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Introdução
e Bonnie Burnham

Presidente da World Monuments Fund

Numa límpida e brilhante tarde de Junho de 2011 um grupo de apoiantes da World
Monuments Fund e de agentes culturais Portugueses reuniram-se nos Jardins do Palácio
de Queluz para descerrar uma placa comemorativa da sua reabilitação e prestar homenagem ao falecido Paulo Lowndes Marques. Durante uma década de um trabalho complexo
e desafiador, o Dr. Lowndes Marques, em nome da Associação WMF Portugal, conduziu o
projecto de reabilitação dos Jardins com probidade e entusiasmo. Quando em 2002 a WMF
iniciou os trabalhos de conservação, os Jardins enfrentavam tremendos problemas.
A crescente expansão suburbana em volta de Queluz reduziu a água disponível durante
os verões secos, quer para os jardins quer para o sistema hidráulico de alimentação das suas
muitas fontes ornamentais. Ao mesmo tempo, durante os invernos chuvosos, aumentou a
frequência de inundações catastróficas do rio Jamor que atravessa os jardins e, num troço
do seu leito, o extraordinário canal forrado de azulejos. No conjunto, estes problemas causavam uma sensação geral de negligência.
Desde essa altura, estudos exaustivos, documentação rigorosa e um cuidadoso trabalho de conservação foram postos em prática. Uma colaboração entre a World Monuments
Fund, o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), posteriormente Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), e
os funcionários do Palácio de Queluz permitiu juntar competências de várias origens, tanto
Portuguesas como internacionais.
A WMF Portugal, através dos seus projectos anteriores na Torre de Belém e no Mosteiro
dos Jerónimos, tinha já reunido uma equipa, de nível mundial em conservação de pedra, e o
projecto de conservação dos Jardins de Queluz constituiu mais uma oportunidade de reunir
esses especialistas em benef ício de um dos mais importantes monumentos Portugueses.
Noutras áreas, contudo, encontrar as competências mais adequadas seria um desafio. Uma
inesperada e oportuna descoberta ocorreu durante a visita a Portugal em 2003 das filiais
europeias da WMF. Passeando pelos jardins, os peritos em conservação da WMF Britain
rapidamente se aperceberam de que a grande colecção de esculturas de chumbo dos jardins
seria um trabalho do escultor britânico do séc. XVIII, John Cheere. Até então desconhecida para eles, esta descoberta abriu uma nova dimensão para o intercâmbio, colaboração,
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pesquisa e apoio. Um programa conjunto entre a WMF Britain e a WMF Portugal permitiu
que um grupo de formandos, trabalhando em Queluz sob a orientação de formadores britânicos, adquirisse competências na conservação de esculturas em metal, que não existiam
em Portugal antes dos trabalhos de conservação em Queluz. Algumas das mais importantes
obras de Cheere viajaram até Londres para conservação e, subsequentemente, aí foram expostas nos maiores Museus.
Hoje, os Jardins de Queluz recuperaram o justo reconhecimento de serem um dos mais
belos da Europa. O próprio Palácio passou por uma vasta recuperação e este deslumbrante
conjunto Rococó juntou-se a outros monumentos fundamentais de Lisboa, e da vizinha
Sintra, como um dos locais que os visitantes não podem deixar de ver.
Um dos elementos essenciais do trabalho da WMF é o do acesso público após a conclusão dos projectos; de igual importância é fornecer ao público informações que lhe permitam
compreender o que vê e apreciar o processo de conservação. Esperamos que esta publicação
promova um reconhecimento mais alargado do que foi feito para preservar Queluz.
A WMF está grata a todos os que participaram neste projecto, e muito especialmente a
Isabel Cruz Almeida, a incansável e dedicada Vice-Presidente da Associação WMF Portugal,
aos doadores da WMF Portugal e da WMF Britain que apoiaram este projecto, e aos nossos
doadores nos EUA – Samuel H. Kress Foundation, Annenberg Foundation e, sobretudo, ao
Robert W. Wilson Challenge to Conserve our Heritage, um desafiante programa financeiro
que tem permitido à WMF disponibilizar fundos para a conservação de muitos dos grandes
monumentos e sítios do mundo.
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Prólogo
e Elísio Summavielle

Director-Geral do Património Cultural

É com o maior prazer que me associo a esta publicação que assinala a recuperação dos
Jardins do Palácio Nacional de Queluz e dos seus Jogos de Água, promovida pelo World
Monuments Fund e acompanhada pelo Instituto dos Museus e Conservação. Este programa
de intervenção, recuperação e valorização foi muito abrangente, tendo incluído também o
vasto e importante conjunto de esculturas e estatuária que ornamenta os jardins e, ainda a
estátua de D. Maria I no exterior, constituindo um contributo decisivo para o reposicionamento estratégico do Palácio Nacional de Queluz no contexto do património cultural português e, também, a nível internacional.
O investimento realizado pelo Estado e pelo Ministério da Cultura/Secretaria de
Estado da Cultura nos últimos anos neste domínio, associado ao expressivo investimento do
World Monuments Fund, assinalam uma forte aposta de recuperação deste Jardim histórico
ímpar no nosso património, na convicção de que é possível assegurar um retorno em matéria de formação de públicos e de criação de hábitos de visita, mas também e sobretudo uma
aposta consciente de que a salvaguarda do património de referência do nosso país constitui
uma prioridade absoluta a garantir.
Constituindo o nosso património arquitetónico e paisagístico um elemento fortemente
distintivo, relevante e captador de públicos nacionais e estrangeiros, a estratégia prosseguida tem procurado em primeiro lugar assegurar a sua salvaguarda e sustentabilidade f ísica
para, em paralelo, procurar prosseguir com o desenvolvimento de novos recursos e programas de fruição pública.
A reabertura ao público dos jardins em maio de 2010 e a prossecução de um vasto plano para a sua recuperação progressiva em colaboração interdisciplinar com outras instituições e empresas, abarcando domínios tão diversos quanto a história da arte, a conservação e
restauro, a arquitetura paisagística, a biologia e gestão florestal, conjugou diferentes sensibilidades e saberes e resultou no sucesso de um programa de gestão e de trabalho.
De facto, o conjunto de intervenções realizadas naquele que constitui um dos mais extensos programas de recuperação de jardins históricos em Portugal, contribui decididamente para a reintegração dos Jardins do Palácio Nacional de Queluz nas rotas internacionais de
cultura e do património arquitetónico e paisagístico, pelo que quero agradecer o relevante
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envolvimento e contributo do World Monuments Fund e do Dr. Paulo Lowndes Marques
neste processo, bem como agradecer também a todos os mecenas associados, sem os quais
este programa de intervenção que esperamos poder levar ainda mais longe, não teria sido
possível. Uma palavra final de reconhecimento à Dra. Isabel Cordeiro, Diretora do Palácio
Nacional de Queluz, e a toda a sua equipa, pelo empenho e envolvimento constante e esclarecido neste projeto.
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Apresentação
e Jonathan Foyle e David Gundry
World Monuments Fund Britain

O conjunto do palácio de Queluz cresceu gradualmente, apesar do hiato criado pelo
terramoto de Lisboa de 1755. De facto, nesse mesmo ano, representantes de Dom Pedro visitaram Inglaterra e Itália para acertar encomendas importantes de esculturas. Esta procura
enérgica pode ter ajudado a manter a dinâmica do projecto através da catástrofe.
Qualquer comprador de estatuária em Londres teria de se deparar com o nome de John
Cheere (1709-1787) como principal fornecedor em Inglaterra de trabalhos em escultura,
desde estatuária de jardim até peças para lareiras. Ele tinha sido aprendiz de negociante de
têxteis entre 1725-32, que lhe deu a compreensão do fluir e do assentar dos tecidos. Tornou-se escultor nos anos 1730s, no seguimento de uma encomenda relevante de uma estátua
dourada de William III, para a Praça de St James, em 1739. Doze anos mais tarde, produziu
uma estátua dourada de George II, que ainda permanece em St. Helier, Jersey, enquanto algumas estátuas de jardim permanecem em Parque Wrest, Bedfordshire, entre outras obras
na Grã-Bretanha.
A encomenda de figuras de chumbo para Queluz foi provavelmente a maior que
Cheere alguma vez recebeu. Alguns alegaram que o número de peças encomendado foi de
98, mas existem poucas evidências que o confirmem. No entanto, é claro que foi necessário
um repertório completo para apresentar suficiente variabilidade de personagens e temas.
Sansão Matando o Filisteu de Giovanni da Bologna e a cópia do antigo Hércules da colecção
Farnese estavam entre os favoritos dos conhecedores na altura do Grand Tour. As Quatro
Estações forneciam um tema padrão em ambientes de jardim, mas temas mais esotéricos
eram escolhidos para completar as listas. Entre estes, nem todos concordam com as atribuições apontadas para a História de Melos e O Casamento de Baco.
Enquanto a oficina de Cheere trabalhava lá longe, batendo, soldando e suavizando as
figuras de chumbo em formas expressivas, o Palácio de Queluz aproximou-se da conclusão.
O iminente casamento de Dom Pedro com sua sobrinha e herdeira do trono português Dona
Maria I motivou esforços redobrados em 1760, o que incluiu a criação da ala oeste para enquadrar com o jardim e o canal de azulejos. Em 1764, as guirlandas e ornatos em estilo rococó
da fachada principal estavam a ser projectados pelo artista francês e ourives Jean-Baptiste
Robillon (m. 1782). Pelo final do século, a jóia de Portugal estava concluída, e as figuras pintadas e douradas de Cheere adornavam o que William Beckford chamou de “paraíso real”.

13

O envolvimento da WMF Britain em Queluz começou em 2003 quando nos foi chamada a atenção para este local, pelo facto de os seus jardins terem caído num avançado estado
de degradação. Em 2004 foi celebrado um acordo entre WMF Britain, WMF Portugal e o
Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), que estabeleceu uma parceria
entre as duas organizações com o objectivo de conservar, respectivamente, as esculturas e
os jardins.
As esculturas de chumbo de Queluz estavam em más condições. A maioria dos grandes grupos não terá tido manutenção significativa desde a sua feitura no século XVIII e
algumas das figuras individuais menores haviam sido reparadas usando métodos e materiais
que foram bem intencionados, mas que, em última análise, foram prejudiciais. Muitas das
esculturas sofriam de infiltrações de água, de fracturas múltiplas e buracos, crescimento de
plantas e deformações onde tinham sido atingidas pela queda de árvores e ramos.
A empresa Rupert Harris Conservation, com sede em Londres, foi contratada para reparar as esculturas de Cheere por conta da WMF Britain. O processo de conservação envolveu a remoção do núcleo original de gesso e a armação de ferro corroído do interior das
esculturas, que foi substituída por uma nova armadura de aço inoxidável. Isso exigiu uma
cirurgia dramática: as esculturas foram abertas para serem cuidadosamente reconstruídas.
As deformações nas figuras foram corrigidas e os furos ou fendas “soldados a chumbo”, um
processo pelo qual a superf ície a ser reparada é colocada horizontalmente e pequenas quantidades de chumbo são derretidas sobre a área afectada de modo a que quaisquer fissuras sejam
preenchidas. Finalmente, os conservadores-restauradores retrabalharam a nova superf ície
do chumbo de forma a reproduzir fielmente a superf ície e as marcas de ferramenta do estúdio de Cheere, de modo que a intervenção é agora praticamente indistinguível do original.
Devido à raridade de esculturas de chumbo em Portugal, são muito escassos os conservadores com experiência desta técnica de restauro. Em resposta a isso, a WMF Britain
montou um ateliê no Palácio de Queluz para que a maioria das esculturas e fontes pudesse
ser reparada e cuidada no local. Isso permitiu que quatro estagiários portugueses fossem
treinados por Rupert Harris e espera-se que as suas competências continuem a ser reinvestidas ao longo do tempo.
No entanto, algumas das esculturas mais danificadas tiveram de ser reenviadas para o
Reino Unido para serem reparadas, incluindo os dois grupos chamados Casamento de Baco
e História de Melos. Depois da intervenção foram expostos na Grand Manner Gallery da
Tate Britain, de Outubro de 2008 até final de Março de 2009, onde foram vistos por milhares
de visitantes.
Um aspecto relevante da missão da WMF é incentivar o acesso público e a apreciação
do nosso património cultural comum. Como John Cheere está entre os maiores escultores
britânicos, a permanência em Londres destes dois grandes grupos escultóricos constituiu
uma oportunidade para que pudessem ser admirados “em casa”, não longe do local onde
foram originalmente produzidos.
No entanto, a sua reinstalação final em Queluz deu-nos a maior satisfação, um contributo que estamos certos irá continuar a deliciar os visitantes dos jardins encantadores e
distintivos deste palácio.
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Prefácio
e José Blanco

Presidente da Associação World Monuments Fund Portugal

Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz foi o terceiro grande projecto levado a efeito
pelo World Monuments Fund Portugal sob a presidência de Paulo Lowndes Marques, meu
querido e saudoso amigo. Em todos eles contou com a indispensável colaboração da Vice-Presidente, Isabel Cruz Almeida.
O programa em Queluz seguiu-se aos importantes restauros da Torre de Belém e do
Claustro do Mosteiro dos Jerónimos terminados, respectivamente, em 1998 e 2002. Em
Queluz o restauro e a recuperação de toda a estatuária dos jardins, do sistema hidráulico,
das fontes e jogos de água e do Canal de Azulejos decorreram ao longo de cerca de sete anos
(2004-2010) e constituem um excelente exemplo de frutuosa cooperação entre instituições
públicas e privadas e de personalidades, tanto do Reino Unido como de Portugal, cujos nomes, com os devidos agradecimentos, quero aqui deixar registados.
Foi em 2003, na Apsley House em Londres, que o World Monuments Fund Britain,
sob a Presidência de John Julius, Visconde de Norwich, assinou o primeiro protocolo de
colaboração com o World Monuments Fund Portugal. Em 2004, o então Director Adjunto
do WMF Britain, Kevin Rogers, assinou o segundo protocolo connosco e com o Instituto
Português do Património Arquitetónico (IPPAR). Colin Amery, antigo Director Executivo
do WMF Britain, deu também um considerável apoio ao projecto e a sua ajuda e entusiasmo
persistiram com Mr. Jonathan Foyle, que lhe sucedeu em 2008. Gostaria igualmente de aqui
referir a historiadora de arte Angela Delaforce que, desde o início, esteve intimamente envolvida nesta colaboração luso-britânica e quem, em 1980, primeiro atribuiu a colecção das
estátuas de chumbo de Queluz ao escultor e fundidor inglês John Cheere.
Em Portugal, agradeço a excelente colaboração do IPPAR, e depois do Instituto dos
Museus e da Conservação (IMC), nas pessoas de João Belo Rodeia e de João Brigola assim
como das duas Directoras do Palácio Nacional de Queluz, Ana Flores e Isabel Cordeiro.
Também reconheço a valiosa colaboração técnica e científica de Lisboa com o Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, com o
Instituto Superior Técnico e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, assim como, com
o Departamento de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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O ambicioso projecto de Queluz foi acompanhado por duas iniciativas técnicas altamente significativas no campo da formação especializada. A primeira, uma realização pioneira em Portugal, foi a da criação de workshops com o duplo objectivo da formação de conservadores portugueses em restauro, e subsequente manutenção, de objectos em chumbo.
Foram organizados durante 2006 e 2007 pela empresa britânica Rupert Harris Conservation,
e deles beneficiaram quatro especialistas portugueses. A segunda série de workshops foi
dedicada ao restauro e manutenção de estátuas em pedra. Entre 2005 e 2010 organizaram-se nove workshops em “Tratamento e Monitorização de Colonização Biológica”. Reuniram
quase cem participantes, muitos dos quais funcionários do Palácio de Queluz que puderam,
assim, adquirir qualificações que lhes permitem assegurar a manutenção das estátuas de
Queluz.
Um outro aspecto interessante deste projecto foi o regresso temporário a Londres de
vários grupos de estátuas de John Cheere. Após o seu restauro em Londres, na oficina de
Rupert Harris, estiveram expostas no Victoria and Albert Museum e na Tate Britain’s Grand
Manner Gallery. O último grupo regressou aos jardins de Queluz em 2009.
No geral, a amplitude e qualidade da colecção de esculturas em chumbo de John
Cheere (na verdade Queluz dispõe da sua mais importante colecção em todo o mundo), em
conjunto com as esculturas romanas dos lagos do séc. XVII, a beleza da azulejaria portuguesa do séc. XVIII integrada no conjunto arquitectónico, assim como os diferentes elementos
de engenharia hidráulica, conjugaram-se para tornar o projecto de restauro dos jardins de
Queluz numa obra de importância única no contexto mais alargado do património europeu
e da sua conservação.
Gostaria finalmente de agradecer a Bonnie Burnham, Presidente da World Monuments
Fund, e a toda a sua equipa, pelo apoio tão generoso dado a este e a todos os outros projectos
levados a cabo pela World Monuments Fund Portugal ao longo dos anos.
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Capítulo

1.

Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz
e Isabel Cordeiro, Sílvia Santa-Rita e Conceição Coelho

Enquadramento histórico
Irmão de D. José I (1714-1777) e terceiro Senhor da Casa do Infantado, D. Pedro (17171786) planeou transformar o antigo paço dos Castelo Rodrigo e propriedades em volta,
numa quinta de recreio.
A Quinta de Queluz tinha sido incorporada no património da Casa do Infantado, criada em 1654 por D. João IV em favor dos filhos segundos dos monarcas e constituída, entre
outros bens, por vastas propriedades confiscadas aos partidários da causa de Castela após a
Restauração da independência.
Sabe-se que cerca de 1580, D. Cristovão de Moura (1538-1613) (Ferro, 2009:13),
1º marquês de Castelo Rodrigo começou a edificar uma casa de campo, que o seu filho
D. Manuel de Moura Côrte-Real, (1592-1652), 2.º Marquês de Castelo Rodrigo remodelou,
arquitectonica e paisagisticamente, a partir de 1630, transformando o conjunto numa casa
de campo de veraneio à italiana, alterações que foram documentadas por escavações arqueológicas realizadas em 2004, que atestam a presença de zona ajardinada no topo norte do
canal (Sequeira and Vale, 2004:8).
Esta configuração de “(...) feição rural virada norte-poente, tendo o seu eixo maior no sentido nordeste-sudoeste; os serviços e anexos localizar-se-iam na zona mais a norte, a que se seguiriam, na
direcção oposta, os quartos e câmaras, as zonas de estar e salas, expandindo-se estas para pequenos
jardins privados que comunicariam com as hortas e pomares, seguindo provavelmente o esquema
corrente na arquitectura civil seiscentista de casa entre pátio e jardim”, era já mencionada por Natália
Correia Guedes (1971:65).

A quinta de Queluz viria a ser doada ao Infante Pedro, futuro D. Pedro II (1648-1706)
e posteriormente ao 2.° Senhor da Casa do Infantado, o Infante D. Francisco (1691-1742).
As obras da casa de campo de Queluz idealizadas por D. Pedro iniciaram-se logo em
1747, acabando, pelo seu casamento (1760) com a futura D. Maria I (1734-1816), por se
transformar num projecto de ampliação, pretendendo a edificação de um dos palácios com
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jardins mais grandiosos da Europa (Rodrigues, 2011:45). Palácio e jardins deveriam funcionar como um todo orgânico, sendo os jardins um prolongamento dos interiores palacianos
e dos seus requintados acontecimentos. Longe do formalismo da corte em Lisboa, Queluz
seria espaço de alegre e despreocupada ociosidade.
Na edificação do palácio e seus jardins, que compreendeu várias etapas, uma primeira fase (1747-1758) foi coordenada pelo arquitecto Mateus Vicente de Oliveira. Em 1756
surgiu, como ourives da Casa do Infantado, o arquitecto e ourives Jean-Baptiste Robillion
(segunda fase de construção 1760-1786), acabando por se tornar encarregado dessas obras,
originando desde logo uma mudança de orientação estética relativamente a Mateus Vicente,
apesar deste continuar a supervisionar os trabalhos. Robillion, conjugando vários saberes,
trouxe requinte, brilho e grandiosidade (de que são exemplos a Sala do Trono e o Pavilhão
Robillion), àquela que seria a partir de 1777 uma residência real. A terceira fase de cons-

Fig. 1. Planta mostrando as três fases principais da construção do Palácio.

trução (1786-1792) ficou a cargo do arquitecto Manuel Caetano de Sousa, que se dedicou
particularmente à edificação do Pavilhão de D. Maria (Fig. 1).
Para um empreendimento dessa envergadura houve de imediato a preocupação com a
questão de captação de águas e sua distribuição. Apesar de se estar numa zona relativamente
rica em água, colocava-se no entanto o problema da sua escassez, nomeadamente no Verão
(Caldeira Pires. 1924:370), situação que advinha da existência irregular de chuvas ao longo
do ano, própria do clima.
Elemento primordial neste espaço, já pelo seu valor utilitário, recreativo e simbólico, a água, surge nos “jardins à francesa” como o seu ornamento privilegiado, presente em
conjuntos arquitectónicos e escultóricos, num apelo aos sentidos e à fruição da Natureza,
resultado de um apuramento da arte paisagística do século XVIII.
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Já o Infante D. Francisco (1691-1742), Senhor da Casa do Infantado e irmão de
D. João V (1689-1750), mandara fazer tanques para depósito de águas e D. Pedro cedo mandou fazer pesquisas de água, e apesar da presença do rio Jamor e de várias ribeiras, chegou
ao ponto de ter que adquirir terras que tivessem nascentes, preocupação e empenho que
também coube, mais tarde, ao príncipe D. João, futuro D. João VI (1767-1826).
Várias minas foram encanadas desde a origem para um abastecimento direccionado
para armazenamento e distribuição das águas, assim como o aproveitamento de lençóis
freáticos nas redondezas, sendo que desde 1752 se construíram aquedutos (Aqueduto do
Pendão e Aqueduto da Gargantada ou de Carenque), para recolher e distribuir essas águas
(sistema que era completado por mães de água e relógios com clarabóias), que tinham o
duplo objectivo do abastecimento público e do abastecimento das propriedades reais.
No conjunto, todo esse sistema de aquedutos, açudes, tanques, reservatórios e caleiras
e aproveitando a inclinação do terreno, criaram uma rede gravítica essencial para o abastecimento dos lagos e regas. O complexo sistema hidráulico de Queluz foi aperfeiçoado e
desenvolvido em 1752 por Manuel da Maia, Mestre de Campo e Engenheiro-Mor do reino
e sempre constituiu uma preocupação central na manutenção do funcionamento do Palácio
e seus Jardins pelos seus diferentes ocupantes.
Encarado como espaço de reflexão e descanso, o jardim era visto sobretudo como espaço de divertimento e entretenimento, reflexo sócio-cultural do seu encomendante. Numa
combinação despreocupada da Natureza e da Arte, própria dos jardins rococó da segunda
metade do século XVIII e com os quais estes devem ser comparados (Luckhurst, 2011:18),
os jardins de Queluz foram desde o início cuidadosamente orientados e tanto os jardins
de aparato com um traçado “à francesa”, o Jardim Pênsil e o Jardim de Malta, como o resto

Fig. 2. Fachada de Cerimónias vista do Jardim Pênsil.
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do Parque, foram profusamente decorados com lagos, fontes e conjuntos escultóricos, de
acordo com o preconizado pela tratadística da época. São perceptíveis várias influências,
designadamente francesas, holandesas, inglesas, italianas, espanholas e até austríacas, demonstrando que quem imaginou o jardim estava consciente e desejoso dessa diversidade
(Luckhurst, 2011:17).
As plantas dos jardins conservadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Afonso
e Delaforce, 1989:30 e 33; Ferro, 2009:23) já apresentam os grandes eixos que orientaram a
composição, como o eixo principal que partindo do centro da Fachada de Cerimónias, atravessava o jardim, depois o parque, e terminava em apoteose com o grande efeito cénico da
cascata monumental (Figs. 2 e 3). Para além desta linha recta imaginária, em torno da qual
a composição se organiza, o desenho dos eixos do parque, lançados a seguir ao Pórtico da
Fama num terreiro semicircular, mostra-os cruzados com outros eixos ao longo do parque,
formando clareiras, o que denota a influência que o traçado criado por Le Nôtre para os
jardins de Versailles exerceu por toda a Europa (Rodrigues, 2011:47) (Fig. 4).
Os jardins de aparato fronteiros à Fachada de Cerimónias (Jardim Pênsil ou de
Neptuno) e no prolongamento da Sala do Trono (Jardim de Malta) foram estruturados à
francesa, apresentando na época parterres de buxo em broderie e profusamente ornamentados e habitados por estatuária representando pares amorosos da mitologia clássica, as estações do ano, as alegorias às artes, os putti e uma profusão de temas aquáticos nos principais
lagos que ordenam a composição.
Em 1771 Robillion desenhava o Pórtico da Fama, assim designada a composição onde
duas estátuas equestres alegóricas da Fama, marcam a passagem do Jardim Pênsil para o

Fig. 3. Alameda da Cascata, vendo-se o Lago das Conchas com a Cascata Grande ao fundo.
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N

A. Jardim Pênsil
B. Jardim de Malta
C. Parque (Bosquetes)
D. Jardim Botânico
E. Horta do Príncipe
F. Jardim do Labirinto
G. Largo dos Plátanos
H. Jardim Novo
I. Jardim Grande
J. Zona agrícola
1. Canal de Azulejos
2. Escadaria dos Leões
3. Cascata das Conchas
4. Jogo da Pela
5. Pórtico da Fama
6. Alameda da Cascata
7. Cascata Grande
8. Alameda das Medalhas
9. Tanque do Curro

Fig. 4. Planta geral dos jardins com as diversas áreas temáticas. (Planta original, Universidade de Évora; fonte: SIPA – Sistema
de Informação para o Património Arquitectónico, consultada em www.monumentos.pt, em Novembro de 2008).
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parque de Queluz. Conhecida desde a Antiguidade, a personificação da Fama surge como
uma figura feminina, aqui transportada pelo cavalo alado Pégaso. Estas esculturas são inspiradas nas estátuas equestres dos jardins do Château de Marly. Gravuras com imagens
dos jardins de Versailles e de Marly circulavam em Portugal, encontrando-se acessíveis na
Biblioteca de Mafra, criada por D. João V (Rodrigues, 2011: 83-84).
Grande e inusitada encomenda régia constituíram as esculturas em chumbo da autoria
de John Cheere (1709-1787), vindas de Inglaterra, que reforçaram a imponência dos jardins
de Queluz, juntamente com as esculturas que vieram de Itália, de Carrara, via G
 énova, constituídas por figuras de mármore, estátuas, bustos e vasos, entre 1757 e 1765, encomendas
essas efectuadas através do italiano Nicolau Possolo (Arquivo Nacional Torre do Tombo-1),
estabelecido em Lisboa (em 1758 chegaram a Queluz 56 caixas de estátuas de mármore e,
em 1760, lages, vasos e bustos). O conjunto representava um das maiores encomendas de
escultura importada da Europa, numa linguagem absolutamente actualizada segundo os
padrões internacionais (Rodrigues, 2011:63), numa constante alusão à Natureza, celebrada
em todas as suas vertentes, havendo lugar ainda para os nus femininos, os animais exóticos
ou os que evocam os amores dos deuses, temas de eleição para um jardim de plaisance.
Sem que tivessem sido adquiridas para um local determinado, as esculturas eram avaliadas à chegada e colocadas sobre pedestais, mudando de posição à medida que o jardim se
desenvolvia e a decoração se alterava, numa constante procura de transformação, adequação e inovação. Esta constante criação de efeitos cenográficos, tão ao gosto do século XVIII,
tinha também reflexo nos próprios interiores, alguns dos quais ainda hoje podemos admirar
no Palácio de Queluz.
A escolha das estátuas de Cheere poderá ter sido influenciada pela importante comunidade britânica existente em Portugal. Documentação recentemente descoberta, faz surgir
a figura de Sebastião José de Carvalho directamente envolvido na comissão e vinda das
peças de Londres. O processo foi acompanhado por D. Luís da Cunha Manuel (1703-1775),
embaixador de Portugal em Londres e homem de confiança do Marquês de Pombal, tendo
chegado a visitar o atelier e a mandar “compôr” algumas peças, por questões ligadas com a
nudez. Depois da primeira encomenda (1755), John Cheere enviou um rol do seu reportório, para que D. Pedro pudesse escolher o que mais lhe aprouvesse (Capítulo 3).
Das inúmeras esculturas em chumbo (Arquivo Nacional Torre do Tombo-2) vindas
para Queluz, encomendadas em 1755 e 1756, permanecem hoje catorze, dos quais se destacam os grupos Caim e Abel, Eneias e Anquises e o Rapto de Proserpina, actualmente situados junto ao Largo dos Plátanos.
Perfeitamente inserida no espírito da sua época e directamente influenciado pelos
Jardins de Versailles e as grandes obras italianas da Antiguidade e da Renascença, dadas a
conhecer por desenhos e gravuras, a obra escultórica de John Cheere apresenta uma versatilidade entre a mitologia clássica e figuras mais prosaicas inspiradas na Commedia dell’Arte,
bem como personagens pitorescas do quotidiano rural, a par de animais exóticos, de um
realismo notável, acentuado pela pintura natural.
As figuras mitológicas eram pintadas de branco para imitar o mármore, enquanto nas
figuras mais prosaicas eram utilizadas cores variadas, com especial atenção prestada às rou-
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pas (Capítulo 2). Em Queluz, o gosto pela policromia na estatuária terá perdurado até 1820,
data das últimas contas de pintura e limpeza de estátuas (Afonso e Delaforce, 1989:19).
Para os críticos seus contemporâneos, a actividade de John Cheere era vista como mecânica e de estatuto inferior, mas a sua obra diz-nos o contrário. Os historiadores da arte
Maria João Neto e Fernando Grilo salientam que o escultor criava moldes com mestria,
sem perder o carácter vigoroso ou delicado dos originais; os pormenores anatómicos eram
fixados por um claro-escuro habilmente trabalhado. A criação de um “negativo” (para servir
à fundição) exigia um sentido das proporções e uma percepção das formas, traduzidas necessariamente num domínio do desenho.
Em Inglaterra, a maioria da obra de John Cheere desapareceu, fruto de roubo e vandalismo e apesar de hoje serem altamente apreciadas, existem infelizmente poucos exemplos
da obra de John Cheere acessíveis ao público, embora existam algumas obras mantidas em
Museus, tais como o Victoria e Albert em Londres, e Galerias de Arte. Para além do excelente conjunto de esculturas de Cheere presentes nos Jardins do Palácio Nacional de Queluz,
considerado o maior núcleo de obras deste escultor in situ, outras obras suas podem ainda
ser vistas em Inglaterra, nomeadamente Stourhead (National Trust), Wrest Park (English
Heritage), Anglesey Abbey (National Trust), Castle Howard.
Revelando o seu gosto erudito de humanista dedicado às artes e às letras, D. Pedro
não se poupou a esforços para conferir magnificência ao espectáculo e, segundo relatos elogiosos do corpo diplomático que teve acesso aos Jardins de Queluz e aos seus festejos, com
destaque para os magníficos Fogos de Artificio, estes em nada ficavam atrás daquilo que de
melhor se fazia pelo resto da Europa.
“(…) grandes arcos, adornados com flores e letras e outras fantasias para a frontaria do palácio,
jardins, lagos e cascatas. (…) o fogueteiro Manuel de Sousa fez 150 dúzias de iluminações, 14
dúzias de estrelas, 8 dúzias de repuchos de flores, 10 repuchos de brilhantes, 100 brilhantes
do ar, 12 dúzias de pistolas, 60 dúzias de morteiros e 200 bombas do ar. Para a iluminação do
jardim, Francisco da Costa carvalho fez 98 lampiões grandes, 128 lanternas pequenas e 130 casoletas redondas para cabo (…) (Ferro 2009:37).

Agradava à vertente optimista do século XVIII, crente nas capacidades do Homem, ver
o Jardim como o símbolo da cultura oposta à natureza selvagem. Num trinómio vegetação/
água/pedra, o jardim surgia pois como o palco por excelência do aparato celebrativo do
mundo barroco, através de uma artificialidade imaginativa sem limites.
Relativamente à existência de um programa iconográfico pré-definido e intencional,
D. Pedro, enquanto encomendante e os artistas de então, se bem que inseridos no gosto
da época, não teriam tido na grande maioria das vezes acesso aos textos da Antiguidade
Clássica, mas antes a vários Tratados, existentes desde o século XV, onde eram enunciadas
as ‘temáticas próprias’, que deveriam obedecer ao princípio do Decorum, nomeadamente
quanto à compostura e adequação. Nos Tratados de Jardins do século XVIII, as esculturas,
obedecendo aos princípios da conveniência e da simplicidade, deveriam contribuir para
o efeito das cenas naturais, despertar os sentidos e inspirar quem as olhava, faceta totalmente a cargo do artista, cujas fontes aliás eram mais visuais do que literárias, como se viu
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com a encomenda das estátuas de chumbo de John Cheere (1709-1787) para os J ardins de
Queluz. As peças, compradas em datas diferentes, dificilmente fariam parte de um programa iconográfico. O que o encomendante desejava, acima de tudo, era que as peças colocadas no seu jardim embelezassem e enriquecessem o local para o qual se destinavam
(Rodrigues, 2007).
Sempre buscando a novidade e a surpresa, a festa barroca não estaria completa sem a
intensa presença de pavilhões e demais construções efémeras, profusamente decorados, que
se armavam nos jardins, proporcionando fausto e exuberância.
De entre eles destacava-se a Casa da Música ou Casa Chinesa, localizada na zona central do Canal, que apesar de ser usada principalmente para actuações musicais, com todo
o luxo e conforto proporcionava também, refrescantes e reparadoras pausas para todas as
actividades existentes. Na decoração do seu interior, o trabalho de talha ficou a cargo do
Mestre Silvestre Faria Lobo, escultor entalhador que se destacou pela sua obra nos interiores
do Palácio, nomeadamente na Sala do Trono.
Destinados a entreter uma corte ociosa, para além dos passeios no canal, das touradas,
das cavalhadas ou das caçadas, foram preparados espaços lúdicos, como o Jogo da Pela, o
Jogo dos Cavalinhos, o Carrossel, entre outros.
Famosas eram também as gaiolas com animais exóticos, como pavões, catatuas, galinhas de Angola, diferentes pássaros da Índia, águias, falcões, galos do mar, que espalhadas
pelo jardim faziam o deleite de quem por ali se passeava. Nos jardins de Queluz existiram também rolas, cisnes, corsas, gamos, veados, búfalos, macacos. Tigres e leões (Arquivo
Nacional Torre do Tombo-3) terão estado nas jaulas junto à Cascata das Conchas.
O movimento incessante da água surgia nesse espaços idealizados sob diversas formas, desde o turbilhão da que caía em Cascatas, passando pelos grandes canais navegáveis,
como o Canal de Azulejos, profusamente decorado e local de passeio e diversão, até aos
repuxos dos Lagos e Fontes, que refrescavam o ambiente num suave e agradável murmúrio
(Beckford, 1835:112).
“(…) cascatas e fontes jorravam abundantemente. Mil alegres jactos de água regavam ricos e
maciços loureiros e limoeiros fazendo sobressair todos os perfumes, como sempre acontece
quando a água se encontra bem conduzida. Por entre as moitas, que recebiam uma ténue luz de
velas de cera colocadas rente ao solo sob vidros foscos, as ninfas que acompanhavam a infanta,
ligeiramente vestidas tal como a sua real ama, iam e vinham como relâmpagos, visíveis num
momento, invisíveis no outro, rindo, tagarelando com vozes cristalinas muito musicais (…)”
(Beckford, 1835:112).

