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S. FRUTUOSO REVISITADO 

OU A RECENTE REVITALIZACAO 


DO MONUMENTO* 


LUiS F. DE O. FONTES 

UNIDADE DE ARQUEOLOGIA 


1. Introducao 

Destruic;ao e abandono sao. inequivocamente. as palavras que 
mais frequentemente se ouvem quando se fala em Patrimonio Cul
tural. A persistencia da sua utilizac;ao. a par da pouco habitual 
referencia a protecc;6es, recuperac;6es , revitalizac;6es e estudos, so 
pode significar que a situac;ao nao se tem alterado. 

o patrimonio arqueologico nao escapa ao panorama geral. e 
proteger cont inua a ser a angustiante preocupac;ao quando, pelo 
contrario, se deveriam concentrar todos os esforc;os na investlga
c;ao, recuperac;ao e revitalizac;ao de sitios, monumentos, colecc;6es, 
museus. etc. 

Neste quadro, a revitalizac;ao do monumento de S. Frutuoso 
constitui uma excepc;ao. Nao so pela inversao da tendencla geral de 
que podera constituir 0 exemplo impulsionador, para esta regiao, 
mas tambem pelos resultados da intervenc;ao multidisciplinar que, 
nao se esgotando nas acc;6es real izadas , permite ja fazer uma refle
xao sobre a sua eficacia e potencialidade de desenvolvimentos 
futuros. 

o texto que a seguir se apresenta pretende ilustrar as diferentes 
eta pas desenvolvidas no ambito do processo de revitalizac;ao do 
monumento de S. Frutuoso Atraves da descriC;ao das acc;6es 
desenvolvldas deseJa-se, essencialmente, remeter para 0 principio 
de que qualquer processo de revitalizac;ao em monumentos ou 
conJuntos historicos deve ser orientado para a sua plena fruiC;ao , 
considerada numa perspectiva global, em que se contemplem as 
diversas relac;6es existentes entre 0 monumento e a sua envolvente 
(UNESCO, 1976). 
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2. Breve caracterizacao Historico-GeogrMica 

o monumento de S. Frutuoso e uma capela martirial do seculo 
VII. mandada eriglr pelo bispo bracarense S. Frutuoso para abrigar a 
sua sepultura. ao lado de um mosteiro consagrado a S. Salvador. 

Localizando-se num pequeno outeiro denominado Montelios. 
perto de Braga. que se destaca do sope das elevac;6es que a Sui 
limitam a bacia hidrografica do rio Cavado e dominando a ampla 
planicie que se estende ate ao rio. a sua implantac;ao marca exacta

mente a transic;ao da ribeira agricultada para a encosta florestada. 
do «ager» para 0 «saltus». 
Reconstruida na epoca da Reconquista Crista. acompanhando pro
vavelmente a implantac;ao do culto de S. Frutuoso. posteriormente 
votada ao esquecimento e emparedada entre as alas do convento 
anexo da Ordem de S. Francisco. a pequena capela viria a ser 
redescoberta em 1897 pelo arquitecto Ernesto Korrodi. Ja neste 

seculo. entre 1931 e 1938. foi obJecto de um polemico processo de 
restauro. orientado por Moura Coutinho. realizando-se a sua quase 
integral reconstruc;ao'. 

A importancia do monumento foi reconhecida. promovendo 0 

Estado Portugues a sua classificac;ao como Monumento Nacional 
- Decreto nO 33587. de 27/3/1944. Em termos praticos. esta 
classificac;ao significou a implantac;ao de uma area de protecc;ao 
«non aedificandi» em torno da capela. com um raio de 50 metros. 
bem como a transfe rencia para 0 Estado da responsabilidade de 
conservac;ao Hsica da construc;ao 2 

o progressivo abandono a que 0 monumento foi votado apos a 
interrLJpc;ao do restauro. por um lado. e 0 grande crescimento urba
nistico da cidade de Braga. sem qualquer plano director especifico. 
por outro lado. vieram a traduzir-se na acelerada degradac;ao fisica 
da capela e no rompimento do equilibrio paisagistico envolvente. 

