado na cidade do Porto.  

 Existem várias razões para que, muitas vezes, os 

estuques não venham a sobreviver dentro das habitações 

que foram totalmente recuperadas. Em primeiro lugar, 

podemos apontar como razão mais plausível, aquela em 

que os proprietários, juntamente com os técnicos, 

pretendem uma linguagem mais minimalista do interior 

da habitação. Essa atitude é compreensível, quando se 

trata de uma habitação que não é classificada como 

património nacional.  

 A evolução dos materiais construtivos, a 

estandardização dos materiais e dos métodos de trabalho, 

Fig. 186 Fotografia dos vãos que se 

encontram no 1 piso. Fotografia do 

autor. 

Fig. 185 Imagem da Av. dos Aliados 

com a localização do edifício 

apresentado nas imagens abaixo. 

Fig. 188 Quando olhamos com mais 

pormenor podemos observar que por 

trás desse teto falso existe um teto em 

estuque. 

Fig. 187 Observamos que houve um 

acrescento de um teto falso. Fotografia 

do autor. 
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onde o objetivo é construir de maneira rápida e 

económica, aliadas à separação das artes decorativas da 

arquitetura, fizeram com que a arte do estuque caísse no 

esquecimento. Com o passar do tempo, ela acabou 

mesmo por se apagar, sendo que, atualmente, detetamos 

novas manifestações de interesse em preservar a arte dos 

estuques.      

 Por outro lado, a falta de conhecimento da 

existência das poucas empresas especializadas na arte de 

recuperar os estuques é também uma razão para o 

desaparecimento deste património escondido. De facto, 

ao longo dos anos, onde nos foi possível acompanhar 

trabalhos de recuperação do estuque, encontrámos várias 

situações onde, por ordem dos empreiteiros, os estuques 

que se encontravam no interior das habitações foram 

totalmente destruídos, simplesmente porque, segundo 

eles, “já não se faz disso”. 

 Por último, podemos falar da contenção 

orçamental, a qual será, provavelmente, a maior razão 

para este flagelo. O facto de não haver muitas empresas a 

se dedicarem a este ramo pode ser uma das razões pelas 

quais, muitas vezes, se apresentam propostas 

relativamente elevadas.  

 De facto, se esta realidade não tomar outro rumo, 

esta cairá, indubitavelmente, no esquecimento. 

 Como já foi referido, a evolução dos materiais 

construtivos, ao serviço da construção rápida e barata, 

tem tido uma grande influência sobre a arte do estuque. 

Os tetos em estuque não tiveram grande dificuldade em 

encontrar o seu substituto, conhecido por Pladur. As 

placas de gesso cartonado estão, assim, cada vez mais, a 

Fig. 189 Os três tipos de placas de 

gesso cartonado, resistente ao fogo, 

standard e hidrófugas.   
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invadir as grandes obras de estuque. Esta situação 

verifica-se, mais frequentemente, nos tetos. Hoje em dia, 

por um valor reduzido por metro quadrado, podemos 

realizar tetos falsos com placas de gesso cartonado. Com 

uma estrutura leve e fácil de montar, estes permitem-nos 

rapidamente conseguir uma superfície lisa, a qual recebe 

perfeitamente os materiais de pintura, os quais escondem 

os tubos das várias especialidades e possibilitam uma 

colocação fácil de vários sistemas de iluminação. Estes, 

ao ficarem embutidos, deixam a superfície do teto sem 

grandes perturbações.       

 

 

5.3. Exemplos de sobrevivência  

 

 5.3.1. Habitação nobre da Avenida Rodrigues de 

Freitas 

 

 O restauro da habitação situada na Av. Rodrigues 

de Freitas conduziu-nos a participar num dos poucos 

exemplos de recuperação dos estuques de interior em 

habitações particulares, na cidade do Porto. De facto, o 

dono de obra optou por recuperar toda esta habitação, 

respeitando os materiais existentes no exterior, mas 

também no interior. É sobre a recuperação que foi 

efetuada nos estuques interiores que vamos concentrar a 

nossa atenção.  

Esta intervenção consistiu na recuperação de 

todos os tetos em estuque da habitação. Porém, 

deparámo-nos com o problema da contenção orçamental, 

visto que os estuques são umas das especialidades que 

Fig. 190 Localização da habitação 

onde foram realizados trabalhos de 

restauro de estuques.  

Fig. 191 Habitação nobre da Av. 

Rodrigues de Freitas. Fotografia do 

autor. 
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ficam para uma fase final da recuperação, e que, ao 

longo dos trabalhos de recuperação das outras 

especialidades, existem sempre imprevistos que acabam 

por fazer derrapar o orçamento inicial. Esta situação 

conduziu-nos a adequar a nossa intervenção às 

condicionantes desse restauro. De acordo com as fases de 

intervenção acima descritas, há procedimentos que se 

revelam muito dispendiosos, os quais não podem se 

coadunam com o orçamento disponível nas habitações 

privadas da Cidade do Porto, além do que, no caso em 

análise, a complexidade da intervenção não o exige. 