Os jogos de água, variando desde logo nas formas de onde brotam, mas também com a
luz, com a intensidade dos repuxos ou ainda com a música, contribuíam fortemente para o
jogo cénico desejado, num espaço com um carácter eminentemente decorativo.
Para a água foram utilizadas diversas arquitecturas de suporte, sendo a Cascata um
exemplo de edificação de grande efeito cenográfico, apenas possível em casos de abundância
de águas e vastos recursos económicos, constituindo um dos mais significativos e especta-
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culares símbolos da imitação da Natureza pelo Homem. A localização deste tipo de edificação era um dos aspectos a ter em conta pela tratadística, no entanto, em Portugal, foram
colocadas no topo dos eixos estruturais do traçado do jardim, agindo assim como grandes
pontos focais (Rodrigues, 2011:87).
A Cascata Grande do Palácio Nacional de Queluz, em pedra vinda de Cascais, alta o
suficiente para impedir as vistas para fora do bosque e inspirada nos teatros de água dos jardins barrocos italianos (Luckhurst, 2011: 29-30) foi desenhada por Jean-Baptiste Robillion
e edificada na década de 70 do século XVIII e marca o limite dos bosquetes dos jardins.
A água brota de diversos orif ícios, destacando-se ao centro, uma carranca rocaille, em pedra
lavrada, existindo na parte superior um grande reservatório de água, delimitado por uma
varanda, que em tempos esteve decorada com estátuas em chumbo e mármore; as duas aves
que jorram água para o ar são cisnes, consagrados a Apolo, que cantam a sua última canção
(Luckhurst, 2011:30).
Dos jardins formais, o eixo que conduz a este espaço, tem um padrão de passeios em
forma de estrela que irradiam do Lago das Conchas, levando a pequenos bosquetes, que
funcionavam como pequenos jardins íntimos e cujas árvores de plantação foram importadas principalmente da Holanda (Luckhurst, 2011:33), com destaque para tílias, limoeiros
e ulmeiros, frequentemente podados como paliçadas e castanheiros bravos. Esses espaços
eram valorizados enquanto natureza bruta, como local de recolhimento e repouso, com
arranjos pontuais de fontes, esculturas e bancos (Leite, 1995:218).
O Canal de Azulejos, ou Lago Grande, obra essencial do azulejo rocóco, demonstração da liberdade formal e fantasia excepcional que o azulejo, elemento activo e criativo na
decoração dos jardins portugueses, alcançou neste período “(...) é uma manifestação invulgar, pela sua expressão arquitectónica primordial, originalidade da concepção (...)” (Meco,
2009:115).
Profusamente decorado nas faces interna e externa, com painéis de azulejos, alegretes, urnas e estátuas, funcionou como prolongamento do aspecto lúdico do lagos, servindo
como local de passeio e de diversão. Vários foram os artistas que executaram azulejos para
este espaço, como João Antunes (1756). Manuel da Costa Rozado (1775 e 1776) e Francisco
Jorge da Costa (1784). Já no século XX, com os trabalhos de recuperação mandados executar
por D. Carlos I e D. Amélia, surgem Pereira Cão (1900) e Carlos Alberto Nunes (1902).
Com cerca de 120 metros de extensão, o Canal foi fechado em 1753 por uma comporta
criando um espelho de água, que reflectia as exuberantes cenas dos azulejos, de palácios
e galanteria aristocrática, portos de mar e outras cenas de costumes, inspiradas em gravuras holandesas, francesas e alemãs (Pereira, 2011:132), proporcionando extraordinários
passeios de barcos, de puro deleite visual, ou mais, já que tais momentos eram muitas vezes
acompanhados de música, criando momentos de total fruição sensorial.
A sua construção e decoração inserem-se na fase das obras projectadas e dirigidas
por Mateus Vicente, não estando o seu traçado articulado com a implantação do palácio
existente. Foi Robillion quem, inspirado numa solução recorrente dos cenários para ópera
(Rodrigues, 2011:93) conseguiu essa articulação, através do Pavilhão Robillion, onde para
resolver o problema do acentuado desnível, concebe a Escadaria dos Leões (Fig. 5), obliqua-
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Fig. 5. Escadaria dos Leões no ângulo do Pavilhão Robillion.

Fig. 6. Parte central do Canal de Azulejos onde estava a Casa de Música ou Casa Chinesa.
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mente, defrontando cenograficamente a Casa da Música, situada na parte central do Canal,
e as respectivas escadas exteriores de acesso (Fig. 6).
O Canal resultou da regularização de um troço da Ribeira do Jamor e reaproveitou estruturas anteriores (Capítulo 8). Escavações arqueológicas encontraram vestígios do canal
do século XVI (com funções eminentemente agrícolas), mas demonstraram que a orientação
quinhentista do canal era distinta da do setencentista (o muro da margem direita do século
XVI é intersectado pelo muro da margem esquerda do canal setecentista), sendo que já nessa
época o canal do século XVI tinha sido abandonado, tendo sofrido um processo de assoreamento. Localizada a presença de áreas ajardinadas imediatamente sob a margem esquerda do
canal, parece remeter a localização do antigo leito mais para poente, relativamente ao actual
canal (Sequeira and Vale, 2004:11).
O Lago das Medalhas, desenhado por Jean-Baptiste Robillion em 1764, resulta num
elemento lúdico que convida à fruição visual e sonora, pelo seu conjunto arquitectónico e
cenográfico, enriquecido por um complicado sistema de jogos de água. Concebido num delicado trabalho de cantaria, tanto na moldura como no elemento central, tem a forma de um
octógono estrelado, com os cantos cortados por pequenas bacias decoradas com motivos
vegetalistas, sugerindo medalhas. O grupo escultórico central apresenta figuras em chumbo
de onde se observam 13 saídas de água, sob a forma de máscaras, meninos cavalgando golfinhos, dragões e uma ave como remate final (Fig. 7).
Daí e seguindo a alameda das Medalhas, surge a Fonte de Neptuno, da mão de Ercole
Ferrata, do atelier de Gian Lorenzo Bernini, que encomendada para o Palácio da Anunciada,
pelo Conde da Ericeira, D. Luís de Meneses, político e homem de cultura, foi vendida para

Fig. 7. Vista da Alameda das Medalhas. Em primeiro plano o Lago das Medalhas e ao fundo a Fonte de Neptuno,

atribuída a Bernini.
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os senhores de Belas, para a sua quinta, de onde saiu em 1945 para Queluz, dignificando e
dinamizando este eixo do jardim (Rodrigues, 2011:107).
Amplamente normalizada pela tratadística, também em Queluz a preocupação com o
coberto vegetal não foi descurada. Sabe-se que foram enormes os gastos com a aquisição de
plantas e flores, não só no início do projecto, como mais tarde na manutenção do espaço,
sempre preparado para o brilhantismo das festividades. Tal como os interiores, também os
jardins eram preparados para a chegada da Família Real, no Verão.
Plantas antigas indicam a existência no Jardim Pênsil de canteiros abertos, contornados
por buxo e que chegaram a ser preenchidos por flores. Gerald Luckhurst (2011:25) chama-nos a atenção para os cestos e grinaldas esculpidas por cima dos lintéis e janelas das fachadas, que nos mostram as flores que então se podiam encontrar em Queluz: ranúnculos, rosas,
cravos e girassóis. Sabe-se também do gosto pelos jacintos, junquilhos, anémones, tulipas,
peónias e vários tipos de ranúnculos, novelos, ágatas reais, turbantes, raínhas da Hungria.
A encomenda de plantas da Holanda (Arquivo Nacional Torre do Tombo-4), lugar
de onde veio a maior parte (pirâmides de buxo e teixo, flores), precedeu em alguns meses
a compra de estatuária ao escultor inglês John Cheere e foi também da Holanda que veio
para Queluz Gerrit van den Kolk, em 1755, como Jardineiro Real (Arquivo Nacional Torre
do Tombo-5), tendo aqui ficado durante mais de vinte anos. Há também notícia da vinda de
árvores de fruto de Óbidos e Belas e de buxo de Belém e de Ourém.
Para a decoração dos jardins contribuíram a Topiária, arte onde os Romanos transformaram o arbusto num elemento escultórico e que agora recolhia inspiração nos desenhos
italianos, os buxos talhados (em Queluz, caminhos e alamedas eram definidas por sebes de
buxo, conhecidas por “banquettes”, de louro e murta (Luckhurst, 2011:33) e os parterres, estes últimos um elemento imperativo na tradição dos jardins formais onde Queluz se inscreve.
A presença de hortas e pomares surge naturalmente, sendo essa uma característica
dos jardins tradicionais portugueses, e não só, já que a existência de uma horta idealizada fazia parte da tratadística do século XVII (em Queluz, a chamada Horta do Príncipe
pode ter sido utilizada na educação dos príncipes) (Luckhurst, 2011:34), pressupostos que
Queluz manteve, surgindo como um espaço simultaneamente renovador e conservador
(Leite, 1995:217).
Hortas e laranjais (aqui plantados segundo os princípios estéticos franceses, enunciados em 1638 por Jacques Bouceau, no Traité du Jardinage) (Azambuja et al., 2009:6), rodea
vam os jardins em Queluz e de entre todas as árvores de fruto, as pereiras eram as mais
valorizadas (Luckhurst, 2011:35). As principais hortas ficavam para lá do jardim Botânico,
num recinto murado separado, irrigadas por um canal que trazia água do canal dos Azulejos
(mesmo abaixo da Casa da Música) (Luckhurst, 2011;36).
O Jardim Botânico, com funções distintas das dos Jardins Botânicos da Ajuda e de
Coimbra, bem ao gosto da curiosidade intelectual do pensamento iluminista, foi em Queluz
o reflexo do prazer da família real, nomeadamente de D. Pedro, por plantas exóticas vindas
do vasto Império, principalmente pelo ananás, cujo cultivo parece aqui ter tido um especial
cuidado, no local hoje transformado no Picadeiro de apresentação da Escola Portuguesa de
Arte Equestre.
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Referência ainda a uma pequena tapada de caça, conhecida como a Mata, que terá
surgido nos finais da década de 1770. As caçadas, onde a corte participava, por ordem de
hierarquia, era um dos divertimentos mais oferecidos durante as visitas de altos dignatários.
Na sequência do surto das Quintas de recreio durante o século XVI, seriam os jardins,
que na primeira metade do século XVII se encontravam mais permeáveis a novas linguagens
estéticas, enquanto que as habitações mantinham modelos arquitectónicos tradicionais,
apesar de em Portugal os formalismos rígidos encontrados nos jardins europeus dos séculos
XVII e XVIII não terem sido aplicados senão pontualmente (Leite, 1995:211-212).
Ao mesmo tempo apresentando aspectos conservadores e inovadores, como se viu,
o Palácio de Queluz e os seus Jardins surgiram da vontade de D. Pedro, que idealizou e fez
concretizar um projecto que nasceu no seguimento desta evolução de costumes e gostos e
foi fruto do seu profundo conhecimento dos novos ideais artísticos que varriam a Europa,
preconizados na tratadística da época e dos quais se encontrava perfeitamente imbuído,
resultando num espaço, que ainda hoje, apesar da erosão do tempo, é um símbolo por excelência da vivência e gosto setecentistas.

A evolução dos jardins: transformação, conservação e recuperação
Os cuidados com o jardim foram uma preocupação constante nos períodos de permanência da família real. Em 1794, após a destruição da Real Barraca da Ajuda, o Palácio de
Queluz passa a ser residência permanente de D. Maria I e de D. João que, a partir de 1799,
governará o reino como regente.
Os últimos monarcas permaneceram em Queluz apenas esporadicamente. No entanto, D. Carlos I e D. Amélia de Orléans promoveram ainda a transformação e recuperação de
parte do Canal de Azulejos, bem como a edificação da cavalariça da rainha, no topo norte
do Parque.
Em 1908, o rei D. Manuel II doa o Paço de Queluz, casas quintas e demais dependências à Fazenda Nacional. Em 1910, o Palácio e Jardins são classificados como Monumento
Nacional. Após a República, uma parte do edif ício e do parque é ocupada pela Escola Prática
de Agricultura. Já no início dos anos de 1930, a ala norte é cedida à Cooperativa de Consumo
de Queluz e aos bombeiros. Por esta altura, porém, na sequência do movimento gerado em
torno da recuperação dos monumentos nacionais e do Palácio em particular, a Direcção
Geral de Edif ícios e Monumentos Nacionais inicia a recuperação do palácio e dos jardins.
Logo em 1936, a Direcção Geral dos Serviços Florestais e Agrícolas faz notar a importância
de manter o traçado original das sebes de buxo originais, que tinham ficado incólumes no
incêndio que deflagrara em 1934 numa parte do edif ício.
Em 1940, por ocasião das comemorações da formação de Portugal e da Restauração, o
Palácio de Queluz e os seus jardins abriam as suas portas ao público.
Sobre os jardins e as intervenções de que tinham sido alvo, a Direcção Geral da Fazenda
Pública relatava em Novembro de 1940:

31
Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz

“(…) Os jardins e o parque também foram melhorados com importantes obras, devendo destacar-se pela dificuldade e perigosa execução, o rebaixamento geral do piso e sebes de buxo do jardim de Neptuno. Este dif ícil trabalho permitiu desafrontar os degraus que circundam o jardim e
fez ganhar imponência e melhor efeito às fachadas que sobre ele se debruçam.
No parque procedeu-se ao repovoamento, trataram-se as sebes que tantos anos estiveram abandonadas e a pavimentação das ruas foi totalmente refeita.
Algumas taças e jogos de água, que há muitos anos tinham sido levadas para outras propriedades da Casa Real, regressaram ao parque e completam hoje o aprazível e bem traçado retiro que
emoldura o Palácio.
O chamado jardim Botânico foi completamente povoado de roseiras que na época própria fazem deste jardim um recanto encantados.
O jogo da bola que quase havia desaparecido, foi refeito e, nos topos do mesmo, foram colocadas duas belas fontes de mármore que durante muitos anos estiveram arrumadas aos cantos do
jardim dos Azereiros, onde a sua beleza se perdia completamente por o local não ter condições
para a sua adaptação.
Os belos pomares de laranjeiras que vinham desaparecendo, foram tratados, o que permitirá
dentro de poucos anos voltarmos a gozar o seu belo efeito decorativo.
Na área do parque que havia sido arrancada, estão agora a reconstruir-se as ruas que a compunha,
fizeram-se grandes viveiros de árvores e flores para prover as necessidades dos jardins e parque.
Com persistência e continuidade esta obra será levada a cabo e, se já não é possível refazer os
jardins e construções desaparecidas há muitos anos, pode pelo menos conservar-se e melhorar-se tudo o que nos ficou do belo plano de Robillion.
Sabemos que todo o vasto parque era adornado por construções de carácter recreativo, tais
como o jogo do Truque, Casa Chinesa, Jogo dos Cavalinhos etc., mas essas construções desapareceram e não deixaram vestígios, certamente por serem feitas com materiais de pouca duração.
Contudo ainda hoje podemos admirar o lago que capta as águas do Jamor, revestido em toda a
sua extensão por grandes painéis de azulejos cheios de carácter e sabor, mancha viva e colorida
que contrasta e dá uma nota de frescura entre as grandes massas verdes do arvoredo.
Por vários recantos, as estátuas de chumbo e de mármore, os vasos, plintos e bustos decorativos
aparecem dando o timbre de uma época cheia de gosto, requinte e beleza (…). Do palácio animado e vivo de outras eras só o perfume persiste. A imaginação tem de povoá-lo para lhe dar
vida mas, a beleza própria das edificações e o conjunto admirável dos seus jardins e parque salvaram-se da ruína e ficam como jóias do Património Nacional atestando às gerações vindouras
o carinho que merecem, e devem merecer-lhes, as belas coisas do passado”(Arquivo PNQ-1).

Nos anos que precederam este acontecimento, bem como nos que lhe sucederam, a
correspondência trocada entre o Conservador do Palácio Ventura Porf írio e a Direcção da
Fazenda Pública é particularmente elucidativa dos trabalhos concretizados e respectivos sucessos e infortúnios. O retrato da recuperação prosseguida é-nos transmitido mensalmente
a partir 1937, merecendo destaque o restauro das estátuas de chumbo que se encontravam
no jardim de Neptuno, promovido a partir de 1943, ainda referidos como morosos em 1945:
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“(…) Continuamos o restauro da estátua denominada Outono. Neste momento procedemos
ao reforço das paredes pela parte interior. O Sr. Director Geral dos Edif ícios e Monumentos,
acompanhado pelo Sr. Engenheiro Marquês de Abrantes, Escultor Diogo de Macedo e Arquitecto B
 altazar de Castro, visitaram a oficina onde estamos procedendo ao restauro, afim de
fiscalizarem e julgarem da possibilidade destes trabalhos serem levados a bom termo. Pelo que
ouvimos, cremos terem saído convencidos que todos os restauros poderão ser levados a efeito e
estão decorrendo optimamente”(Ventura Porfirio, 1945).

Já em 1946, Ventura Porf írio (1946) reportava que
“o restauro das estátuas de chumbo Primavera e outra que se encontrava na balaustrada da Cascata ficou concluído e as estátuas já se encontram nos seus pedestais. Os motivos escultóricos
da bordadura do Lago de Neptuno já foram removidos para a oficina afim de serem restaurados.
Trata-se possivelmente do mais dif ícil restauro a realizar nos motivos de chumbo dos nossos
jardins porque, além dos estragos causados pelo tempo, os terríveis consertos e amanhos que
estas estátuas sofreram, complicam agora extraordinariamente o nosso trabalho. Contudo, estamos certos de que a experiência adquirida nos restauros anteriores nos ajudará a triunfar das
dificuldades presentes permitindo-nos realizar bom trabalho”..

Mas é num documento síntese de 1949, que permanece bem expressa a vontade do
Conservador, os meios empregues e os trabalhos de conservação realizados no conjunto:
“(…) no ano de 1940 depois de estudo feito pelo falecido Engenheiro, especialista de jardins,
Jorge de Amorim e por nós, foi superiormente reconhecida a necessidade de manter permanentemente nos nossos serviços de jardinagem 30 homens (…). A partir dessa data os jardins e
parque de Queluz com uma área de 15 hectares, receberam beneficiações e atingiram um nível
de arranjo, efeito paisagístico e conservação que sem modéstia pode classificar-se de notável.
As dificuldades dos anos de guerra, embora por vezes nos tivessem embaraçado, quer pela falta
de mão-de-obra quer pelo agravamento das jornas, venceram-se à custa de muita tenacidade.
Foram anos duros e dif íceis mas apesar de todos os pesares, a obra de valorização da bela moldura paisagística do Palácio caminhou sem desfalecimento.
Criaram-se e plantaram-se milhares de árvores, repovoaram-se os pomares, construíram-se novos jardins e estufas, refizeram-se sebes, melhorou-se toda a rede de condutas de água etc, etc, etc.
Ora todas estas beneficiações e arranjos, para serem mantidas e continuadas necessitam dum
aturado e persistente trabalho de conservação.
As dotações, desde que as naturais exigências destes serviços se vão multiplicando, necessariamente têm de ser revistas, pois de outro modo não só se interromperá a obra iniciada como até
se perderá a maior parte do trabalho realizado.
Uma tão vasta área de jardins só com pesados encargos pode manter-se.
O aumento de rendimento económico já se verifica e à medida que os pomares se vão desenvolvendo continuará a aumentar. Contudo nunca a exploração e amanho dos jardins de Queluz
poderão equilibrar as despesas com as receitas.

33
Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz

Os jardins foram e serão sempre explorações de luxo, fontes de pura alegria estética, sorvedouros de paciência, perseverança e dinheiro.
Procuramos sempre orientar os trabalhos de jardinagem fazendo a mínima despesa mas, nestes
serviços, há limites que não podem ser ultrapassados (…) (Arquivo PNQ-2).

Décadas mais tarde, de novo se dedicaria uma grande atenção aos jardins do Palácio,
em particular com o estudo e a conservação do património in situ. Datam de 1983 os primeiros relatórios do Instituto José de Figueiredo sobre as estátuas em pedra dos jardins,
seguindo-se em 1985 o estudo das cantarias promovido pela DGEMN e pelo LNEC que
prosseguiria ainda em 1989 (Picchiochi Alves, 1983; 1989).
Também em 1989, são efectuadas as primeiras análises às estátuas de chumbo no
Institut Royal do Patrimoine Artistique (IRPA), em Bruxelas. Já no final da década de 90
seriam promovidas intervenções de conservação nos Grupos de Meninos na balaustrada
do Jardim de Malta (1996-97, Nova Conservação), bem como na Cascata Grande (1998-99,
Compósito) (Arquivo PNQ-3), a par de levantamentos e outros estudos pontuais.
Mas seria em 2003 que o protocolo celebrado entre o então Instituto Português do
Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) e o World Monuments Fund definiria
um programa mais abrangente de recuperação dos jardins históricos do Palácio Nacional de
Queluz. Este programa, concluído no final de 2010 (Capítulo 4), fundou-se numa abordagem sistemática e abrangente, que envolveu o estudo e a conservação da estatuária italiana,
a intervenção e restauro no conjunto dos notáveis grupos escultóricos e estátuas de John
Cheere, bem como a conservação e restauro dos Lagos e Fontes; e ainda de parte do Canal
de Azulejos. Os estudos e intervenções objecto deste programa integraram especialistas de
diversas áreas e envolveram a coordenação de diferentes equipas em obra, sendo descritos e
documentados no presente Livro de Obra.
O vasto programa de trabalho que decorreu nesse período, promovido pelo World
Monuments Fund com o apoio dos mecenas associados, nacionais e internacionais, implicou a concretização de diversas acções e intervenções, destacando-se as seguintes:
• Conservação da escultura em pedra dos jardins de aparato (Capítulos 5 e 9.1).
• Intervenção de conservação e restauro de esculturas de John Cheere (1755-56), pelo
atelier de Rupert Harris (2009), e respectiva reinstalação no percurso de visita dos
jardins, de acordo com programa elaborado pelo Palácio (Capítulos 2 e 9.2).
• Estudo e recuperação parcial do Canal de Azulejos, envolvendo a reparação do leito
da ribeira do Jamor que percorre o Canal (Capítulo 8).
• Conservação e restauro dos lagos e fontes e respectivos jogos de água, pela empresa
Nova Conservação, iniciada em 2009 e cuja recuperação integral e sua ligação ao
sistema hidráulico decorreria em 2010 (Arquivo PNQ-4; Capítulo 7).
• Intervenção pela Nova Conservação na estatuária em pedra que coroa a Fachada de
Cerimónias, em algumas esculturas de John Cheere, e ainda, na estátua de D. Maria I
no Largo do Palácio.
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Intervenções recentes
Ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) coube assegurar a requalificação da infra-estrutura hidráulica, de abastecimento de água aos
lagos e rega (2007). O novo sistema hidráulico assenta na recirculação da água e no seu rea
proveitamento. Com este objectivo foi construído no limite sul da propriedade um tanque
de reunião dos excedentes da água de todos os lagos e fontes, passando depois a água para
o Tanque do Curro por meio de bomba de elevação e desta para os lagos e rega por meio de
sistema pressurizado.
Foi ainda realizada a empreitada de consolidação estrutural do Tanque da Cascata
Grande (concluída já em 2008).
Sob orientação do Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), actual tutela do
Palácio, passa a ser assegurada a partir de finais de 2008 a complexa e igualmente abrangente
recuperação dos jardins e do coberto vegetal, a contratação e formação de jardineiros, e de
equipas de segurança, bem como a imprescindível manutenção da infra-estrutura hidráulica.
É a partir dessa data que se desenvolve um intenso trabalho de diagnóstico, inventário
e recuperação dos jardins na sua actual configuração, tendo em vista por um lado assegurar
a estabilização, conservação e manutenção do jardim histórico no seu conjunto e a sua reabertura ao público, que ocorreria em Maio de 2009 e, por outro, estabelecer as bases para a
elaboração de um Plano Director de intervenção futura (Fig. 8).
Nesse sentido, os últimos três anos foram marcados por um conjunto de acções, merecendo destaque pela sua complexidade ou sistematicidade, o abate e intervenção de poda

Fig. 8. Vista aérea do Jardim Pênsil, com o Jardim de Malta à esquerda. O eixo central desenvolve-se pela Porta da

Fama e termina na Cascata Grande.
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de arvoredo em acentuada degradação e más condições fito-sanitárias e vegetativas nas alamedas e bosquetes, a par do levantamento e cadastro das espécies arbóreas e arbustivas
dos jardins e parque; o corte, manutenção e tratamento fitossanitário das sebes e buxo dos
jardins, bem como remoção de espécies infestantes dos jardins e bosquetes e tratamento e
limpeza dos pomares; a instalação de rega gota-a-gota e de aspersão nos jardins de Malta,
Neptuno, Labirinto, Alameda das Medalhas e em algumas sebes de buxo; a limpeza, manutenção e regularização das ribeiras do Jamor e das Forcadas e, também, a manutenção da
infra-estrutura hidráulica de rega e de abastecimento aos lagos e, finalmente, a adopção de
normas de conservação preventiva para os Lagos e Fontes intervencionados, bem como de
rotinas de monitorização e conservação preventiva da estatuária. A partir de Maio de 2010,
para além do vasto percurso monumental que vai desde os jardins de aparato, passando pelas alamedas da Cascata Grande e das Medalhas até à Fonte de Neptuno e Tanque do Curro,
passou a ser visitável a totalidade dos quase 16 hectares que constituem os Jardins e Parque,
cuja manutenção é desde então necessário e fundamental assegurar de modo continuado.
Tendo em conta a necessidade acrescida de informação e dando destaque aos pontos
notáveis do percurso de visita dos jardins, foi também reforçada a sinalética do circuito de
visita nos jardins. Também a programação de actividades passou a ter conta o circuito de
visita integral que os jardins oferecem, envolvendo actividades para as escolas, programas
de fim-de-semana e visitas temáticas para o público em geral. A divulgação do património
existente nos jardins através do website institucional e da publicação da obra Os Jardins do
Palácio Nacional de Queluz em 2011 (PNQ/INCM) veio reforçar significativamente os instrumentos de comunicação e informação ao público.
O Plano director terá agora em consideração as pré-existências, bem como o trabalho
realizado e em curso. A par da manutenção e da prática de uma conservação preventiva
atenta e permanente que assegure a salvaguarda dos importantes adquiridos neste período
de intervenções, novos caminhos deverão ser trilhados na prossecução da recuperação integral dos jardins:
• Prosseguir a recuperação progressiva dos jardins, bosquetes e parque, continuando
a assegurar o tratamento de espécies mais envelhecidas, a introdução de novas espécies (pautada pelo equilíbrio entre a possibilidade de introdução espécies documentadas nos inventários de 1763 e de 1798 e de outras que careçam de manutenção
mais esporádica e promovam a biodiversidade do parque), a recuperação gradual
da topiária característica dos jardins e a formação contínua dos recursos humanos
afectos, o reforço da cerca dos jardins e a substituição progressiva das espécies mortas e abatidas, já iniciadas em 2011, graças ao expressivo apoio da Portucel Soporcel
e ainda manter actualizado o inventário das espécies que constituem o património
natural e paisagístico dos jardins também realizado em 2011;
• Recuperar o levantamento topográfico dos jardins para promover a regularização e
renovação de pavimentos, alamedas e caminhos;
• Promover a insonorização por painéis junto ao IC 19 / Cascata Grande, complementar à cortina verde de ciprestes plantada no início de 2011, naquele que constitui um
cenário de excepção para a realização de eventos;
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• Reactivar as estufas para cultivo de plantas e flores e futura reposição em canteiros
e vasos;
• Promover a requalificação do Canal de Azulejos ao nível da consolidação dos muros de suporte e drenagem de terrenos envolventes, bem como a conservação dos
painéis de azulejos da 2ª metade do século XVIII e, ainda, a reabilitação das pontes
sobre o rio Jamor junto ao Picadeiro e à Cafetaria;
• Melhorar as infra-estruturas de acolhimento ao público nos jardins e a concessão de
áreas comerciais;
• Diversificar as actividades de fruição pública e formação e a oferta qualificada da
programação, no absoluto respeito pelo espírito do lugar e características do jardim
histórico e de acordo com a estratégia de comunicação e captação de público.
Paralelamente, justifica-se a realização de parcerias com instituições universitárias
para realização de estudos e investigação que assegurem um retorno de conhecimento e
divulgação e promovam a colaboração interdisciplinar com outras instituições e empresas,
designadamente nas áreas da história da arte, conservação e restauro e arquitectura paisagística.
Também a prossecução de estratégias de projecção nacional e de internacionalização,
tendo em vista uma integração mais forte nas Rotas do Turismo cultural e uma cada vez
maior participação e colaboração com instituições congéneres nacionais e internacionais,
se afigura essencial para uma progressiva afirmação do Palácio Nacional de Queluz como
instituição de referência nos planos nacional e internacional.
Repor o equilíbrio e a harmonia estética e artística do conjunto monumental que constitui o Palácio, na sua relação íntima com os Jardins e Parque que o envolvem, é um objectivo
a alcançar, oferecendo propostas renovadas de interpretação e de acolhimento do público,
que cada vez mais procura nas instituições museológicas espaços de conhecimento, mas
também espaços de fruição e lazer, ao mesmo tempo que assegurando a sustentabilidade
f ísica e material do monumento no seu conjunto, poderemos aspirar à respectiva sustentabilidade económica e social.
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Capítulo

2.

John Cheere e a Estatuária
de Chumbo dos Jardins

e Rupert Harris

Introdução
A estatuária de chumbo dos jardins do Palácio de Queluz inclui a maior colecção de
obras produzida para um único local por John Cheere, membro mais significativo de um
grupo de escultores responsável pela proliferação da escultura de chumbo na Inglaterra de
meados do século XVIII. O entusiasmo inglês pela estatuária de jardim tinha-se iniciado
dois séculos antes, quando a influência da Itália renascentista se propagara para norte. Pensa-se que provavelmente o início deste alastrar se tenha devido a Lord Lumley (Davis, 1991)
que, depois de uma viagem a Itália em 1560, decorou os seus jardins no Palácio de Nonsuch
com estátuas e fontes ornamentais que celebravam Isabel I, a “Rainha Virgem”, cujo culto foi
cuidadosamente orquestrado através da associação da rainha a referências clássicas de poder. O apetite europeu para “a antiguidade” cresceu à medida que estátuas antigas iam sendo
escavadas em Itália, e que peças moldadas a partir destas começavam a ser exportadas para
outros países europeus para serem copiadas, estudadas e admiradas por governantes esclarecidos e grandes proprietários.
Em termos de material, não se sabe quantas esculturas de jardim foram feitas em
chumbo em Inglaterra durante os reinados de Isabel, Jaime I e Carlos I. Poucos exemplos
desta escultura de chumbo inicial subsistem, talvez o mais notável sendo o pequeno “mouro
em chumbo” da Red House (Casa Vermelha), em Marston Moor, que pode ser datado com
segurança a partir do diário de Sir Henry Slingsby em 1638 (Weaver, 1909).
Durante séculos, o chumbo foi extraído em toda a Inglaterra, e a perícia na sua purificação e trabalho, que começara na época medieval com o fabrico de fontes eclesiásticas,
figuras e acessórios arquitectónicos, era ainda generalizada; além disso, artistas holandeses
e flamengos tinham trazido outras técnicas, que melhoraram as nativas. A Guerra Civil
Inglesa (1642-1651) e subsequente reinado Puritano (1649-1660) puseram temporariamente termo à aceitação da estatuária de jardim em Inglaterra e é provável que a maioria das
esculturas de chumbo existentes nessa época tenha sido destruída e transformada em balas
de mosquete.
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A restauração da monarquia por Carlos II de Inglaterra em 1660, e o aumento das viagens europeias entre pessoas abastadas e de educação clássica, fizeram reviver a arte do desenho de jardim, e o uso da escultura em jardins ingleses tornou-se extremamente popular.
Um notável exemplo registado do uso de estatuária de chumbo nos finais do século XVII é a
encomenda a Arnold Quellin, em 1685, para produzir, para o Castelo de Glamis, na Escócia,
quatro estátuas de chumbo e um busto, “cujo chumbo deve ser endurecido de forma a que
elas tenham suficiente força e consistência” e “de cor aposta à maneira do latão.” (Apted,
1984) O aumento da procura deste tipo de escultura deu origem a uma indústria artística
com base em Hyde Park Corner e na área de Piccadilly, em Londres, dirigida por um grupo
de escultores, pequeno mas extremamente influente, que incluiu Van Nost, Scheemakers e
Carpenter, assim como Henry Cheere e, mais tarde, o seu irmão John. Estes escultores e fabricantes de estátuas de interior e exterior produziam as suas obras em gesso, pedra e, particularmente, em chumbo, escolhido devido ao pronto fornecimento e qualidade do chumbo
inglês e também pelo seu custo, menor que o do bronze fundido ou da pedra lavrada. Os
franceses utilizaram igualmente o chumbo na produção da estatuária e fontes para o Palácio
de Versalhes, e existem ainda outros exemplos europeus, como a obra do escultor austríaco
George Raphael Donner (1693-1741).

A importância de John Cheere como artista de esculturas de chumbo
De acordo com Weaver (1909), John Van Nost, o Velho, escultor flamengo que tinha
vindo para Inglaterra com Guilherme III em 1689, abriu a primeira oficina de chumbo
em Piccadilly, onde produziu estátuas de jardim em número considerável. É provável que
ele trouxesse consigo da Flandres técnicas mais sofisticadas (Fulton, 2003). Seguiram-se-lhe oficinas de outros artistas, incluindo as de Andrew Carpenter e Henry Cheere. Henry
Cheere (1703-1781) foi um escultor muito bem sucedido, especializado em monumentos
funerários, bustos e lareiras em pedra esculpida. Pensa-se que tenha sido Henry a formar o
seu irmão John, e que em cerca de 1739 tenha ajudado John a estabelecer sua própria oficina
através da compra da oficina de estatuária de Van Nost, incluindo mercadorias em armazém
e moldes (alguns dos quais podem ter sido originados com Quellin (Fulton, 2003)) e, possivelmente, também os moldes de Carpenter.
Com o fabrico de esculturas e ornamentos em chumbo, além de bustos e figuras de
interior em gesso, John Cheere rapidamente dominaria o mercado nos 50 anos seguintes
e acabaria por fazer a contribuição mais significativa para a qualidade, quantidade e variedade de escultura de jardim em chumbo inglesa. A estatuária por ele fornecida variava
entre figuras e grupos do grego e romano antigos e do Renascimento italiano, cópias de
esculturas francesas e italianas mais tardias, e figuras de retrato contemporâneo da realeza
e nobreza. Figuras do pastoral rústico, da Commedia dell’Arte, querubins e animais foram
igualmente produzidas em grande número – uma vez que a sua escala modesta e os seus
temas os tornavam mais acessíveis e adequados a espaços menos imponentes que os, por
exemplo, do C
 astelo Howard, em North Yorkshire, que ostentava uma grande colecção
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de temas clássicos. A fundição em chumbo, com acabamentos a simular pedra ou bronze
patinado, ou ainda policromia ou douramento, era um meio rentável para a produção em
massa de esculturas de jardim, permitindo a expansão do mercado a propriedades em todo
o país e no estrangeiro.
Os temas clássicos são talvez o mais admirável na produção de Cheere, particularmente os grupos de figuras; são obras de arte poderosas, tanto na sua forma como na sua ressonância alegórica. A importância do poder narrativo dos temas clássicos e a capacidade de
identificar o assunto (através dos atributos das figuras, por exemplo) não devem ser subestimadas no caso do público do século XVIII. Tal como nos tempos de Lord Lumley, dois séculos antes, mantinham uma ressonância simbólica e emocional (iluminada pela literatura)
na psique do espectador inglês do século XVIII, provocando respostas intelectuais através
das histórias clássicas que representavam, bem como pela sua beleza estética, dinamismo e
esplendor escultural (Fig. 1).
No seu tempo, e até recentemente, o trabalho de Cheere não foi respeitado em muitas ocasiões; o que pode ter-se devido em grande parte aos maiores críticos do seu tempo,
Horace Walpole e George Vertue, que o menosprezaram porque a maioria das suas obras
não eram originais. Críticos do início do século XIX, como Cunningham, escreveram igualmente sob a influência de um preconceito que os afastava da natureza artesanal e colaborativa da prática da escultura do século XVIII e que enfatizava a criatividade individual, o
que sem dúvida serviu para diminuir ainda mais a importância de Cheere na história da
arte (Baker, 1995). Os métodos de produção de Cheere devem ser lidos como um desenvolvimento directo das práticas generalizadas de trabalho
dos pedreiros-escultores ingleses. Estes ficaram famosos
por terem adoptado métodos de trabalho pragmáticos,
que incluíam a repetição de desenhos, o uso de elementos
esculturais pré-produzidos, a colaboração com outros escultores e a sub-contratação de artesãos qualificados. Isto
verificou-se particularmente no caso de Henry Cheere
(Baker, 1995), que queria prestar um serviço acessível e
rápido aos seus clientes e que teria formado o seu irmão
John nestas eficazes práticas operacionais e comerciais.
Embora seja clara a evidência da técnica de artesão
e do olho para a escultura de Cheere, o mesmo não poderia ser dito de todos os objectos produzidos por esta
actividade comercial no seu todo, e Cheere pode ter sido
manchado pela mesma pena que vilipendiou a produção de estatuários menores, que fabricavam estátuas de
chumbo inferiores na mesma área de Londres, provavelmente como parte de um amplo fornecimento de vasos e
urnas, fontes e outros ornamentos de jardim mais prosai- Fig. 1. Outro exemplo do Eneias e Anquises de
Cheere no Parque Wrest (English Heritage), cuja
cos, como ilustrado através do cartão comercial de 1738 pintura foi restaurada de acordo com o acabamende Benjamin Rackstraw (Baker, 1995).
to original a simular pedra.
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Hoje, a qualidade do trabalho de John Cheere é inquestionável, mas terá ele sido um escultor ou, simplesmente, um artesão de alta qualidade? É verdade que muitas das suas obras
foram produzidas a partir de moldes feitos diretamente a partir de reproduções de esculturas antigas; no entanto, pesquisas recentes (Fulton, 2003; Neto e Grilo, 2006) confirmam
que algumas das suas obras foram esculpidas na sua oficina, sugeridas por desenhos de escultura e imagética gravada trazidos da Europa, ou, possivelmente, inspiradas por maquetes
de esculturas que Cheere poderia ter adquirido ou visto (como a Vénus e Adónis de Fanelli,
que pode ser admirada no Museu Britânico). Embora seja necessária mais investigação neste
campo, parece claro que não só a técnica artesanal de John Cheere mas também a qualidade artística do seu trabalho são consistentemente elevados; que ele habilmente alterou,
redimensionou e adaptou os modelos existentes; que, além disso, modelou esculturas suas
a partir do zero (por exemplo, o seu Demóstenes (Fulton, 2003); e que todas as suas obras
conservam integridade estética, subtileza e força emocional. Incentivada em particular pelo
trabalho de Moira Fulton e pela atenção trazida por este projecto em Queluz e pela pesquisa
que lhe está associada, o estatuto de John Cheere atravessa actualmente uma reavaliação
que deve ser continuada.

