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“A tudo se habitua o homem, a todo o 
estado se afaz; e não há dúvida por 
mais estranha que o tempo e a 
repetição dos actos lhe não faça 
natural.” 
(Almeida Garrett)

É com este pensamento premonitório, 

absoluto e intemporal na leitura da 

humanidade na sua capacidade de 

resiliência e adaptação que avançamos 

com Almeida Garrett, adunados aos 

liberais, e sob comando de D. Pedro, para 

o combate no cerco do Porto na 

redenção do Forte da Ervilha, espaldão 

inexpugnável até à ocupação pelas 

tropas liberais. Os despojos ancorados 

nesta estrutura militar denunciam as 

violentas batalhas ali travadas (memorare).

Prosseguindo nesta tomada pelas ruas 

do Porto até à baixa, qual ardina a 

apregoar “Orpheu”, a convocar os 

modernistas portugueses nos seus 

temperamentos visionários num original 

painel azulejar patente na antiga galeria 

111 (in actu).

Desbravamos a história com a oferenda 

de um machado da segunda metade do 

IV milénio a.C., um exemplar extraor-

dinário que acompanhava os seres 

exumados na pedreira de Trigaches 2,

na sua última viagem transpondo o 

mundo terreno (artefactus).

Para completar este arco narrativo do 

número nove da Artefactus, do pH à HR, 

o desafio na devolução da leitura, 

conservação e estabilização do espólio 

metálico: comportamentos e reacções 

nas ligas metálicas. (investigare)

Votos de saúde para todos, nesta 

jornada de observação e descoberta.

R.O. 
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O FORTE
DA ERVILHA
(PORTO):
OS DADOS ARQUEOLÓGICOS

De facto, as escavações permitiram 

identificar dispositivos como trincheiras, 

fossos e paliçadas, relacionados com o 

Forte da Ervilha – estrutura militar não 

permanente, situada cronologicamente 

na Guerra Civil e Cerco do Porto 

(1832-1834). Contudo, a área escavada 

apenas permitiu colocar a descoberto 

uma pequena parcela do perímetro da 

trincheira do referido forte.

Neste número da Artefactus decidimos 

relembrar a intervenção realizada no 

Forte da Ervilha (Rua de Fez e Rua Dr. 

Afonso Baldaia) em 2006 no âmbito do 

acompanhamento arqueológico de um 

projeto de loteamento urbanístico. 

Durante a abertura de valas foi detetado 

um conjunto de ocorrências relaciona-

das com uma estrutura militar. Perante 

estas evidências foram realizadas 

sondagens que permitiram uma melhor 

caracterização da natureza e extensão 

da estrutura.

Landung des Befreiungs - Heeres 
in Portugal unter Don Pedro

Desembarque do Exército de Libertação 
em Portugal sob Dom Pedro
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A leitura da cartografia coeva, cruzada com a cartografia posterior (Planta de Telles 

Ferreira de 1982, os levantamentos topográficos atuais e os resultados da escavação 

arqueológica) permitem-nos avançar com a hipótese de estarmos perante o Forte da 

Ervilha, estrutura militar inserida nas linhas de cerco levantadas a norte do rio Douro 

pelo exército de D. Miguel que, para além do reduto central com bateria, ainda 

possuiria, conforme as plantas do Coronel Moreira (1833), dois redutos secundários e 

uma “flexa”, ponto saliente nas linhas defensivas.

Carta Topográfica das Linhas do Porto (MOREIRA 1833) (Biblioteca Nacional)

Forte da Ervilha (Colecção de Plantas e Perfiz 
das Forteficações referidas à Carta Geral das 
Linhas dos Exercitos Libertador e Rebelde no 
Sitio do Porto - Levantadas e publicadas, por 
Ordem de S. M. I. pelo Coronel
Engenheiro Moreira).
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memorare

MOEDA, PATACO (40 RÉIS), REINADO DE D. MIGUEL I.