Nesse sentido, quando nos deparámos com trabalhos de 

recuperação que não estão qualificados como património, 

tivemos a necessidade de adaptar alguns procedimentos, 

bem como técnicas do passado para técnicas mais 

contemporâneas, com o intuito de obter preços mais 

competitivos e melhorar os tempos de execução em obra, 

sem, contudo, nunca, prescindir da qualidade do 

trabalho.  

 Na fase do levantamento, na primeira visita à 

habitação, deparámo-nos com uma construção 

abandonada há algum tempo, onde as infiltrações já 

tinham causado vários danos nos estuques. No entanto, a 

recuperação dos mesmos não nos parecia de todo 

impossível. 

 Num primeiro momento, fizemos um 

levantamento e inspeção às condições de conservação. 

Recorremos ao desenho e à fotografia para a 

determinação morfológica dos estuques. Assim, 

observámos como eram constituídos os estuques, 

relativamente à geometria dos elementos, às lacunas, à 

Fig. 192 Alçado junto a Av. Rodrigues 

de Freitas.  

Fig. 193 Alçado junto a rua Duque 

Terceira. 

Fig. 194 Teto em estuque da caixa de 

escadas. Estado antes da intervenção 

de recuperação. 
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configuração do sistema de suporte. Registámos os 

materiais e características dos estuques e analisámos as 

suas anomalias. Simultaneamente, estudámos as 

intervenções realizadas sobre os estuques, ao longo dos 

tempos.  

 Assim, observámos que os tetos encontravam-se 

deteriorados, principalmente, devida às infiltrações de 

água, mas também a intervenções prévias de má 

qualidade de recuperação da cobertura e dos diversos 

pisos, a passagens de infraestruturas, ações estas que 

agravaram o estado dos estuques existentes. Além da 

degradação das camadas de gesso e ornamentos, as 

estruturas de fixação das fasquias encontravam-se 

destruídas. A zona mais degradada era o teto da claraboia 

e da caixa de escadas, pela sua maior exposição aos 

fatores patológicos, sobretudo a humidade. 

 Apesar do estado dos tetos, ou seja, da ausência 

de alguns elementos em estuque, a linguagem 

arquitetónica dos mesmos não se encontrava 

comprometida, pois havia elementos suficientes para, 

com base na técnica da moldagem (borrachas de 

silicone), reproduzir os elementos em falta. Os tetos são, 

pois, composições geométricas desenhadas a partir de 

eixos de simetria, logo, o mesmo elemento encontra-se 

reproduzido mais de que uma vez, o que permitiu a sua 

reprodução.  

 A policromia dos tetos não constitui um objetivo 

da nossa intervenção, uma vez que a técnica responsável 

pela obra optou por introduzir uma nova linguagem 

cromática nos espaços interiores.  

Fig. 195 Teto em estuque escorado em 

estado avançado de degradação. 

Fotografia do autor. 

Fig. 196 Teto do vão de escada antes 

dos trabalhos de restauro. Fotografia 

do autor. 

Fig. 197 Teto do hall de entrada com 

pinturas trompe l'oeil nas paredes. 

Fotografia do autor. 



    

 

                                              PATRIMÓNIO ESCONDIDO 

                                                                                                                           Preservação dos Estuques do Porto 

 

Capítulo V Metodologia de intervenção no Património escondido. 

 

100 

 Deste modo o levantamento e inspeção ao local 

permitiu avaliar a informação recolhida e definir um 

projeto de recuperação.  

 A principal mudança que introduzimos nos 

nossos trabalhos de recuperação foi a substituição do 

sistema construtivo de madeira que suporta a superfície 

dos tetos. Optou-se, deste modo, pela utilização dos 

perfis em aço galvanizado e respetivos elementos de 

fixação, o que aumenta a durabilidade do sistema 

construtivo, acrescentando-lhe ainda uma maior 

resistência às humidades devidas às infiltrações. Para 

além de termos alterado o sistema de fixação do teto, 

introduzimos placas de estafe, as quais já eram usadas no 

passado
2
. O estafe pode ser considerado como gesso 

armado, sendo que, ao acrescentar sisal, as placas 

adquirem uma resistência mecânica mais elevada. O 

estafe é constituído por placas de gesso de 1 a 3 

centímetros de espessura, sendo o seu comprimento e 

largura variáveis, de acordo com o tipo de estrutura com 

a qual é realizado o teto. Neste caso, recorremos a placas 

de um metro quadrado. O estafe é realizado em oficina 

com gesso próprio, nacional, e sisal sendo este um gesso 

cerâmico de alta resistência. 

 Com a aplicação dessas placas, continuamos a 

garantir as características dos tetos em fasquio, visto que 

mantemos uma espessura considerável de gesso. Além 

disso, aumentamos a durabilidade e estabilidade do 

trabalho de recuperação, visto que o elemento madeira 

(fasquias) é retirado da camada de gesso, o que favorece 

                                                 
2
 Em 1889, o estafe foi utilizado na construção dos tetos do edifício 

principal da Exposição de Paris (Manual do formador e estucador, 

s/d: 81).   