A importância da colecção de Queluz
Pensa-se que muito mais de metade de toda a escultura de chumbo inglesa produzida
durante o século XVIII, incluindo a de John Cheere, esteja hoje perdida. Esta perda deve-se, sobretudo, à susceptibilidade destas obras a falhas estruturais e (até recentemente) à
dificuldade técnica de as reparar. À medida que as esculturas se iam deteriorando, desvalorizavam-se e muitas eram deitadas fora. Da mesma forma, muitas colecções foram divididas
ao longo dos anos, quando o declínio das propriedades levava a que o seu conteúdo fosse
vendido e disperso. Muita da estatuária e ornamentos em chumbo do século XVIII foi também sacrificada à necessidade de chumbo em tempo de guerra, para o fabrico de munições.
A importância da estatuária em chumbo de John Cheere no Palácio de Queluz é elevada e dupla: em primeiro lugar, esta colecção foi uma das maiores comissões de Cheere e,
embora muitas peças tenham sido perdidas, ainda se destaca como a maior colecção que
permanece no jardim para o qual foi concebida; notavelmente, inclui os dois grupos Baco
e Ariadne (Fig. 2) e Vertumno e Pomona (Fig. 3) que, de acordo com a investigação actual,
são sobreviventes únicos destes modelos de Cheere. Será necessária mais investigação para
determinar se estes grupos são realmente únicos, quais as fontes que Cheere terá usado na
sua concepção e até que ponto representam estas esculturas trabalho original.
Em segundo lugar, a estatuária de Cheere raramente é assinada, e o facto de ele ter
usado alguns moldes que eram originalmente propriedade de outros escultores torna muitas vezes complexa e dif ícil uma atribuição definitiva. Apesar de subsistirem em Inglaterra
alguns registos escritos, principalmente na forma de contas, que esclarecem alguns pormenores da produção de Cheere, estes são algo curtos e dispersos, enquanto que o registo
detalhado sobre a venda de 9 grupos e 57 figuras, além de 72 vasos ou urnas (Neto e Grilo,
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2006), ao Palácio de Queluz em Portugal, é único na sua abrangência, e é o mais próximo
que temos de um catálogo da produção de Cheere naquela época (1755-1756). O inventário
de 1761 fornece detalhes únicos sobre as cores em que as estátuas foram pintadas (Caldeira
Pires, 1924). Existe ainda documentação adicional que nos dá uma ideia mais precisa sobre
os seus métodos, tal como as suas instruções relativas aos cuidados na desembalagem das
obras, ao modo como elas deveriam ser fixas e sobre como limpá-las e manter o seu acabamento pintado (Neto e Grilo, 2006).
Das 20 estátuas, grupos e fontes de chumbo que permanecem nos Jardins do Palácio e
considerando o grande número encomendado a Cheere, é consensual que 11 das esculturas
remanescentes podem ser positivamente identificadas como sendo de John Cheere. Estas
são:
1. Marte
2. Minerva
3. Caim e Abel
4. Diana
5. Apolo
6. Baco e Ariadne
7. Vénus e Adónis
8. Meleagro e Atalanta
9. Vertumno e Pomona
10. Rapto de Proserpina
11. Eneias e Anquises

Fig. 2. Baco e Ariadne.

Fig. 3. Vertumno e Pomona.
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O registo indica que Cheere forneceu 138 peças e, como é sabido que os estatuários
de Hyde Park Corner muitas vezes cooperavam uns com os outros (Baker, 1995), é muito
possível que ele tenha subcontratado alguns dos trabalhos ou elementos do processo de manufactura a oficinas de outros escultores, dados a dimensão da encomenda e o curto período
de tempo decorrido entre a obtenção da comissão e a entrega das esculturas em Queluz.
As restantes 9 esculturas e fontes de chumbo ainda em Queluz, como as do Lago de
Neptuno, não se coadunam precisamente com o estilo, temática ou técnica das obras atribuíveis a John Cheere ou aos seus contemporâneos ingleses. Partindo apenas de uma base
estilística, é provável que estas restantes nove peças sejam de origem europeia ou que tenham mesmo sido feitas em Portugal, possivelmente com a ajuda de escultores franceses.
As esculturas, e particularmente as fontes, devem o seu projecto e iconografia aos jardins
rococós e neoclássicos do Norte da Europa do final do século XVII, o que, portanto, provavelmente indica que foram projectadas por Robillion. A escultura e as fontes de chumbo de
Versalhes são estilisticamente semelhantes às de Queluz na forma e na temática e podem
muito bem ter sido também uma forte influência; eram acabadas, tal como em Queluz,
com pintura e douramento. Claramente os franceses já fabricavam grandes quantidades de
escultura de chumbo oitenta anos antes da criação dos jardins de Queluz, e como Portugal
foi politicamente neutro em relação à França até aos finais do século XVIII, a existência de
comércio entre os dois países é provável, e os fabricantes franceses devem ser considerados
como uma possível origem, ou como associados a esta origem, de algumas das esculturas
de Queluz. No entanto, tem sido sugerido que alguns elementos de Cheere podem ter sido
incorporados nos lagos (Neto e Grilo, 2006), e esta teoria pode ser apoiada pelo facto de as
figuras femininas em torno do Lago de Neptuno exibirem marcadas semelhanças com figuras de Cheere (comparem-se os seus rostos com o de Pomona).

Técnica de Fabrico
Desde os seus primórdios que os objectos em chumbo foram produzidos com recurso
a métodos de fundição em areia ou em cera perdida. As técnicas utilizadas para a produção de esculturas de chumbo foram basicamente as mesmas que para as de bronze, mas
com uma diferença significativa: o ‘núcleo’ – o material refractário, como areia ou gesso,
que forma o espaço interno, i.e., o oco, de uma peça fundida – era geralmente removido
dos bronzes mas era deixado no caso dos chumbos. Bronzes de grandes dimensões eram
fundidos em secções rígidas e resistentes, para que o núcleo pudesse ser removido antes de
montar a escultura com juntas de encaixe de secção quadrada com cavilha. No entanto, o
chumbo é um material mais macio, pelo que a estrutura era inerentemente mais fraca; além
disso, a capacidade de unir juntas usando chumbo, como faríamos hoje com recurso a equipamento de soldadura oxiacetilénica, só ficou disponível no início do século XX, e apesar de
ser possível usar uma solda, esta não era suficientemente forte para manter unidas grandes
e pesadas secções de chumbo. Assim, no caso de grandes secções de chumbo fundido, o
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material do núcleo era deixado no interior, a fim de fornecer algum apoio e permitir que
se pudessem incorporar armaduras de ferro forjado no núcleo antes da desmoldagem, que
também poderiam ser usadas para fixar a estátua a plintos ou edif ícios. (Esta necessidade
prática de manter o núcleo foi responsável por uma percentagem significativa da deterioração das estátuas de chumbo e dos problemas de conservação que enfrentamos hoje, como
descrito mais adiante neste capítulo).
John Cheere e os seus contemporâneos fundiam as suas estátuas utilizando este método tradicional. À superf ície do chumbo era, então, dado um acabamento fino e cinzelado
para conferir textura e requinte à peça. A técnica de Cheere, demonstrada na qualidade
dos seus acabamentos de superf ície (cinzelagem) em áreas texturadas tais como cabelos, é
distintiva e consistentemente superior à dos seus contemporâneos (Fig. 4). Outro dos seus
traços distintivos é a maneira como muitas vezes montava as bases dos seus conjuntos na
pedra, como o de Eneias e Anquises, onde o chumbo é modelado em torno de um elemento
de calcário lavrado de forma a sugerir um terreno naturalista (provavelmente imitando o
estilo tardio das obras que influenciaram estas peças) (Fig. 3).

Acabamentos de Superf ície Originais
Há registos de que a maioria da estatuária de chumbo inglesa levava acabamentos e
cor antes de deixar a oficina. Os temas clássicos renascentistas, de maiores dimensões, eram
geralmente pintados de forma a imitar pedra ou mármore (Fig. 1). Outras peças eram aca-

Fig. 4. Exemplo das técnicas de cinzelagem características de Cheere.
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badas de forma a que se assemelhassem a bronze patinado com recurso a lacas e esmaltes
coloridos, uma técnica da qual sobrevive um excelente exemplo na escultura de interior
Andrómeda, no Parque Osterley, em Middlesex. As figuras que retratavam a realeza eram
frequentemente douradas, com aplicação de folha metálica. Temas cómicos, como Punch,
Arlequim e outras personagens de pantomina, bem como figuras rústicas de ceifeiros, preparadores de feno (forcados) e pastores, eram geralmente de menores dimensões do que
os temas clássicos e eram muitas vezes pintados de várias cores (Fig. 5), conforme descrito
n’ “As Ruas de Londres” de J. T. Smith, “... as figuras foram fundidas em chumbo tão grandes
como a vida e eram frequentemente pintadas com a intenção de se parecerem com a natureza”, e, mais especificamente, no inventário Queluz de 1761, que descreve os esquemas de cor
em grande detalhe, por exemplo, “escultura representando um homem idoso..., com sapatos
pretos, sapatos de salto vermelhos e laços grandes da mesma cor, meias brancas, calça preta,
cinta de couro vermelho segurando as calças, casaca preta e barrete frígio preto na cabeça”
(Caldeira Pires, 1924).
Existem referências em Boxwood, Wiltshire, de 1762, sobre as esculturas serem oleadas, o que poderia sugerir que algumas eram vendidas com a superf ície em cor natural, embora saibamos que as superf ícies pintadas eram também oleadas para protecção, como descrito nas instruções de manutenção do próprio Cheere para o Duque de Atholl, seu cliente
“.... uma vez a cada dois anos deverá ser lavado até estar muito limpo e depois oleado com
Óleo de Linhaça” (Davis, 1991). As provas escritas são confirmadas por pinturas de jardins
contemporâneas e mais antigas (por exemplo, a pintura de Dankaerts dos jardins de Ham
House em Richmond, de 1675) e, actualmente, por análise da pintura nos raros exemplos de
obras em que ainda existem vestígios de pintura original em áreas de reentrância ou conservados sob camadas de tinta subsequentes, como será discutido e ilustrado posteriormente
(Figs. 11 e 15).
Inevitavelmente, os acabamentos de superf ície artificiais originais degradaram-se ao
longo do tempo. Embora alguns pareçam ter sido mantidos de forma bastante continuada
durante anos, no final a maioria dos acabamentos decorativos de superf ície foram quase
totalmente perdidos, o que resultou numa mudança das nossas expectativas e da nossa percepção do que é apropriado e de ‘bom gosto’, de modo que, quando Weaver (1909) escreveu
o seu exaustivo tratado sobre o trabalho em chumbo inglês, descreveu a prática da pintura
em chumbo com “todas as cores do arco-íris” como “uma superfluidade de malícia” e noutra
passagem falou de “... a requintada pátina que o chumbo assume quando se altera. Este é um
charme peculiar do trabalho em chumbo, e é de uma graciosidade simples que faz com que
as figuras se harmonizem com a dignidade doméstica dos jardins formais ingleses de uma
forma que a pedra nunca faz” (Fig. 6). (Weaver expressava nesta passagem a sua própria
opinião, claramente não baseada nas evidências dos registos do século XVIII e da literatura
e que agora conhecemos a partir da análise de exemplos que sobreviveram).
A opinião de Weaver é ainda hoje defendida por muitos, e a pátina natural do chumbo não tratado é valorizada. Apesar de a prática de restaurar o tratamento de superf ície
original como nos conjuntos de chumbo do Parque Wrest, cujo acabamento original que
os assemelha a pedra branca tem sido repintado (Fig. 1), ser aceitável aos olhos modernos,
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a policromia, por exemplo, das figuras rústicas é mais dif ícil de aceitar, especialmente se a
tinta for mantida fresca e não alterada. Apesar de, em meados do século XIX, a consciência
da policromia histórica ter libertado os escultores da época (Lucas 1996), este parece não ser
um facto facilmente lembrado ou comemorado, e foram verificadas reacções entre o fascínio e o desconforto, e até horror absoluto, relativamente aos recentes exames dos exteriores
originalmente policromados das catedrais medievais e das próprias esculturas clássicas, tal
como investigado pelo Prof. Dr. Vinzenz Brinkmann por exemplo e exibido em exposição
itinerante (Brinkmann e Scholl, 2010). Poder-se-ia apelidar esta reacção de “o choque do
antigo”; no entanto, existem formas subtis de abordar o restauro da cor que possivelmente
reflectem com maior precisão a aparência que esculturas originalmente policromadas poderão efectivamente ter tido durante grande parte da sua vida, dado o uso original de tintas
à base de chumbo que se teriam desvanecido e amolecido mais rapidamente do que tintas
modernas num ambiente de exterior.
A questão sobre se se devem ou não restaurar revestimentos de superf ície originais
coloca aos curadores um conjunto de decisões problemáticas. O novo problema da formação visualmente intrusiva de um dióxido de chumbo castanho escuro, que tem afectado
ultimamente a superf ície de muitas estátuas e trabalho arquitectural em chumbo (ver Capítulo 6), pode igualmente influenciar a atitude da comunidade da conservação relativamente
ao restauro de superf ícies pintadas em estatuária de exterior em chumbo. Como princípio
geral, devem ser encontradas provas específicas antes de embarcar em restauros de qual-

Fig. 5. Pastora em chumbo policromado em Antony,
na Cornualha (National Trust).

Fig. 6. Pátina natural num modelo idêntico ao Meleagro
e Atalanta de Queluz, aqui na Abadia de Anglesey
(National Trust), onde é conhecido por The Olympian
Courtship (Corte em Olímpia).
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quer tipo de acabamento original. A estética de uma propriedade ou jardim histórico e o
gosto das pessoas que deles usufruem podem evoluir, e, tal como Weaver, acostumámo-nos
à ‘graciosidade simples’ da pátina natural do chumbo nos ambientes de jardim. No entanto,
o conhecimento que hoje temos da aparência original dos ornamentos de jardim do século
XVIII não deve ser ignorado. Claramente, apesar das evidências das análises da pintura, a
estética dos Jardins do Palácio de Queluz pode não se adequar ao restauro do acabamento
pintado nos chumbos. No entanto, é importante garantir que o espectador contemporâneo
fique consciente da exuberância do jardim original, com o reconhecimento de que a escultura foi, neste espaço, decorada com as cores monocromáticas da pedra natural ou ricamente
policromada e dourada.

Sumário da Conservação Efectuada
Estado de Conservação
A principal razão para a ruptura estrutural da escultura em chumbo é a corrosão das
armaduras de ferro forjado e dos pontos de fixação no interior do objecto. Se a água penetra
na estátua e o material poroso do núcleo se molha, o ferro corrói. A ferrugem pode expandir
até dez vezes o volume do metal puro. Isto resulta em enormes pressões de expansão exercidas sobre a estátua de chumbo, que depois de algum tempo se irá separar, permitindo que
mais água entre e acelere a degradação (Fig. 7). A ferrugem também enfraquece a armadura
ou os pontos de fixação o que, se a escultura for fixada num pedestal de pedra, pode causar
a fractura da pedra pela pressão de intrusão da ferrugem e resultar em instabilidade ou até
mesmo em colapso.
O próprio processo de fundição pode também contribuir para os problemas que evoluem até à ruptura estrutural. Impurezas no metal que não sejam devidamente removidas
durante a fundição, temperatura incorrecta do metal no vazamento, moldes mal cozidos
ou materiais do núcleo húmidos podem causar áreas problemáticas que podem acelerar a
deterioração e tornar a reparação dif ícil.
Quando examinámos pela primeira vez a colecção de Cheere em Queluz, em 2003,
o seu estado de conservação era variado. A maioria das obras sofria de danos como abatimento e separação de elementos causada pela expansão e ruptura de armaduras de ferro
(Fig. 7). Outras exibiam danos f ísicos mais dramáticos, tais como os sofridos pel’ O Rapto de
Proserpina (Fig. 8), e Vénus e Adónis (que tinha sido atingido por um ramo de árvore caído,
ver Fig. 2 no Capítulo 9.2). A outras, como à figura de Diana, faltavam atributos (Fig. 9),
embora a sua aljava estivesse em depósito, no Palácio, e a algumas faltavam peças, como a
roupagem drapeada de Eneias.
Várias tinham sido restauradas em intervenções anteriores, das quais as mais recentes
decorreram em meados do século XX, utilizando técnicas improvisadas e por vezes bizarras, documentadas em fotografias da época (Fig. 10). Alguns destes métodos revelaram-se
bem sucedidos no travar da deterioração, embora hoje em dia estas técnicas sejam consideradas desnecessariamente drásticas.
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Fig. 7. Fractura nas costas de Vertumno, causada pela expansão da armadura interna em ferro.

Fig. 9. Diana, sem os atributos do arco e fl
 echa.

Fig. 8. O Rapto de Proserpina mostrando deforma-

ções severas devidas a impactos sofridos no passado.

Fig. 10. Fotografias do arquivo do Palácio de Queluz que docu-

mentam um restauro anterior da figura de Diana.
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Princípios
O nosso programa para a conservação foi estabelecido sobretudo a partir do estado
de conservação de cada escultura, com prioridade dada às esculturas com falhas estruturais
causadas por problemas da armadura ou às que apresentavam deformações graves causadas
principalmente por acidentes, conforme descrito com maior detalhe no capítulo seguinte.
As nossas técnicas e metodologia de reparação tinham já ficado demonstradas pela nossa
experiência de 25 anos na conservação de escultura de chumbo do século XVIII. Embora a
condição estrutural das esculturas de chumbo exija muitas vezes intervenções significativas
para garantir a sua sobrevivência, o trabalho de conservação que empreendemos segue os
seguintes princípios, a fim de reduzir cada intervenção ao mínimo:
• Pesquisa, amostragem e análise dos tratamentos de superf ície originais, tais como
pintura ou douramento em folha.
• Avaliação cuidadosa das condições estruturais e planeamento de todo o trabalho de
conservação considerado necessário de forma a garantir que os danos aos detalhes
esculturais sejam minimizados.
• Registo fotográfico do estado de conservação antes do início dos trabalhos.
• Remoção, sempre que necessário, de restauros passados e mal executados.
• Remoção de armaduras de ferro prejudiciais e, se necessário, de material do núcleo.
• Introdução de novas armaduras em aço inoxidável para restaurar a integridade estrutural.
• Uso exclusivo de técnicas tradicionais de soldadura a chumbo utilizando apenas
chumbo puro, e não solda.
• Preservação, durante o trabalho, da máxima extensão possível de superf ície patinada de formação natural e de pintura ou douramento originais.
• Recusa de técnicas de limpeza de superf ície abrasivas ou mecânicas.
• Emprego, sempre que necessário, de técnicas de patinação localizadas e/ou sobrepintura de áreas onde o trabalho de reparação tenha sido realizado para garantir que
as reparações não se tornem visualmente perturbadoras.

Formação
A calendarização dos trabalhos de forma a incluir a formação de conservadores locais foi uma parte importante deste projeto. Esta formação começou com a criação de uma
workshop in-situ, onde trabalhámos em várias figuras de chumbo com quatro estudantes
portugueses de pós-graduação em conservação. Este programa de formação foi aumentado
por dois dos estudantes que trabalham connosco, em dois grupos de chumbo da colecção,
nos nossos estúdios em Londres. Mais detalhes sobre o programa de formação podem ser
lidos no Capítulo 9 desta publicação.
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Tratamento de Superf ície das Esculturas
Como muitos dos chumbos tinham sofrido no passado restauros e limpeza bastante
radicais, e o estado geral de conservação de muitas peças era mau, muitas das esculturas
tinham perdido as evidências dos seus revestimentos de superf ície originalmente pintados
durante as intervenções. No entanto, dois dos conjuntos de Cheere mantinham grandes
quantidades de pintura original (Fig. 11), e outros alguns vestígios, a partir dos quais se obtiveram alguns cortes estratigráficos, que foram analisados como parte do projecto. As amostras revelaram que estes conjuntos e figuras individuais de Cheere tinham sido pintados de
forma a imitar pedra, de uma cor semelhante à do calcário em que Cheere montou estas
peças (como mostrado mais tarde na Fig. 15). Manter esta evidência histórica de decoração
é uma parte importante da conservação da superf ície de uma escultura.
Onde não existiam revestimentos de superf ície originais, a pátina natural, entre o cinzento claro e o escuro, encontrada nos chumbos era análoga à que é encontrada na maioria das esculturas de chumbo expostas à atmosfera; porém, muitos exibiam também uma
descoloração castanha escura da superf ície (formação de dióxido de chumbo), alguns em
áreas localizadas, mas outros apresentavam-se fortemente descoloridos (como Vertumno e
Pomona e o Lago de Neptuno). A presença desta descoloração era visualmente perturbadora para a forma escultural das composições e, como tal, foi considerada indesejável apenas
por motivos estéticos (Fig. 12). A investigação sobre este fenómeno está ainda no início;
como parte deste projeto foi tomada a decisão de realizar novas pesquisas, tema tratado no
Capítulo 6 desta publicação.

Fig. 11. Vestígios da pintura original no Putto do grupo Vertumno

e Pomona.

Fig. 12. Descoloração intrusiva de cor castanha escura no conjunto Vertumno e Pomona.
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Exemplo de Tratamento de Conservação: Eneias e Anquises
No momento da nossa primeira inspecção, dois dos grupos escultóricos constituíam
um todo desconhecido, uma vez que num dado momento anterior tinham sido retirados
dos jardins e colocados em depósito, cobertos por uma mistura de gesso de Paris, crina de
cavalo e ripas de apoio em madeira (Fig. 13), provavelmente numa tentativa de os estabilizar
até que o restauro pudesse ser realizado.
Estes dois conjuntos de esculturas foram os primeiros a ser tratados nos nossos estúdios
em Londres, onde a remoção cuidadosa do revestimento de gesso revelou tratarem-se de grupos de tamanho natural representando O Rapto de Proserpina e Eneias e Anquises (Fig. 14).

Fig. 13. Figura de grupo que mais tarde se revelou ser
de Eneias e Anquises.

Fig. 14. Remoção do gesso que revelou Eneias e

Anquises.

Foram encontrados vestígios de esquemas de pintura anteriores na superf ície de Eneias
e Anquises. As análises revelaran que a escultura tinha recebido, pelo menos, seis tratamentos de pintura até ao início do século XX (Fig. 15). Estes esquemas eram todos à base de tons
de cinzento claro/pedra. A cor vermelha, hoje visível neste grupo escultórico em particular,
é o remanescente de uma camada de preparação feita com tinta de óxido de ferro vermelho
em ligante oleoso, aplicado antes da aplicação de tinta cor de pedra.
Descobriu-se que várias partes desta escultura estavam em falta ou irremediavelmente
danificadas. Foram feitos moldes a partir de outro exemplar de Cheere da mesma escultura,
no Parque Wrest (Fig.1), com a amável permissão da English Heritage, e as peças que faltavam foram fundidas em chumbo e apostas à escultura. As áreas danificadas foram então
reparadas com recurso a soldadura a chumbo e foi inserida uma nova armadura de aço inoxidável para apoiar a escultura e a área da base (Fig.16).
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Antes da sua recolocação no recinto do Palácio, houve um debate entre o Palácio de
Queluz e a World Monuments Fund Portugal para a tomada de decisões relativas ao tratamento de superf ície que a escultura deveria receber para tentar protegê-la da desfiguração
causada pela formação de dióxido de chumbo. Decidiu-se tratar a superf ície com um óleo
de patinação de chumbo, e as áreas onde se tinham realizado reparações foram selectivamente pintadas de forma a combinarem com a cor da superf ície circundante utilizando
camadas finas de tintas matizadas mate, à base de caseína.

Fig. 15. Microfotografia de uma a mostra

e stratigráfica da pintura de Eneias e
Anquises.

Fig. 16. Armadura em aço inoxidável construída para suporte

da base.

Exposições
Apesar de se poderem admirar exemplos de estatuária de chumbo inglesa nos jardins
de muitas grandes propriedades em Inglaterra, o género está significativamente sub-representado nas galerias de escultura dos museus ingleses e, até recentemente, tem atraído pouco interesse académico. Depois da conservação em Londres, tanto O Rapto de Proserpina
como Eneias e Anquises foram colocados em exposição temporária no Museu Victoria and
Albert. Mais tarde, no seguimento do workshop de formação em Londres, os grupos Vénus
e Adónis e Baco e Ariadne foram também expostos, desta vez na Tate Britain. As esculturas
foram muito bem recebidas e espera-se que esta iniciativa tenha ajudado a elevar o perfil da
estatuária de chumbo inglesa e da técnica artesanal de Cheere.

Conclusão
John Cheere morreu em 1787, mas as estátuas de chumbo já tinham começado a passar de moda nos finais da década de 1760, quando o gosto pelo desenho de jardins passou
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a preferir uma paisagem “natural”. Finalmente, a guerra com Napoleão (1803 – 1815) levou
ao encerramento das últimas oficinas de fundição de chumbo de Londres, e as suas reservas
foram derretidas para munição. O século XIX, com a sua admiração pela realização artística
individual, trouxe uma atitude bastante hostil em relação às peças fundidas produzidas em
massa em Hyde Park Corner e, sem o entusiasmo ou a técnica necessários para as preservar,
muitas se perderam devido a danos arbitrários ou negligência. A conservação e a manutenção contínua das esculturas de chumbo que subsistem nos jardins de Queluz são, portanto,
de grande importância; muito foi aprendido por todos os envolvidos no trabalho, e espera-se que o projecto tenha contribuído largamente para a valorização de um escultor incompreendido e injustamente negligenciado.
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Capítulo

3.

Um programa artístico inovador:
A encomenda da estatuária de chumbo
para os jardins de Queluz
e Maria João Neto e Fernando Grilo

Introdução
A investigação história e artística levada a cabo no acompanhamento do restauro dos
jardins do Palácio Nacional de Queluz, a cargo da World Monuments Fund Portugal e WMF
Britain, revelou a descoberta de um relevante fundo documental. Este permitiu conhecer
em pormenor as grandes encomendas de estatuária de chumbo à oficina do escultor inglês
John Cheere (1709-1787), por parte do então príncipe D. Pedro de Portugal, senhor da Casa
do Infantado e consorte da futura rainha D. Maria I (Neto e Grilo, 2006).

Príncipe D. Pedro
Quem era o príncipe D. Pedro (1717-1786) e o que terá levado este membro da Casa
Real portuguesa a fazer uma tão avultada encomenda a John Cheere? Trata-se de uma figura
da história nacional que poucos estudos tem motivado, mais por desinteresse dos historiadores, do que por merecimento. D. Pedro seria, decerto, um príncipe esclarecido e sensível
às novidades e não tímido e beato como a historiografia o fixou. Era neto do imperador
Leopoldo I da Áustria, filho predilecto de D. João V de Portugal e irmão querido de M
 aria
Bárbara, consorte de Fernando VI de Espanha, de quem, aliás, herdou toda a fortuna pessoal. O príncipe decidira, por volta de 1747, transformar uma antiga casa senhorial nos
arredores de Lisboa, a quinta de Queluz, num palácio de veraneio. O projecto compreendia
a execução dos jardins e zona de parque, aos quais se juntavam áreas de pomar e horta.
Queluz torna-se em aprazível residência de verão, mas sempre com o requinte exigido pela
sua real estirpe que, em 1760, ganha novo estatuto quando se consorcia com a sua sobrinha,
D. Maria, herdeira da coroa portuguesa. Uma união que há mais de uma década estava nos
seus objectivos.
A organização e a tipologia dos jardins da residência de Queluz decorre certamente da
influência de sua irmã, Maria Bárbara, uma vez que esta dirigia, ao mesmo tempo, as obras
dos jardins do palácio de Aranjuez, próximo de Madrid. Todavia, no caso que estudamos, o
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príncipe D. Pedro cria algo de diferente, perfeitamente adequado à implantação geográfica
e climática desta sua propriedade que se tornará palácio real. Para Queluz foi pensado um
programa decorativo que compreendia lagos com jogos de água, um canal navegável revestido a azulejos com cenas alusivas à navegação e a zonas costeiras, esculturas de mármore que
o príncipe mandou vir de Génova e a novidade, entre nós, da estatuária de chumbo.

O exemplo de Versalhes
A moda dos jardins à francesa, tendo como principal modelo Versalhes, difundiu-se
pela Europa no século XVIII e rapidamente se torna motivo de inspiração. Tal modelo exigia
uma decoração abundante de esculturas, cuja produção em pedra era, certamente, demasiado demorada e onerosa para os propósitos de D. Pedro. Em Inglaterra, o mármore não
abundava e o clima era demasiado severo para a boa conservação de esculturas ao ar livre
executadas neste material. A pesquisa continuada de escultores, como John Cheere, por
novos materiais e por métodos cada vez mais rápidos e economicamente vantajosos para a
execução de escultura de vulto, com várias tipologias de aplicação, vai conduzir à constituição de oficinas de fundição de estatuária em chumbo. Tais oficinas, que seguiam modelos
clássicos então muito em voga, e o uso de tal material, tornaram a escultura de jardins muito
mais acessível. Vieram, assim, contribuir para a proliferação de esculturas de vulto tanto na
reprodução de modelos antigos, greco-romanos, como também na invocação de temas pastoris, representações de animais, entre muitos outros. A novidade não estava só na rapidez e
baixos custos de execução, igualmente a precisão do pormenor e o acabamento pintado, em
branco, imitando o mármore, em dourado ou nas cores ao natural eram aspectos inovadores e atractivos. A par do proveito estético, a pintura destas peças permitia bons resultados
de conservação, sempre que respeitados os cuidados de manutenção.
As esculturas em chumbo conquistam um espaço próprio nos jardins desta época,
convivendo com os mais convencionais modelos clássicos em pedra, disputando locais em
evidência e competindo proveitosamente com a mimesis da realidade. Mas, onde o chumbo melhor pôde ser explorado foi no requinte do pormenor e da policromia escultórica de
gosto rocaille.
Em 1746, John Cheere era já referido pela imprensa londrina como um eminente estatuário (Friedman and Clifford, 1974:6), mas o declínio da moda das peças que produzia e
o facto de não ser referenciado pelos destacados eruditos e críticos da arte da época, como
Horace Walpole ou George Vertue, explicam o esquecimento em que caiu por parte da historiografia. Certamente que Walpole e Vertue, sob a ideia da criação artística, do génio do
indivíduo e da obra única, recusavam um estatuto de obra de arte a uma produção em série,
com base em moldes, que gerava dúvidas quanto à originalidade conceptual. Descriminava-se, assim, uma actividade considerada mecânica e artesanal de estatuto inferior ao artístico.
Satirizou-se uma clientela rural ou de novos-ricos, culturalmente ignorante, que se satisfazia com reproduções de chumbo ou gesso, toscas e grosseiras (Baker, 2000:121-122). Os
clientes de John Cheere que vão sendo conhecidos mostram outra realidade e a avaliação
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das peças produzidas na sua oficina, permitem, a par de revelação de novos fundos de arquivo, reabilitar a figura deste escultor (Fulton, 2003a).