Em 1986. e na sequencia de continuas man i,festac;6es pGblicas 
de apreensao pelo estado de degradac;ao em que a capela de S. 
Frutuoso se encontrava. iniciou-se um processo de revitalizac;ao do 
monumento em que. embora de uma forma nao institucionalizada. 
se empenharam diversas entidades. procurando garantir a interdis
ciplinaridade necessaria aabordagem de uma situac;ao em que se 
cruzavam diferentes areas de conhecimento e de interesse 3 

1

'. 

- Fac-s imlle da gravura (I) de 

FrancIsco e a parte do con' 

espa<;:o encontra-se a cape 
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S. Frutuoso revisitado. ou a recente revitaltzac;ao do monumento 

1 - Fac-simile da gravura (I) do livro de Moura Coutinho . A torre da igreja de S. 

Francisco e a parte do convento imediatamente anexa ja nao existem . Nesse 

espac;o encontra-se a capela de S. Frutuoso . 
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2 - Fac-simile parcial da gravura (X II ) do ilvro de Moura Couttnho. 
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3. A Revitalizac;ao 

Prioritariamente orientada para a conservac;:ao da capela e pro

tecc;:ao do espac;:o envolvente. a revitalizac;:ao contemplou igual

mente os aspectos relacionados com a vigilancia. apoio pedag6
gico e divulgac;:ao. 

3. 1 Conserva98o do monumento 

A degradac;:ao da capela apresentava nfveis bastante criticos. 

manifestando-se particularmente no seu interior os forros e supor

tes do telhado. em madeira. encontravam-se completamente apo

drecidos devido ao ataque de fungos e insectos; as argamassas de 

enchimento e uniao das paredes e dos raros vestfgios de ab6badas 

de tiJolo apresentavam uma desagregac;:ao acentuada. por perda 

dos componentes plasticos; os elementos de granito. calcario e 

marmore das paredes. impostas. capiteis e fustes. apresentavam 
tambem colonizac;:6es de musgos e ifquenes. com algumas superfi

cies ja com ligeiros descasques. 

3 - Pormenor do telhado antes da substituir;;1io . Notar a intensa desagregar;;1io dos 
bordos das tel has. 

Todos estes processos de corrosao tinham origem na infiltra

c;:ao de aguas pluviais atraves do telhad0 4 , que e constituido por 

canais de telha plana de O. 

laterais onde assentam as 
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canais de telha plana de 0.50xO.55xO.035 metros. com rebordos 
laterais onde assentam as tel has de cobertura. curvas . As telhas 
foram fabricadas como aproximac;:ao as de tipologia romana. nao 
possuindo porem. a mesma qualidade 

Sendo extrema mente porosas. fortemente empenadas. com os 
cantos desagregados e encontrando-se cerca de 40% delas fractu
radas. nao constituiam qualquer isolamento. tanto mais quanto 
assentavem directamente no forro de madeira. 0 contacto directo 
da agua com os madeirames suscitou 0 desenvolvimento de colo
nias de insectos e de fungos. e os escorrimentos intensos pelas 
paredes provocaram a lenta desagregac;:ao das argamassas.levando 
a abertura de fissuras e ao abatimento parcial e localizado de alguns 
arcos. 

A soluc;:ao encontrada resultou do compromisso entre os requi
sitos tecnicos necessarios ao perfeito isolamento das coberturas e 
a necessidade de nao introduzir quaisquer alterac;:6es que inviabili 
zassem 0 estudo e eventuais projectos futuros de restauro integral 
dos interiores. em particular dos sistemas de abobadamento. 