Fig. 200 Teto recuperado antes da fase 

da pintura. Fotografia do autor. 

Fig. 198 Pinturas trompe l'oeil das 

paredes do hall de entrada. Fotografia 

do autor. 

Fig. 199 Trabalhos de recuperação, 

consolidação e colmatação das fendas. 

Fotografia do autor. 
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a estabilidade aquando de possíveis agressões de 

humidade e infiltrações.  

 Com essa atitude, foi-nos, também, possível 

diminuir a mão-de-obra, pois não é necessária a fase de 

aplicação das fasquias e, por conseguinte, a aplicação das 

várias camadas de argamassas até a camada final do 

gesso estuque. Concomitantemente, reduz-se, 

consideravelmente, o tempo de execução do trabalho.  

 Todo esse sistema construtivo foi, então, 

substituído por uma composição de materiais 

contemporâneos e tradicionais, que, embora tenham 

caído em desuso, vão sendo gradualmente 

reintroduzidos. Apesar das componentes deste sistema 

serem um dos principais substitutos dos estuques antigos, 

pela sua facilidade de aplicação, a sua compatibilidade 

com os sistemas construtivos existentes e, 

principalmente, o seu baixo custo de aplicação, trazem 

vantagens que não comprometem a qualidade do 

trabalho. 

 O facto de não optarmos por placas de gesso 

cartonado deve-se à qualidade menor do gesso com que 

essas placas são realizadas. É comum encontramos 

trabalhos de recuperação em que os elementos salientes 

em gesso têm de ser executados no próprio local, isto é, 

realizados diretamente sobre a superfície recuperada. Na 

realização desses elementos salientes, o gesso encontra-

se quase em estado líquido para facilitar a passagem do 

molde de correr. O facto de termos uma placa de gesso 

com baixa resistência mecânica e revestida em papel, ao 

corrermos o molde sobre ela, o gesso muito húmido, 

associado à força que tem de ser exercida pelo estucador, 

Fig. 202 Compartimento após os 

trabalhos de recuperação . Fotografia 

do autor. 

Fig. 203 Teto após todos os trabalhos 

de recuperação. Fotografia do autor. 

Fig. 201 Resultado do trabalho de 

recuperação após os trabalhos de 

pintura. Fotografia do autor. 



    

 

                                              PATRIMÓNIO ESCONDIDO 

                                                                                                                           Preservação dos Estuques do Porto 

 

Capítulo V Metodologia de intervenção no Património escondido. 

 

102 

danificaria a placa de gesso cartonado, logo, a superfície 

do teto. Com as placas de estafe isto não acontece, visto 

que o gesso cerâmico possui uma alta resistência à 

humidade que, combinada com a sua dureza, faz deste 

um material adequado a este processo. 

  

 

 5.3.2. Antigas instalações da Casa bancária J. M. 

Fernandes Guimarães e Companhia. 

 

A intervenção de restauro do edifício que serviu 

de Casa bancária J. M. Fernandes Guimarães e 

Companhia, na cidade do Porto foi da responsabilidade 

do arq. Pedro Barbosa.  

O edifício referido localiza-se na rua Dr. Artur 

Magalhães de Basto, antiga travessa da Praça da 

Liberdade.  

A informação obtida sobre este edifício foi 

recolhida no arquivo da Casa do Infante. Neste, foi 

possível encontrar um desenho do alçado do edifício, 

datado de 1911. Numa planta de Telles Ferreira, datada 

de 1892, verifica-se que o edifício já estava construído. 

No arquivo distrital do Porto, é, ainda, possível encontrar 

uma breve referência àquele, nomeadamente que este 

serviu como banco de 1909 a 1956 (Banco Joaquim 

Martins Fernandes Guimarães & C.ª). Carecemos de 

informação quanto aos anos anteriores e posteriores a 

esta data.  

O edifício apresenta as características dos 

sistemas construtivos utilizados nas casas burguesas da 
Fig. 205 Casa bancária J. M. 

Fernandes Guimarães e Companhia no 

Porto. Fotografia do autor. 

Fig. 204 Localização do edifício Casa 

bancária J. M. no Porto. 
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cidade do Porto. Desenvolve-se em cinco pisos, rés-do-

chão mais quatro pisos.  

Este edifício faz parte do plano de recuperação da 

Porto Vivo
3
, localizado na zona da Avenida dos Aliados, 

inserido no quarteirão Guarany (12075). 

Tal como salientado na descrição dos 

procedimentos prévios à intervenção de recuperação 

anterior, neste caso, também, se verificou uma contenção 

económica, limitando a aplicação de algumas ações, 

embora não se trate de um edifício com a função de 

habitação privada, mas destinado a serviços. 