As encomendas
A investigação histórica realizada no âmbito deste programa de intervenção, permitiu
confirmar a autoria das esculturas de chumbo dos Jardins de Queluz e dar a conhecer aspectos importantes do repertório do escultor e do funcionamento da sua oficina. Tratou-se certamente de uma das maiores encomendas feitas ao estatuário londrino, apesar dos números que eram conhecidos, resultarem de uma interpretação incorrecta (Afonso e Delaforce,
1986:16-17) de facturas isoladas relativas apenas ao transporte do número de caixotes de
Londres para Lisboa (Caldeira Pires, 1925: 283-284 e 286). Sabemos agora que vieram para
Queluz, por encomenda do príncipe D. Pedro em duas encomendas diferentes, 9 grupos escultóricos, 57 figuras isoladas e 72 vasos, tudo em chumbo, num custo total significativo de
1143 libras (Neto e Grilo, 2005). Os números apresentados ganham expressão, se tivermos
em conta que o Duke of Athol, apontado como um dos clientes mais leais e importantes
de Cheere, despendeu, entre 1740 e 1761, £411, na compra de estátuas para Blair Castle
(Fulton, 2003b:35).
A sugestão para a compra de esculturas de chumbo a John Cheere, por parte do príncipe português, pode ter sido colhida, junto da rica comunidade inglesa de Lisboa, por intermédio do cônsul britânico, sogro de Joseph Wilcocks, deão de Westminster que conhecia
o irmão do nosso artista e que havia sido capelão da feitoria inglesa em Lisboa (Afonso and
Delaforce, 1986:17). A documentação agora revelada conduz-nos a uma outra personagem
carismática da história portuguesa, que teve uma acção directa em todo o processo de encomenda e envio das peças. Trata-se de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de
Pombal. Poderá ter sido Carvalho e Melo a influenciar o príncipe, já que aquele havia estado
quatro anos como embaixador em Londres entre 1738 e 1742, onde certamente contactara
com a novidade da estatuária de chumbo na decoração de jardins, ou até notado a existência
da oficina de Cheere. Quando o ministro está na capital inglesa, o escultor acabava de se
instalar em Hyde Park Corner, mas tinha já encomendas de monta. A própria localização
da sua oficina era privilegiada, às portas de Londres, no lado oposto a Green Park, e atraía
os olharem de quem fazia a estrada para Windsor. A descrição feita por um clérigo irlandês
anónimo, em 1761 prova o impacte visual obtido com a exposição organizada de muitas esculturas e o interesse desperto no viajante em visitar a oficina e seu stock (Fulton, 2003a:25).
Se a gravura de William Hogarth de 1753 (Fulton, 2003a:22), corresponde à oficina do nosso
artista, podemos ter uma ideia da sua organização, embora a gravura inserida na obra The
Analysis of Beauty (Hogarth, 1753), tenha objectivos didácticos e não retratistas. A reputação do artista, que já havia satisfeito encomendas de personalidades como Lord Burlington,
é reforçada com a realização, em 1751, de uma estátua de George II em chumbo dourado,
para a Royal Square, St. Helier, Jersey, a par de importantes criações para Blair Castle e
Stourhead. Um ano depois trabalhava para Hampton Court e no ano seguinte recebia a en-
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comenda da estátua equestre de William III para Petersfield, Hampshire (Gunnis, 1968:99).
John Cheere era, por esta altura, provavelmente, o mais considerado escultor de chumbo da
capital inglesa.
Se o futuro marquês de Pombal teve alguma influência na introdução de escultura de
chumbo nos jardins de Queluz e na indicação do nome de John Cheere, não o sabemos ao
certo. Certeza, temos da condução que tomou da primeira encomenda feita em 1755. Foi enviada uma lista com as peças pretendidas ao, então, embaixador português na corte inglesa,
D. Luís da Cunha, homem de confiança de Carvalho e Melo. Tal lista pressupõe claramente a
existência de um programa iconográfico ao gosto do príncipe, baseado certamente no gosto
pela Antiguidade Clássica e provavelmente também em exemplos colhidos na ampla biblioteca que o príncipe tinha à sua disposição. As peças encomendadas parecem revelar que,
inicialmente, se pensava na organização de um jardim de aparato, para onde são pedidas
esculturas mitológicas e simbólicas, em articulação com um outro espaço íntimo e lúdico,
para o qual foram encomendadas figuras pitorescas e bucólicas, num programa global de
cariz único ao tempo no nosso país e que englobava várias tipologias de jardim.
O embaixador coloca todo o zelo e esmero no acompanhamento da encomenda. Manda executar a John Cheere a relação das peças remetida pelo futuro marquês. Visita a oficina
e acompanha a produção das obras encomendadas. No provável cumprimento das instruções que recebera, decide mandar modificar algumas por decoro fazendo compor o artista
a nudez de algumas das estátuas a enviar a Lisboa (Arquivo Nacional Torre do Tombo-1).
Cheere, na altura estava igualmente ocupado com uma insólita encomenda para a América
de vinte e quatro vacas douradas, que causou estranheza ao nosso embaixador. Em finais do
mês de Julho, estava finalmente tudo pronto e embalado para seguir no navio Camborwell
com destino a Lisboa. A bordo seguiram trinta e sete caixotes, contendo 2 grupos escultóricos com as representações de Meleager e Atalante e Vertumno e Pomona, 23 estátuas entre
figuras da mitologia, entre elas Neptuno, Meleager, Mercúrio, Fama, Apolo, Diana, Baco,
Vénus, Ceres, Flora, um Gladiador, as quatro estações do ano, quatro figuras da Commedia
dell’ Arte (Pierrot, Arlequim, Scaramouche e Colombina), quatro figuras pitorescas (um
Pastor e uma Pastora, um Homem com tambor e flauta e uma Mulher com ancinho) e ainda
24 potes para flores (Arquivo Nacional Torre do Tombo-2). Importou a obra do artista em
290 libras, 5 xelins e 2 pences, à qual foram acrescidos os custos de embalagem e portes
alfandegários, totalizando £340.18s.6d (Neto and Grilo, 2006:16-18).
Com esta remessa, D. Luís da Cunha fez seguir, ou por iniciativa própria ou a pedido
do escultor, a lista das peças que Cheere produzia na sua oficina, para o caso de D. Pedro, ou
alguém na corte portuguesa, estar interessado em novas encomendas (Neto e Grilo, 2006:
16-18). Cheere sabia cultivar os bons clientes, a prova está num conjunto de compradores
fiéis ao longo de vários anos (Fulton, 2003b:36). Para mais, o seu tipo de escultura constituía
novidade em terras portuguesas e John Cheere, tal como o seu irmão Henry, para além de
bons artistas, eram negociantes persuasivos (Fulton, 2003b:26). A lista, em francês, veio do
próprio escultor e contém todo o seu reportório na altura. Está organizada segundo uma
hierarquia de conjuntos, figuras isoladas, conforme o tema, as dimensões e o preço, a lembrar a descrição da sua oficina do já citado clérigo irlandês. Cheere acrescenta, ainda, a sua
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disponibilidade para fazer Toutes sortes des fontaines, d’oiseaux de bettes de poisons, & toutes
sortes d’ornements en cuivre, marbre, plomb & Pierre, & des petites statues de platre de Paris
de couleur de bronze ou polies comme le Marbre (Neto e Grilo, 2006:18).
É agora possível confirmar quais os motivos escultóricos que Cheere comercializava,
por volta de 1755. O seu reportório era então muito maior do que o de Carpenter, em 1723,
se compararmos com a lista de oficina deste último, publicada por Gunnis (1968:83).
Dominavam os temas mitológicos, seguidos de figuras prosaicas do bucolismo rural e
personagens da Comédia dell’Arte. Produzia grupos escultóricos com duas ou mais figuras
da mitologia clássica. Os tamanhos podiam variar, inclusive segundo a mesma representação, entre os 7 pés e os 3 pés e 6 polegadas. Os preços também oscilavam entre £4.14s.2d
para cada uma das figuras de Arlequim, Pierrot ou Scaramouche, de menores dimensões, e
£84 para o grupo de Eneias, que o artista justifica dizendo ser uma pièce très Belle & demande beaucoup d’ouvrage.
O príncipe D. Pedro, formado no gosto pela escultura italiana que seu pai, D. João V,
havia encomendado para a grande Basílica de Mafra, ficou, certamente, agradado das peças
enviadas em 1755, e não demorou a fazer uma segunda encomenda, já depois do grande
terramoto de Lisboa, de 1 de Novembro de 1755. Apesar de já em Lisboa, D. Luís da Cunha
continua a assistir ao negócio, encarregando o seu sucessor em Londres, Martinho de Melo
e Castro, das diligências necessárias. De facto, a 20 de Setembro 1756 é feita a relação da
encomenda, embarcada no navio Nossa Senhora do Socorro, contendo em cinquenta e oito
caixotes: 7 grupos escultóricos (Rapto de Proserpina, Anquises e Eneias, Rapto das Sabinas,
David e Golias, Caim e Abel, Vénus e Adónis, Baco e Adriadne); 6 figuras (Hércules, Meleager,
Atalanta, Justiça, Minerva e Marte); 16 animais (4 macacos, 4 leões, 4 tigres, 2 raposas, 1 hárpia e 1 águia), 4 grupos furados para meio de tanques grandes e repuxos de água; 8 meninos
para guarnecer cascatas, e 48 vasos pintados de bronze e ouro, num total de oitenta e nove
figuras. O valor total da encomenda atingia a considerável soma de £856 13s, mas foi merecedora de um desconto de 12% por parte do escultor. Com embalagens e portes alfandegários o
montante final foi fixado em £853 14s 1d (Arquivo Nacional Torre do Tombo-3).

Um programa artístico inovador
Com esta segunda encomenda, o príncipe compra praticamente todo o reportório que
o escultor, na altura, tinha disponível. Deste modo, o programa iconográfico dos jardins
de Queluz adapta-se à oferta de John Cheere. A unidade temática destes jardins resulta da
selecção de temas apresentada pelo artista que assim desejava corresponder ao gosto dos
seus potenciais clientes, numa altura em que aposta na conquista de um mercado internacional de grande prestígio. Queluz passa a ter um programa escultórico eclético, inovador
em Portugal e em moda em muitos jardins da Europa.
O primeiro Inventário dos Bens do Palácio e Jardins de Queluz, feito em 1763, dá-nos
uma localização destas peças conjuntamente com esculturas em pedra de origem portuguesa e genovesa, segundo uma organização, ao que parece, da responsabilidade do francês
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Jean Baptiste Robillion (?-1782), um antigo colaborador do ourives Thomas Germain (16731748). Com base neste inventário é possível tentar uma reconstituição da disposição inicial
das esculturas em chumbo fornecidas em 1755 e 1756 por John Cheere, se bem que nem
sempre é fácil interpretar a descrição do inventariante, face às muitas alterações sofridas por
estes jardins até aos dias de hoje (Fig. 1).

1. Caim e Abel

15. Outono

29. Grupo para tanque

43. Harlequin

2. Nepturno

16. Verão

30. Grupo para tanque

44. Scaramouche

3. Meleager

17. Primavera

31. Grupo para tanque

45. Columbine

4. Justiça

18. Vertumno e Pomona

32. Apolo

46. Eneias e Anquises

5. Hércules

19. Meleager e Atalanta

33. Vénus

47. Rapto de Proserpina

6. Rapto das sabinas

20. Águia

34. Diana

48. Marte

7. Venus e Adonis

21. Hárpia

35. Ceres

49. Minerva

8. Baco e Ariadne

22. Leão

36. Flora

50. Adonis

9. David e Golias

23. Leão

37. Baco

51. Mercurio

10. Escultura de mármore

24. Leoa

38. Pastor

52. Duas raposas

11. Escultura de mármore

25. Leoa

39. Pastora

53. Oito meninos

12. Fama

26. Tigre

40. Homem com flauta

54. Macaco
55. Dois Tigres

13. Gladiador romano

27. Onça

41. Mulher com ancinho

14. Inverno

28. Grupo para tanque

42. Pierrot

Fig. 1. Localização inicial das esculturas de John Cheere nos Jardins de Queluz.
Planta do Palácio de Queluz e jardins, 1987, DGEMN (Palácio de Queluz).

O facto de o Palácio de Queluz ter crescido em torno de uma antiga residência nobre
gerou vários espaços funcionais que naquele momento estavam a ser reorganizados. A um
eixo principal, áulico e cenográfico e que conduzia directamente a um parterre de grandes
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dimensões limitado pelos novos edif ícios nas alas, sucedem-se outros eixos de vivência do
palácio sempre acompanhados por espaços de jardim, de carácter lúdico, íntimo e também
formal, mais a norte, próximo do canal de azulejos. Aí, as estátuas estavam agrupadas em
torno de lagos, ou dispostas em alameda, não longe do chamado Jogo dos Cavalinhos e da
Barraca Rica. A segunda encomenda feita ao artista inglês reforça a concepção do jardim de
aparato defronte das salas nobres do Palácio, a sul, cujas fachadas receberam sobre as cimalhas um número considerável de estátuas de grandes dimensões e temática clássica. Tal localização em articulação com a disposição das peças escultóricas no parterre resultou numa
espectacularidade cenográfica inédita em Portugal. A este esquema iconográfico e formal
acrescia uma segunda área neste parterre formado por um conjunto de animais afrontados,
dispostos simetricamente enquadrando um percurso orientado.
Cheere tinha várias fontes de inspiração para o seu reportório. Reproduziu o famoso
grupo em mármore de Giambolonha (1524-1608) Sansão Matando um Filisteu, pertença
hoje do Museu Vitória & Albert e na altura em Buchingham House. Este foi um dos grupos
vendidos para o Palácio de Queluz, em 1756, como Cain e Abel. Do mesmo escultor, mas a
partir de gravura, desenho, ou moldes adquiridos, reproduziu o grupo do Rapto das S abinas,
da Loggia dei Lanzi em Florença e a figura de Neptuno da fonte da Piazza Maggiore em
Bolonha, ambos comprados para Queluz, mas dos quais apenas subsiste parte do primeiro,
reduzido a um torso, conservado no interior do palácio (Fig. 2). Mas Cheere quis, por vezes,
variar face aos originais que lhe serviam de referência. Tal sucedeu com a composição do grupo Eneias e Anquises, inspirada numa obra do francês Francois Girardon (1628-1715), mas
neste caso, com subtis alterações na figura do velho Anquises e das personagens da mulher
e do filho de Eneias. O seu talento permitia-lhe ainda, sair da sua
produção standard e fazer criações a pedido dos clientes. Podemos sublinhar que na primeira encomenda do príncipe Pedro são
pedidas e executadas duas estátuas, uma de Mercúrio e outra da
Fama, que não constam na lista de oficina do escultor.
Cheere depositava particular cuidado na embalagem das
peças devido à fragilidade das formas em chumbo das figuras.
Tinha a preocupação de fornecer ao cliente instruções do modo
de proceder quanto à sua desembalagem e de como limpar as
estátuas, com óleo de linhaça, ou renovar a pintura que estas
traziam de origem. Os responsáveis pela obra de Queluz foram
notificados, pelo artista, de que apenas deviam retirar as esculturas dos caixotes, junto do lugar onde estas iriam ficar. Cheere
sublinhava, ainda, a necessidade das estátuas serem sempre pegadas pela base de pedra, sobre a qual tinham sido montadas, na
oficina em Hyde Park Corner (Neto e Grilo, 2006:14).
As peças de John Cheere influenciaram os escultores portugueses que se aventuraram na produção de obras em chumbo,
Fig. 2. Fragmento de um torso pertencente
como os lagos de Neptuno e da Nereida nos próprios jardins de ao grupo O Rapto das Sabinas exposto no
Queluz. Estes, que se julgavam, igualmente de produção inglesa, interior do Palácio.
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devem ter sido feitos pelo escultor português Silvestre Faria Lobo, aquando da remodelação
dos jardins, em 1796, por ordem do rei D. João VI, filho de D. Pedro.
As obras do escultor inglês tiveram diversas localizações, ao sabor de diferentes concepções decorativas e vivenciais dos jardins. Muitas não chegaram até nós, admitindo-se
que algumas possam ter sido transferidas para outros jardins, mas a maioria perderam-se
por certo. Ainda assim, as que subsistiram nos jardins de Queluz, constituem um dos mais
importantes conjuntos do género da autoria de John Cheere, agora plenamente identificado
e que deve ser estudado em conjunto com as obras do artista existentes em Inglaterra, nomeadamente o conjunto de Wrest Park, Bedfordshire, de grandes afinidades com Queluz.
Permanecem no jardim português, os grupos de Eneias e Anquises, o Rapto de
Proserpina, Caim e Abel, Vénus e Adónis, Baco e Ariadne, Vertumno e Pomona, e Meleager e
Atalanta, três estátuas das Estações do Ano (falta o Inverno) e as figuras de Marte, Minerva,
Diana e Apolo, e cinco vasos (Fig. 3).

1. Outono

5. Meleager e Atalanta

9. Baco e Ariadne

13. Apolo

2. Verão

6. Minerva

10. Caim e Abel

14. Diana

3. Primavera

7. Marte

11. Eneias e Anquises

4. Vertumno e Pomona

8. Vénus e Adónis

12. Rapto de Proserpina

Fig. 3. Localização actual das esculturas de John Cheere nos Jardins de Queluz.
Planta do Palácio de Queluz e jardins, 1987, DGEMN (Palácio de Queluz).

Apesar do conjunto das esculturas de chumbo actualmente existente nos jardins de
Queluz constituírem apenas 14 por cento do número originalmente encomendado, esta
colecção continua a ser uma dos mais importantes e representativas do trabalho de John
Cheere.
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Capítulo

4.

A Intervenção de Conservação dos Jardins
– Perspectiva Geral
e A. Elena Charola, José Delgado Rodrigues,
Luís Aires Barros e Fernando M.A. Henriques

Introdução
Os jardins do Palácio Nacional de Queluz ocupam cerca de 15 hectares de terreno.
A maior parte desta superf ície é um parque, ao passo que os dois jardins formais, o Jardim
de Malta e o Jardim Pênsil, estão mesmo ao lado do palácio. Os espaços estão decorados com
91 estátuas de mármore; 14 estátuas de chumbo; 35 bustos de mármore; 40 bases de calcário; 143 pedestais de calcário; 100 vasos – alguns em mármore, outros em cerâmica vidrada;
43 secções de balaustradas – algumas em mármore, mas a maioria em calcário; 18 fontes de
mármore – 6 das quais têm estátuas ou elementos de chumbo a decorá-las, outras 6 exibem
mármores e as restantes são bacias mais ou menos decoradas; e duas cascatas. A menor, em
mármore, chamada Cascata das Conchas, está ao lado do terraço da ala Robillion, enquanto
a maior, quase toda em calcário, fica na parte mais baixa do
jardim, no final da alameda da Cascata que se abre a partir
do Pórtico da Fama.
Pelo jardim passa o rio Jamor, que entra na propriedade
através de um pequeno canal de entrada que tem algumas
decorações menores em azulejo. Após este canal, o rio corre
coberto e torna-se novamente visível a seguir ao Largo dos
Plátanos, ponto em que entra no canal revestido a azulejos
em ambos os lados. A parte do canal que tem azulejos, geralmente conhecida como Canal de Azulejos, tem 120 m de
comprimento (Fig. 1). A água, depois de passar pelo canal
azulejado, recebe um riacho afluente, a Ribeira das Forcadas,
e vira então para sul.
Fig. 1. Os jardins do Palácio mostrando o canal – a azul claro – onde

é visível, com o riacho afluente que se junta ao rio após a secção
decorada, o Canal de Azulejos – destacado a vermelho. A seta a zul
aponta para o canal de entrada; a seta vermelha para o início do
Canal de Azulejos no Largo dos Plátanos.
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O grande número e a diversidade dos elementos decorativos no jardim fazem da sua
manutenção um desafio. Em vista disso, foi desenvolvida uma abordagem pragmática para
tratar as acções de conservação necessárias no curto prazo e para delinear uma metodologia
sustentável que pudesse apoiar as necessidades de manutenção no longo prazo. O presente
capítulo apresentará um panorama da intervenção.

Fundamentos da Intervenção
Em geral, a conservação de elementos decorativos enquadra-se na abordagem teórica
seguida para objectos móveis, por oposição à que é utilizada para os bens imóveis, tal como
o património arquitectónico. No entanto, elementos decorativos num jardim precisam de
ser considerados também no âmbito da conservação do jardim, obtendo-se assim uma categoria mista de espécies botânicas e objectos decorativos.
Quando se consideram objectos móveis, assume-se geralmente que estes podem ser
protegidos do ambiente de forma a garantir condições adequadas para a sua protecção. Mas
este não é o caso de elementos decorativos de jardim, que estão totalmente expostos a condições de exterior. Além disso, pressupõe-se que estes elementos serão admirados a uma
certa distância, tal como as árvores e os arbustos na sua proximidade. Os elementos decorativos são parte do jardim, e como tal devem ser preservados.
Deste modo, a abordagem a usar deve basear-se na que é usada para a maioria dos
elementos no jardim, i.e., as plantas. Qualquer pessoa que tenha um jardim, mesmo que
pequeno, aprendeu que este requer uma manutenção regular. A relva precisa de ser cortada,
as plantas aparadas. Portanto, onde for possível, deve traçar-se uma abordagem semelhante.
No caso dos elementos em pedra de menores dimensões que podem ser alcançados facilmente, como estátuas, vasos e pedestais, essa abordagem foi desenvolvida e implementada.
No entanto, os restantes elementos decorativos do jardim exigiram o desenvolvimento
de abordagens específicas. Foi este o caso das fontes, que são objectos complexos que precisam ser abordados de acordo com a natureza da parte em questão. Por outro lado, apesar
de as estátuas de chumbo parecerem tão simples como as de pedra, não o são. São construídas de forma diferente, com uma estrutura interna de suporte e um invólucro exterior.
Portanto, também elas devem ser tratadas de forma diferente. O caso do Canal de Azulejos,
conquanto considerado um elemento decorativo, é um objecto imóvel que se enquadra na
abordagem a seguir para o património arquitectónico. E a sua preservação torna-se mais
dif ícil por causa da água que corre através dele. A intervenção neste caso foi limitada a medidas preventivas até que uma conservação mais abrangente possa ser realizada. Todos estes
pontos são discutidos a seguir.

Esculturas em Pedra
Todos os elementos em pedra presentes nos jardins foram esculpidos a partir de rochas contendo maioritariamente carbonato de cálcio, calcite, como principal componente.

68
Os jardins do Palácio Nacional de Queluz: Intervenção de Conservação

Como tal, são sensíveis a ataques ácidos, como o da água da chuva pura, dado que o seu pH
é ácido (~ 5,5) por causa do ácido carbónico formado pelo dióxido de carbono atmosférico,
CO2, nela dissolvido. É evidente que se há poluição no ar, com compostos como óxidos de
enxofre ou de azoto, a chuva será mais ácida e, portanto, mais agressiva. No entanto, no
ambiente sobretudo rural dos jardins estes poluentes não constituem o principal factor de
deterioração.
Podem identificar-se os seguintes tipos de pedra:
• Mármore tipo Carrara, usado na maioria das estátuas, bustos e em duas das balaustradas do Jardim de Malta;
• Calcário de Lioz denso, usado em algumas estátuas, bases e pedestais, e na balaustrada do Largo dos Plátanos;
• Calcário de Ançã macio, usado nas balaustradas que contornam o Jardim Pênsil.
A deterioração destas susceptíveis superf ícies pétreas devida à chuva pode ser dividida
em três áreas principais, de acordo com a sua localização:
• Áreas resguardadas: nestas áreas, as esculturas não são lavadas pela chuva e, portanto, todos os depósitos aerotransportados, como pó, gases poluentes, componentes
biológicos, permanecem na superf ície pétrea e formam depósitos acinzentados ou
acastanhados.
• Áreas lavadas regularmente pela chuva: as esculturas nestas áreas podem estar limpas, uma vez que todos os depósitos de superf ície são removidos por lavagem e,
dado que a superf ície da pedra pode lentamente ter-se dissolvido, as esculturas podem atingir uma aparência de um branco imaculado. No entanto, também podem
ter desenvolvido alguma colonização biológica.
• Áreas molhadas intermitentemente: a presença ocasional de humidade favorece a
deposição de pó e poluentes atmosféricos e a reacção destes com o substrato, dando
assim origem à formação de crostas de gesso, maioritariamente negras devido ao
pó e partículas de carbono aprisionados subsuperficialmente. Esta ocorrência é rara
nestes objectos de jardim devido ao ambiente rural aqui reinante.
Se, por um lado, a presença de crostas de gesso não é crítica para as esculturas nos
jardins de Queluz, por outro, foram encontradas evidências da presença de sais solúveis.
Este particular factor de alteração é mais aparente na pedra de Ançã macia das balaustradas
em torno do Jardim Pênsil. Dada a sua natureza macia, este calcário é facilmente danificado
e sofreu já muitas campanhas de reparação. As argamassas usadas nestas reparações são
geralmente menos porosas do que a pedra, e se tiverem sido usadas argamassas de cimento
Portland, estas podem conter sais solúveis. Estes, por sua vez, podem ter migrado para o
interior da pedra e cristalizado, danificando a pedra já fragilizada. Isto é claramente reconhecível quando a alteração ocorre no seguimento da interface argamassa/pedra.
Em ambiente de jardim, a humidade tende a ser bastante elevada, e portanto a condensação de humidade causada por temperaturas abaixo do ponto de orvalho torna-se crítica.
A presença de humidade sobre a superf ície pétrea devida aos ciclos de condensação, que
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ocorrem praticamente todos os dias em alguns períodos do ano, pode ter um papel mais
relevante do que a chuva na promoção da deposição de poeira e materiais biológicos, tais
como esporos e bactérias, que conduzirão à colonização biológica da superf ície por algas,
fungos e, eventualmente, líquenes. O ambiente favorável à colonização biológica explica
porque é que é este, de longe, o factor mais relevante na desfiguração estética e eventual
deterioração das esculturas, como discutido no Capítulo 5.
O problema é agravado pelo facto de as estátuas e restantes elementos em pedra nos
jardins serem em grande número. Limitações nos recursos disponíveis do Palácio resultaram na circunscrição da manutenção às estátuas dos jardins formais. A limpeza das estátuas
era realizada apenas quando havia fundos disponíveis e quando se considerava que a sua
aparência tinha atingido um grau inaceitável de desfiguração. As estátuas eram então limpas
por empresas comerciais contratadas para o efeito ou tratadas por estudantes de conservação a realizar a actividade prática necessária à sua formação. Assim, vários métodos de
limpeza, nem sempre adequados, foram usados, com o resultado consequente de que a aparência das estátuas variava significativamente, dependendo do tratamento que tinham recebido. Consequentemente, algumas das estátuas no jardim estavam completamente brancas,
enquanto outras mostravam diferentes graus de colonização, dando uma aparência geral de
manutenção errática (Fig. 2).
Após a análise da situação no início do projecto percebeu-se que era necessário desenvolver um plano de rotina para estabelecer a frequência exigida na limpeza. O espaçamento
da limpeza tinha permitido uma forte colonização das estátuas, o que resultou na necessidade de métodos mais drásticos para as limpar, o que é indesejável, pois a cada limpeza

Fig. 2. As estátuas apresentavam graus diversos de colonização ou limpeza que reflectiam uma práctica de manutenção errática.
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ocorre alguma perda de material pétreo. Deste modo, tornou-se evidente a necessidade de
desenvolver uma intervenção mínima que fosse eficaz a dar às estátuas uma aparência “limpa”, embora não necessariamente a de um branco imaculado (Capítulo 5).
Para este fim, foi criada uma base de dados com a identificação e localização de todas
as estátuas no jardim e que, além disso, incluía todos os tratamentos anteriores a que estas
tinham sido sujeitas, com base nos relatórios disponíveis (Vale, 2008). Tendo em conta o
facto de que o principal problema era a colonização biológica, foi testada uma abordagem
no âmbito da qual se aplicou uma solução biocida diluída (1,5% v/v Preventol R80) por
pincelagem, que se deixou actuar. O tempo necessário para a eliminação ou destacamento
da biocolonização foi de seguida avaliado pela observação da aparência ao longo do tempo
do objecto tratado. Em princípio, verificou-se que, após seis meses da aplicação, as peças
tratadas atingiam uma aparência “limpa” ou, no máximo, podiam requerer um escovagem
simples da colonização solta (Charola et al., 2007) (Fig. 3).

Fig. 3. Um dos grupos de putti que foram tratados durante os workshops. Esquerda: antes do tratamento, em Se-

tembro de 2006. Direita: seis meses mais tarde, em Março de 2007. Não foi efectuada qualquer remoção mecânica.

Com base nos testes preliminares, foi desenvolvida uma abordagem de Workshop, descrita em pormenor no Capítulo 9. No total, foram realizados nove workshops entre 2005
e 2009. Foram, na sua maioria, realizados na Primavera e no Outono, por serem estas as
estações do ano mais adequadas à resolução de problemas de colonização biológica. Os
workshops realizados serviram para demonstrar na prática a eficácia do procedimento de
manutenção proposto.
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Estátuas de Chumbo
Este subprojecto foi empreendido pela WMF Britain, uma vez que as estátuas tinham
sido compradas ao escultor inglês John Cheere. Em 2003, foi realizada uma avaliação meticulosa de todas as estátuas de chumbo por Rupert Harris, um reputado restaurador de
metais londrino, incluindo dois grupos de estátuas encontrados no palácio, em depósito
por causa do seu mau estado (Harris, 2003). Como resultado desta avaliação, foi decidido
que estes dois grupos de estátuas deveriam ser os primeiros a ser restaurados. Nesse mesmo ano, foram enviados para Londres para serem restaurados no estúdio de restauro de
Rupert Harris. Estes grupos foram então identificados como O Rapto de Proserpina e Eneias
e Anquises. Após o restauro, foram expostos no Museu Victoria and Albert, em Londres,
e regressaram finalmente a Lisboa em Maio de 2005. Foram então instalados na Sala de
Música até ao momento em que se pudessem encontrar lugares para ambos nos jardins.
Além dos grupos mencionados, há cinco outros grupos de estátuas de chumbo, i.e.,
Meleagro e Atalanta, Vertumno e Pomona, Vénus e Adónis, Baco e Ariadne, e Caim e Abel.
Além disso, há sete estátuas individuais nos jardins, i.e., Primavera, Verão, Outono, Apolo,
Diana, Marte e Minerva, e cinco vasos de chumbo. Finalmente, há seis fontes que têm esculturas de chumbo, dos complexos lagos de Neptuno e de Nereida, aos mais singelos lago dos
Medalhões ou (dois) lagos dos Macacos e fonte do jardim de Malta. Estes lagos, ou fontes,
que constituíam uma situação mais complexa do que as estátuas decorativas, foram um
subprojecto por si só, sob a responsabilidade da WMF Portugal, e serão discutidos numa
secção subsequente.
A maioria das estátuas apresentava sérios problemas estruturais, tais como o desenvolvimento de fissuras e distorções, algumas resultantes da corrosão da estrutura interna de
suporte. A escolha das estátuas a restaurar no estúdio de Rupert Harris, em Londres, foi baseada na complexidade do trabalho necessário. Os mais complexos eram sobretudo os grupos de estátuas e seis dos sete grupos foram restaurados no sobredito estúdio (Capítulo 2).
O único grupo que não precisava de restauro era o Caim e Abel, localizado no Largo dos
Plátanos. Para além dos problemas mencionados, uma das questões que precisava de ser
abordada era a aparência diferente que se tinha desenvolvido ao longo do tempo sobre estas
estátuas. Enquanto algumas delas, como o Caim e Abel, tinham mantido uma aparência
prateada, outras tinham desenvolvido uma cor quase negra, como a estátua de Minerva, na
entrada do Palácio (Fig. 4). Esta questão tornou necessária a colaboração de uma especialista
em corrosão do chumbo e é discutida no Capítulo 6.
Após o regresso das duas primeiras estátuas, dois outros grupos foram levados para
serem restaurados em Londres: os grupos Meleagro e Atalanta e Vertumno e Pomona. Estes
foram devolvidos ao palácio um ano depois, em Maio de 2006. Na época, apenas o grupo
Vertumno e Pomona foi reinstalado no jardim porque o pedestal do outro grupo precisava
ainda de ser endireitado, consequência de ter uma árvore a crescer na sua proximidade.
Na sequência da abordagem de workshops utilizada para a estatuária de pedra, foi
decidido – com o acordo da WMF Britain e de Rupert Harris – organizar workshops no
Palácio, para formar conservadores portugueses na arte do restauro de chumbo. Estes são
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Fig. 4. Esculturas de chumbo em estados visualmente distintos. Esquerda: grupo Caim e Abel, que mantém

a sua aparência cinzenta. Direita: estátua de Minerva que exibe uma pátina negra desenvolvida nas áreas mais
expostas. Esta estátua conserva ainda vestígios da pintura original.

Fig. 5. Os dois grupos de esculturas de chumbo colocados no Largo dos Plátanos. Esquerda: O Rapto de Proserpina.

Direita: Eneias e Anquises.
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discutidos com maior detalhe no Capítulo 9. Durante estes workshops, foram restauradas
cinco estátuas individuais: Primavera, Verão, Outono, Apolo e Diana. As estátuas restantes,
Marte e Minerva, mantinham ainda parte da sua pintura original e estavam em bom estado
de conservação, assim como o grupo Caim e Abel, pelo que apenas lhes foi aplicado um acabamento de superf ície para protecção e para uniformizar a sua apresentação.
Os dois últimos grupos a serem restaurados em Londres foram os localizados no bloco central do Canal, de nomes Vénus e Adónis e Baco e Ariadne, que foram removidos em
Março de 2008. Uma vez restaurados, estiveram em exposição na Tate Britain, em Londres,
regressando a Lisboa em meados de Abril de 2009; foram reinstalados ao lado do canal. Durante a última quinzena desse mês foi realizado o último workshop de chumbo, terminando
assim o compromisso da WMF Britain para com este subprojecto. Durante este workshop,
todas as estátuas de chumbo foram restauradas e instaladas nos jardins, incluindo os dois
grupos que originalmente estavam em depósito, O Rapto de Proserpina e Eneias e Anquises.
Estes foram colocados no Largo dos Plátanos, a seguir do grupo Caim e Abel (Fig. 5), uma
vez que, de acordo com documentação histórica, as estátuas se tinham aí localizado num
dado momento no passado.

Lagos
Há dezoito fontes (ou lagos) e duas cascatas, além de tanques de retenção de água, tais
como os que estão ao longo da base do Jardim Pênsil, a cada lado do Pórtico da Fama. Das
dezoito fontes ou lagos, seis estão adornadas com elementos em chumbo, e seis foram decoradas com estátuas de mármore. As restantes seis são essencialmente bacias com cercaduras
mais ou menos decoradas.
A Cascata das Conchas está ao lado do terraço da ala Robillion, ao passo que a Cascata
Grande fica no final da avenida que se abre a partir do Pórtico da Fama. Das dezoito fontes,
seis, designadas mais comummente por lagos, têm estátuas ou decorações de chumbo, a
maioria das quais são de fabrico português, como discutido em capítulo anterior (Capítulo 3).
Um destes lagos é no Jardim de Malta e quatro são no Jardim Pênsil, incluindo dois lagos
grandes, o de Neptuno e o da Nereida, e dois pequenos, chamados lagos dos Macacos. O
último é o Lago das Medalhas, do outro lado do canal, na alameda que leva à grande fonte
de Neptuno, em mármore, atribuída à oficina de Bernini ( Capítulo 1) (Fig. 6).
No Largo dos Plátanos encontram-se duas fontes, uma ao lado do grupo Caim e Abel,
a chamada fonte dos Dragões, e outra perto do canal de entrada, designada por fonte do
Dragão. Existe ainda outra fonte dos Dragões, localizada à beira do labirinto no nível mais
baixo do Jardim Pênsil, do lado do canal.
Na avenida que conduz à Cascata Grande, existem três fontes. As seis restantes estão
localizadas em diferentes lugares entre a avenida que leva à Cascata Grande e o Canal de
Azulejos. Duas delas, localizadas perto do Jogo da Pela e paralelas à parte inferior do canal,
não estão ligadas a qualquer fonte de água e não foram restauradas nesta ocasião, uma vez
que apenas requeriam manutenção de rotina, tal como a aplicada às estátuas de pedra.
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Neste subprojecto, o trabalho de conservação propriamente dito precisou de um ano
inteiro para ser completado, decorrendo entre Agosto de 2009 e Agosto de 2010. Foi rea
lizado por uma empresa portuguesa (Nova Conservação, Lda.), que teve alguns dos seus
conservadores formados nos workshops de chumbo. A parte mais dif ícil foi a limpeza das
figuras de chumbo nos três lagos principais, Malta, Neptuno e Nereida, localizados nos
jardins formais. A causa desta dificuldade adveio das enormes diferenças registadas nas
superf ícies de chumbo. Por exemplo, o lago do Jardim de Malta tinha o golfinho central
revestido com uma concreção calcária extremamente resistente. No entanto, sob esta camada, a superf ície de chumbo apresentava uma cor avermelhada uniforme, resultado normal
da alteração do chumbo, conforme discutido no Capítulo 6. Portanto, a concreção calcária foi laboriosamente removida por meios mecânicos para evitar danificar esta “pátina”
(Fig. 7 esquerda).
Por outro lado, a superf ície das estátuas no bloco central do lago de Neptuno apresentava diferenças extremas. Algumas áreas estavam castanhas-negras, enquanto outras
mantinham ainda uma cor branco-acinzentada (Fig. 7 direita). Foram realizados muitos testes para encontrar uma maneira de equilibrar a aparência das superf ícies de chumbo sem
eliminar totalmente a camada de passivação que se tinha formado sobre elas. Detalhes da
intervenção serão dados em capítulo posterior (Capítulo 7).
A maioria dos principais trabalhos necessários nas fontes e lagos foi concluída durante
a intervenção realizada. No entanto, alguns problemas permaneceram sem resposta, como
as bacias de fontes localizadas em áreas de terreno em declive. Nesses locais, a erosão do
solo ao longo dos carreiros inclinados, após muitos anos de negligência, deixou as bacias
parcialmente expostas, à medida que a terra que as protegia ia sendo lavada, como se mostra
para a bacia da Cascata Grande (Fig. 8).