Pela sua importância no contexto 

arqueológico em questão, 

salientam-se diversos achados de 

natureza militar, respeitantes ao 

período cronológico relacionado 

com o cerco do Porto:

BALAS DE MOSQUETE TOWER (19MM)

BOTÃO ORDINÁRIO DE FARDA

BOTÃO INGLÊS DE FARDA

PEDERNEIRA DE MOSQUETE (SÍLEX)

GATILHO DE 

ESPINGARDA 

DE MOSQUETE 

TOWER

FRAGMENTO DA MEIA SECÇÃO DE UMA BAIONETA DE MOSQUETE TOWER

FRAGMENTO BIPARTIDO DE LÂMINA DE SABRE (POSSIVELMENTE DO MODELO DE 1821)0 2 cm

FERRAMENTA DE ARTILHARIA

BALA RASA DE ARTILHARIA 

DE 2 LIBRAS (60MM)

0 5 cm

09
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Estes trabalhos permitiriam recolher 

cientificamente os elementos e 

informações fundamentais para a 

preservação da memória deste património, 

de grande raridade e, consequentemente, 

de extrema importância para a História 

Militar nacional.

J.F. e P.M.

Carta Topogaphica da Cidade do Porto (escala 
1:500) por Gerardo Telles Ferreira, 1892 (AHMP).

Colecção de Plantas e Perfiz das Forteficações 
referidas à Carta Geral das Linhas dos Exércitos 
Libertador e Rebelde no Sítio do Porto – 
Levantadas e publicadas, por Ordem de S.M.I., 
pelo Coronel Engenheiro Moreira, 1833 (AHMP).
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AZULEJOS 
FIGURATIVOS 
DE ARTISTAS 
MODERNISTAS 
PORTUGUESES
PREDICADOS DO DOURO 
PALACE | PORTO

in actu
Este projeto surgiu na sequência de 

consulta e adjudicação de trabalhos de 

conservação e restauro por parte dos 

proprietários da entidade hoteleira 

Predicados do Douro Palace, sito na rua 

Dom Manuel II n.º246, no Porto, imóvel 

que anteriormente acolheu, desde a 

década de 70, a primeira galeria de arte 

da cidade, inicialmente designada por 

Galeria Zen, que posteriormente ganhou 

notoriedade como Galeria 111 Porto.

111
zen

O conjunto azulejar em causa representa 

o legado do edifício e o importante 

protagonismo que este teve na 

promoção de mostras e manifestações 

culturais e artísticas na sociedade 

nortenha.

Conjunto azulejar com representações 

figurativas concebidas por sete 

conceituados artistas modernistas 

portugueses.

INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO 
E VALORIZAÇÃO DE AZULEJO

12 13



 Foi realizada no laboratório   

 das nossas instalações, onde   

 foi analisado o real state of art   

 do conjunto azulejar, sendo 

que resultaram 7 unidades fraturadas do 

processo de remoção.

Procederam-se às ações de limpeza, com 

a remoção dos resíduos de argamassa do 

tardoz e bordos dos azulejos e limpeza 

da face nobre, para a remoção de 

resíduos do adesivo de faceamento 

existentes e sujidades aderentes. Após a 

levantamento das unidades do suporte e 

a limpeza dos resíduos de argamassa do 

suporte foi possível identificar elementos 

(carimbos, numerações e assinaturas dos 

artistas) existentes no tardoz dos 

azulejos, permitindo a confirmação da 

O painel é composto por azulejos de 

fabrico industrial do século XX, 

intercalando 24 unidades figuradas com 

azulejos brancos. O painel emoldurava 

uma fonte em pedra que revestia o beiral 

de contenção do pavimento do pátio 

existente na parte posterior do edifício.

A génese da intervenção deveu-se ao 

facto de se pretender remover o conjunto 

deste local para posterior valorização, o 

que fundamentou a necessidade do 

levantamento das unidades, conservação 

e restauro e salvaguarda dos valores 

patrimoniais em causa.

A METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 
DESENVOLVE-SE EM 3 FASES.

 Consistiu na remoção das   

 unidades azulejares do   

 suporte, onde se encontravam   

 assentes sob o pano parietal  

de pedra, com argamassa cimentícia e/ou 

semelhante. Tendo em conta a dificuldade 

das ações de remoção iniciou-se o 

processo com a identificação individual 

das unidades azulejares e a sua proteção 

com faceamento. Seguiu-se a libertação da 

carga exercida pelos blocos de pedra, a 

remoção de material de juntas, e muito 

paulatinamente foram removidas as 

unidades azulejares de forma cuidada e 

controlada, sendo que houve a necessi-

dade de sacrificar algumas unidades 

brancas em detrimento da salvaguarda de 

unidades figuradas.

1 2
autoria dos artistas modernistas.