A recuperação dos estuques apresentava-se uma 

solução perfeitamente viável, visto que o edifício ainda 

não tinha entrado num estado de degradação avançado e 

tinha sido atempadamente alvo de uma recuperação 

completa da sua estrutura e cobertura. A grande maioria 

dos estuques apresentava, ainda, uma excelente 

estabilidade física, sendo que apenas os estuques que se 

encontravam próximos da fachada principal e no último 

piso demonstravam grandes patologias, resultantes de 

problemas de infiltrações pela cobertura e vãos 

danificados. 

                                                 
3
 A Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa 

Portuense S.A., é uma empresa de capitais públicos, do Estado (IHRU) e da 

Câmara Municipal do Porto, constituída a 27 de Novembro de 2004. A 

Porto Vivo tem por objetivo a reabilitação da Baixa Portuense, o 

desenvolvimento e promoção do negócio na Baixa do Porto, a revitalização 

do comércio, a dinamização do turismo, cultura e lazer, a qualificação do 

domínio público. Cabe-lhe a orientação do processo e a elaboração das 

estratégias de intervenção, como definido no Decreto-Lei 104/2004, de 7 de 

Maio. A sua área de intervenção é a Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística (ACRRU), com cerca de 1000 hectares. No 

entanto, por motivos operacionais, foi delimitada uma área menor, 

denominada Zona de Intervenção Prioritária, com cerca de 500 hectares, 

onde serão concentrados os esforços da reabilitação. Esta área compreende o 

Centro Histórico do Porto, a Baixa tradicional e áreas substanciais das 

freguesias do Bonfim, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita. In A Porto 

Vivo, SRU: <http://www.portovivosru.pt>. Arquivo consultado a 21 de 

Outubro de 2009. 

Fig. 206 Estado dos estuques antes da 

intervenção de recuperação. Fotografia 

do autor. 

Fig. 207 Teto junto à fachada que 

sofreu várias infiltrações. Fotografia 

do autor. 

Fig. 208 Teto junto à fachada que 

sofreu várias infiltrações. Fotografia 

do autor. 

http://www.portovivosru.pt/pdfs/ACRRU.zip
http://www.portovivosru.pt/pdfs/ACRRU.zip
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Após o levantamento e inspeção realizados, 

foram, então, efetuados a avaliação e o projeto da 

intervenção.  

Passaremos a descrever a intervenção executada 

na Casa bancária J. M. Fernandes Guimarães e 

Companhia. 

Antes de qualquer etapa de consolidação foi 

necessário efetuar uma limpeza das superfícies a tratar, 

removendo as poeiras existentes com a ajuda de trinchas 

ou palha-de-aço. Após essa etapa procedeu-se, então, à 

consolidação dos estuques. Esta consolidação pode ser 

efetuada de modo pontual ou de uma forma mais geral 

quando possível ou justificável. Quando uma pequena 

porção do teto se encontra solta, pode utilizar-se o 

método de consolidação dito pontual, que consiste na 

aplicação de uma linhada de gesso e sisal
4
, introduzida 

na zona a consolidar (cf. esquema 1). Quando nos 

encontramos em situação de grandes superfícies e temos 

acesso à parte superior do teto em estuque, pode-se então 

proceder à aplicação de uma manta de gesso e sisal sobre 

o extradorso do teto (cf. esquemas 2). Na intervenção dos 

tetos da Casa bancária foi usado, somente, o primeiro 

método, uma vez que não era possível o acesso ao 

extradorso dos tetos.  

Após a consolidação geral dos tetos, procedeu-se 

a uma consolidação mais minuciosa. Essa etapa foi 

efetuada através do tratamento das fissuras existentes nos 

tetos. Essas fissuras foram abertas através da ajuda das 

ferramentas de corte, como ferros de corte tornis, facas 

                                                 
4
 Para realizar uma linhada de gesso e sisal, forma-se com o sisal uma espécie 

de ninho, em que os fios ganham uma resistência pelo seu entrelaçamento, ninho 

este que é, de seguida, mergulhado em gesso cola líquido, que lhe confere 

dureza quando este atinge a sua presa.   

Fig. 209 Planta de Teto de um Salão 

do edifício. Desenho do autor. 

Elementos em falta. 

Elementos degradados. 

Fig. 210 Trabalhos de consolidação e 

tratamento de fissuras dos tetos. 

Fotografia do autor. 

Fig. 211 Após consolidação e 

tratamento de fissuras. Fotografia do 

autor. 
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em forma de caudas de andorinha, de modo a remover as 

argamassas mais danificadas junto dessas fissuras. 

Seguiu-se, então, a aplicação de gessos especiais que 

garantem a perfeita colmatação das mesmas. 

Depois da colmatação das fissuras, procedeu-se 

ao preenchimento dos tetos nas zonas onde foram 

totalmente removidos os estuques. Para realizar esta 

etapa de uma forma menos onerosa, recorreu-se a 

técnicas mais contemporâneas, ou seja, uma estrutura 

leve em aço galvanizado, onde foram aplicadas placas de 

estafe que substituíram as três camadas de argamassas, 

servindo de base à fixação dos novos elementos a 

moldar.  