Fig. 6. Vista do Lago das Medalhas e a Fonte de Neptuno, em mármore, ao fundo da Alameda das Medalhas, após

restauro.
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Fig. 7. Concreções e pátinas nas esculturas de chumbo. Esquerda: pormenor da remoção mecânica da concreção

esbranquiçada que cobria a pátina avermelhada formada sobre o golfinho do lago de Malta. Direita: p
 ormenor da
complexa decoração do bloco central do lago de Neptuno, mostrando a ampla diversidade das cores a dquiridas
pelas superf ícies de chumbo, com variações entre áreas cinzentas, avermelhadas e quase negras, d
 ependendo do
fluxo de água nelas incidente, além das concreções evidentes nas zonas mais expostas.

Fig. 8. A Cascata Grande após a

intervenção. A água desce pelas
pe
dras irregulares, nas quais foi
deixada a pátina adquirida ao longo de anos de circulação da água.
Note-se a cercadura mais larga que
a bacia tem na sua base, que marca
o nível a que deve ser enterrada.
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Além disso, a qualidade da água precisa de ser tratada. Antes da intervenção, a proliferação de algas era excessiva e levou ao bloqueio de bicas de água, ao passo que a dureza
da água levou à deposição de concreções calcárias nas esculturas. A dureza da água é o
resultado da elevada concentração de iões cálcio e magnésio presentes na água usada para
alimentar as fontes. A proliferação de algas é aumentada pela elevada exposição à luz e pela
manutenção deficiente das superf ícies de água expostas. O problema não tem uma solução
imediata e definitiva, mas requer uma manutenção sistemática para ser mitigado, conforme
detalhado nas Recomendações de Manutenção incluídas no final desta publicação.

Canal de Azulejos
A parte azulejada do canal estende-se desde o final do Largo dos Plátanos até ao local
onde se encontra uma pequena estrutura decorada com azulejos, adaptada de um jardim de
Inverno do início do século XX. Neste local, há uma ponte que atravessa o canal e, praticamente abaixo e a jusante desta, foi instalada uma comporta. Quando esta comporta estava
fechada, o canal podia ser cheio de água, permitindo navegar em pequenos barcos a remos
ao longo do seu curso.
A decoração de azulejos do canal data de meados do século XVIII. A parte decorada do
canal tem entre oito a treze metros de largura e 120 metros de comprimento. As paredes laterais interiores do canal estão decoradas com cerca de 50.000 azulejos, não incluindo os do
bloco central, onde em tempos históricos se erguia uma pequena casa de fresco em madeira,
onde os músicos tocavam durante ocasiões festivas, quando o canal estava cheio e a família
real e seus convidados podiam nele passear de barco.
A água que flui através deste canal vem da bacia hidrográfica do rio Jamor e, quando
sai da secção decorada do canal, no ponto onde outrora ficava a comporta, reúne-se-lhe o
riacho afluente, a ribeira das Forcadas. Outro riacho importante, a ribeira da Carvoeira,
corre em volta da propriedade do Palácio para leste e junta-se às águas do canal e da ribeira afluente quando estas abandonam a propriedade, conforme descrito com maior detalhe
noutro capítulo (Capítulo 8).
Ao longo da sua história, o canal sofreu muitas inundações graves e catastróficas. Uma
das piores foi a enchente de 1967, que derrubou uma secção de parede do lado leste do canal, perto do bloco central. Esta secção foi posteriormente reconstruída – bastante mal, pelo
que esta área apresenta um arqueamento da superf ície azulejada.
Tendo isto em conta, foram encomendados vários estudos para avaliar a estabilidade
estrutural das paredes do canal (Salgado, 2006; Triães e Coroado, 2006), bem como a frequência de grandes inundações (Rocha e Fernandes, 2006). As conclusões alcançadas são
apresentadas no Capítulo 8.
Estes estudos foram complementados com estudos arqueológicos (Sequeira e Vale,
2004) e históricos (Pereira e Luckhurst, 2005). Além disso, todo o canal azulejado foi digitalizado a laser (com uma precisão de 0,01%), de modo a permitir a monitorização futura de
quaisquer alterações nos azulejos ou nas distâncias entre as paredes. O registo fotográfico
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Fig. 9. Levantamento do estado de conservação do canal. Note-se quão perto das paredes do canal foram plantados

os plátanos (Primavera 2005).

Fig. 10a. Exemplo de uma secção do canal tal como documentada fotograficamente e sobreposta ao mapa obtido

por digitalização laser.

Fig. 10b. Exemplo do levantamento do estado de conservação do canal azulejado. Este levantamento foi

realizado nos mapas obtidos por digitalização laser. Note-se a maior concentração de alterações na parte
de baixo dos painéis, correspondente às secções que estariam mais frequentemente em contacto com a água
em caso de inundação.
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completo feito nessa altura serviu para preparar mapas detalhados das secções do canal
através sua sobreposição com o registo de digitalização laser.
Estes mapas foram usados para realizar um levantamento completo do estado de conservação, que foi concluído em 2005 (Pinheiro, 2005) (Fig. 9). Em 2006, a digitalização do levantamento do estado de conservação estava também concluída. A Figura 10 mostra quer o
resultado do mapa detalhado, quer um exemplo do levantamento do estado de conservação.
Considerou-se que a manutenção de rotina dos azulejos do canal poderia ser realizada
por formandos em conservação de azulejo em sistema de workshop. Esta solução foi discutida tanto com o Museu Nacional do Azulejo (MNAz) como com o Instituto Politécnico de
Tomar (IPT), mas não pôde ser implementada porque há questões problemáticas em torno
do canal que precisam de ser tratadas em primeiro lugar, como se discute em detalhe no
Capítulo 8. Entretanto, uma das alunas de conservação do IPT, no contexto do seu estágio
académico, efectuou o levantamento do estado de conservação, bem como algumas medidas de conservação preventiva, para evitar a perda de peças (Ferreira, 2007).
As raízes dos plátanos que ladeavam o passeio ao longo do palácio do lado leste do
Canal de Azulejos, bem como as das árvores do lado oeste, induziram instabilidade estrutural
nas paredes de retenção, além de contribuírem para o destacamento localizado de azulejos.
Como os seus ramos pendiam sobre o canal propriamente dito, a possibilidade de qualquer
um deles cair durante uma tempestade foi considerada uma ameaça séria que levou à decisão
de os desbastar. Esta operação foi realizada durante o Inverno de 2008-2009 (Fig. 11).

Fig. 11. Vista dos plátanos imediatamente antes e após o desbaste
em Janeiro de 2009.

Em Fevereiro de 2008 ocorreu uma grande inundação, que causou mais danos ao canal, destacando alguns azulejos na área adjacente a uma lacuna já existente. Felizmente, a
maioria destes azulejos foi recuperada e armazenada em conjunto com todos aqueles que já
tinham sido recolhidos no passado e esperavam uma intervenção de conservação. Entretanto, a área foi selada para evitar mais perdas de azulejos, como mostrado na Figura 12.
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No entanto, o dano mais grave foi infligido ao leito do canal, no ponto em que o canal
de entrada se liga à passagem subterrânea que leva ao Canal de Azulejos. Este canal está
pavimentado com grandes blocos de pedra, mas a força da água de inundação conseguiu
deslocar alguns destes grandes blocos, deixando um buraco, com cerca de 2,5 metros de
profundidade, no leito do canal. A reparação desta secção ocorreu entre o final do Outono
de 2008 e o início do Inverno de 2009.
As inundações foram agravadas pela vegetação que entupiu o fim do canal, limitando
o volume e o fluxo de circulação da água. Assim, foi realizada uma campanha de limpeza da última secção do canal pelo pessoal do palácio, para melhorar a circulação da água.
Para controlar as inundações potenciais que ocorrem no Canal de Azulejos, seria necessário
manter o rio Jamor livre dos detritos que causam entupimentos, o que exige acções de manutenção contínua, como discutido com maior detalhe no Capítulo 8.
Esta situação sugeria que, durante o projecto actual, a melhor abordagem seria realizar
uma intervenção de conservação preventiva sobre os azulejos do canal para minimizar as
suas perdas e taxa de deterioração, deixando o seu eventual restauro para um tempo futuro.
De acordo com o princípio adoptado durante este projecto, sugere-se, portanto, que instituições de formação colaborem entre si na organização de workshops de formação prática
para conservar os azulejos.
Assim, durante o ano de 2009, foi efectuada a conservação preventiva do Canal de
Azulejos para estabilizá-los e evitar novas perdas com danos subsequentes nas paredes de
apoio. Esta actividade, conjugada com a monitorização regular necessária à identificação de
possíveis destacamentos do revestimento azulejar, pode ser considerada parte da manutenção regular exigida para preservar este notável e incomum elemento decorativo.

Fig. 12. Lacuna induzida por inundações no Canal de

Azulejos. Em cima, à direita: lacuna existente no revestimento azulejar da parede interior oeste, parcialmente
devida ao crescimento de raízes de árvores na margem
(Junho 2006). Em cima, à esquerda: a lacuna quase
duplicou de tamanho durante a inundação do Inverno
de 2008 (Fevereiro 2008). Em baixo, à direita: a área foi
reparada para evitar mais perdas (Dezembro de 2009).
A maioria dos a zulejos em falta foi recuperada e será
recolocada.
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Conclusão
A intervenção de conservação dos Jardins do Palácio Nacional de Queluz foi um projecto complexo. Em primeiro lugar, por causa da variedade de materiais e estruturas nele
envolvidas, como por exemplo: pedras de diferentes tipos; metais tal como o chumbo; cerâmica vidrada dos azulejos no canal e nas próprias paredes de contenção; um extenso sistema
de abastecimento de água; um rio com um carácter torrencial e frequentes episódios de
fortes inundações. E em segundo lugar, devido à natureza compósita de alguns dos objectos,
tais como o Canal de Azulejos (um item que mistura implicações geotécnicas, hidráulicas e
culturais), os jardins, com uma grande variedade de objectos de arte imersos em ambiente
natural, e as fontes, que contêm objectos em chumbo e em pedra, além da tubagem que
transporta a água.
Em qualquer projecto de conservação, o ponto mais importante é definir o objectivo da
intervenção e as metodologias mais adequadas para implementá-lo. Por exemplo, se o objecto vai ser limpo, quão limpo é que deve ficar? E para ser capaz de desenvolver a metodologia adequada à prossecução deste objectivo é de fundamental importância compreender
a natureza do problema. Numa palavra, o diagnóstico do problema e a definição de acções
são fundamentais.
Um projecto de conservação tem que considerar não apenas as soluções para os problemas, mas também os potenciais efeitos colaterais negativos que podem delas decorrer.
No caso do Canal de Azulejos, as mudanças que ocorreram no fluxo de água do rio Jamor ao
longo dos anos modificaram a situação original. Intervenções subsequentes – tal como subir
o leito do canal – podem ter servido para estabilizar as paredes de contenção, mas também
induziram mais danos à decoração azulejar. Este caso ilustra como uma intervenção de conservação que resolveu um problema pode contribuir para aumentar a deterioração noutra
parte do objecto.
Portanto, é fundamental utilizar os princípios de conservação internacionalmente
aceites como directrizes para intervenções sobre o património cultural. Os três princípios
chave foram respeitados durante este projecto. Por exemplo, a intervenção mínima é bem
ilustrada pelos subprojectos relativos à pedra e ao Canal de Azulejos, enquanto o subprojecto relativo ao chumbo é um exemplo do uso de materiais compatíveis. Nenhuma acção foi
tomada em qualquer subprojecto que pudesse interferir ou impedir uma intervenção futura
de tratamento. Finalmente, a sustentabilidade também deve ser considerada, uma vez que é
essencial para a manutenção regular e de longo prazo dos sistemas gerais de funcionamento
nestes jardins. Assim, a intervenção realizada visou o respeito destes princípios, de modo a
salvaguardar estes jardins com quase três séculos para as gerações futuras.
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Capítulo

5.

Estatuária de Pedra e Biocolonização
e José Delgado Rodrigues, A. Elena Charola e Marta A. Vale Anjos

Introdução
Como descrito no capítulo anterior, existem muitos elementos de pedra decorando os
extensos jardins do Palácio Nacional de Queluz. Destes, alguns são esculpidos em mármore,
mas a maioria foi talhada em pedra calcária. No entanto, nalguns trechos de balaustradas
foi usado um calcário macio, facilmente sujeito à deterioração. Mármores e calcários densos
mostram uma deterioração relativamente incipiente, excepto pela presença de biocolonização que tende a ser altamente invasiva e ubíqua, dado o ambiente do jardim, a menos que
métodos de contrôlo regulares sejam implementados.
No início do projecto, a biocolonização era muito variável de objecto para objecto,
dependendo das condições de exposição como a presença ou não de árvores altas nas proximidades (ver Fig. 1 do capítulo anterior). Objectos totalmente cobertos com líquenes e
algas eram bastante frequentes nas áreas abrigadas. A análise dos procedimentos de limpeza usados no passado e os estudos e testes realizados para este projecto (Vale Anjos, 2006)
permitiram desenvolver uma metodologia adequada para ser aplicada durante o projecto
(Charola et al., 2007). Esta é baseada na aplicação de biocidas quando a colonização biológica atinge níveis indesejáveis, deixando a superf ície perder espontaneamente os organismos
colonizadores (Delgado Rodrigues et al., 2011). Espera-se que esta abordagem simples seja
seguida no futuro, como estratégia de manutenção regular e a longo prazo.
As fontes apresentam um cenário totalmente diferente do das esculturas. Devido à
complexidade da rede de circulação de água no seu interior, elas só podem ser abordadas
em intervenção integrada de restauro. Por isso, foram submetidas a menos intervenções
durante a sua vida. O grau de cobertura da biocolonização e a sua taxa de desenvolvimento
variam de lugar para lugar de acordo com a exposição à luz solar, a proximidade dos edif ícios, ou outros efeitos de protecção. Uma vez limpas, as algas podem reaparecer dentro
de um ano enquanto que os líquenes foliares podem levar cerca de quatro anos para se
desenvolver.
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O Ambiente no Jardim
O clima em Queluz é temperado e as estações são normalmente amenas. A chuva
cai principalmente durante os meses de inverno (Novembro a Abril) com uma média total
anual de cerca de 850 mm. Julho e Agosto são os meses mais quentes, com temperaturas
chegando a 40⁰ C ou mesmo mais. Temperaturas do inverno podem chegar perto de 0⁰ C,
mas os eventos de congelamento são muito raros. A presença extensiva de vegetação, em
particular a de árvores de folhagem densa, influencia as condições locais com a criação de
diferentes microclimas localizados com influência significativa no desenvolvimento e na extensão de cobertura da biocolonização.
O Palácio e seus jardins estão localizados em área semi-rural e, apesar de uma estrada
de tráfego pesado passar pelo extremo sul da propriedade, a poluição do ar não é um problema sério, pelo que se pode considerar como sendo um ambiente rural. A exposição directa
à luz solar diária e o abrigo permanente conferido pelas árvores de grande porte configuram
as duas condições de exposição extrema dos elementos de pedra nos jardins. A intensidade
de colonização de um determinado objecto e a taxa da sua recolonização, uma vez que ele
tenha sido limpo, dependem fortemente destas condições.

Biodeterioração da Pedra
Dos dois tipos de pedra usados nos elementos decorativos, os mármores das estátuas
têm atribuída uma origem italiana, possivelmente de Carrara, enquanto os calcários são
portugueses. Destes, dois tipos principais estão presentes: um calcário de muito baixa porosidade extraído na região (calcário Lioz) e uma variedade muito porosa extraída perto
de Coimbra (calcário de Ançã). O calcário foi utilizado principalmente para pedestais e
balaustradas. A variedade compacta, Lioz, é extremamente resistente e, em geral, está em
bom estado de conservação e, por isso, foi também utilizado para as bacias das fontes. A
variedade porosa foi usada principalmente para balaustradas, e os balaústres mostram deterioração sob a forma de pulverização e descamação, particularmente em áreas próximas de
remendos em cimento.
As esculturas sofreram sobretudo com a biocolonização, quer directamente por micro
corrosão e / ou erosão ou indirectamente por meio de más práticas de limpeza no passado,
como discutido a seguir. Para as bacias das fontes a situação é diferente dado que a biocolonização se desenvolve na e pela presença de água corrente. Assim, as algas endolíticas
desenvolvem-se principalmente nas bacias de pedra (Ascaso et al., 1998), enquanto as algas
epilíticas cobrem os elementos decorativos nas áreas onde a água corre sobre elas.
A biocolonização extensiva é o principal problema, sendo os líquenes os colonizadores
mais agressivos. Existem várias espécies, variando dos folhosos aos incrustantes, e de diversas cores: laranja, branco, preto e verde. A biocolonização difusa escura também está presente. Durante os períodos húmidos, as algas verdes são claramente visíveis, especialmente
em áreas abrigadas, e tornam-se escuras durante os Verões quentes e secos. Em muitos
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lugares, a colonização difusa escura constitui o principal componente da colonização que,
em algumas situações, pode esconder completamente a superf ície da pedra.

Efeito das Acções de Limpeza sobre a Recolonização
A inspecção das esculturas que foram submetidas a intervenção de limpeza recente
mostrou que esse procedimento foi, em muitos casos, levado ao extremo, principalmente
quando foi usado o jacto de partículas abrasivas. Nestes casos, a pedra pode sofrer erosão
significativa e perder quaisquer restos da superf ície original, como ilustrado na Figura 1.
Para objectos esculpidos, esta situação é totalmente inaceitável.

Fig. 1. Condições de superf ície deixadas por dois métodos de limpeza distintos. À esquerda: com aplicação de um

biocida e escovagem suave (a área é de cerca de 30x40 cm). À direita: limpeza com jacto abrasivo agressivo (área
de cerca de 10x8 cm). Note-se o arredondamento das asperezas da superf ície pétrea como resultado da remoção
do acabamento original.

A rugosidade da superf ície resultante de uma intervenção de limpeza irá afectar a taxa
de recolonização subsequente. Assim, as superf ícies relativamente suaves deixadas pelo
jacto de areia são ligeiramente mais resistentes à instalação de novas colónias do que as
resultantes da aplicação de um biocida e escovagem suave. No entanto, a perda de material
induzida por aquele método abrasivo é muito maior do que a causada pela biocolonização
se esta for mantida a níveis mínimos (Delgado Rodrigues et al., 2011). Além disso, objectos
limpos a intervalos muito curtos irão inevitavelmente ser erodidos mais rapidamente, como
está claramente demonstrado por muitas dos esculturas limpas no passado, onde importantes detalhes foram eliminados.
Como discutido anteriormente, as fontes só podem ser abordadas através de uma inter
venção de restauro geral (Delgado Rodrigues e Charola, 2011). No caso específico da fonte
Neptuno em mármore, foi realizado um restauro completo em 1999 (Theriaga G
 onçalves e
Proença, 2003). Após a limpeza, as figuras foram tratadas com um hidrófugo, o que resultou
em maior biocolonização que se localizou ao longo dos percursos de escorrência da água,
como mostrado na Figura 2. Esta e outras situações semelhantes nos jardins têm mostrado
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que os hidrófugos não protegem as superf ícies contra o crescimento de algas e, quando
aplicados, são responsáveis pelo

evidenciar de faixas verdes que se desenvolvem nas áreas
recém-limpas (Charola et al., 2008a, b; Salvadori e Charola, 2011).

Fig. 2. Padrão de recolonização em esculturas tratadas com um hidrófugo depois de uma intervenção de r estauro
(1999). As faixas verdes inestéticas aparecem pouco tempo após o tratamento, mostrando que os h
 idrófugos não
oferecem protecção suficiente contra a biocolonização. As fotografias mostram a biocolonização intensa que se
desenvolveu após 5 anos (fotos de 2004).

O Tratamento da Biocolonização nas Esculturas
Dada a grande variabilidade das condições do ambiente, as consequentes taxas de colo
nização e de recolonização e respectivas intensidades, tornou-se evidente que uma abor
dagem de conservação facilmente executável teria de ser desenvolvida. Na verdade, a abordagem utilizada anteriormente: limpeza – recolonização – limpeza provou ter um efeito
claramente negativo, como mencionado antes. Além disso, essas intervenções individuais
conduziram a situações em que esculturas próximas ficaram altamente contrastantes, ou
seja, tratadas versus não tratadas, resultando em apresentação esteticamente inaceitável
para tais elementos decorativos.
A primeira tarefa do projecto foi a catalogação de todos os elementos de pedra, incluin
do a história da sua conservação, para complementar a base de dados parcial disponível no
Palácio. Ao mesmo tempo, foi realizado um programa intensivo de testes com biocidas para
definir um tratamento apropriado (produto, concentração e método de aplicação) (Vale
Anjos, 2008). O estudo foi realizado com dois biocidas, Preventol R80 (um biocida baseado
em sal de amónio quaternário) e cloreto de zinco, em concentrações de 1,5, 2, e 3% w/v, e
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em 1-4 aplicações. A eficácia dos biocidas foi monitorada usando o protótipo de um fluorímetro portátil desenvolvido através do projecto ONSITE (On site monitoring of biological
colonisation of stone and plaster surfaces using field portable fluorescence based techniques)
(Delgado Rodrigues et al., 2004).
Este equipamento mede a intensidade de emissão de fluorescência da clorofila, que é
proporcional à sua concentração. Os valores de emissão podem ser usados directamente

como medidos, ou transformados na razão entre os valores medidos em situação de molhados em relação aos medidos em condição de secos. A experiência adquirida nesse projecto
mostrou que esta relação é especialmente relevante para discriminar a presença de biocolonização em pedras com alto fundo natural de fluorescência, bem como para distinguir entre
colonizadores vivos e mortos. De facto, essa relação é próxima de 1 para áreas não-colonizadas ou com organismos mortos, enquanto ela se afasta claramente de 1 quando estão presentes espécimes vivos com clorofila. A Tabela 1 apresenta dados sobre a eficácia de ambos
os biocidas sobre a colonização escura difusa após cada uma das aplicações e um pouco após
nove meses do tratamento inicial. Por eles se pode ver que o Preventol é ligeiramente mais
eficaz, e também que uma única aplicação é suficiente, dispensando mais aplicações.
Quadro 1 – Razão valores molhado/seco para sucessivas aplicações de Preventol a 1,5% e ZnCl2 a 1,5%
p/v sobre biocolonização cinzenta difusa
Tempo

Notas

Prev.

ZnCl2

Prev.

ZnCl2

Prev.

ZnCl2

Prev.

ZnCl2

0

Antes da 1.ª apl.

6

5,5

5,5

5,5

5

7

6

4,5

1

Depois da 1.ª apl.

2

1,8

2

4

3,5

4,5

3

3,8

2

Depois da 2.ª apl.

0,8

1

2,5

3,5

1,8

2

4

Depois da 3.ª apl.

1,3

1,3

1,5

1,5

6

Depois da 4.ª apl.

0,8

1

….

Acção de longo
prazo

…

…

…

…

…

…

…

…

38

Na semana 38

1

2

1

1

1,3

1,3

1

0,8

(semanas)

Nota: Valores às 0 semanas correspondem ao objecto não tratado, que depois recebeu a primeira aplicação. A leitura correspondente foi feita uma semana depois e, em seguida, foi efectuada a segunda aplicação. Este procedimento foi repetido
nos momentos indicados para as 3.ª e 4.ª aplicações. A última leitura (às 38 semanas) foi tomada um pouco após 9 meses
(dados adaptados de Vale Anjos, 2008).

A Figura 3 mostra a razão de valores húmidos/secos obtidos após cada uma das quatro
aplicações dos dois biocidas sobre líquenes laranja, incluindo a leitura após nove meses.
O comportamento é semelhante ao da colonização cinzenta difusa apresentada acima, bem
como aos obtidos com outros líquenes monitorados. É evidente que os biocidas continuam
a mostrar-se efectivos por bastante tempo após a última aplicação. Isto levou à conclusão de
que deixar por algum tempo, sem qualquer acção, as áreas tratadas pode ser uma forma de
eliminar a biocolonização mais eficiente do que tentar removê-la de seguida.
As conclusões que resultaram do estudo forneceram a base para desenvolver a abordagem prática de conservação que foi implementada e são as seguintes:
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• Uma única aplicação de Preventol R80 com concentração de 1,5% é eficaz na remoção da colonização moderadamente densa;
• As áreas tratadas com biocida mostraram perda progressiva da bioactividade durante 6 a 9 meses após a aplicação, sugerindo que a lavagem das superf ícies logo após o
tratamento reduz a acção do biocida;
• As áreas fortemente colonizadas com líquenes requerem maiores concentrações de
biocida. Uma concentração de 3% de Preventol R80 mostrou ser suficiente para estas situações;
• Os líquenes mortos caem de forma espontânea e progressivamente ao longo de um
período de cerca de um ano;
• As áreas tratadas acabam por adquirir um aspecto visual em harmonia com os elementos circundantes.

Nota: Os valores às 0 semanas correspondem
ao objecto não tratado, que depois recebeu a
primeira aplicação. A leitura seguinte foi tomada
uma semana depois e, em seguida, foi efectuada a segunda aplicação. Este procedimento foi
repetido para as aplicações números 3 e 4. A última leitura (38 semanas) foi obtida pouco após
9 meses (dados de Vale Anjos, 2008).

Fig. 3. Exemplo da relação molhados/secos dos valores obtidos com o fluorímetro antes e depois de suces-

sivas aplicações de Preventol R80 a 1,5% v/v e de ZnCl2 a 1,5% w/v para as áreas colonizadas com líquenes
laranja.

Em resumo, a abordagem é baseada na utilização de baixas concentrações de Preventol
R80 (na ordem de 1,5% v/v), nas intervenções de manutenção, e de 3%, nas situações de densidade extrema da biocolonização. Após a aplicação da solução do biocida, o objecto é deixado
por vários meses sem qualquer acção adicional. Na maioria dos casos, a colonização morta
destaca-se espontaneamente e o resultado pode ficar evidente logo após 2 meses (Fig. 4). Não
é necessária escovagem para remover a colonização morta, excepto nalgumas situações mais
renitentes. A reaplicação só deve ser realizada quando a recolonização passar de incipiente
a moderada. Este critério reduz o número de aplicações ao mínimo. Até agora, as esculturas
tratadas segunda esta nova abordagem têm mostrado que a recolonização não ocorre muito
mais rapidamente, em comparação com os métodos de limpeza mais agressivos.
A recolonização aparecerá a taxas que variam de lugar para lugar, pois mostram uma
alta dependência das condições de ambiente locais, com as taxas mais rápidas a serem observadas em esculturas que estão sob ou muito próximo de árvores de grande porte (Delgado
Rodrigues et al., 2011). Por exemplo, ao comparar um par de bustos, ambos localizados per-
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to do Pórtico da Fama. Estando um mais protegido por uma árvore e o outro mais exposto
(Fig. 5), pode-se ver como o primeiro tende a colonizar-se mais rapidamente.

Fig. 4. Escultura Arquitectura antes de aplicação única de Preventol a 1,5% (Junho de 2010) e dois meses após a
aplicação. O destacamento espontâneo dos líquenes colonizadores, principalmente na cabeça e busto, deixou a
estátua com um aspecto limpo satisfatório.

A

B

C

D

Fig. 5. A e C bustos pouco depois de

terem sido limpos e reinstalados no
jardim (Junho 2010). B
 e D aspecto
após 8 meses de exposição (Fevereiro 2011). A e B busto em uma situação exposta, sem cobertura directa.
C e D busto sombreado por árvores.
Uma recolonização mais r ápida do
objecto em situação de sombra é
claramente evidente.
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De forma semelhante, isso vai acontecer em diferentes graus em todos os elementos
existentes nos jardins. Os grupos sombreados tendem a desenvolver um padrão de biocolo
nização mais uniforme, enquanto os grupos expostos concentram a biocolonização nas áreas banhadas pela água, quer seja devida à queda de chuva ou à condensação superficial. Isto
é particularmente visível nas superf ícies voltadas a norte e nas áreas protegidas das estátuas,
como a parte de baixo dos braços ou quando uma parte saliente actua como abrigo natural.
A Figura 6 mostra um par de putti antes do tratamento, cerca de um ano após a aplicação do biocida efectuada em 2006 e, em seguida, cinco anos depois.

Fig. 6. Esquerda: par de putti antes do tratamento (2006). Centro: um ano após a aplicação do biocida en 2006 (2007).
Direita: cinco anos depois (2011).

Por este exemplo, fica evidente que o tratamento foi eficaz e que a recolonização, em
objectos que não estão muito abrigados, permanece a um nivel aceitável cinco anos após.

Conclusões
A biocolonização de elementos de pedra expostos ao ar livre é um processo natural e
inevitável. Até ao momento, não há solução “perfeita” para proteger esses objectos. No entanto, é possível mitigar esse processo reduzindo a taxa de deterioração através do contrôlo
da quantidade de biocolonização que se desenvolve sobre a pedra.
A experiência adquirida neste projecto mostrou que uma abordagem minimalista,
aplicada de forma consistente nos momentos adequados, é a melhor opção para alcançar a
protecção desejada. Para este fim, é fundamental o acompanhamento regular dos objectos
para determinar quando a biocolonização passa de incipiente para um nível moderado. É
nesta altura que a aplicação de um biocida com baixa concentração será mais eficaz. O mo-
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nitoramento é fundamental, devido às diferenças nas taxas de colonização entre os objectos,
que dependem dos respectivos ambientes específicos.
Finalmente, é importante recordar que uma apresentação estética coerente é uma parte dos valores de qualquer sítio. Num ambiente de jardim, para objectos decorativos de
pedra que têm quase 300 anos de idade, um certo grau de colonização é aceitável e deve ser
esperado. Esse é o objectivo da abordagem desenvolvida para as esculturas em pedra dos
jardins do Palácio Nacional de Queluz.
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Capítulo

6

A Pátina Natural da Estatuária de Chumbo
e Virginia Costa e A. Elena Charola

Introdução
O chumbo tem tendencialmente uma taxa de corrosão muito baixa na maioria dos
ambientes naturais devido à natureza dos produtos de corrosão formados à sua superf ície.
A relativa insolubilidade, compacidade e aderência à superf ície destes produtos de corrosão protegem o chumbo subjacente de ataques adicionais. Quando exposto a condições atmosféricas, o chumbo geralmente assume uma aparência acinzentada resultante da rápida
formação de carbonatos de chumbo, como a hidrocerussite (PbCO3.Pb(OH)2). Se exposto
a uma atmosfera poluída, pode formar-se uma camada fina de sulfato de chumbo, a anglesite (PbSO4), que produz uma aparência acinzentada semelhante. Em ambientes menos
poluídos, como o encontrado nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, a hidrocerussite
pode transformar-se em cerussite, carbonato de chumbo (PbCO3) e, em certas circunstâncias, oxidar-se ainda mais e formar litargírio, óxido de chumbo vermelho (PbO) – ou o seu
dimorfo, massicote, óxido de chumbo amarelo (PbO) –, mínio, óxido de chumbo vermelho (2PbO.PbO2) e até mesmo plattnerite, dióxido de chumbo preto acastanhado (β-PbO2).
A quantidade formada de cada um destes compostos depende da composição química do
metal, do acabamento inicial da superf ície e das condições ambientais (Costa e Urban, 2005).

Formação de Pátina em Estátuas de Chumbo
No momento em que o projecto foi empreendido, as estátuas de chumbo nos jardins
apresentavam uma grande diversidade de aparências. Enquanto algumas mostravam uma
pátina acinzentada bastante uniforme, como a estátua da Primavera e o grupo Caim e Abel,
outras, em particular as dos grupos dos lagos, exibiam acabamentos com tonalidades entre
o castanho escuro avermelhado e o cinzento muito escuro, como o bloco central nos lagos
de Neptuno e das Medalhas, respectivamente. Outras estátuas ainda mantinham alguns
vestígios da pintura original que as protegia, como as estátuas de Marte e Minerva na porta
da entrada principal do Palácio.
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Em Maio de 2006, com a reinstalação do grupo Vertumno e Pomona após o seu restauro
realizado por Rupert Harris no Reino Unido (2005-2006), verificou-se que o recém-formado
acabamento cinzento pálido rapidamente adquiria uma tonalidade castanha avermelhada,
claramente evidente quatro meses depois. Análises de difracção de raios-X realizadas pelo
Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR) neste grupo, bem como em outras
esculturas, Primavera e Verão, mostraram a presença de hidrocerussite (PbCO3.Pb(OH)2),
cerussite (PbCO3) e plattnerite (PbO2), este último sendo certamente o responsável pelo
aspecto acastanhado (Oliveira, 2006). Esta descoberta imprevista levou ao estudo da formação de pátina em superf ícies de chumbo expostas às condições encontradas nos jardins do
Palácio Nacional de Queluz.
A partir de uma primeira avaliação de todas as esculturas de chumbo tornou-se evidente que o composto castanho-avermelhado estava presente principalmente nas áreas
expostas das estátuas, como era claramente visível no bloco central do Lago de Neptuno
(Fig. 1).
Em estátuas menos expostas, como as do grupo Caim e Abel, que está sob uma árvore,
observava-se uma aparência acinzentada generalizada (Fig. 2a), embora fossem evidentes
pequenas manchas dispersas deste composto castanho. Um exame mais detalhado destas
últimas indicou a presença de uma superf ície acastanhada subjacente à camada cinzenta
(Fig. 2b), revelando a sua omnipresença e sugerindo que se poderia tratar de um composto
muito estável (Costa, 2007a).

Formação de Pátina: Estudos de Campo
Para entender melhor a causa da formação do produto castanho-avermelhado na superf ície e as diferenças na sua ocorrência dependendo da localização das estátuas, foi realizado um estudo. Três razões principais foram consideradas como factores contribuintes:
1) diferenças na composição do chumbo; 2) diferenças no estado de superf ície do chumbo;
e 3) diferenças nos micro-ambientes locais.
A fim de determinar se a aparência adquirida pelas estátuas poderia ser atribuída a
diferenças na composição química do metal, amostras representativas de ambas as camadas
de alteração, ou seja, produtos cinzentos e castanho-avermelhados, foram recolhidas para
análise em corte estratigráfico por microscopia electrónica de varrimento e espectroscopia
de raios-X dispersiva de energia (Wouters, 2008). Os resultados obtidos demonstraram conclusivamente não existirem diferenças significativas na composição do chumbo das várias
estátuas que explicassem a diferença observada na sua aparência (Costa, 2008a).
Para avaliar o papel desempenhado por algum tratamento de superf ície anterior, bem
como o papel de micro-ambientes locais, na formação dos vários compostos, foi efectuado
um sistema de testes in-situ, no qual lâminas de chumbo foram expostas em vários locais
nos jardins (Costa, 2007b). As lâminas foram submetidas a diferentes pré-tratamentos, a fim
de simular diferentes condições de superf ície, três dos quais se referem aqui: (a) polimento
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Fig. 1. Lago de Neptuno mostrando a coloração muito escura das superf ícies expostas (esquerda) e pormenor
(direita) mostrando a gama de colorações – desde o quase negro, passando por castanho escuro até castanho
avermelhado – que a pátina do chumbo pode apresentar.