O trabalho de conservação e restauro 

consistiu na reintegração dos 7 elemen-

tos azulejares fragmentados, proceden-

do-se à união dos fragmentos e ao 

preenchimento das lacunas recentes. 

Concluiu-se o processo com a restituição 

estética das áreas preenchidas, recorren-

do à pintura seguindo o principio da 

mimesis, no desenho e cor.

P.F.
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Graça Morais
técnica mista | 14cm x 14cm

Bartolomeu Cid dos Santos
técnica mista | 14cm x 14cm

Júlio Pomar
técnica mista | 14cm x 14cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse mo

Paula Rego
técnica mista | 14cm x 14cm

Lourdes Castro
técnica mista | 14cm x 14cm

Menez
técnica mista | 14cm x 14cm

Costa Pinheiro
técnica mista | 14cm x 14cm

Molduras individuais 
e de conjunto

Texto de enquadramento
histórico

legenda com identificação
do autor e outra informação
complementar

3
 Esta fase concentra-se no  

 estudo de soluções para a  

 valorização dos azulejos.  

 Pretende-se colocar o 

conjunto azulejar em suporte móvel 

adequado, com o objectivo de expor e 

manter a memória do espaço.

Não sendo possível confirmar a 

intencionalidade plástica, formal e 

conceptual na composição original do 

painel azulejar, sendo que, pelo menos 

um dos critérios que se compreende 

intencional é o arranjo por autor, o 

desmantelamento despertou a 

desconstrução e desordenação na 

relação pictórica e conceptual entre 

cada uma das unidades, processo 

disruptivo na génese de duas propostas 

de exposição em suportes distintos.

A primeira proposta evoca o espaço 

galeria, enquanto conceito clássico 

expositivo, num enquadramento 

modelar de diferentes dimensões 

instigando o ritmo e dinâmicas visuais, 

agrupados apenas por autor.  

17
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PAULA REGO

LOURDES CASTRO

COSTA PINHEIRO

JÚLIO POMAR

GRAÇA MORAIS

BARTOLOMEU CID DOS SANTOSMENEZ

MO
DER
NIS
TAS

POR
TU

GUE
SES

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 

Texto de enquadramento
histórico

identificação do autor
com grafismo da assinatura
vinil de recorte sobre acrílico 
opalino retroiluminado

Título de apresentação

Estrutura constituida por postigos em treliça (madeira a definir),
alguns deles fechados e outros com acrílico opalino retroiluminado

acrílico opalino retro iluminado

ESTRUTURA COM A COMPOSIÇÃO ORIGINAL DO PAINEL DE AZULEJOS

No segundo desenho, repescamos o 

conceito original do painel, distribuindo 

os azulejos na sua posição original, numa 

estrutura em madeira constituída por 

postigos em treliça, intercalando azulejos, 

a sua ausência e lâminas de acrílico 

opalino retro iluminado, transportan-

do-nos para os shõji, painéis de madeira 

preenchidos com papel translúcido 

característicos na arquitectura Japonesa.    

Ambas as soluções, com reflectido 

esboço minimalista, têm como único 

objectivo elogiar as peças artísticas 

azulejares, “Design has to work. Art 
does not” (Donald Judd).

R.O.   
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O MACHADO
DA PEDREIRA 
DE TRIGACHES 2
TRIGACHES | BEJA

O machado é feito numa rocha anfibolíca, 

compacta, escura e muito dura, de cor 

negra com manchas e pontos claros que 

deverão corresponder a quartzos e 

feldspatos. Apresenta contorno trapezoi-

dal alongado, com gume convexo 

ligeiramente descentrado e simétrico. O 

talão é estreito de arestas arredondadas 

e apresenta uma perfuração de perfil 

bitroncocónica, descentrada e assimétri-

ca. O machado apresenta-se totalmente 

polido e o gume não apresenta vestígios 

de utilização. Apresenta as seguintes 

dimensões: comprimento máximo 163 

mm; largura máxima 42,5 mm; largura 

máxima do gume 33 mm; largura o talão 

13 mm; espessura máxima 19 mm; 

espessura na área da perfuração 13 mm; 

diâmetro da perfuração 7 mm.