Quando os tetos a recuperar já se encontravam 

em perfeitas condições para receber os novos elementos 

em estuque, procedeu-se à reprodução de todos os 

ornamentos em falta. Com a ajuda dos desenhos 

realizados na etapa do levantamento, das fotografias 

recolhidas e das amostras dos elementos pretendidos, 

iniciou-se o fabrico dos moldes. Foi necessária a 

realização dos moldes das cornijas e dos diversos frisos e 

mesmo de alguns ornamentos, como rosetas e decorações 

de canto, em quase todos os tetos a recuperar.  

No que respeita às cornijas e aos frisos, os moldes 

foram realizados apenas com uma simples chapa de 

zinco e contraplacado marítimo. A partir de uma amostra 

das cornijas e dos frisos, transpôs-se o contorno desses 

elementos na chapa de zinco, que foi recortada e limada 

de acordo com as amostras (cf. figura 225 à 227).  

No que respeita aos ornamentos que se 

encontravam em falta, foram eles todos reproduzidos a 
Fig. 214 Conceção de frisos com 

cérceas. Fotografia do autor. 

Fig. 212 Cornija antes dos trabalhos de 

restauro. Fotografia do autor. 

Fig. 213 Cornija após os trabalhos de 

restauro. Fotografia do autor. 
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partir de elementos originais presentes no edifício, com 

as técnicas de moldagem in loco, à base de moldes de 

borracha de silicone. Este procedimento consiste, numa 

primeira fase, na escolha do elemento mais adequado 

(em melhor estado) para servir de modelo, a qual é 

sempre alvo de um minucioso trabalho de recuperação à 

mão livre. De seguida, as peças têm de ser isoladas com 

primários adequados, para que a borracha de silicone não 

adira demasiado às mesmas. Posteriormente, prepara-se 

o material de borracha de silicone, consoante o molde 

que se tem a realizar, sendo que se pode obter tipos de 

moldes mais ou menos flexíveis. Segue-se, então, a 

aplicação à trincha do material de borracha sobre o 

modelo a moldar e sua secagem. Esta fase requer muita 

atenção, visto que a qualidade do molde depende de uma 

aplicação sem falhas da borracha. Após a secagem da 

borracha, e antes desta ser retirada do modelo, é 

indispensável realizar o elemento contramolde, pois é 

este que vai garantir a não deformação da borracha de 

silicone, quando o modelo for retirado. Este processo é 

concretizado com a aplicação de linhadas de gesso 

cerâmico e sisal, aplicadas diretamente sobre a borracha. 

É necessário, nesta etapa, deixar secar as linhadas 

aplicadas. Depois de secas, retira-se o contramolde, que 

servirá de suporte do molde. Cuidadosamente, procede-

se à retirada da camada de silicone que se encontra sobre 

o modelo, a qual será devidamente colocada dentro do 

seu contramolde. A partir deste momento, podemos, 

assim, proceder à fase de reprodução dos ornamentos em 

falta, com o preenchimento dos moldes criados, com 

gesso líquido.   
Fig. 217 Resultado final do teto da 

claraboia após todos os trabalhos de 

recuperação. Fotografia do autor. 

Fig. 215 Materialização do elemento 

em gesso através das passagens da 

cércea. Fotografia do autor. 

Fig. 216 Elemento final pronto a ser 

aplicado. Fotografia do autor. 
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 Após a realização de todos os elementos a aplicar 

e da sua respetiva secagem, seguiu-se a fase da aplicação 

dos mesmos. Fez-se uma marcação rigorosa nos tetos 

para definir a localização dos elementos em falta. Essa 

marcação foi efetuada através da utilização do fio de 

marcar.  

 Todos os elementos moldados foram aplicados 

com um produto com base em gesso e adjuvantes de cor 

branca (gesso cola), amassado mecanicamente com água. 

Este composto possibilita uma fácil utilização e um 

breve tempo de ligação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 218 Planta do teto da figura 220. Desenho do autor. 

Fig. 220 Resultado após todos os 

trabalhos de recuperação. Fotografia 

do autor. 

Fig. 219 Resultado após todos os 

trabalhos de recuperação. Fotografia 

do autor. 
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Conclusão e considerações finais 

 

 Com esta dissertação procurámos refletir sobre o património estucado, com maior 

incidência sobre os estuques no interior das habitações da cidade do Porto. Tínhamos como 

objetivo alcançar uma maior compreensão do modo como o estuque deve ser recuperado e 

conservado, apoiando-nos em exemplos do que tem vindo a ser feito na recuperação do 

património em estuque no Porto, quer em edifícios classificados, mas também em 

construções privadas, onde frequentemente o património estucado encontra-se 

“escondido”, logo, mais exposto ao risco de ser destruído, sem que ninguém intervenha. 

Não foi nossa pretensão fazer um levantamento exaustivo de todos os estuques do Porto. 