Fig. 2. Grupo escultórico Caim e Abel. Ao centro, um pormenor da escultura obtido num dia nublado; à direita,

um grande plano das pregas da roupa onde o produto preto pode ser visto em algumas pequenas áreas.

mecânico, (b) sensibilização em atmosfera de ácido acético, e (c) passivação em solução de
ácido sulfúrico (Fig. 3).
Tendo em conta as condições ambientais, os resultados obtidos para os nove locais
de exposição podem ser reduzidos a três grupos que reflectem as diferentes aparências das
estátuas, de cinzento claro a castanho-negro. Os três grupos correspondem às seguintes
condições: muito suaves, como em ambiente interior, i.e., como num salão do Palácio; exterior suave, i.e., Lago da Nereida; exterior rigoroso, i.e., Lago de Neptuno. As avaliações
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foram realizadas após 8, 12 e 15 meses de exposição (Costa 2008a, 2008b, 2009). A Tabela 1
resume as mudanças observadas nas lâminas após 15 meses de exposição e a Figura 4 mostra o aspecto de uma amostra sensibilizada exposta a um ambiente de exterior “rigoroso”.
Um exame cuidadoso da camada subjacente castanha-avermelhada mostrou que esta era
contínua e que estava bem aderida.
A

B

C

Fig. 3. Aparência das lâminas
de chumbo com diferentes tratamentos antes da exposição:
A po
lida mecanicamente, B
sensibilizada em atmosfera de
ácido acético, e C passivada em
solução de ácido sulfúrico.

Fig. 4. Aspecto de uma amostra
sensibilizada após 15 m
 eses de
exposição em ambiente exterior
“rigoroso”.

Tabela 1 – Aparência das lâminas com diferentes tratamentos expostas em diferentes locais
Inicial
Cinzenta metálica clara

(polidas mecanicamente)

Camada branca

(sensibilizadas em
atmosfera de ácido acético)

Cinzenta clara

(passivadas em solução
de ácido sulfúrico)

Após 15 meses de exposição
Interior muito suave

Exterior suave

Exterior rigoroso

Cinzenta baça

Cinzenta
esbranquiçada baça

Cinzenta escura baça

Inalterada

Cinzenta +
vermelha-castanha

Castanha avermelhada

Inalterada

Cinzenta esbranquiçada

Cinzenta + castanha
avermelhada

Estes resultados confirmam que, tal como se suspeitava, o ambiente tem um efeito
importante no desenvolvimento do produto de superf ície castanho-avermelhado. Em condições protegidas, como dentro de uma sala do palácio, a aparência inicial não se alterou
durante todo o período de exposição, mesmo no caso de superf ícies previamente sensibilizadas. Em contrapartida, as lâminas de chumbo expostas no exterior apresentavam uma
evolução mais ou menos rápida do produto de superf ície inicial, com o produto castanho-avermelhado a tornar-se evidente mais cedo nas lâminas em ambiente exterior rigoroso.
Quanto ao papel desempenhado pelo estado inicial da superf ície, era evidente que
a sensibilização, resultante do pré-tratamento com ácido acético, induziu um desenvolvimento mais rápido do produto castanho-avermelhado, que começou por formar-se sub-
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jacentemente à camada inicial de carbonato branco e acabou por substituí-la quase completamente. Por outro lado, as lâminas passivadas, ou seja, as tratadas com ácido sulfúrico,
apresentavam um surgimento mais lento do produto castanho-avermelhado e as amostras
polidas não mostravam qualquer alteração, exceptuando o facto de se tornarem mate no
final dos testes.
Amostras representativas dos comportamentos acima descritos foram analisadas por
espectroscopia Raman e os resultados resumidos na Tabela 2 confirmam que o produto
castanho-avermelhado é plattnerite (Bernard et al., 2010).
Tabela 2 — Análise com espectroscopia Raman de algumas das lâminas tratadas e expostas durante 15
meses em diferentes locais do Palácio
Localização
Pré-tratamento

Interior muito suave

Exterior suave

Exterior rigoroso

Polidas mecanicamente

Litargírio +
hidrocerussite

Litargírio +
hidrocerussite

–

Sensibilizadas em
atmosfera de ácido
acético

Plumbonacrite

Litargírio +
hidrocerussite

Hidrocerussite +
plattnerite

Passivadas em solução
de ácido sulfúrico

Óxidos de chumbo +
anglesite

–

Plattnerite

Notas: Litargírio (PbO); Plumbonacrite, óxido hidróxido carbonato de chumbo de cor branca (PbO.Pb(OH)2.PbCO3);
Anglesite (PbSO4); Plattnerite, (PbO2).

A formação de plattnerite à custa de compostos de chumbo branco, como hidrocerussite, cerussite e anglesite, foi já observada sob condições ambientais específicas, nomeadamente luz intensa e humidade elevada (Giovannoni et al., 1990; Aze, 2005).

Conclusões
Os estudos realizados demonstraram que a pátina castanha-avermelhada é maioritariamente constituída por plattnerite. Verificou-se que esta se pode desenvolver num período
de tempo relativamente curto, dependendo das condições de superf ície inicial (presença
de camada de carbonato), bem como do micro-ambiente local (luz intensa e humidade elevada). Além disso, a camada castanha-avermelhada formada é contínua e bem aderida à
superf ície.
Uma vez que se verificou que esta pátina não induz qualquer dano e que parece desempenhar uma função protectora do chumbo subjacente, a sua remoção não é necessária
a menos que tal seja considerado necessário por razões específicas de restauro. Além disso,
tem de ser tido em conta que a pátina castanha-avermelhada pode, eventualmente, voltar a
formar-se nas estátuas limpas ao longo dos anos.
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Capítulo

7.

Conservação e restauro do conjunto
de fontes e lagos nos Jardins de Queluz
e Nuno Proença e Marta Raposo

Introdução
O conjunto de fontes e lagos abrangidos pelo projecto foi na sua maioria desenhado
pelo arquitecto Jean Baptiste Robillion, com refinados programas decorativos de filiação
rocaille (Afonso e Delaforce, 1989); alguns resultaram mesmo numa perspicaz combinação
de elementos lavrados em pedra (calcários ou mármore) com grupos escultóricos e relevos
em chumbo, de elevado valor técnico e artístico, também concebidos na segunda metade
do século XVIII, sob a influência do escultor inglês John Cheere (Neto e Grilo, 2008; Capítulo 3).
A intervenção decorreu entre Agosto de 2009 e Julho 2010, contando com a participação de uma equipa de conservação e restauro constituída, em média, por 10 elementos, aos
quais de juntaram pontualmente outros técnicos especializados (levantamentos arquitectónicos e escultóricos, hidráulica, soldadura, montagem de andaimes).
Por razões diversas – logísticas, de gestão dos visitantes e de alguns eventos – a intervenção de conservação e restauro foi iniciada em dois percursos fundamentais dos jardins
(Fig. 1): ao longo da alameda da Cascata, na zona dos Bosquetes (Cascata Grande, lagos e
fontes das Conchas); e nos jardins Novo e Grande (fonte do Dragão, lago dos Dragões, lago
das Medalhas e Fonte de Neptuno). Seguiram-se, numa última fase, os trabalhos nas fontes
e lagos dos jardins formais, Pênsil e Malta (lagos de Malta, de Neptuno, dos Macacos e da
Nereida).

Linhas orientadoras da intervenção
Desde a fase inicial do projecto, foi seguida uma linha de actuação assente numa
 erspectiva de conservação e manutenção, privilegiando-se abordagens de aproximação,
p
dirigidas à estabilização dos diversos materiais e ao encontro de soluções equilibradas e
integradas, nomeadamente de apresentação estética das estruturas e dos elementos decorativos no contexto dos jardins históricos do Palácio.
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1. Lago do Jardim de Malta
2. Lago da Nereida
3. Lago do Macaco (Nascente)
4. Lago do Macaco (Poente)
5. Lago de Neptuno
6. Cascata Grande
7. Lago dos Dragões
8. Lago das Medalhas
9. Fonte de Neptuno
10. Lago das Conchas (Nascente)
11. Fonte das Conchas (Poente)
12. Fonte das Conchas (Nascente)
13. Lago das Conchas (Poente)
14. Fonte do Dragão

Fig. 1. Planta dos Jardins do Palácio de Queluz – localização das 14 fontes e lagos intervencionados. (Planta original,

Universidade de Évora; fonte: SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, consultada em www.monumentos.pt, em
Novembro de 2008).
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Para o cumprimento dos objectivos acima apontados, centrámo-nos nas seguintes vertentes de actuação:
• na mitigação dos agentes de degradação mais significativos;
• no tratamento dos materiais com fenómenos de degradação activos, não só numa
óptica curativa, mas também preventiva, esperando-se desta forma retardar alguns
processos de alteração e deterioração;
• no restabelecimento da integridade e unidade estética das fontes e lagos, no seu
contexto, bem como da sua funcionalidade;
• por fim, mas não menos relevante, na documentação, em todas as suas vertentes,
como ferramenta de trabalho e elo de ligação entre o passado, o presente e o futuro.
O conjunto de metodologias de trabalho dirigidas aos diversos materiais presentes –
adaptadas e reajustadas em fase de obra – foram delineadas e ensaiadas com base:
• na informação escrita científica e técnica, fotográfica, escrita e oral, relativamente
ao comportamento dos materiais presentes (Costa e Urban, 2005; ICOMOS-ISCS,
2008), às intervenções anteriores, nomeadamente nas que decorreram ao longo do
século XX (DGEMN, 1962), e ao funcionamento do sistema hidráulico de cada um
dos exemplares. No caso das esculturas em chumbo, foi consultada e estudada a
informação resultante dos estudos históricos e materiais, encomendados a consultores especializados (Neto e Grilo, 2008; Costa, 2008; Wouters, 2008), assim como
os relatórios das intervenções decorridas em anos anteriores, noutra estatuária em
chumbo da autoria de John C
 heere (Harris, 2009);
• no levantamento detalhado do estado de conservação de todas as fontes e lagos,
realizado in loco, através de registos gráficos e fotográficos;
• na experiência técnica e logística adquirida em projectos anteriores, de tipologia,
complexidade e duração análogas, obrigando à definição de prioridades, a uma gestão equilibrada e rentável das frentes de trabalho e a uma selecção e distribuição
cuidada dos recursos materiais e humanos;
• numa abordagem faseada às necessidades, numa perspectiva multidisciplinar, analítica e dialogante com os membros da Comissão Científica, que muito favoreceu a
tomada de decisões fundamentadas ao longo da intervenção.
Tendo presente o estado de conservação inicial de cada fonte ou lago e os objectivos
da intervenção, esta forma de actuar reflectiu-se num maior volume de trabalho correspondente a operações de limpeza, quer nos elementos em pedra, quer na estatuária em
chumbo.
No entanto, não podemos deixar de evidenciar a componente operacional ligada aos
trabalhos de reposição da funcionalidade da Cascata Grande e de 13 fontes e lagos que, na
generalidade dos exemplares, implicou garantir novamente a estanqueidade das bacias e,
não menos relevante, um conjunto de operações de revisão, reparação e substituição nos
sistemas hidráulicos e nos jogos de água.
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Documentação e informação
Um projecto desta índole constitui sempre uma oportunidade única de aproximação e
aprofundamento do conhecimento sobre os objectos a conservar. Dadas as especificidades
destas fontes e lagos, do ponto de vista concepcional, decorativo e funcional, uma das primeiras etapas a cumprir foi, então, e como anteriormente referido, a consulta de bibliografia
de referência, de fontes iconográficas, a par de outra documentação, técnica e científica, do
âmbito da tecnologia dos materiais e da conservação e restauro.
Partindo do previsto em fase de projecto, a intervenção em causa integrou também
uma forte componente documental, da qual resultaram:
• um conjunto de fotografias, gerais e de pormenor, alusivas à condição inicial das
fontes e lagos, às actividades de conservação e restauro e aos resultados finais obtidos após a sua conclusão, num total de cerca de 9000 registos;
• levantamento 3D por laser scanning, seguido de restituição ortofotográfica (60 restituições Fig. 2), a partir da qual se procedeu à restituição 2D dos elementos constituintes de cada fonte e lago (num total de 60 desenhos);

Fig. 2. Levantamento por laser scanning do grupo escultórico do lago de Malta. À esquerda: nuvem de pontos.

À direita: restituição em 3D.
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• levantamentos do estado de conservação e dos trabalhos específicos de conservação e
restauro, realizados sobre as bases gráficas 2D (Fig. 3); os dados registados, in loco, em
suporte de papel, foram progressivamente restituídos para ficheiros editáveis (num
total de 212 levantamentos), permitindo uma adição consecutiva de informação;
• um conjunto de relatórios intercalares relativos às actividades em curso e uma
compilação final (Proença, 2011), entregues à WMF Portugal e à Tutela do Palácio
Nacional de Queluz, ao longo da intervenção e no término da mesma, respectivamente.

Fig. 3. Levantamento do grupo escultórico de uma das fontes das conchas: À esquerda: fotografia. À direita: res-

tituição 2D (© Luca Fabiani).

À parte da habitual documentação escrita e fotográfica respeitante às diversas fases
dos trabalhos, a possibilidade de se levar a cabo um levantamento arquitectónico e escultórico (Fig. 4), à escala, representou um importante complemento à memória dos objectos
em causa. Este conjunto de levantamentos funcionará ainda potencialmente como uma base
comum aos mais variados registos gráficos futuros – de caracterização, de estado de conservação, de trabalhos de conservação e restauro, de operações manutenção.
Embora a intervenção nas fontes e lagos tenha permitido em muito momentos, com as
devidas condições de segurança, um contacto visual entre os visitantes, o objecto e a equipa
de conservação e restauro em actuação, em alguns exemplares, a montagem de estruturas
de acesso foi inevitável, quer pela extensão como pela elevação das superf ícies a tratar. Nestes casos, a informação prestada ao público torna-se fundamental, não só para o entendi-
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mento e para a recepção dos resultados da intervenção, como constitui, durante a mesma,
um elemento compensador das restrições de fruição, minimizando os seus impactos menos
positivos.
Assim, a par da informação progressivamente adicionada no site oficial do Palácio
Nacional de Queluz pelos serviços do Instituto dos Museus e da Conservação, IMC-I.P.,
foram colocados dois painéis didácticos junto às fitas de delimitação da zona de trabalho,
nos Lagos de Neptuno (Fig. 5) e da Nereida, através dos quais foi possível divulgar, junto dos
visitantes, o tipo de abordagem e de metodologias de trabalho adoptados na intervenção
em curso. Cremos ainda que, aliada a essa informação, tenha surgido uma mensagem de
sensibilização para o valor histórico e artístico dos jardins, sublinhando-se a necessidade
de se continuar a trabalhar para a sua longevidade, em termos paisagísticos e decorativos.

Fig. 4. Levantamento do lago da Nereida por laser
scanning.

Fig. 5. Painéis didácticos colocados junto à vedação da
zona de trabalho no lago de Neptuno, jardim Pênsil.

O estado de conservação das fontes e lagos
De uma apreciação geral das 14 fontes e lagos, podemos afirmar que estas se encontravam em mau estado de conservação, sobretudo no que respeita os seus aspectos funcionais,
com problemas evidentes ao nível da estanqueidade das bacias e do funcionamento dos
sistemas hidráulicos; ao longo de tempo, os últimos repercutiram-se na conservação dos
diversos materiais e, de forma inevitável, na fruição dos seus programas decorativos.
A severidade, extensão e tipologia das principais formas e fenómenos de alteração e
degradação encontradas em cada fonte ou lago dependiam não só da tipologia dos materiais presentes (calcário de Lioz, calcário, mármore, chumbo, azulejo) e da complexidade
dos jogos de água, como também da sua localização, ou seja, das características do espaço
envolvente. Como se constatou, as últimas têm particular influência na exposição de cada
exemplar às águas pluviais, às radiações UV, às amplitudes térmicas, aos ventos e aos agentes biológicos (microorganismos, plantas e animais).
Para além da proliferação generalizada da colonização biológica sobre a pedra (Fig. 6),
e mesmo sobre as incrustações calcárias da estatuária em chumbo (Fig. 7), eram recorrentes
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os casos em que as algas, na água, e o desenvolvimento das raízes das árvores das imediações, pelo subsolo, tiveram um impacto danoso nos sistemas hidráulicos, contribuindo para
o entupimento dos bicos de saída e para a débil condição das tubagens e bacias (obstrução e
ruptura de tubagens; fissuras, fracturas, juntas abertas).
Pensamos ainda que a carência de acções de manutenção regulares tenha em muito
contribuído para o estado a que as fontes e lagos dos jardins chegaram, nomeadamente para
o funcionamento deficitário dos jogos de água, favorecendo, desse modo, a formação progressiva de concreções e de incrustações calcárias sobre os elementos pétreos e em grande
parte das esculturas em chumbo (Fig. 7). Tome-se como exemplo dessa carência, os lagos
das Medalhas e de Neptuno, cujas bacias não foram vazadas e limpas durante cerca de 10
anos.
Nos conjuntos escultóricos em chumbo, para além de algumas distorções e disjunções (fissuras, juntas abertas), da existência de alguns elementos decorativos soltos e das
já referidas concreções calcárias, não podemos deixar de destacar a presença de diversas
pátinas sobre as superf ícies: desde os comuns e estáveis carbonatos e carbonatos básicos de
chumbo, até a outras, de formação pontual (como a piromorfite, um clorofosfato de chumbo, Pb5(PO4)3Cl, de cor amarela,) ou recorrente (como a platenerite, PbO2, um dióxido de
chumbo de cor castanha escura). Embora as várias pátinas tenham sido identificadas nos
estudos preliminares, anteriores à intervenção (Costa, 2008; Wouters, 2008), durante os trabalhos desenvolvidos entre 2009 e 2010 foram levadas a cabo análises laboratoriais complementares por difracção de raios X.
No caso das figuras de Neptuno e da Musa, do Lago de Neptuno, de acrescida complexidade, quer em volumetria, quer em estruturas internas em ferro, nelas introduzidas nos
anos 50 do século XX, procedeu-se ao diagnóstico das últimas com recurso a um equipamento de endoscopia portátil, com aplicação directa em obra (Fig. 14).

Fig. 6. Condição de um dos lagos das Conchas antes da intervenção de conservação e restauro.

Fig. 7. Concreções calcárias sobre as esculturas em chumbo

no lago da Nereida.
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A intervenção de conservação e restauro – actividades principais
Pedra e materiais acessórios (reboco e azulejos)
Para o tratamento dos elementos em pedra, desenvolveram-se as seguintes activi
dades:
• aplicação de ciclos de biocidas (de 1 a 3, consoante as necessidades) e monitorização da sua eficácia através de medições com um fluorímetro portátil (Biofinder)
(Delgado Rodrigues et al., 2004; Charola et al., 2007);
• limpeza geral por via húmida (simples ou com pressão controlada), alternada com
limpezas pontuais mecânicas (para remoção de terras, raízes e concreções calcárias)
e químicas (aplicação de compressas);
• injecção de fissuras e fracturas com argamassas fluidas pré-doseadas (lago da
Nereida – Fig. 8);
• abertura de juntas, selagem e refechamento de superf ície, com mástiques e argamassas hidráulicas de restauro (Fig. 9);
• reconstituições volumétricas pontuais com argamassas hidráulicas de restauro, devidamente armadas quando necessário (Fig.10);

Fig. 8. Injecção de argamassa numa fractura da
“concha” central do lago da Nereida.

Fig. 9. Refechamento final de juntas da bacia de um dos lagos
das Conchas, nos Bosquetes.

Fig. 10. Reconstituição volumétrica na balaustra-

Fig. 11. Colagem de fragmento na taça em calcário de Lioz

da da bacia do lago de Neptuno, jardim Pênsil.
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de uma das fontes dos Macacos.

• fixação de fragmentos soltos por colagem (Fig. 11); e introdução de elementos de
reforço em inox, quando necessário;
• desmonte e reassentamento de elementos instáveis nos grupos escultóricos e nas
molduras das bacias (lago das Medalhas Fig. 12, lago dos Dragões Fig. 13, fonte de
Neptuno, no jardim Grande).

Fig. 12. Desmonte de elementos no grupo cen-

tral do lago das Medalhas, para acesso ao circuito de distribuição dos jogos de água.

Fig. 13. Reassentamento das peças da moldura do lago dos
Dragões, após limpeza de raízes, de depósitos terrosos e nivelamento da base.

Foram trabalhos de excepção, implicando o recurso a pareceres do âmbito da engenharia de estruturas:
• os realizados para reforço estrutural da fonte de Neptuno, no jardim Grande, optando-se pela construção de um anel de betão em torno da bacia para a estabilização
desta (Appleton, 2009);
• a colocação de pequenos instrumentos (fissurómetros) que permitirão acompanhar
no tempo a progressão das duas fissuras de extensão e amplitude significativa identificadas na “concha” de pedra central do lago da Nereida (Appleton, 2010).
No que se refere ao tratamento de outros materiais associados às estruturas em pedra
realizou-se:
• o tratamento do reboco exterior da bacia da Cascata Grande com novas argamassas
à base de cal hidráulica;
• o tratamento dos azulejos de revestimento das bacias dos lagos de Malta e das Medalhas e da Cascata Grande (limpeza húmida e mecânica; operações de reassentamento e
substituição no caso das unidades em situação irrecuperável; selagem final das juntas).
Conjuntos escultóricos em chumbo
Uma das principais problemáticas da intervenção nas fontes e lagos gerou-se em torno
das operações de limpeza das esculturas em chumbo que, do ponto de vista técnico (e teórico)
deveriam ser eficazes e o mais inócuas possível para este metal, respondendo paralelamente a
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necessidades do âmbito estético, com a desejável reposição de níveis aceitáveis de leitura das
formas e dos pormenores decorativos, muito ricos e de elevada qualidade técnica e estética.
Tal conjuntura, a par das decisões tomadas caso a caso, ao longo da intervenção, reflectiu-se no recurso a metodologias mistas de limpeza, com variações nos equipamento (ferramentas manuais, ultra-sons – Fig. 15) e nas soluções químicas (em natureza, formulação
e meio de aplicação; aplicação pontual de resinas de troca iónica), seleccionadas com base
no estado de facto das superf ícies e sempre no sentido da sua harmonização, individual e
de conjunto.
À parte das operações de limpeza, procedeu-se ainda à selagem de fissuras de pequenas dimensões (com resinas epoxídicas especiais, elásticas, de elevada resistência à água e
às radiações UV), ao reforço e à recolocação de elementos escultóricos em chumbo (com
introdução de peças de reforço e operações de soldadura), tendo algumas peças sido desmontadas para fins de tratamento.
Na sua maioria, as esculturas receberam ainda um tratamento de passivação que consistiu na aplicação de uma solução de ácido oxálico sobre as superf ícies em chumbo (formação de pátina de oxalatos de chumbo).
Após reintegração cromática das superf ícies metálicas que, visualmente, apresentassem descontinuidades (por exemplo, superf ícies correspondentes aos cordões de soldadura), os conjuntos escultóricos em chumbo foram alvo de um tratamento multi-camadas de
protecção final, à base de resinas acrílicas e de ceras microcristalinas (Fig. 16).
Reabilitação dos sistemas hidráulicos
Em relação aos sistemas hidráulicos, na componente em que nos competia intervir,
encontrámos situações muito variáveis, desde obstrução quase total e danos profundos nas
tubagens, até meros entupimentos dos bicos de saída de água. A condição de cada exemplar
determinou, por isso, a tipologia dos trabalhos a realizar, mantendo-se sempre o objectivo
primordial de repor o funcionamento dos seus jogos de água, o que pôde implicar:
• realização de sondagens para identificação dos circuitos das tubagens de adução e
distribuição;
• limpeza e desobstrução de tubagens e dos bicos de saída de água;
• reparação de zonas de fuga nas tubagens em chumbo por soldadura;
• embainhamento das tubagens existentes com outras, novas;
• substituição total ou parcial de tubagem e de peças de ligação (Fig. 17);
• colocação de novos bicos de saída de água, análogos aos existentes;
• substituição de torneiras de regulação;
• reabilitação de caixas de visita (e criação de uma nova, adicional, no lago das
Medalhas);
• reabilitação de válvulas de superf ície;
• reabilitação de válvulas de fundo/escoamento;
• colocação de pressóstato (lago de Neptuno, jardim Pênsil);
• colocação de filtro da tubagem de adução (lago das Medalhas).
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Fig. 14. Sondagem para avaliação das estruturas internas da escultura
de Neptuno.

Fig. 16. Superf ícies em chumbo no lago
de Neptuno, após aplicação do tratamento multi-camadas de protecção final.

Fig. 15. Incrustações calcárias numa das

esculturas em chumbo – limpeza com
ultra-sons.

Fig. 17. Substituição do sistema hidráulico de distribuição num dos

lago das Conchas.

Considerações finais
Finalizamos a nossa contribuição colocando em destaque as recomendações de manutenção da comissão científica da WMF Portugal para os jardins do Palácio Nacional de
Queluz (Charola et al., 2010), incluídas no último capítulo desta publicação; delas depende
também a preservação a médio e longo prazo do conjunto de fontes e lagos intervencionados. Reforçamos a ideia de se assumir a conservação deste património como um processo
continuado, o que pressupõe não só a monitorização dos objectos em questão, mas da sua
envolvente, com o imprescindível controlo da vegetação das imediações, dos processos de
erosão dos solos e manutenção dos circuitos hidráulicos.
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Com a intervenção recentemente concluída concretiza-se mais um dos objectivos do
projecto dedicado aos jardins do Palácio Nacional de Queluz, neste caso específico, a devolução aos mesmos de parte das suas fontes e lagos como elementos integrados e “marcantes”
do seu desenho arquitectónico e paisagístico (Figs. 18, 19 e 20).

Fig. 18. Lago de Neptuno, jardim Pênsil: jogos de água

em funcionamento após conclusão da intervenção.

Fig. 19. Fonte e lagos das Conchas, nos Bosquetes, fi-

nalizada a intervenção de conservação e restauro.

Fig. 20. Grupo escultórico central do lago da Nereida, finalizada a intervenção de conservação e restauro.
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Capítulo

8.

O Canal de Azulejos:
Problemas e Perspectivas de Conservação
e José Delgado Rodrigues e A. Elena Charola

Introdução
Os jardins do Palácio são atravessados pelo rio Jamor, que flui aproximadamente num
curso N-S, da sua bacia hidrográfica superior até à sua foz no rio Tejo. O rio entra nos jardins
do Palácio de Queluz com uma direcção NE-SO, passa numa secção coberta para reaparecer novamente quando desagua no Canal de Azulejos. É ao deixar esta secção ricamente
decorada que recolhe a água de um afluente, a ribeira das Forcadas, e curva ainda mais para
sul. Nesta secção final, o rio tem apenas as margens reforçadas e corre praticamente na sua
condição natural. Quando deixa a propriedade, recebe outro importante afluente, a ribeira
da Carvoeira, imediatamente antes de passar por baixo da auto-estrada IC19 (Fig. 1).

Fig. 1. Vista de satélite do Pa-

lácio e dos seus jardins. O rio
Jamor (a rosa) corre em parte
recoberto (secção pontilhada),
fluindo em seguida através
do Canal de Azulejos (secção
em xadrez). Á saída do canal
junta-se-lhe a ribeira das Forcadas (a verde). Quando abandona a propriedade do Palácio
dá-se a confluência com o importante afluente da ribeira da
Carvoeira (a amarelo).
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O rio Jamor foi canalizado muito antes de a propriedade entrar na posse da família real
na primeira metade do século XVIII (Pereira e Luckhurst, 2005). O rio entra na propriedade
do Palácio através de um canal aberto geralmente referido como o canal de entrada (Fig. 2),
correndo depois numa secção coberta até passar o Largo dos Plátanos, ponto onde fica novamente visível ao correr através do Canal de Azulejos propriamente dito.

Fig. 2. Vista do rio Jamor quando entra nos jardins do

Palácio. Note-se que mesmo esta modesta secção do
canal foi embelezada com uma faixa de azulejos elegantemente decorados.

A secção decorada do canal corre ao longo da avenida que margeia o antigo labirinto
e o jardim do Príncipe. Nesta secção, com cerca de 120 metros de comprimento, as paredes
internas do canal estão cobertas por azulejos decorados que datam de meados do século
XVIII. As paredes de contenção do canal, que tem cerca de 8 a 12 metros de largura, têm
cerca de 2 metros de altura no início e atingem mais de 3 metros de altura no final da secção
decorada, onde foi instalada a comporta. Esta última servia para encher o canal com água,
permitindo que houvesse barcos de recreio a navegar acima e abaixo. Em cima dos pilares
que sustentavam a comporta há uma pequena ponte de madeira que atravessa até ao local onde se destaca uma pequena estrutura decorada a azulejo, adaptada de um jardim de
Inverno do início do século XX e que actualmente serve como cafetaria (Fig. 3a, b).
Originalmente, o leito do canal era muito mais profundo, de modo que, quando o canal estava cheio, a água mal alcançava a decoração azulejar. Na década de 1940, o leito do
canal foi elevado, presumivelmente para responder a indícios de problemas estruturais, ficando por isso, no início do canal, praticamente ao nível da fila inferior de azulejos (Fig. 3a),
afastando-se progressivamente desta, em direcção ao sul, e atingindo cerca de 1 metro de
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distância no final da secção decorada (Fig. 3b). O leito é em alvenaria de pedra, de modo a
evitar a erosão da água corrente, e é inclinado na direcção de uma vala central que recolhe
toda a água que corre durante a estação seca (ver Fig. 3a). A inclinação geral na direcção do
fluxo é de Norte para Sul.

Fig. 3a. O início do Canal de Azulejos propriamente dito. Ao

fundo, o bloco central. Note-se que o revestimento azulejar
começa imediatamente no leito do canal e, à medida que este
desce, a parte não decorada torna-se evidente.

Fig. 3b. Final da secção decorada do canal. À direita, a estrutura decorada a azulejo adaptada de um jardim de inverno do
início do século XX. Em baixo da ponte, no final do canal, estava instalada a comporta. Note-se que a decoração azulejar
está a mais de 1 m do leito do canal.

Questões de Conservação
Tal como mencionado, a água do canal decorado junta-se à ribeira das Forcadas imediatamente a seguir ao ponto onde a comporta costumava estar, e adquire um aspecto mais
natural, apesar de estar parcialmente margeado por algumas secções de parede, que protegem as suas margens. Quando deixa os jardins, junta-se-lhe a ribeira da Carvoeira, que
corre em torno da propriedade do Palácio para leste e segue depois para um canal coberto
pela actual auto-estrada IC19.
A comporta instalada no final do Canal de Azulejos era usada para preencher o canal
com água até atingir a base da decoração em azulejo. A água era suficientemente profunda
para remar em barcos de um extremo ao outro, para diversão da família real e da sua corte.
A Figura 4 mostra um postal do início do século XX com o canal cheio de água. O sistema
de comporta funcionou até o seu sistema mecânico falhar e foi desmantelado no final dos
anos 90, já não sendo possível, portanto, encher o canal de água.
Inicialmente, considerou-se viável a reinstalação de uma comporta, mas a pesquisa
histórica mostrou que as últimas vezes em que o canal esteve cheio causaram muitos danos
aos azulejos (Pereira e Luckhurst, 2005; Ferreira, 2007). Esta hipótese foi considerada por
ocasião das filmagens dos filmes “Bocage” e “O Cão do Ortelão” em 1935 e 1995, respectivamente. Para este último filme, as cinco filas inferiores de azulejos foram preparadas para
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permitir que o nível da água chegasse a esta altura de modo a reduzir os danos (Ferreira,
2007). No entanto, houve danos porque a filmagem exigiu que o canal estivesse cheio de
água durante alguns meses (Ferreira, 2007). Após as filmagens, muitos azulejos se destacaram das paredes e foi necessária uma intervenção de conservação para resolver os danos
causados. Com base nestas experiências, foi rejeitada a instalação da comporta, especialmente considerando o aumento dos riscos que esta acarretaria no caso de uma inundação
catastrófica.
Desde tempos históricos, o canal sofreu muitas inundações graves e catastróficas: a
primeira em 1763, quatro no século XIX, e três no século XX. Durante a enchente de 1967,
foi derrubada uma secção da parede do lado leste do canal, perto do bloco central. Foi posteriormente reconstruída, bastante mal, com o resultado consequente de que esta área apresenta empolamento e distorção da superf ície azulejar (Fig. 5).
Tendo em conta estes problemas, foram encomendados dois estudos ao LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil). Um deles dizia respeito à frequência de grandes
cheias no rio (Rocha e Fernandes, 2006), enquanto o outro avaliava a estabilidade das paredes de retenção (Salgado, 2006).
A frequência de inundações está a aumentar porque a área a montante do palácio está
a ser construída e, portanto, há muito menos vegetação e o solo absorve menos água da
chuva. Consequentemente, a água atinge velocidades mais rápidas durante as enchentes
fortes, que se estima que ocorram a cada 20 anos, e durante as grandes inundações, que são
esperadas a cada 50 anos. Estima-se que o período de retorno da catastrófica inundação de
1967, que destruiu parte do canal, seja de 500 anos.
O problema das fortes cheias foi agravado pela falta de manutenção da secção a jusante do canal decorado, onde o rio se junta à ribeira das Forcadas. Esta secção do rio, parcial-

Fig. 4. Postal do início do século XX que mostra o canal cheio de água.

Fig. 5. Secção reconstruída após a cheia de 1967,
revelando o ainda visível empolamento dos azulejos.
A ponte sobre o canal é a do bloco central.
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mente canalizada, foi profundamente obstruída pelo crescimento de juncos, canas e todo
o tipo de plantas, que a bloquearam quase completamente, de forma que o nível de água
na parte decorada do Canal de Azulejos subiu a um nível muito mais elevado. Finalmente,
os pilares da ponte do IC19 sob os quais passam o rio Jamor e a ribeira da Carvoeira foram
projectados em ângulo para direccionar o fluxo desta última, que tinha originalmente um
fluxo de água muito mais importante. Este obstáculo adicional ao fluxo de água aumentou
os níveis de inundação no canal.
Durante o projecto, a manutenção efectuada na secção final do rio – quando este deixa
o Canal de Azulejos – melhorou significativamente a descarga de água do canal decorado, mas a má concepção hidráulica dos pilares da ponte continua a ser um problema. Em
Fevereiro de 2008, ocorreu uma grande inundação que danificou o leito do canal no ponto
onde ele entra no troço coberto que corre sob o Largo dos Plátanos. Esta secção está pavimentada com grandes blocos de pedra e a forte corrente da inundação removeu alguns
deles e destruiu outros, deixando um buraco profundo, com cerca de 2,5 m de largo. Como
mencionado no Capítulo 4, esta sobreescavação foi reparada no início de 2009.
As paredes estruturais do Canal de Azulejos, i.e., a secção decorada, são em alvenaria
de pedra tradicional.
A conservação desse elemento único que é o Canal de Azulejos baseia-se na estabilidade estrutural das suas paredes de contenção, especialmente depois das muitas inundações
catastróficas que este sofreu. O estudo realizado (Salgado, 2006) sugere que as paredes de
contenção do canal estão em boas condições e não foram identificados sinais de instabilidade estrutural durante a inspecção realizada no local. No entanto, há um muro, na confluência do rio Jamor e da ribeira das Forcadas, que separa ambos os fluxos de água, que pode
sofrer uma deterioração mais rápida por causa da sua dupla exposição. Além disso, o leito do
rio na zona decorada é protegido com um pavimento de pedra que ajuda a protegê-lo contra
a erosão da corrente e contribui para a estabilização da carga das fundações da parede. No
entanto, o sistema de drenagem nas laterais externas das paredes do canal, ao longo dos parapeitos que encimam as paredes de contenção, não está bem desenhado e pode resultar em
danos a estas paredes e à sua cobertura azulejar. Este é
um ponto que precisa ser abordado, tal como sugerido
nas Recomendações de Manutenção.
Embora a segurança estrutural das paredes de
retenção se encontre a um nível bastante satisfatório,
foi salientado que as grossas raízes dos plátanos do
lado leste e de outras árvores de grande porte no lado
oeste representavam uma grande ameaça para as paredes e painéis (Salgado, 2006, Triães e Coroado, 2006)
(Fig. 6). Com base nestes estudos, foi decidido que era
Fig. 6. Vista da parede interior oeste do canal mostrannecessário o desbaste dos plátanos que ornam o pas- do uma área com perda de azulejo (compare-se com a
seio leste e das outras árvores de grande porte da mar- Fig. 12 no Capítulo 4), em parte devido ao crescimento
de raízes de árvores de grande porte, como os choupos
gem ocidental. Este foi realizado durante o inverno de que cresciam na margem ocidental e que se estavam a
2008-2009.
propagar para o leito do canal. (Maio de 2004)
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Os Painéis Decorados
O Canal de Azulejos propriamente dito estende-se do Largo dos Plátanos ao ponto
onde costumava estar a comporta, onde se lhe junta a ribeira afluente. Enquanto as paredes internas do canal estão cobertas com azulejos do século XVIII, os azulejos que ornam
o bloco central são mais recentes (Fig. 7). Estudos históricos mostram que estes datam do
início do século XX e surgiram na sequência das alterações introduzidas durante o século
XIX (Sequeira e Vale, 2004).