A peça em destaque neste número da 

Artefactus corresponde a um machado 

votivo de talão perfurado. Este exemplar 

é proveniente de um contexto funerário 

do sítio da Pedreira de Trigaches 2 

intervencionado nos anos de 2007 e 

2008 no âmbito dos trabalhos 

arqueológicos de minimização de 

impactes decorrentes da implementação 

do Bloco de Rega do Pisão (projeto 

promovido pela EDIA S.A.). Numa 

estrutura em negativo, possivelmente de 

tipo hipogeu, foram exumadas partes de 

esqueletos humanos desarticulados 

correspondentes a dois indivíduos, 

cobertos com ocre, associados a dois 

micrólitos em sílex e ao machado polido 

de talão perfurado (Baptista et al. 2013). 
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Corresponde a uma imitação dos 

machados em jade de tipo Tumiac 

(muito comum na região de Carnac no 

V.º milénio a.C.) fabricados em 

matérias-primas locais onde se 

destacam o fibrolite, anfibolite e xistos 

(Pétrequin et al., 2012, p. 219). Estas 

imitações ibéricas terão perdurado até 

aos finais do IV. º milénio a.C. (ibidem). 

Neste sentido, estas peças revestiam-se 

de um marcante valor ritual e/ou 

religioso, transformando-as em notáveis 

veículos de ideias e significados que 

circularam no espaço e no tempo das 

sociedades neolíticas europeias.

Para o contexto da Pedreira de 

Trigaches 2 não existem datações 

absolutas, contudo a atribuição 

cronológica, baseada nas características 

do espólio exumado, apontam para a 

segunda metade do IV milénio a.C., o 

que se coaduna com os novos achados 

para o centro-sul de Portugal (Andrade 

e Calker 2019).

L.B.

Este tipo de machado, designado como 

tipo Cangas (Pétrequin et al. 2006), 

apresenta uma importante distribuição 

pela Península Ibérica principalmente no 

Noroeste.

Ilustração Rui Pinheiro
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CONSERVAÇÃO E
ESTABILIZAÇÃO DE ESPÓLIO
ARQUEOLÓGICO METÁLICO

LIGAS DE COBRE

De um modo geral o espólio proveniente 

de um contexto de escavação 

arqueológica permaneceu enterrado 

durante um longo período de tempo. No 

caso concreto do espólio em ligas 

metálicas, os fenómenos de alteração/de-

gradação verificados são direta e 

indiretamente resultantes da combinação 

de diversos fatores, nomeadamente, 

pelas condições de enterramento, que 

poderá ter níveis variáveis de humidade, 

a constituição química dos solos (pH, sais 

presentes, etc.).

Para além da contínua e lenta 

degradação dos materiais ainda durante 

o seu período de enterramento, é 

aquando da sua exumação que ocorre 

uma mais brusca alteração das condições 

ambientais. E nesse momento específico 

que se coloca o maior desafio em termos 

de conservação das ligas metálicas.

Por essa razão é fundamental que o 

equilíbrio encontrado entre os constitu-

intes da liga e o meio seja o mais 

gradual possível, respeitando 

inicialmente as condições preexistentes 

e lentamente adaptando as condições 

nas ideais de preservação (pH e 

Humidade Relativa (HR)).

Seja qual for o nível de corrosão que a 

liga apresente no momento de 

exumação, este processo tenderá 

sempre a acelerar e a agravar-se se, 

passando muitas vezes de uma fase 

passiva a uma fase ativa num curto 

período de tempo. Para interromper ou 

mitigar este processo de degradação há 

que agir tão rápido quanto possível e 

desencadear um conjunto de procedi-

mentos.
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ESTRATIGRAFIA DA FORMAÇÃO DOS 
PRODUTOS DE CORROSÃO DE METAIS 
CUPROSOS

2ª camada
de corrosão

oxidação activa

1ª camada
de corrosão

estável

núcleo
metálico

Pelas características intrínsecas deste 

tipo de materiais e pelo reconhecimento 

do desafio que a sua preservação 

representa, delineamos e colocamos em 

prática há já algum tempo os princípios 

de salvaguarda e estabilização de todos 

os materiais metálicos identificados como 

relevantes em determinado contexto.

Debruçando-nos em concreto sobre os 

materiais metálicos apresentamos a 

sequência de ações levadas a cabo no 

nosso laboratório.

LIMPEZA E ESTABILIZAÇÃO

Após receção do espólio metálico nas 

nossas instalações é efetuado o registo 

de dados referentes à identificação de 

cada peça ou conjunto, descrição e o 

diagnóstico do estado de conservação. 