Temos consciência que não os referimos todos, mas também de que haverá muito 

património estucado cuja existência desconhecemos, sobretudo aqueles presentes em 

construções privadas. Um dos objetivos a que este trabalho de dissertação se propôs foi, 

neste sentido, sensibilizar os detentores destas construções para a importância do estuque, 

de modo a que o protejam e conservem.  

 A revisão bibliográfica que efetuámos sobre o estuque corroborou a sua 

importância cultural. Presente entre nós há mais de 11 000 anos, o estuque, salvo exceções, 

constitui um testemunho da evolução estilística da arquitetura, ao longo da nossa história. 

O estuque tem, contudo, carecido de investigação ao longo dos tempos, sendo que esta 

constatação é, ainda, válida atualmente. Sem dúvida que esta constitui uma das principais 

limitações deste trabalho. Foi tarefa árdua encontrar publicações acerca dos estuques, quer 

a um nível mais teórico, quer prático, ou seja, bibliografia acerca da recuperação do 

património estucado. Deste modo, o nosso objetivo inicial de aquilatar o que se fez no 

campo da preservação do estuque na cidade do Porto teve de ser reformulado, resultando 

num menor número de obras analisadas e, mesmo nestas, com menor profundidade do que, 

inicialmente, definido. Por outro lado, esta situação dificultou outro dos nossos objetivos, 

ou seja, a reflexão sobre como a preservação dos estuques está a ser realizada no nosso 

país, mais concretamente na cidade do Porto, pois a sua compreensão não pôde ser 

totalmente alcançada, pela ausência de registo da atuação levada a cabo neste âmbito. 
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Outra limitação do presente trabalho prende-se com a ausência de documentação relativa 

ao património estucado nas habitações e construções privadas. Não possuímos dados que 

nos permitam datar estes edifícios, bem como os estuques aí presentes. Além disso, não 

possuímos informação sobre as intervenções anteriores efetuadas sobre esses estuques. De 

facto, a ausência de registos arquivísticos municipais que mencionem intervenções de 

recuperação feitas sobre edifícios privados tem sido uma dificuldade mencionada por 

outros investigadores. Por outro lado, muitas vezes, os proprietários destas construções 

privadas não possuem arquivos organizados acerca das mesmas, disponíveis para consulta 

ou, como no caso das habitações que estudámos, não têm qualquer tipo de registos. Teria 

sido fundamental aceder a esses documentos, pois estes teriam permitido uma 

compreensão acerca dos estuques presentes, quanto aos seus conteúdos pragmáticos, bem 

como às razões da sua escolha. Podemos, assim, concluir que o estudo sobre a arquitetura 

doméstica, no âmbito dos estuques, é ainda muito incipiente.  

 Relativamente ao modo como a recuperação dos estuques tem vindo a ser realizada 

nas construções privadas, somos a crer que, na grande maioria dos casos, esta não está ser 

feita, assistindo-se, infelizmente, à sua destruição. Assim, o estuque é muito 

frequentemente destruído e substituído por outros materiais, mais económicos e cuja 

aplicação é mais rápida. Por outro lado, a sua substituição deve-se também à falta de 

informação que detentores destas construções e executantes das intervenções possuem 

acerca do estuque, ou ainda, ao seu desinteresse pelo mesmo.  

 No que respeita ao património estucado presente em edifícios públicos, tem-se 

vindo a notar um esforço crescente na sua recuperação nos últimos anos. A cidade do Porto 

tem, assim, vindo a recuperar muito do seu património estucado, como descrito em 

capítulos anteriores, o que contribui, sem dúvida, para a valorização do mesmo, não só 

junto da comunidade científica e dos técnicos que intervêm na área da recuperação do 

património arquitetónico, mas também do público, o qual passa a usufruir desta arte, 

durante muito tempo esquecida. Citemos apenas o exemplo do Palácio da Bolsa que 

promoveu visitas, nomeadamente ao Salão Árabe, enquanto as intervenções de recuperação 

ainda estavam a decorrer. Esta iniciativa é indubitavelmente uma forma de aproximar o 

público desta arte, dando-a a conhecer e sensibilizando-o para a sua valorização e proteção.  
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 Em Portugal, e dados do Euroconstruct o comprovam, ainda há um longo 

caminho a percorrer. A reabilitação apresenta uma expressão reduzida, quando comparada 

com outros países europeus, ou com o investimento realizado no nosso país na área da 

construção nova, o que causa sérios entraves à salvaguarda do património arquitetónico. O 

conceito de património tem-se tornado mais abrangente ao longo dos tempos, assim, 

atualmente, este remete para todos os bens de interesse cultural, que nos permitem 

compreender e construir a nossa identidade. Simultaneamente, o património cultural 

deixou de ser propriedade exclusiva das nações, passando a ser propriedade da comunidade 

ou das entidades sociais. Neste sentido, foram surgindo inúmeras Cartas Internacionais 

com o intuito de regulamentar as intervenções realizadas sobre o património cultural, mas 

também definir orientações para a salvaguarda e promoção do mesmo. Assim, são várias as 

organizações internacionais que se debruçam sobre o património cultural, tais como a 

UNESCO, o Parlamento Europeu, as Organizações Não Governamentais para o 

Desenvolvimento, entre outras. As mudanças verificadas neste âmbito levaram a que, 

atualmente, apenas se aceite a substituição dos revestimentos e acabamentos originais de 

um edifício antigo quando se dá a impossibilidade prática da sua manutenção/conservação. 