Fig. 7. O bloco central do canal, onde estava instalada a Casa de Música, visto do lado do Palácio em 2010 após a

conclusão do projecto.

Há cerca de 50.000 azulejos a revestir o interior do canal, não incluindo os do bloco
central. Asas de morcego estilizadas e elementos semelhantes a conchas, componentes típicos do estilo Rococó, foram abundantemente utilizados na decoração exterior das paredes
do canal e no topo dos suportes decorativos que encimam a parede, onde estão instalados
vasos de cerâmica vidrada (Fig. 8). Foram realizados no IPT (Instituto Politécnico de Tomar)
alguns estudos preliminares sobre a composição da chacota e do vidrado destes azulejos
(Ferreira, 2007).
Os azulejos utilizados na decoração interna do canal são na sua maioria azulejos azuis
e brancos tradicionais de desenho e qualidade de fabrico requintados. Os painéis são finamente desenhados, incorporando detalhes de pintura para realçar a ilusão tridimensional
através da sua composição e uso de meios-tons em pinceladas azuis e brancas (Fig. 9).
Os painéis de azulejo representam uma variedade de paisagens, incluindo portos de
mar, cenas de desembarque, torres e castelos, muito provavelmente copiadas de gravuras
populares na época. Cenas adjacentes foram separadas entre si por conjuntos de árvores e
imagens humanas que servem como elementos de transição (Fig. 10). Os painéis constituem
um exemplo típico de painéis “historicizados” do primeiro período do estilo Rococó, e são
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Fig. 8. Pormenor de desenhos típicos do estilo Rococó.

Fig. 9. Exemplo de um painel de azulejo decorado. Observem-se a excelente qualidade do desenho e a utilização de meios-tons de azul para exacerbar a ilusão de 3D. Notem-se as cores usadas nos suportes decorativos
que sustentam os vasos de cerâmica vidrada. Neste ponto, a separação entre o revestimento azulejar e o leito
do canal é de cerca de 50 cm (assumindo que os azulejos têm 14 cm).

uma obra de referência para o final deste período. Originalmente, quando a comporta estava
fechada, o canal era preenchido com água que atingia a base da decoração em azulejo e era
suficientemente profundo para se remar em barcos de um extremo ao outro, tornando a
viagem numa mini “volta ao mundo” virtual.
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Fig. 10. Pormenor mais aproximado de outra secção, que mostra a alta qualidade de fabrico dos azulejos.

A fotografia mostra ainda que muitos dos azulejos se encontram deteriorados e que alguns foram substituídos,
identificáveis pelo seu desenho de inferior qualidade.

A

B

C

D

Fig. 11. Formas de alteração comuns nos azulejos. A Perda do vidrado; B fracturas; C reparações passadas; e

D colonização biológica.
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A pesquisa determinou igualmente que os painéis decorados sofreram múltiplos restauros: dois no século XVIII e pelo menos 5 no século XX (Ferreira, 2007). Estes implicaram
a substituição de azulejos e a reconstrução de trechos danificados pelas violentas inundações ou pelo enchimento do canal para as filmagens já mencionadas. Logo, a actual decoração azulejar do canal é uma mistura de azulejos originais e substituídos.
Os azulejos exibem todas as formas de alteração que podem ser encontradas neste
tipo de materiais, tais como destacamento da camada de vidrado, fracturas, perda de adesão das argamassas de assentamento, colonização biológica, e às quais as reparações incongruentes do passado vieram acrescentar ainda mais heterogeneidade (Fig. 11). Os ciclos de
molhagem-secagem são uma das principais causas de alteração, e a má adesão da camada de
vidrado ao substrato pode estar presente em várias situações.

Conclusões
Para empreender uma intervenção abrangente sobre qualquer objecto é fundamental
compreender todos os factores que causam e contribuem para a sua deterioração. No caso
do Canal de Azulejos, uma estrutura de grandes dimensões, decorada com azulejos e com
água corrente a atravessá-la, muitos estudos tiveram que ser realizados para perceber os
problemas que o ameaçam. As dimensões do canal e o número de azulejos que o decoram
são suficientes para fazer desta uma intervenção de grande porte.
Os vários estudos realizados permitiram uma melhor compreensão da natureza, da
história e, especialmente, dos principais problemas que afectam o canal. Além disso, a digitalização laser da totalidade do canal forneceu um valioso documento que servirá como
ponto de referência para a monitorização futura de quaisquer mudanças que possam ocorrer no canal decorado. No entanto, para definir a intervenção necessária no canal, todos
estes estudos precisam de ser complementados com uma definição clara do objectivo a alcançar com a intervenção nos painéis, no canal em si e nos riachos afluentes.
Definir o objectivo de uma tal intervenção é uma questão complexa que requer uma
análise profunda e uma ponderação dos valores envolvidos. Um painel decorativo em azulejo
no interior de um edif ício, onde está relativamente protegido do ambiente exterior, onde o
valor dos azulejos individuais está praticamente intacto, será totalmente diferente, em termos
de abordagem, de uma estrutura exterior que sofreu muitos danos durante a sua existência,
especialmente quando se estão a considerar mais de 50.000 azulejos. Sobretudo quando a
presença de azulejos de diferentes épocas e de diferente qualidade – consequência dos múltiplos eventos danosos que o canal decorado sofreu – tem que ser tida em conta. Do ponto
de vista da conservação, a estabilização dos azulejos existentes foi a primeira intervenção
considerada necessária e foi realizada. Mas existem áreas, tal como a secção reconstruída em
1967, onde o revestimento azulejar apresenta empolamento e está parcialmente destacado
do substrato, que precisarão eventualmente de uma intervenção completa para assegurar a
sua preservação. Mas restaurar esta secção será já uma grande intervenção que precisa de
cuidado planeamento no âmbito da intervenção global a realizar sobre os azulejos do canal.
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O princípio da intervenção mínima deve provavelmente ser a directriz. Neste caso,
poderiam ser realizadas intervenções pontuais, como a exigida para a secção acima mencionada. A maioria das restantes tarefas pode ser considerada como de manutenção preventiva
mas, mesmo neste caso, devem ser estabelecidas directrizes. Por exemplo, as muitas situa
ções em que o vidrado se perdeu e em que não estavam presentes elementos figurativos
poderiam ser resolvidas pelo uso de uma resina sintética. Nas áreas danificadas onde parte
do desenho foi perdido, pode justificar-se alguma reintegração estética, mas então é importante definir se se deve repintar ou não, como fazê-lo, e até que ponto.
Em resumo, o projecto serviu para fornecer uma imagem mais clara dos problemas que
afectam o canal, atender aos mais urgentes, e apontar o enquadramento que precisa de ser
estabelecido quando se empreenderem intervenções necessárias. A exaustiva documentação elaborada servirá como ponto de referência para o futuro.
Portugal é um dos países com um vasto e rico património em azulejos decorativos
aplicados sobre superf ícies arquitectónicas. No entanto, a maior parte do trabalho de conservação tem incidido sobre as decorações mais valiosas, encontradas principalmente em
interiores. Consequentemente, a conservação de azulejos em superf ícies exteriores, geralmente menos valiosos, não tem recebido tanta atenção. Só recentemente é que as comunidades científica e profissional adquiriram progressivamente mais conhecimentos sobre a
conservação destes azulejos, o que certamente irá ajudar a melhorar a prática de restauro.
E talvez, como inicialmente considerado, o sistema de workshop possa ser implementado no
futuro para formar conservadores, bem como para fornecer a manutenção regular que exige
este canal com três séculos de idade.
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Capítulo 9.

Os Workshops: Enquadramento
e Estratégia de Implementação
e A. Elena Charola, José Delgado Rodrigues,

Luis Aires Barros e Fernando M. A. Henriques

Introdução
Durante o Projecto de Intervenção de Conservação do Jardim de Queluz, dada a pura
e simples magnitude do projecto e a complexidade deste, tiveram de ser desenvolvidas abordagens diversas e inovadoras. Uma das preocupações era a manutenção que é necessária
depois de uma intervenção de conservação ser concluída. No caso dos elementos decorativos em pedra, pôde desenvolver-se uma abordagem relativamente simples uma vez que a
maioria destes elementos sofre principalmente de colonização biológica e está ao alcance de
um simples escadote. Assim, a abordagem do workshop foi utilizada para ajudar a dar formação a estudantes e a funcionários do Palácio sobre os problemas e as soluções que estes
requerem, com ênfase especial dado à necessidade de uma monitorização regular que determine quando deve ser aplicado o tratamento biocida simples, uma vez que este tratamento
deve ser aplicado com moderação devido aos riscos para a saúde, particularmente para as
plantas, neste ambiente de jardim.
Não foi possível utilizar esta abordagem mais simples no caso das esculturas de pedra
que adornam a parte superior do Palácio ou o monumento a D. Maria na Rotunda junto à
entrada do Palácio. Estas tinham de receber uma intervenção de conservação formal, principalmente porque algumas delas apresentavam algumas fracturas e problemas estruturais
de intervenções anteriores, e necessitavam de um apoio logístico importante, bem como
de medidas de segurança que não podiam ser implementadas no âmbito de um workshop.
Da mesma forma, o caso das estátuas de chumbo precisava de uma abordagem diferente. Em primeiro lugar, os problemas que afectavam estas estátuas eram mais graves do que
a colonização biológica das esculturas de pedra, e exigiam um profissional especializado em
restauro de metal e, especificamente, de objectos em chumbo de grandes dimensões com
estrutura interna de suporte. Uma vez que o of ício do trabalho em chumbo quase se tinha
perdido em Portugal, foi decidido que a oportunidade oferecida pelo restauro das estátuas
de chumbo por Rupert Harris, através do envolvimento da WMF Britain, seria também uma
oportunidade para a formação de conservadores portugueses neste domínio específico. Este
foi o objectivo de base dos workshops de chumbo realizados.
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Finalmente, foi proposta uma abordagem semelhante, à base de um workshop de formação, para a conservação dos azulejos que revestem o Canal. No entanto, devido a vários
problemas apresentados pelo canal, essa ideia não pôde ser implementada no contexto deste
projecto. No entanto, ficou registada como possibilidade a ser implementada no futuro, uma
vez que poderia servir, após a definição de uma abordagem de conservação, para tratar das
questões específicas de conservação dos azulejos, bem como para ajudar a formar conservadores no restauro de azulejos em ambiente construído.

Workshops de Pedra
O objectivo dos workshops de pedra, formalmente designados por Tratamento e
Monitorização de Colonização Biológica, foi desenvolver uma rotina de manutenção simples para as estátuas de fácil acesso e outros elementos decorativos em pedra nos jardins.
O bónus acrescentado consistiu na formação de estudantes, conservadores e funcionários
do Palácio na lógica subjacente a esta rotina, bem como na aplicação prática in situ. A execução prática foi realizada com o inestimável auxílio da Dra. Alexandrina Barreiro do Instituto
Português de Conservação e Restauro, que abordou igualmente a questão da saúde, preparação e manipulação de biocidas, além de supervisionar a aplicação do biocida nas várias
esculturas e balaustradas.
Os workshops incluíram sessões de palestras que forneceram aos participantes noções
básicas sobre os materiais e sua natureza, os processos de alteração, o quadro teórico de
intervenções de conservação, além de os prepararem para manipular e aplicar produtos
potencialmente tóxicos. As palestras versaram sobre os seguintes tópicos:
• Introdução ao objectivo do workshop;
• Introdução à teoria da conservação;
• As pedras dos elementos decorativos e a sua deterioração;
• Colonização biológica e o seu controlo;
• Riscos de saúde e questões de segurança no manuseamento de biocidas;
• Preparação, manipulação e applicação de soluções biocidas.
Foi realizado um primeiro workshop de três dias, em colaboração com o (então) Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR), no Outono de 2005. O sucesso demonstrado levou a que se organizassem dois outros workshops, um segundo e um terceiro,
na Primavera e no Outono de 2006, com a participação de funcionários do Palácio. Estes
workshops foram seguidos por um quarto e por um quinto na Primavera e no Outono de
2007. Estes últimos foram frequentados principalmente pelos mesmos entusiastas participantes dos três primeiros workshops, que para eles se limitaram a dois dias, uma vez que
não foi considerado necessário realizar as palestras que eram dadas durante o primeiro dia.
Em outubro de 2007, a pedido da Universidade Nova de Lisboa, foi organizado um
workshop extra para os seus alunos. Foram ainda realizados outros dois workshops, em colaboração com a Universidade, na Primavera e no Outono de 2008, correspondentes aos séti-
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Fig. 1. Participantes a trabalhar durante os workshops de pedra. A documentação fotográfica e aplicação de biocidas (1º workshop); B e C aplicação de biocidas (workshops 3 e 5); D análise do estado de conservação de um vaso
(workshop 6); E sessão de palestras; F preparação de soluções biocidas (ambos workshop 9).

mo e oitavo workshops. O nono e último workshop foi realizado, em colaboração com a Universidade mas seguindo o formato aberto original do workshop WMF Portugal, na Primavera
de 2009. A Tabela 1 apresenta uma lista completa dos workshops e da sua assiduidade.
Foi pedido aos participantes que elaborassem um breve relatório sobre suas actividades, tais como a documentação do objecto, o seu estado de conservação e a descrição da
colonização biológica presente e/o tratamento aplicado. No total, foram organizados nove
workshops (Fig. 1) e quase cem pessoas participaram.
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A avaliação dos workshops pelos participantes foi muito positiva, indicando que aqueles não só serviram ao desenvolvimento de um plano de manutenção periódica para a limpeza das esculturas de pedra, mas também contribuíram para a formação e desenvolvimento
de estudantes e profissionais de conservação e funcionários do Palácio.
Tabela 1 — Lista de Workshops de Pedra realizados durante o Projecto de Conservação.
Total de participantes

Funcionários
do Palácio

Outras
Instit. Govern.

21-23 Nov. 2005

6

–

–

2

10-12 Abr. 2006

15

2

1

3

18-20 Set. 2006

8

2

1

Workshop
1

Data

4

28-29 Maio 2007

5

2

1

5

1-2 Out. 2007

5

2

1

6

30 Nov.; 7 Dez. 2007

15

–

–

7

23-25-26 Abr. 2008

5

2

1

8

4-6 Out. 2008

6

–

–

11-12 Out. 2008
10-17 Out. 2008

11
10

–
–

–
–

9

7-8 Jun. 2010

20

–

–

Os workshops, indicando que a abordagem seguida nos jardins de Queluz tem potencial para servir de paradigma metodológico a seguir quando a colonização biológica é o
principal problema de alteração em objectos de pedra em ambiente de jardim.

Workshops de Chumbo
O propósito dos workshops de chumbo tinha um duplo objectivo: o restauro propriamente dito de algumas das estátuas de chumbo e a formação especializada de conservadores portugueses no restauro de objectos de chumbo. São devidos agradecimentos a Rupert
Harris e à sua equipa de três assistentes, A. Martin, M. Rodda e J. Rumsey, por terem generosamente aceitado o desafio de organizar estes workshops. Rupert Harris e o Instituto
Português de Conservação e Restauro (IPCR) concordaram que o workshop de restauro
deveria ser instalado no Palácio de Queluz. Para este fim, uma sala de armazenamento, no
piso térreo da ala Robillion, foi limpa, adaptada e munida do equipamento necessário à realização dos workshops. O primeiro workshop foi programado para decorrer em duas vezes
com um intervalo de quinze dias. Estas tiveram lugar nas duas últimas semanas de outubro
e nas duas últimas semanas de novembro de 2006.
Quatro participantes assistiram ao primeiro workshop e quatro estátuas individuais
foram parcialmente restauradas: Verão, Outono, Apolo e Diana. O workshop incluiu tanto
a remoção das estátuas, seu transporte para o local do workshop, avaliação e elaboração de
um relatório de estado de conservação, como o restauro popriamente dito e a redacção de
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Fig. 2. A Os quatro participantes e a equipa de formação de Rupert Harris durante o primeiro workshop de
chumbo; B remoção da estátua de Adónis; C participantes a trabalhar em duas estátuas diferentes. Fotografias do
primeiro workshop.

Fig. 3. Dois momentos durante o segundo workshop de chumbo.

um relatório (Fig. 2). A ficha de avaliação preenchida pelos alunos qualificou o workshop de
bom a excelente.
O segundo workshop de chumbo, limitado a apenas duas semanas, decorreu durante
a última quinzena de outubro de 2007 (Fig. 3). Foi assistido pelos mesmos quatro participantes de forma a prosseguir a sua formação. No entanto, apenas três dos quatro candidatos
participaram regularmente. Durante este workshop, foi concluído o tratamento das quatro
estátuas individuais e os cinco pequenos vasos de chumbo foram restauradas conforme necessário.
As duas melhores participantes foram seleccionadas para completar a sua formação
no Estúdio Rupert Harris em Londres durante uma quinzena em junho de 2008. Durante
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estas duas semanas, trabalharam no restauro dos dois últimos grupos escultóricos: Vénus e
Adónis e Baco e Ariadne. Estes dois grupos de estátuas regressaram ao Palácio de Queluz no
final de abril de 2009. Nessa altura, todas as estátuas que tinham sido restauradas foram patinadas e foi aplicada uma camada de acabamento de óleo de patinação em todas elas antes
da sua recolocação no jardim.
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Capítulo

9.1

A linguagem da pedra: ponto de vista
do participante nos Workshops
e Maria Luísa Silva Vieira

Introdução
Para se proceder a este programa de conservação e manutenção, num monumento
como o Palácio Nacional de Queluz, há que ter o pleno sentido de responsabilidade face ao
valor histórico e cultural que lhe está intrínseco, uma vez que a grande carga simbólica que
este Palácio conserva (quer no seu interior, quer no espaço envolvente dos jardins) dos momentos áureos da família real, é de imediato percepcionada por quem o visite, admire e se
interesse pela defesa do património nacional, sendo-se facilmente transportado e convidado
a interagir com a vivência de épocas passadas:
“Quando a meio do Pórtico se olha para a «fachada de Cerimónias» e se colhe o aspecto belíssimo e cenográfico do conjunto das duas arquitecturas – a da cantaria e a da verdura – pensa-se,
em face deste descalabro, no que seria esta residência em pleno fastígio, quando a vida setecentista a animava; e chega-se à conclusão de que não ha fantasia que a possa recompôr, no que
ela teve de fausto, de pitoresco, de riqueza e de colorido, aproximando-se, muito de perto de
Marly, de Versailles e de S.tº Ildefonso. Se uma varinha de condão pudesse animar este cenário,
fazer mover os jogos de água, encher as ruas de sécias e casquilhos, estoirar os velhos fógos de
artif ício, reviver os concertos e as óperas, as caçadas e os labirintos, os toiros e as «escondidas»,
as intrigas e as confidências, nenhum espectaculo o igualaria em expressão cortesã e galante, em
policromia e em graça.” (Sequeira Matos 1932:28)

Com a apreensão da grandiosidade destes Jardins, e em consonância com a explanação
do projecto encetado pelas várias instituições em colaboração com o WMF Portugal, assistimos previamente a várias sessões demonstrativas de case-studies nacionais e internacionais,
ao fornecimento da informação no âmbito da geologia e biologia e a sua interacção, ao esclarecimento e da importância (e obrigatoriedade) da utilização dos meios de prevenção em riscos e acidentes de trabalho na parte prática dos workshops. Dessa maneira ficaram definidas
as linhas de orientação que iriam mediar os seguintes workshops (num total de nove), bem
como na exigência da apresentação de um relatório de actividades no final de cada sessão.
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Metodologia
Iniciamos os primeiros workshops com o intuito de aplicar uma solução do biocida
Preventol (diluído nas percentagens de 1,5% ou 3% dependendo do grau de colonização,
dando assim continuidade a estudos pontuais já encetados anteriormente (Vale, 2006).
Usaram-se vários elementos pétreos individuais (pedestais maioritariamente em calcário,
sem os supostos bustos encimados), que ornamentam as pequenas clareiras e delimitam
(a sul) um dos grandes jardins denominado de Parque, incidindo este estudo num primeiro conjunto de pedestais junto à Porta de Ferro dos Jardins, num segundo grupo junto à
Cascata Grande e, por último, num grupo de oito pedestais já na proximidade do denominado Jardim Botânico, e do actual picadeiro da Escola Equestre Portuguesa.
A mesma metodologia fora executada numa pequena balaustrada ricamente talhada
em calcário (pormenores Fig.1) e nos vasos ornamentais em mármore que a encimam delimitando ao centro um pequeno Lago dos Dragões, bem como o grupo escultórico em chumbo Caim e Abel sobre base redonda de pedra no Largo dos Plátanos.

Fig. 1. Balaustrada no Largo dos Plátanos. Esquerda: pormenor da colonização biológica antes da aplicação do
biocida (Abril de 2006). Direita: estado após quatro anos (Junho de 2010).

Assentes os primeiros alicerces, cumpriria agora a cada participante apreender toda
esta experiência direccionada para a prevenção da recolonização biológica e por seguinte a
preservação do património integrado (em comunhão com o património natural e arquitectónico), aceitando este desafio com responsabilidade (disponibilidade e entrega pessoal que
carece esta causa) e propor-se a dar continuidade aos trabalhos encetados, tomando consciência da causa-efeito, da durabilidade, da nocividade e da periodicidade dos tratamentos,
sabendo de antemão que, no momento e na situação actual (atendendo à constante inovação
e experimentação que possa vir a surgir), o biocida aplicado é a melhor solução no combate
à colonização biológica dos elementos pétreos de jardins, que tanto tem dizimado irreversivelmente o nosso (universal) património.
Resultando assim numa motivação crescente, consumava-se a necessidade imperiosa
de ir alargando o campo de actuação a outros elementos pétreos: estatuária, vasos e toda
a correnteza de balaustradas, que ornamentam e cercam dois dos principais jardins: o de
Malta e o Pênsil. Assim, seguindo com rigor a metodologia predefinida, os trabalhos práti-
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cos realizaram-se sempre com o levantamento cartográfico (localização, observação visual,
apontamentos e constituição de acervo fotográfico das peças vistas em vários ângulos e
pontos cardeais), no mapeamento do estado de conservação actual, maqueta com coloração
da diversa tipologia de líquenes e algas (Fig. 2a) e a documentação fotográfica do objecto
(Fig. 2b). Outros métodos de análise mais técnicos foram usados, como sejam a absorção de
água em diversas superf ícies pétreas usando o Método da Esponja (Tiano e Pardini, 2004;
Vanvoorde et al., 2009) e a sua correlação com a presença ou não da colonização biológica,
assim como na medição e registo de dados da captação dos níveis da humidade relativa e da
temperatura; sucedeu-se a estes trabalhos preliminares a aplicação de uma pré-escovagem
suave do substrato, na posterior medição e preparação rigorosa da solução aquosa do biocida, dando-se finalmente a aplicação curativa sobre toda a superf ície pétrea. A escovagem
manual deve ser generalizada de forma a chegar a toda a superf ície, devendo-se ainda evitar
o humedecimento em excesso para não criar zonas de escorrimento (que mais tarde iriam
resultar em riscos ou linhas mais aclaradas nas obras, não sendo pois aconselhável a utilização do método por pulverização).

Fig. 2. Putti. Esquerda: mapeamento do estado de conservação antes da aplicação do biocida (Setembro 2006).
Direita: aspecto geral dois anos após aplicação do biocida (Outubro 2008).

Findo o trabalho de campo seguiu-se um mês de reflexão para elaboração do relatório
de actividades individual, após o qual nos resta aguardar aproximadamente seis meses para
evidenciar já alguns dos resultados positivos (uma das condições necessárias para abarcar
estes projectos é sermos detentores de paciência e perseverança para aguardar os resultados esperados). Os mais evidentes serão visionados ao fim de um ano (aproximadamente),
uma vez que esta aplicação não confere nunca um resultado a muito curto prazo (que tra-
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tamentos mais abrasivos de desgaste do substrato poderão dar de “imediato”). No entanto,
reverte-se numa virtude esta acção retardada do biocida, uma vez que lentamente (mas
inequivocamente mais saudável) a superf ície pétrea vai perdendo a infestação biológica,
gradualmente vai-se aproximando da sua pátina natural, adquirindo uma tonalidade mais
clara e uniformizada que se coaduna com todo espaço envolvente do jardim, onde a estatuá
ria, vasos e ornamentos resplandecem de novo.
As Figuras 3 e 4 mostram duas estátuas em mármore, apoiadas na balaustrada a poente
do Jardim Pênsil que foram intervencionadas com a solução do biocida a 3% no decorrer do
5.º workshop, em Outubro de 2007.
Após três anos (aproximadamente) da aplicação do biocida, evidencia-se o aclaramento natural da pedra, a eliminação quase na totalidade da colonização biológica (notando-se
algum reflorescimento nas zonas mais recônditas ou de maior retenção pluviosa ou de escorrência como sejam o interior dos braços e junto às costas).

Conclusão
O presente artigo é uma síntese da experiência adquirida na frequência de vários
workshops sobre monitorização e tratamento da colonização biológica (2006 até 2010).
Esta mostrou que tratamentos simples, como a aplicação de um biocida por pincelagem,
pode ser suficiente se for dado tempo para a sua actuação. A biocolonização num jardim é
um fenómeno recorrente e o uso de técnicas mais agressivas, ainda que de resultados mais
imediatos, como o jacto de areia, originam taxas de erosão rápidas nas superf ícies pétreas. Dado que a colonização biológica produz efeitos irreversíveis, ao reduzirmos a taxa de
crescimento das espécies mais nocivas, como os líquenes, estamos a dilatar o tempo de vida
destes elementos pétreos, ao mesmo tempo que os deixamos com uma pátina natural, em
harmonia com o ambiente que se espera num jardim.
Apesar de alguma perda de informação, fruto da passagem dos anos, as superf ícies
pétreas ainda reflectem o testemunho de momentos históricos das grandes festividades, de
convivências, do lazer e recreio da Família Real, que tão bem caracterizam estes jardins de
veraneio que temos a sorte de resistirem até hoje e que devemos legar às gerações vindouras,
como recomendado na Carta de Veneza (ICOMOS 1964).
Assim, pela aprendizagem abarcada no decorrer deste projecto comissariado pelo
WMF Portugal e pela participação nos trabalhos práticos in situ, podemos afirmar que estes
tratamentos preventivos deverão obedecer a uma inspecção disciplinada, regular e documentada, de forma a determinar uma periodicidade adequada que minimize o número de
aplicações e os riscos do excesso de biocidas para os jardins. Esta abordagem de manutenção
deve ser mantida a longo prazo, evitando-se que o legado patrimonial atinja situações de
gravidade que exijam intervenções drásticas e dispendiosas, que acontecem quando a nossa
passividade e inércia deixam que situações extremas sejam atingidas.
Pela experiência enriquecedora que adquiri neste projecto, cumpre-me manifestar a
recensão individual, onde devemos primar pelo espírito crítico e objectivo, mas também
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Fig. 3. Ceres Pacífica. Esquerda: pormenor do rosto com várias comunidades liquénicas antes da aplicação do

biocida (Outubro 2007). Direita: estado após três anos (Junho 2010).

A

B

C

D

Fig. 4. Hércules e a Hidra de Lerna. A pormenor do rosto, braço e mão direita com diversas comunidades biológi-

cas antes da aplicação do biocida (Outubro 2007); B após três anos (Junho 2010). Pormenor da cabeça da Hidra
antes da aplicação do biocida (C) e após três anos (D).
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construtivo, apontando alguns caminhos e a sua viabilização de concretização; assim terá
de existir acima de tudo uma vontade de trabalhar, de realizar as várias tarefas inerentes
à causa da preservação patrimonial, capacidade para saber olhar e analisar todos os indícios e alterações que possam surgir (patologias do substrato, cuidados de que este carece),
disponibilidade para aprender com os investigadores e técnicos que nos acolhem e propiciam o conhecimento científico, nos mostram o caminho a seguir e a utensilagem a adoptar
(por vezes de forma tão simples, mas responsável, organizada e exequível até com poucos
recursos humanos e financeiros). Reitero eu assim a urgência em manter um projecto de
monitorização da recolonização biológica, que mais não será do que dar continuidade ao
investimento angariado e aplicado pelo WMF no restabelecimento dos renovados Jardins
do Palácio Nacional de Queluz.
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Capítulo

9.2

Workshops de conservação
e restauro de esculturas em chumbo:
uma perspectiva geral
e Marta Raposo e Valéria Vieira

Introdução
No ámbito do projecto de conservação dos jardins do Palácio de Queluz, foi organizada uma série de workshops sobre conservação e restauro de esculturas em chumbo, com o
objectivo de formar técnicos locais e desta forma promover a sua participação em futuras
intervenções. Estes workshops foram dirigidos por Rupert Harris e a sua equipa, de uma
empresa inglesa especializada em conservação e restauro de metais, com experiência significativa em objectos e esculturas em chumbo.
Foram seleccionados quatro técnicos para frequentar os workshops, cada um com um
percurso diferente no campo da conservação, com maior ou menor experiência prática, com
formação técnica ou mais teórica, académica.
O primeiro workshop – dividido em dois períodos de 2 semanas cada, no Outono de
2006 – decorreu num pequeno atelier preparado para o efeito no Palácio de Queluz. Durante este workshop, foram levados a cabo os primeiros trabalhos de conservação e restauro em
quatro esculturas de chumbo – Diana, Apolo, Adónis e Verão. No Outono do ano seguinte,
decorreu um segundo workshop, com duração de duas semanas, com objectivo de completar a intervenção nessas esculturas. No Verão de 2008, fomos seleccionadas para trabalhar
mais duas semanas no estúdio da Rupert Harris Conservation, em Londres, num período
complementar à formação inicial. Tivemos, então, a oportunidade de intervir em mais dois
grupos escultórios em chumbo, igualmente provenientes do Palácio de Queluz e a restaurar
pela equipa de Rupert Harris – Adónis e Diana e Baco e Ariadne. Para além do ganho de experiência, esta deslocação constituiu uma oportunidade de aprendizagem sobre o restauro
de outro tipo de ligas e objectos metálicos, durante a qual pudemos ainda observar, numa
fundição vizinha, algumas técnicas de fundição (nomeadamente a técnica da cera perdida
para a fundição de bronzes).
Outra experiência relevante durante o workshop em Inglaterra foi a visita aos jardins
de duas propriedades históricas, construídas no século XVIII: Wrest Park e Anglesey Abbey.
Estes jardins, contemporâneos aos do Palácio de Queluz, possuem estatuária em chumbo
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atribuída a John Cheere, alguma dela diferindo da de Queluz apenas em tamanho e em
acabamento, exibindo, no entanto, o mesmo fenómeno de alteração de cor nas superf ícies.

Conteúdos do workshop
Produção e condição das esculturas
Depois de uma introdução sobre o chumbo – suas propriedades e principais problemas
de degradação (Costa e Urban, 2003) – foi discutida a sua utilização na produção de escultura em Inglaterra, em particular durante o século XVIII. Prestou-se uma atenção especial ao
trabalho de John Cheere e ao seu atelier em Hyde Park (Fulton, 2001, 2003, 2004). Foi feita
também uma referência às intervenções de restauro decorridas nos anos 40, do século XX,
nas esculturas em chumbo de Queluz (baseada na documentação disponível do restaurador
responsável, na época), assim como às intervenções recentes levadas a cabo entre 2003 e
2006 por Rupert Harris nos primeiros quatro grupos escultóricos: Eneias e Anquises, Rapto
de Proserpina, Vertumno e Pomona, Meleagro e Atalante.
Depois, passou-se ao diagnóstico da condição das quatro esculturas a restaurar, para
identificação e compreensão dos fenómenos degradação mais relevantes. Estes estavam sobretudo relacionados com questões f ísicas, materializadas na presença de fracturas, fissuras,
craquelure e distorções, assim como com problemas estruturais (corrosão das estruturas de
suporte em ferro). Alterações de natureza química, como as manchas castanhas-negras,
designadas de puce oxide e identificadas como plattnerite (um dióxido de chumbo), foram
consideradas e discutidas como sendo um problema estético no que toca à apresentação final das esculturas. As Figuras 1, 2 e 3 ilustram alguns exemplos dos problemas encontrados.

Fig. 1. Alteração cromática (dióxido de chumbo castanho) e fissuras detectadas na escultura de Apolo.
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Fig. 2. Vénus e Adónis, ao pé do Canal, exibindo distorções significativas, por exemplo, na cabeça de uma
das figuras.

As esculturas a restaurar foram transferidas da sua localização nos jardins para o atelier, em parte, com assistência logística de uma empresa de conservação e restauro (Nova
Conservação, Lda). Como as esculturas eram muito pesadas, foi necessária a utilização de
cintas de cintas e de um empilhador, com o qual se elevaram e moveram as mesmas para
paletes (Fig. 4). A sua posição original nos plintos em pedra foi marcada no momento da sua
remoção. Em atelier, a suspensão e rotação das peças foi realizada com o auxílio de cintas e
de uma estrutura de elevação (pórtico com cadernais). Durante a maior parte do tempo, as
esculturas permaneceram dispostas em cavaletes de madeira, sobre cobertores com funções
de amortecimento.

Fig. 3. Fissura detectada na figura do Outono, através da qual
era possível observar uma corrosão severa da estrutura interna
em ferro.

Fig. 4. Elevação do Outono do seu plinto em

pedra.

Após uma análise visual das esculturas, foi necessário realizar um registo fotográfico
cuidado das mesmas. Porque a degradação mais significativa estava directamente relacionada com o mau estado das estruturas internas em ferro foi decido removê-las e substituí-las
por novas. Para tal, foi determinante marcar o chumbo nas zonas de corte, através de linhas
que possibilitassem a recolocação das partes disjuntas na sua posição correcta, mantendo-se deste modo a forma original das esculturas.
Remoção das estructuras internas
Os cortes foram realizados em zonas lisas, sem motivos decorativos (braços, pernas,
pescoço, costas ou peito), usando diversas serras manuais ou eléctricas (Fig. 5). Para remover as estruturas corroídas foi ainda necessário encontrar pontos frágeis ou fixações antigas
em chumbo (zonas de soldadura, por exemplo). Um dos inconvenientes encontrados durante este procedimento foi a presença de grandes parafusos (Fig. 6), ali instalados presumivel-
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mente numa das intervenções anteriores. Todos os elementos disjuntos foram devidamente
marcados e fotografados.

Fig. 5. Corte da figura do Outono para remoção da estrutura de ferro corroída.

Fig. 6. Conjunto de parafusos encontrados na escultura, presumivelmente ali colocados numa intervenção
anterior.

As novas estruturas internas
As estruturas de suporte antigas foram substituídas por novas estruturas, em aço inoxidável, propositadamente desenhadas para cada uma das esculturas. Para a sua construção
foram utilizadas barras de aço inox 314, devidamente dimensionadas e cortadas no sentido
de se conseguir uma correcta distribuição do peso. A ligação das barras foi realizada por
soldadura eléctrica, criando-se assim a oportunidade para os participantes aprenderem e
treinarem mais esta técnica de soldadura (Fig. 7) a par da construção das novas armaduras
(Fig. 8).