De seguida, inicia-se o tratamento 

propriamente dito, realizando-se uma 

limpeza superficial por via seca, para 

remoção de depósitos de sedimentos e 

produtos de corrosão que se encontrem 

pulverulentos;

A estabilização química da liga 
metálica é realizada através da imersão 

das peças em banho com agente 

inibidor do processo de oxidação em 

curso. Trata-se de uma solução de 

benzotriazol (BTA a 3% em etanol), que 

proporciona a formação de uma barreira 

entre os cloretos de cobre (1ª camada 

de corrosão) e a atmosfera envolvente, 

posteriormente neutralizado em banho 

de etanol e secagem em acetona.

O objetivo deste procedimento consiste 

essencialmente em estabilizar o núcleo 

metálico em associação com os 

produtos de corrosão estáveis.

Após estabilização, segue-se a limpeza 
cuidada por via mecânica para a 

remoção de depósitos que dificultem a 

leitura do objeto. Sempre que necessário, 

poderá recorrer-se a métodos de 

tratamento específicos que permitam a 

passivação de estados ativos de corrosão, 

por ação química ou eletroquímica.

Em cada etapa de tratamento, os objetos 

são monitorizados com recurso à 

observação em condições de ampliação 

ótica de lupa binocular, de modo a 

garantir a preservação da leitura e patine 

originais.

CONSOLIDAÇÃO

No caso dos materiais de elevada 

fragilidade estrutural, optamos 

geralmente pela consolidação., Este 

processo decorre preferencialmente em 

condições de vácuo, por imersão em 

solução acrílica (a 5%-10% de Paraloid B 

44 em acetona/etanol 50%-50%).

PROTEÇÃO

O processo de tratamento fica concluído 

com a proteção da superfície do objeto, 

através da aplicação de um filme à base 

de cera de origem mineral (microcristalina 

ou resina à base de copolimeros acrílicos).

Ilustração Rui Oliveira
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Após o tratamento, e em quaisquer 

circunstâncias,  há que ter em atenção o 

acondicionamento e armazenamento do 
espólio metálico, dada a sua elevada 

reatividade devemos garantir o 

isolamento tanto quanto possível do 

metal, evitando contacto com o meio 

ambiente. As embalagens, sacos ou 

recipientes devem ser herméticos, e ser 

preferencialmente compostos por 

materiais inertes como Polipropileno (PP) 

e Polietileno (PE).

O local de armazenamento deverá ser 

preparado de modo a garantir condições 

ambientais estáveis e controladas. 

idealmente com valores de HR inferiores 

a 40%. Nas embalagens deve introduz-

ir-se produtos de absorção de humidade 

como sílica gel e carvão ativo. Estes 

produtos devem revistos regularmente e 

ser substituídos quando necessário.

O tratamento efetuado tem um carácter 

preventivo/curativo, respeitando a 

integridade física do objeto, com o 

objetivo de estabilizar e sempre que 

possível restituir a leitura da peça.

A.H./ P.F.
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PATRIMÓNIO CULTURAL

DIRECÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/a-

genda/

CONGRESSO ENCORE 2020 - ENCONTRO 

SOBRE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS

ENCORE 2020

3 A 6 | NOVEMBRO | 2020

LNEC | LISBOA

http://encore2020.lnec.pt/

XI ENCONTRO DE ARQUEOLOGIA DO 

SUDOESTE PENINSULAR (EASP)

5 A 7 | NOVEMBRO | 2020

AUDITÓRIO DO CONVENTO DO ESPÍRITO 

SANTO | LOULÉ

http://www.museudeloule.pt/pt/a-

genda/17892/xi-encon-

tro-de-arqueologia-do-sudoeste-peninsular.aspx

XVI REUNIÓ TÈCNICA DE CONSER-

VACIÓ-RESTAURACIÓ

DOCUMENTAR EN LA CONSERVACIÓ-RESTAU-

RACIÓ

MÈTODES I NOVES TECNOLOGIES

12 E 13 | NOVEMBRO | 2020

DESIGN MUSEUM | BARCELONA
https://www.cracpatrimoni.com/index.php/-

ca/r-tecnica-20

III CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO

DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

19 A 22 | NOVEMBRO | 2020

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE 

DO PORTO
https://congresso.arqueologos.pt/

agenda

www.arqueologiaepatrimonio.pt
facebook.com/arqueologiaepatrimonio
ap@arqueologiaepatrimonio.pt
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