Valorizam-se as soluções tecnológicas, mas também os materiais ancestrais. 

 O património cultural é um veículo importante para o desenvolvimento de um 

país. Mas, para que isso seja possível, é necessário que as políticas da preservação do 

património sejam eficazes, de modo a que os bens patrimoniais estejam em bom estado, a 

que o acesso aos mesmos seja divulgado, mas também facilitado, sendo para tal 

necessárias políticas de sensibilização e de democratização da fruição do património de 

todos. No entanto, e como já referimos, há um longo caminho a percorrer para 

verificarmos mudanças efetivas neste domínio. O que se deve fazer na preservação do 

património já está sedimentado, contudo ainda existem lacunas na sua eficaz 

implementação.  

 A título de exemplo, podemos realçar o processo desenvolvido em torno da 

recuperação do Château de Lunéville
1
. Situado na região de Lorraine, no departamento de 

                                                 
1 O castelo foi propriedade dos duques da Lorraine, desde o século XIII. No entanto, foi o século XVIII que marcou a sua 

arquitectura, tendo sido reconstruído pelo duque Leopoldo, de 1703 a 1723, com recurso a plantas de Pierre Bourdict, 

Nicolas Dorbay e Germain Boffrand. Foi classificado monumento histórico, em processos sucessivos, desde 1901, 1929, 

1992, 1998. 
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Meurthe-et-Moselle, o castelo sofreu um incêndio no dia 2 de Janeiro de 2003, tendo 

provocado uma onda de solidariedade em França, tendo sido criada uma associação, 

designada “Lunéveille, château des Lumières”, presidida pelo Monsenhor Arquiduque Otto 

de Habsbourg-Lorraine. A associação promove eventos no próprio castelo, onde os 

visitantes podem participar, mas também acompanhar as obras de restauro; marca presença 

em atividades, tais como a Volta à França, emissões de rádio e televisão, criou um site na 

Internet, de modo a dar visibilidade aos esforços desenvolvidos pela associação, reunindo 

assim inúmeros anónimos, e outras figuras reconhecidas do público, em torno de todo este 

processo e daquela que já é considerada como a maior obra de restauro patrimonial da 

Europa, cujos custos se elevam a 103 milhões de euros. Note-se que são vários os 

elementos estucados do castelo. Segundo Pierre-Yves Caillaut, arquiteto responsável pela 

obra de restauro, todo o processo de restauro dos estuques procura abraçar metodologias 

tradicionais. 

De realçar, ainda, que outro problema na área da conservação do património 

arquitetónico prende-se com a diminuta ou ausente qualificação dos recursos humanos e 

empresas do sector. Uma aposta necessária assenta, assim, na qualificação dos atores 

chamados a intervir na preservação do património, bem como na qualificação das empresas 

do sector. Neste enfiamento, defendemos que o arquiteto é um ator importante na área da 

preservação do património, incluindo no património estucado, nomeadamente no que 

respeita à coordenação de projetos, direção de obras de intervenção no património e 

dinamização de equipas multidisciplinares.  

 Foi realçado que a carência de estudos sobre o estuque coloca sérias dificuldades à 

sua reabilitação e conservação, principalmente no património que não está visível. 

Pensamos, deste modo, que, nesta área da preservação do património estucado, é 

fundamental promover mais estudos e publicações acerca do estuque. Nesse sentido, e 

dadas as dificuldades sentidas ao longo deste estudo, seria importante promover 

publicações sobre as ações de intervenção realizadas sobre o estuque no património 

arquitetónico. Além disso, e de acordo com as lacunas que verificámos no âmbito da 

formação e especialização dos técnicos chamados a intervir no sector da preservação do 

património arquitetónico, seria fundamental promover a formação de técnicos para 

trabalharem com o estuque. Estes técnicos devem não só ser detentores das técnicas 
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ancestrais e novas para trabalhar o estuque, mas também ter o conhecimento sobre a 

história artística e social desta arte, de modo a respeitarem as suas características nos seus 

contextos.   