Fig. 7. Participantes a aprender a soldadura de arco

eléctrico.
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Fig. 8. Nova estrutura em aço inox fixa no interior do
corpo central da figura.

Soldadura a chumbo
Uma das técnicas mais importantes para a conservação e restauro de peças em chumbo
é a soldadura a chumbo. Esta foi utilizada na recolocação dos elementos disjuntos (Fig. 9),
para fixar as barras de aço inox e, ainda, para o preenchimento de lacunas. Uma soldadura
a chumbo correcta, sem fissuras, é fundamental para prevenir a entrada de água nas esculturas, principal causa da corrosão das suas armaduras em ferro. Um aspecto importante a
considerar antes de soldar duas peças é o correcto posicionamento entre as mesmas, através
das marcas realizadas antes da operação de corte.
Vazamento de chumbo
Por forma a fixar as estruturas internas na posição requerida e também de equilibrar
a distribuição de peso, pequenas quantidades de chumbo foram vazadas para dentro dos
elementos de terminação das esculturas, tais como mãos e pés. A peça que recebe o chumbo fundido é devidamente isolada e travada com areia de fundição para que não ocorram
deformações causadas pelo calor ou derrames de chumbo através de fissuras ou outras descontinuidades imperceptíveis à vista desarmada.
Correcção de distorções
As esculturas com distorções requereram a correcção pontual e cuidada das mesmas.
Este procedimento consiste em tirar vantagem da maleabilidade do chumbo para gradualmente “re-modelar” a forma, através de martelos de borracha ou, com auxílio de soldadura
a chumbo, especificamente no caso da reintegração de lacunas.
Acabamento
As actividades de acabamento consistiram basicamente na remoção mecânica do excesso de material das linhas de soldadura a chumbo (Fig. 10). Foram usadas diversas ferramentas manuais (de grosas a lâminas e limas), sequencialmente, à medida que o material

Fig. 9. Soldadura a chumbo da cabeça do Outono.

Fig. 10. Acabamento das superf ícies soldadas a

chumbo.
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e xcedente foi sendo retirado, e as superf ícies foram alisadas com lixas de granulometrias
finas. Com vista a uma melhor reintegração das intervenções em zonas decoradas, recorreu-se ainda a pequenos punções, entre outros instrumentos de detalhe.

Considerações finais
Os workshops organizados pela WMF proporcionaram aos participantes um maior entendimento das técnicas usadas na conservação e restauro de esculturas em chumbo, de
ambos os pontos de vista, prático e teórico, incluindo não só metodologias de trabalho de
superf ície e como outras, complementares, de âmbito estrutural.
A oportunidade que nos foi dada de praticar directamente em seis das esculturas em
chumbo atribuídas a John Cheere (Diana, Apolo, Outono, Verão, Vénus e Adónis e Baco e
Ariadne), sob a orientação de Rupert Harris e a sua equipa demonstrou-se, assim, extremamente valiosa para trabalhos subsequentes, levados a cabo nos grupos escultóricos em
chumbo de algumas fontes e lagos dos jardins do Palácio de Queluz.
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Capítulo

10.

A implementação
do Projecto de Conservação
e A. Elena Charola e José Ibérico Nogueira

Introdução
A complexidade do Projecto de Conservação dos Jardins do Palácio Nacional de
Queluz exigiu que este fosse dividido nos seis subprojectos seguintes:
1. Recuperação dos jardins.
2. Recuperação do sistema hidráulico.
3. Restauro e conservação das estátuas de chumbo.
4. Conservação das esculturas em pedra e de outros elementos decorativos.
5. Restauro das fontes.
6. Conservação do Canal de Azulejos.
Os primeiros dois subprojectos, a recuperação dos jardins e a instalação de um sistema
hidráulico, aperfeiçoado e mais adequado para o abastecimento de água às fontes e irrigação
dos Jardins, foram assegurados pelo Ministério da Cultura, primeiro através do Instituto
Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e, depois, pelo Instituto Português dos
Museus e da Conservação (IMC), instituição que a partir de 2006 passou a tutelar o Palácio
Nacional de Queluz.
O terceiro subprojecto, o restauro e conservação das estátuas de chumbo foi assumido pela World
Monuments Fund Britain (WMF Britain) já que se
tratava de obras do artista inglês John Cheere e que
constituem, actualmente, a mais importante colecção
dos seus trabalhos.
Os últimos três subprojectos, que trataram dos
elementos decorativos em pedra, das fontes e do C
 anal
de Azulejos, foram conduzidos pela Associação WMF
Portugal. Os contributos de cada um dos três parceiros deste projecto são mostrados graficamente na Fi- Fig. 1. Percentagem da contribuição de cada um dos
três parceiros no custo total do projecto.
gura 1.
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Estimou-se que o projecto estaria terminado no prazo de cinco anos a partir do momento em que o trabalho efectivamente se iniciasse. Os estudos preliminares começaram
no início de 2003 mas podemos considerar que o projecto só se iniciou nos finais de 2004
quando os primeiros dois grupos de estátuas foram levados para restauro em Londres. E foi
sendo sucessivamente completado até meados de 2010, demorando só mais um ano do que
o período de tempo inicialmente considerado. O Quadro 1 mostra a programação e calendarização simplificada do projecto.
Quadro 1 — Programação e calendarização simplificada do Projecto de Conservação dos Jardins do
Palácio Nacional de Queluz
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Início dos
trabalhos

Continução
dos trabalhos

Conclusão
dos
tabalhos

Sistema
hidráulico

Estudos
preliminares.

Jardins

Estudos
preliminares.

Estátuas
de chumbo

Estudos
preliminares.

Fontes

Estudos
preliminares.

Canal
de azulejos

Estudos
preliminares.

Início da
scanarização
com Laser.

Fim da
scanarização
com Laser
e levantamento completo
do estado de
conservação.

Digitalização da
scanarização
e entrega
final do levantamento
do estado de
conservação.

Estátuas
de pedra

Estudos
preliminares.

Banco de
dados.

1º
workshop

2º e 3º
workshop

1º grupo
1º grupo volta
de estátuas vai de Londres. 2º
para Londres. grupo vai para
Londres.

2ºgrupo de
estátuas volta
de Londres.
1ºworkshop
em PNQ.

2º workshop
em PNQ.

2009

2010

Remoção de
árvores junto
do Canal.
Começam
os grandes
trabalhos de
jardinagem.

Termina a
remoção de
árvores junto
do Canal.
Continuam
os grandes
trabalhos de
jardinagem.

Terminam
os grandes
trabalhos de
jardinagem.

3º grupo de
estátuas vai
para Londres.
Workshop em
Londres.

Acabamento
protector
é aplicado
e todas as
estátuas são
reinstaladas.
Início dos
trabalhos.

4º a 6º
workshop

Inundação
causa danos
no leito de
entrada do
Canal.
Começa a
reparação
destes danos.

Terminam os
trabalhos de
reparação e de
conservação
preventiva
no leito de
entrada do
Canal.

7º e 8º workshop

9º workshop

Fim dos
trabalhos.

Estátuas
restauradas.

Coordenação do Projecto
A coordenação do projecto não era fácil já que três entidades independentes tiveram
que trabalhar nos seis subprojectos, alguns dos quais tinham de ser implementados antes
de outros. Por exemplo, a instalação do novo sistema hidráulico tinha que ser feita antes
do restauro de todas as fontes e da cascata. Para além disso, dado que as canalizações eram
colocadas através dos jardins, era dif ícil iniciar-se o projecto do jardim com todas as valas
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abertas no terreno. Isto também interferiu com a movimentação da estátuas de chumbo
já que as necessárias gruas e/ou empilhadoras necessitavam de um piso suave e liso para
poderem circular.
A organização dos workshops de chumbo foi realizada em colaboração com WMF
Britain e Rupert Harris. Para poderem ser efectuados no Palácio de Queluz foi necessário
que um dos armazéns no Pavilhão Robillion fosse adaptado para acolher o equipamento necessário à manipulação destas estátuas tão pesadas. Para além disso, também foi necessária
a colocação de água corrente e de um tanque, de uma instalação eléctrica e de luz adequada
para tornar este local apropriado aos trabalhos com chumbo. Por fim, ainda tiveram de ser
asseguradas todas as normas de segurança e regulamentos sanitários de forma a proteger os
restauradores que aí iam trabalhar.
Enquanto que para alguns dos subprojectos, como no da pedra, a implementação foi
relativamente fácil, outros necessitaram da escolha da empresa de conservação mais adequada, como no caso do Canal de Azulejos ou no restauro das fontes. Para o primeiro, cinco
diferentes empresas foram seleccionadas para levarem a cabo os seguintes trabalhos:
1. Scanarização a Laser do Canal;
2. Relatório de levantamento do estado de conservação;
3. Digitalização de toda esta informação;
4. Reparação da entrada do leito do canal;
5. Estabilização do revestimento de azulejos e a sua conservação preventiva;
Neste último caso, uma única empresa, Nova Conservação, foi contratada para realizar
este subprojecto.

Avaliação de Custos
O custo total do projecto pode ser subdividido pelos seis subprojectos que o compunham, como está representado graficamente na Figura 2.

Fig. 2. Percentagem de custos por cada subprojecto do
Projecto de Conservação dos Jardins de Queluz.

Fig. 3. Percentagem de cada uma das actividades
principais levadas a cabo durante o Projecto de Conservação dos Jardins de Queluz.

143
A implementação do Projecto de Conservação

Para além disto é também relevante especificar as principais actividades que foram
levadas a cabo. No caso dos Jardins de Queluz as seguintes três categorias podem ser identificadas:
• Consultoria técnica
• Trabalho de conservação
• Coordenação e administração
A Figura 3 mostra a percentagem do custo de cada uma destas categorias neste projecto.
Esta distribuição segue o mesmo padrão dos anteriores projectos da WMF Portugal
em Lisboa, como sejam os da conservação exterior da Torre de Belém e do Claustro do
Mosteiro dos Jerónimos. Os estudos técnicos e científicos, necessários para que fossem desenvolvidas as medidas mais apropriadas de conservação encaixam-se, ou estão abaixo do
intervalo inicialmente previsto para a Coordenação e Administração do projecto.

Considerações Finais
O projecto de conservação dos Jardins do Palácio Nacional de Queluz foi um projecto
extremamente complexo e de grande dificuldade para se levar a cabo. Em primeiro lugar
por causa da diversidade de questões que tiveram de ser tratadas, desde a instalação da
infra-estrutura hidráulica que respondesse às actuais necessidades dos jardins até à efectiva
reabilitação dos jardins e dos seus variados elementos decorativos.
Três instituições colaboraram na gestão deste projecto transformando a sua coordenação num verdadeiro desafio. Isto foi ainda mais complicado por causa da reorganização que
o Ministério da Cultura Português sofreu, quando o projecto estava já em andamento, assim
como a grande inundação que danificou uma secção do leito de entrada no canal.
Apesar disto, o projecto foi bastante bem sucedido e isto pode em parte ser atribuído
aos estudos técnicos e científicos realizados. Estes foram fundamentais para o desenvolvimento de um enquadramento adequado quando o problema a ser tratado era tão complexo
como o do Canal de Azulejos.
Em conclusão, o resultado final deste projecto foi excelente e espera-se que a manutenção regular exigida pelos jardins e os elementos decorativos seja mantida ao nível actual
ou mesmo melhorada.
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Capítulo

11.

Recomendações de manutenção
e A. Elena Charola, José Delgado Rodrigues,
Luis Aires Barros e Fernando M.A. Henriques

Introdução
O sucesso a longo termo de qualquer intervenção de conservação depende de uma
manutenção subsequente, regular e sustentável. Por esta razão, tem sido prática da WMF
Portugal preparar Recomendações de Manutenção que deverão, se seguidas adequadamente, assegurar a preservação a longo termo dos vários elementos decorativos dos jardins.
Este documento representa a conclusão formal da componente técnica do projecto.
Contém uma breve descrição dos problemas abordados no projecto; as principais soluções
adoptadas; o comportamento expectável que os objectos exibirão; bem como um conjunto de recomendações sobre medidas a serem implementadas. Estas recomendações estão
agrupadas por materiais e tipo de objectos em causa.

1. Estátuas de pedra
Os estudos realizados e a experiência adquirida desde o início em 2004 no Projecto de
Conservação dos Jardins do Palácio Nacional de Queluz permitem extrair as seguintes conclusões sobre a temática da biocolonização dos elementos em pedra, incluindo as estátuas
de mármore:
• A biocolonização desenvolve-se mais rapidamente nas pedras mais porosas do que
nas menos porosas.
• Em geral, as algas verdes reaparecem primeiro, e os líquenes depois. Contudo, em
áreas bem expostas à luz solar, a transição da colonização por algas para a colonização por líquenes é muito rápida.
• Apesar de ser muito inestética nas esculturas, a colonização por algas apenas causa
danos mínimos na superf ície pétrea. Os danos são mais preocupantes quando os
líquenes aparecem, o que pode exigir tratamento mais específico.
• A biocolonização desenvolve-se mais rapidamente nas estátuas situadas à sombra
e em áreas húmidas. Numa escultura acabada de limpar, a recolonização por algas
pode aparecer em menos de um ano.
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• Em áreas parcialmente sombrias, a recolonização pode ocorrer dentro de dois a
cinco anos.
• Em áreas bem expostas isso pode levar até seis anos.
• Excepto em áreas totalmente sombreadas, onde as algas podem reaparecer muito
rapidamente, com uma simples aplicação de biocida (Preventol a 1,5%) pode levar
pelo menos dois anos até a recolonização se tornar evidente.
• Em áreas fortemente colonizadas, onde foi usado biocida em maior concentração
(e.g. biocida a 3% aplicado na balaustrada fortemente colonizada em volta do lago e
do grupo de esculturas de chumbo de Caim e Abel no Outono de 2006) a recolonização levou mais de quatro anos a aparecer.
• As esculturas totalmente cobertas pela colonização que antes existiam nos jardins
provavelmente levaram décadas a atingir aquele grau de colonização. A observação
de casos de recolonização mostra que o processo começa nas áreas mais favoráveis,
mas nunca acontece de forma homogénea em toda a escultura. Assim, nos estádios
iniciais, apenas áreas reduzidas precisam de ser tratadas para eliminar a colonização.
• Estes tempos estimados de recolonização variarão de ano para ano, dependendo da
severidade do Inverno, da quantidade de chuva ou da sua falta no Verão.
No seguimento destas observações, e considerando que as estátuas estão situadas num
ambiente de jardim, fazem-se as seguintes recomendações:
1. As esculturas e outros objectos de pedra não devem ser limpos a ritmos regulares
porque isso irá inevitavelmente induzir maiores danos do que os causados pela colonização biológica.
2. Limpezas extensivas e agressivas conduzem inevitavelmente a contrastes excessivos
entre objectos limpos e não-limpos e, por isso, esta metodologia não deve ser usada
como prática normal de manutenção.
3. A presença limitada de biocolonização nestes elementos é aceitável, uma vez que ela
proporciona um aspecto envelhecido, em sintonia com a idade do Palácio e dos seus
jardins, e conduz a uma apresentação estética coerente do sítio.
4. As condições ambientais muito diversas, por exemplo, situações mais ou menos
abrigadas e a orientação, levam a um número infindável de microambientes e de
taxas de recolonização. Consequentemente, as acções de manutenção devem ser
realizadas quando a inspecção directa assim o recomenda e não estabelecidas pelo
tempo de calendário.
5. Se possível, a aplicação do biocida deve ser limitada apenas às áreas onde a colonização atingiu uma dimensão intrusiva, que será mais provável ocorrer em áreas
sombreadas ou nas que são mais frequentemente molhadas, como o topo da cabeça
e os ombros.
6. Em geral, a aplicação localizada de biocidas é suficiente para resolver os problemas.
Recomenda-se que esta aplicação seja efectuada sempre que o grau de recolonização se afasta de níveis incipientes para níveis moderados. As espécies colonizadoras
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acabam por cair espontaneamente dentro de meses após a aplicação do biocida e,
em geral, não é necessário usar qualquer acção mecânica para as remover.
7. A aplicação de biocida deve ser feita a intervalos regulares, mas somente em função
da monitoração das esculturas.
8. A acção dos hidrófugos mostrou ser contraproducente e consequentemente não se
recomenda a sua aplicação nas esculturas dos jardins.
Do exposto, fica claro que não há um ritmo fixo para aplicação de biocidas, mas sim
que ele dependerá do objecto, da sua história anterior, do seu ambiente e da sequência da
meteorologia. Portanto, a única actividade que deve ser regularmente estabelecida é o monitoramento de rotina. Ele também deve incluir documentação fotográfica dos objectos, de
modo a obter um registo que permita determinar quando cada objecto ou grupo de objecto
necessitam de retratamento.
Qualquer intervenção abrangente sobre uma escultura deve ser exclusivamente realizada por conservadores-restauradores profissionais. No entanto, a simples aplicação de um
biocida, sem qualquer acção subsequente, pode ser feita por uma pessoa com alguma formação nessa tarefa, tais como aqueles que participaram nas acções de formação organizadas
sob o âmbito do projecto.

2. Esculturas de chumbo
A partir dos estudos realizados pela Dra. Virgínia Costa, da experiência adquirida durante as acções de formação realizadas por Rupert Harris, incluindo as suas recomendações,
e dos conhecimentos adquiridos durante a intervenção nos lagos e fontes, podemos extrair
as seguintes conclusões:
• Parece que originalmente todas as esculturas de chumbo já estiveram pintadas. Algumas ainda conservam a pintura nas áreas mais protegidas e algumas outras conservam evidentes traços de pintura. Além da função estética, as camadas de pintura
também tinham uma função protectora, e este fato tem certamente desempenhado
um papel na preservação dos excelentes pormenores que as esculturas ainda exibem.
• A perda da pintura expôs as superf ícies à acção directa de factores ambientais, pelo
que as esculturas têm progressivamente adquirido, através de um processo de corrosão, uma pátina estável e protectora.
• Uma vez que a estátua foi limpa, conforme exigido para realizar as intervenções
estruturais, a sua superf ície tem que lentamente reformar a pátina estável.
• A pátina que se desenvolve na superf ície de uma estátua de chumbo limpa depende
da história anterior da estátua, tais como o grau de limpeza que sofreu, a aplicação
de qualquer agente para protecção da superf ície e o meio ambiente ao qual está exposta.
• Inicialmente, a pátina mais comum formada baseia-se no carbonato de chumbo
branco ou no carbonato de chumbo básico. Estas pátinas darão ao chumbo que é
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cinzento escuro uma aparência de cinzento claro, como a que desenvolveu no grupo
Caim e Abel.
Algumas esculturas têm desenvolvido intensas pátinas castanho escuro que mostraram ser formadas de dióxido de chumbo (chumbo IV) plattnerite. Em teoria, são
necessários ambientes muito agressivos para produzir este óxido de chumbo (IV),
mas os componentes certos desses ambientes e o mecanismo preciso que o origina
ainda não foram identificados. A literatura disponível sobre este assunto não fornece informações suficientes sobre este mecanismo.
Aparentemente, a formação do óxido de chumbo castanho escuro, o dióxido de
chumbo plattnerite, é mais rápido em áreas em pleno sol, e onde a água é mais provável escorrer sobre a superf ície.
Todas as estátuas tratadas por Rupert Harris receberam pelo menos duas camadas
de óleo com um produto à base de resina alquídica (Abril de 2009 e Outubro de
2009) para atrasar o processo normal de corrosão. Este tratamento foi também aplicado às que já eram estáveis, como o grupo Caim e Abel.
As esculturas recentemente limpas e protegidas com óleo de acabamento durante as
acções de formação realizadas (por exemplo, Verão e Outono), depressa adquiriram
uma aparência inestética, com os resíduos das manchas acastanhadas e esbranquiçadas subjacentes a aparecer à superf ície. A acção de manutenção normal que consiste na aplicação de óleo protector parece dif ícil de implementar localmente e, com
a experiência adquirida, não parece ser a melhor solução para o problema.
Em face do exposto, o conjunto das esculturas nos lagos de Neptuno e Nereida e das
fontes dos dois Macacos, tiveram uma abordagem de tratamento diferente, logo que
as esculturas foram limpas da sujidade, de concreções e das pátinas muito escuras
e inestéticas. O tratamento consistiu na aplicação de uma solução de ácido oxálico,
que serviu para passivar a superf ície de chumbo. Esta acção foi seguida da aplicação
de Paraloid B44 e microceras.
As esculturas do lagos do Jardim de Malta e das Medalhas tinham uma camada
razoavelmente uniforme de corrosão e não necessitaram de passivação. Apenas receberam uma aplicação de Paraloid B44 e microceras. A mesma aplicação foi realizada nas três estátuas ao redor do lago de Neptuno: Primavera, Verão e Outono,
para uniformizar a sua aparência com a das esculturas da fonte, assim como as estátuas de Marte e Minerva.
As esculturas estão sujeitas a sujidade frequente de dejectos de pássaro, o que constitui um problema sério e que exige limpeza regular.
Quando a água escorre sobre as esculturas, formam-se incrustações de carbonato
de cálcio na sua superf ície, contribuindo para a sua desfiguração por obliteração de
pormenores da superf ície. Estas incrustações são dif íceis de remover, o que requer
ferramentas específicas e trabalho extensivo. Estas incrustações são o resultado da
dureza da água fornecida pelos furos de alimentação de água, que é incrementada
por evaporação durante a sua circulação através dos tanques e lagos, situação que
precisa ser corrigida em acções futuras de manutenção.
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Com base nestas observações, fazem-se as seguintes recomendações:
1. Em princípio, com o tempo o chumbo adquire uma pátina cinzenta ora mais clara
ora mais escura. A uniformidade desta pátina dependerá da exposição da estátua.
Espera-se, no entanto, que a nova abordagem de acabamento (passivação + Paraloid
B44 + ceras) resultará em maior durabilidade da aparência final sem a necessidade
de frequentes acções de manutenção directa sobre as superf ícies de chumbo.
2. Dada a experiência insatisfatória do passado das esculturas recentemente limpas
de chumbo que requereram manutenção muito frequente (ou seja, menos de seis
meses) e tendo em conta que para realizar acções directas sobre as superf ícies de
chumbo são exigidas competências específicas, recomenda-se que nenhuma acção
que envolva o tratamento com (ou manipulação de) produtos químicos seja realizada de forma rotineira pelo pessoal do Palácio.
3. Poeira, sujidade e em particular os dejectos das aves, ir-se-ão acumular com o tempo. Recomenda-se que estes sejam removidos por lavagem suave com escovas macias, pelo menos uma vez por ano, e mais frequentemente se o aspecto das esculturas o recomendar.
4. Devem ser implementadas medidas para reduzir a dureza da água circulante a níveis
aceitáveis para minimizar a formação de incrustações nas superf ícies molhadas das
estátuas nas fontes.
5. A dureza da água de circulação deve ser monitorada regularmente, pelo menos duas
vezes por ano.
6. As mudanças na aparência das esculturas devem ser monitoradas e documentadas
numa base regular, por exemplo, a cada seis meses, para avaliar a evolução no tempo
do revestimento aplicado.

3. Lagos e fontes de pedra
A maioria das fontes que foram restauradas durante o projecto estava em mau estado,
particularmente no que diz respeito à sua capacidade de retenção da água. Em geral, as
bacias tinham partes das suas fundações expostas, de modo que se encontravam desequilibradas, ou seja, de um lado estavam apoiadas na sua fundação enquanto que no outro lado
lhes faltava esse apoio. Por isso, os blocos de pedra que formam os bordos da bacia tinham
pouca ou nenhuma protecção, resultando na separação dos blocos com a consequente perda
de água da respectiva bacia. Este problema tem-se desenvolvido como resultado da contínua
erosão do solo devido ao escoamento superficial que remove a terra batida dos passeios circundantes. Em alguns casos, raízes grossas das árvores das proximidades também contribuíram para a ruptura e para as consequentes perdas de água. Na fonte de Neptuno atribuído a
oficina de Bernini, teve que ser construído um reforço forte para compensar a instabilidade
que lá existia.
Embora algumas medidas tenham sido tomadas para assegurar uma protecção inicial
das fundações mais instáveis e a intervenção tenha fortalecido a alvenaria que forma as ba-
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cias, muitos dos lagos ainda estão em situação precária e, por isso, é imperativo que as suas
fundações sejam reparadas com espessura apropriada de novo aterro para conferir protecção adequada às bacias de retenção.
Para manter as bacias de pedra dos lagos em bom estado requere-se um trabalho de
remediação abrangente a ser realizado em todos os caminhos que convergem para os lagos
a fim de diminuir a erosão do solo, que é reforçada pela inclinação geral dos jardins. Em
particular, é importante melhorar as áreas que circundam as fontes em risco, tais como a
Cascata Grande, as fontes menores perto dela, assim como a Fonte de Neptuno (Bernini).
Para este fim, nova terra batida tem que ser adicionada e sistemas de drenagem superficial devem ser projectados para todos os caminhos de maior inclinação, de forma a concentrar a escorrência nesses drenos, não permitindo que a água circule erraticamente sobre os
caminhos erodindo a sua superf ície. Os drenos, devidamente protegidos com pavimentação
de blocos para diminuir a erosão do solo, devem ser concebidos de modo a direccionar a
água para os bosquetes vizinhos ou jardins.
É necessário um acabamento cuidado para fornecer a protecção às fundações das bacias de pedra, mantendo a taxa de erosão o mais baixo possível. Apesar de haver certa margem de manobra na escolha do material a ser utilizado para cobrir a superf ície dos passeios,
uma inspecção breve sugere que solução original usada nos jardins terá sido um aterro de
tout-venant de pedreiras de basalto da região. Por isso, sugere-se que este tipo de material
seja considerado aquando da escolha das manchas de empréstimo para extracção do material de aterro.

4. A água das fontes
Como mencionado anteriormente para o caso das estátuas de chumbo em lagos, a dureza da água é um factor crítico, não só para estes elementos, mas também para os de pedra.
Embora tenha sido instalado um novo circuito hidráulico, ele não incluiu um sistema adequado de filtragem nem a instalação de um sistema de redução da dureza da água. A água
que entra no circuito hidráulico das fontes nos jardins tem os seguintes problemas:
• Embora a água tenha uma concentração de nitratos elevada, o desenvolvimento de
algas é aparentemente controlado pela concentração de fosfatos presentes na água,
que é relativamente baixo.
• Os nutrientes presentes na água de abastecimento podem ser aumentados pela
decomposição de matéria orgânica, como folhas, excrementos de pássaros, peixes
mortos ou outros organismos, que se podem desenvolver ou cair nas fontes, o que
contribuirá para um maior desenvolvimento de algas.
• Resíduos de fertilizantes utilizados nos jardins ou nas áreas circundantes podem-se
infiltrar no sistema hidráulico e contribuir para a proliferação de algas.
• Tem alta concentração de iões de cálcio e pode ser considerada como dura, ou seja,
é uma água incrustante.
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Consequentemente, o desenvolvimento de algas pode resultar no entupimento dos bicos dos jactos nas fontes decorativas, enquanto que a elevada dureza da água resultará em
depósitos calcários nas áreas que são frequentemente molhadas pela água com secagem
posterior. Para reduzir a proliferação de algas, a cobertura do grande Tanque Superior ou
do Curro seria uma primeira acção, já que esta medida irá imediatamente reduzir a proliferação de algas e evitar que detritos caiam na água formando nele uma camada de depósitos
orgânicos.
A maior componente da dureza é inerente aos poços de abastecimento e, portanto,
é necessário implementar um sistema de amaciamento imediatamente à saída do sistema
de bombeamento. Para reduzir o incremento progressivo da dureza devido à evaporação
da água nas superf ícies expostas nas fontes e lagos, e para limitar a entrada de luz para o
ecossistema aquático, pode ser considerada a introdução de plantas aquáticas decorativas,
mas a definição da espécie mais adequada de plantas aquáticas é deixada para consulta a
especialista na matéria.
Logo que a dureza da água dos poços seja mantida a nível satisfatório, um contrôlo
regular da dureza na água de circulação permitirá definir quando é necessário adicionar
nova quantidade de água para compensar o efeito de endurecimento devido à evaporação.
Para além da instalação do sugerido sistema de redução da dureza, uma instalação de
filtração deve também ser considerada. A especificação do sistema de filtração mais adequado deve ser solicitado a profissionais nesta área, no entanto, algumas recomendações gerais
podem ser feitas. A água reciclada através do Tanque Superior carrega uma certa carga de
algas vivas que, a partir de lá, voltam a entrar no circuito. Assim, a instalação de um sistema
de filtração na tubagem de saída irá ajudar a reduzir a biomassa em circulação. A obstrução
dos jactos das fontes é uma consequência directa da biomassa formada e que circula no sistema hidráulico. Para evitar ou pelo menos reduzir a incidência desse fenómeno, sugere-se
que sejam instalados localmente filtros finos para reter a biomassa em suspensão na água.
Isso poderia ser implementado na saída do Tanque Superior onde a água entra no sistema
hidráulico para as fontes e na saída do Tanque Inferior ou de Recolha quando ele é bombea
do de volta para o Tanque Superior.
Para manutenção geral são sugeridas as seguintes recomendações:
1. Limpeza regular dos tanques e lagos do circuito hidráulico.
2. Instalação de uma cobertura no Tanque superior para prevenir a entrada de detritos
na água e para reduzir a quantidade de luz que é recebida pela água de forma a reduzir a proliferação de algas.
3. Introdução de plantas aquáticas decorativas (espécies a definir) de folhas largas para
cobrir aproximadamente 50% da superf ície da água.
4. Redução do uso de fertilizantes e pesticidas nas áreas vizinhas dos lagos e fontes.
5. Não permitir a presença de peixes nos lagos.
6. Aplicação de extracto de palha de cevada (Hordeum vulgare) para prevenir a
proliferação de algas por redução da concentração de nutrientes, seguindo as instruções do fabricante quanto à quantidade e modo de aplicação nas diferentes fontes
e lagos, de acordo com os respectivos problemas específicos.
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Entende-se que é necessária uma monitoração regular para detectar eventuais problemas que possam ocorrer nas fontes, por exemplo bicos entupidos. Isso também inclui
a verificação regular da dureza da água no circuito hidráulico, pelo menos duas vezes por
ano, para detectar quaisquer alterações significativas que possam precisar de ser resolvidas.

5. Canal de azulejos
Um dos principais problemas do Canal é a ocorrência periódica de cheias. Este tem
sido um fenómeno natural desde a sua construção, que provavelmente terá sido agravada por
novos empreendimentos urbanísticos e construções na sua bacia hidrográfica a montante.
Embora seja impossível eliminar esse problema, é importante ter em conta que uma boa
cooperação entre os responsáveis pelo Palácio e as autoridades gestoras do Território é de
grande relevância para a mitigação dos impactes das inundações sobre os activos dos jardins.
Foi demonstrado durante esta intervenção que algumas acções podem ajudar signifi
cativamente na mitigação dos problemas causados por estas catástrofes. Como sejam, manter o curso de água que corre dentro dos jardins o mais limpo possível de vegetação obstrutiva, especialmente as canas e juncos, tanto no canal de entrada como na parte de saída para
além da área decorada com azulejos. Isto permitirá que a água escoe mais rapidamente e irá
impedir o transbordamento do canal. Manutenção semelhante do leito a montante contribuirá também para minimizar os perigosos picos de cheias.
Para esta finalidade, a monitoração regular e a limpeza do leito do canal são necessários. A monitoração também deve ser estendida às superf ícies cobertas de azulejos para
determinar se alguns deles estão em risco de se separar, de modo a evitar perdas de azulejos
soltos quando ocorrer nova inundação. Portanto, logo que quaisquer sinais de destacamento
iminente sejam detectados, é imperativo que sejam tomadas medidas urgentes de remedição para os resolver. Sugere-se que todas as recolocações de azulejos sejam realizadas apenas por conservadores-restauradores profissionais.
Enquanto que as paredes do canal parecem estar bastante estáveis, a área da parede
leste reconstruída depois da cheia de 1967 está provavelmente menos estável e precisa de
ser monitorada.
Os regos de drenagem ao longo das paredes do canal precisam de ser refeitos para
terem condições de escoamento adequadas e devem ser sujeitos a manutenção regular para
evitar a erosão do solo na base visível do muro.
Em resumo, as seguintes necessidades de manutenção devem ser destacadas:
1. Eliminar regularmente a vegetação obstrutiva das margens dos cursos de água, especialmente as canas e juncos, bem como ramos caídos.
2. Implantar a drenagem superficial adequada nas áreas externas confinantes com o
Canal de Azulejos. Os regos de drenagem devem ser convenientemente revestidos
para evitar a erosão do solo e outros potenciais danos nas paredes.
3. A área com camada de azulejos abaulada parece estar estruturalmente segura, e
apenas com o revestimento de azulejos parece estar fora do plano. No momento
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em que esta área for objecto de intervenção de conservação, deve ser realizada uma
inspecção completa da estrutura de alvenaria subjacente.
4. A parede isolada entre o Rio Jamor e a Ribeira das Forcadas necessita de ser monitorada regularmente e mantida em condições.
5. A camada de alvenaria do leito do canal deve ser inspeccionada e compensadas
quaisquer perdas, especialmente após os episódios de cheias.
6. As superf ícies cobertas de azulejos devem ser inspeccionadas para determinar o
risco de desprendimento, especialmente após inundações graves.
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Glossário
Designações em português e inglês dos jardins, fontes e outros elementos do
Palácio Nacional de Queluz
Inglês

Português

Outros nomes

Malta garden
Jardim de Malta
			

Jardim dos Azereiros
Jardim Novo

Hanging garden
Jardim Pênsil
			

Jardim de Neptuno
Jardim Grande

Prince’s potager

Horto do Príncipe

Maze

Jardim do Labirinto

Ball court

Jogo da Pela

Cascade lane

Alameda da Cascata

Sycamore plaza

Largo dos Plátanos

Medallions’ lane

Alameda das Medalhas		

Malta garden fountain

Lago do Jardim de Malta

Neptune fountain

Lago de Neptuno

Nereid fountain

Lago da Nereida

Monkey fountain (E&W)

Lago dos Macacos (N&P)

Dolphin fountain

Lago do Jardim de Malta

Shells’ fountain

Lago das Conchas

Shell fountain (E&W)

Fonte das Conchas (N&P)

Great Cascade

Cascata Grande

Shell Cascade
Cascata das Conchas
			
Azulejo Canal

Canal de Azulejos

Dragons’ fountain

Lago dos Dragões

Dragon fountain

Fonte do Dragão

Jogo da Bola

Dolphin fountain
Lago de Anfitrite

Cascata Pequena
Small Cascade

Medallions’ fountain

Lago das Medalhas

Neptune fountain (Bernini)

Fonte de Neptuno		

		
			
Gate of Fame
Pórtico da Fama
			
Rape of Proserpine

Rapto de Proserpina

Aeneas and Anchises

Anquises e Eneias

Cain and Abel

Caim e Abel

			
			
Venus and Adonis
Vénus e Adónis

Memnon fountain
Fame’s Gate
Main Gate
Portal of Fame
Portal da Fama
Rape of Persephone
Samson and the Philistine

			

Story of Melos
Dido and Aeneas
Sucessos de Melanto
Dido e Eneias

Bacchus and Ariadne
Baco e Ariadne
			

Wedding of Bacchus
Núpcias de Baco

			
Meleager and Atalanta
Meleagro e Atalante
			

Diana and Endymion
Adonis and Diana
Sucessos de Endimão

Vertumnus and Pomona

Vertumno e Pomona

Mars

Marte

Minerva

Minerva

Spring

Primavera

Summer

Verão

Autumn

Outono

Apollo
Apolo
			
Diana

Sucessos de Vertumno

Adonis
Adonis

Diana

http://www.pnqueluz.imc-ip.pt/pt-PT/jardins/jardins_esculturas_cheere/ContentList.aspx
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