Por outro lado, é necessário dar maior visibilidade aos estuques, de modo a que 

público em geral, mas também a comunidade científica, os técnicos do restauro e os 

agentes culturais prezem esta arte e aprendam a conservá-la. Para a concretização deste 

propósito, seria vantajosa a promoção de seminários, conferências, workshops sobre os 

estuques, bem como exposições e visitas guiadas ao património estucado. Não podemos 

deixar de realçar o papel que a CRERE
2
 e o Museu do Estuque têm desempenhado na 

promoção e valorização desta arte. A CRERE procura, assim, ter uma atitude pró-ativa na 

área do estuque, no que respeita à sua conservação e restauro, mas também no que 

concerne à sua divulgação e valorização. O Museu do Estuque pretende dar a conhecer a 

arte do estuque, não só através do seus desenhos e peças que podemos visitar, mas também 

através de toda uma dinâmica e organização de percursos através das cidades que levem os 

visitantes aos locais onde o estuque se encontra presente; do acesso a informação diversa e 

da promoção de eventos e atividades ligados ao estuque e, finalmente, da parceria com 

instituições superiores de modo a promover a investigação acerca do estuque.   

Propomos dar continuidade, em futuras investigações, à seguinte questão: será que 

podemos abdicar do estuque na arquitetura contemporânea e, simultaneamente, 

continuarmos a destruí-lo e substituí-lo dos espaços aos quais ele conferiu uma identidade 

própria, testemunho da nossa história e das épocas artísticas da nossa arquitetura? 

                                                 
2 A CRERE centra a sua ação na área da conservação e restauro. Foi criada em 1989.  
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Elementos destruídos ou 

em falta na composição 

geométrica do teto. 

Anexo 1  

 

Planta de teto do levantamento e da 

inspeção do teto a recuperar. 

Habitação da rua Bonjardim no Porto. 

Arquiteto responsável da obra: Arq. 

João Paulo Jardim. 

 

Desenho do autor. 

 

Elementos em fase de ruir. 
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9
.5

12.5

Modelo Existente

Modelo Alternativo

12.5

6
.5

Anexo 3  

 

Corte da cornija existente e corte da 

nova cornija adaptada ao novo pé-

direito disponível. 

Anexo 2  

 

Planta de teto realizada para a 

execução da recuperação de um teto 

em estuque. Habitação da rua 

Bonjardim no Porto. Arquiteto 

responsável da obra: Arq. João Paulo 

Jardim.  

 

Desenho do autor. 
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Elementos em falta. 

Elementos degradados. 

Anexo 3 

  

Planta de Teto após levantamento e 

inspeção.  

Antigas instalações da Casa bancária J. 

M.Fernandes Guimarães e Companhia. 

Edifício junto ao Banco de Portugal no 

Porto. 

 

Desenho do autor. 
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Anexo 4 

  

Planta de Teto de um salão das antigas 

instalações da Casa bancária J. 

M.Fernandes Guimarães e Companhia. 

Edifício junto ao Banco de Portugal no 

Porto. 

 

Desenho do autor. 
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Anexo 6  

Alçado lateral da habitação nobre da 

Av. Rodrigues de Freitas. Informação 

recolhida no arquivo  da casa do 

Infante, Porto. 

 

 

 

 
 

Anexo 5  

Alçado da habitação nobre da Av. 

Rodrigues.  

Informação recolhida no arquivo da 

casa do Infante, Porto.  
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Anexo 7  

Corte longitudinal da habitação nobre 

da Av. Rodrigues de Freitas. 

Informação recolhida no arquivo da 

casa do Infante Porto.          

                                                                                   

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Corte longitudinal da habitação nobre 

da Av. Rodrigues de Freitas. 

Informação recolhida no arquivo da 

casa do Infante Porto.          

                                                                                   

 

 

 

 

 

Anexo 8 Informação sobre o Castelo 

de Luneville, França. 

 

Fachada do castelo de Luneville, 

localizado na região da Lorraine em 

França  
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Fotografia na noite de 2 de Janeiro 

2003 quando um incêndio devastava a 

ala sul do castelo de Luneville. 

 

Imagem disponível na internet: 

<http://www.chateaudeslumieres.com/

fr/l-association1.html> 

 

 
 
Fotografia na manhã do dia 3 de 

Janeiro 2003, a França descobre o 

resultado devastador do incêndio. 

 

Imagem disponível na internet: 

<http://www.lepoint.fr/culture/sept-

ans-apres-son-incendie-le-chateau-de-

luneville-rouvre-sa-chapelle-18-09-

2010-1238149_3.php> 

 

 
 
Fotografia da vista da cobertura após o 

incêndio.  

 

Imagem disponível na internet: 

<http://diables-bleus-du-

30e.actifforum.com/t2027-le-triste-

incendie> 
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Fotografia do início dos trabalhos de 

recuperação da estrutura da cobertura 

do castelo.  

 

Imagem disponível na internet: 

<http://alerions.tumblr.com/post/1156

650779/chapelle-du-chateau-de-

luneville-restauration-1> 

 

Informação disponível na internet: 

<http://www.chateaudeslumieres.com/

fr/accueil.html> 

 

Informação dos fundos recolhidos até 

à data.  

 

 
 

Imagem disponível na internet: 

<http://alerions.tumblr.com/post/1156

650779/chapelle-du-chateau-de-

luneville-restauration-1> 

 

Fotografia após a intervenção de 

recuperação na parte de Capela do 

Castelo.  
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