Mantendo 0 desenho arquitectonico existente. estruturalmente 
sem quaisquer riscos e bastante plauslvel do ponto de vista de 
reconstituic;:ao. introduziu-se uma nova soluc;:ao ao nivel da enge
nharia 5: 

Recuperac;:ao das tel has. ligando as partes fracturadas com 

gram pos de arame zi ncado eli nhadas de sisal a rgamassadas; 


Colocac;:ao de um novo forro de cobertura. assente em bar

rotes com intervalos de 0.20 metros. em madeira de 

castanho; 


Colocac;:ao de isoladores entre 0 forro de madeira e as 

telhas. com as seguintes sequencia e caracteristicas: A = 

pia cas de aglomerado de madeira (platex). com 0.005 

metros de espessura; B = tela asfaltica. com 0.0025 metros 

de espessura; C = poliuretano transparente (plastico). com 

0.001 metros de espessura; 0 = argamassa de cimento e 

areia com cerca de 0.025 metros de espessura. armada com 

rede de arame zincado. destinada essencialmente a adaptar

-se as irregularidades dos canais. possibilitando 0 seu 

assentamento regular . 
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Oecorridos cerca de dOls anos . a eficacia desta solu<;:ao 3 .2 Prolecc;ao do espac;o 
encontra-se perfeltamente demonstrada. tendo conseguido elimi


nar radical mente qualquer infiltra<;:ao de agua . A sua durabilidade 
 A situa<;:ao ca racterizav 
esta prevista para mais de ci nquenta anos. tes de urbaniza<;:ao a Sui, de 

de Dume. A med lo prazo c 

estender ate a referlda pov 

encosta florestada. Ja quas
S. FRUTUOSO . NOVO SISTEMA DE COBERTURA 

l 
[ 
J ,
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l 
[ 
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-------------~ 

4 Esquema descritivo da nova cobertura aplicada na capela. 

1 sisal argamas s ado 
2 grampos de arame 
3 telhas 

cimento + areia 

5 rede de arame 


pListic o 
tela asfaltica 

• aglomerado de ' madeira 
I forro de madeira 

II barrotes de madeira 

@---/ 

'l 
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S. Frutuoso revlsitado. ou a recente revnalizac;:i'!o do monumento 

3 .2 Pro(eCC;80 do espac;o envolvente 

A situac;:ao caractemava-se pelo avanc;:o rapido de varias fren

tes de urbanizac;:ao : a SuI. da cidade de Braga; a Norte. da povoac;:ao 

de Dume . A medio prazo corria-se 0 risco de a malha urbana se 

estender ate a referida povoac;:ao de Dume. eliminando a zona da 

encosta florestada. Ja quase inexistente. que ainda hoje separa 0 

espac;:o rural do espac;:o urbano - encosta de Montelios e Quinta da 

Ordem . 

Toda esta zona . em conJunto com a ampla varzea que se 

estende ate ao rio Cavado. const itui a sobrevivencia do ordena

mento territorial medieval . ilustrando perfeitamente os espac;:os 

correspondentes ao «ager» e ao «salt us». 

5 - Panoramic a da area envolvente do monumento. reveladora da sua inserc;:i'!o 
rural . 

De ass inalar ainda que a capela de S. Frutuoso. tal como 0 

convento de S. Francisco anexo. e uma construc;:ao religiosa de 

implantac;:ao inequivocamente rural. construfda deliberadamente 

afastada de qualquer contacto urbano. bem na tradic;:ao monastica 

medieval. 
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A envo lvente paisaglst ica do monumento deveria . portanto. 

considerar essa relac;:ao espacial , aspecto que a area de protecc;:ao 

minima legal de 50 metros nao contemplava, A situac;:ao agravava

-se porque os prOJectos de urbanizac;:ao tambem nao previam 0 

estabelecimento de qualquer relac;:ao espacial com 0 monumento. 0 

que conduziria ao seu completo desenquadramento e «asfixia ». 

A unica forma posslvel de salvaguardar a inserc;:ao do monu

mento na paisagem e racionalizar 0 crescimento urbano envolvente 

foi a de alargar a sua area de protecc;:ao. atraves do recurso a figura 

Jurfdica de ZONA DE PROTECC;AO ESPECIAL (ver nota 2) . 

6 - A relatlva proximidade de novas urbaniza<;oes est lveram na base da proposta 

de crla<;i'lo de uma Zona de Protec<;i'lo Espec ial. 

Este conceito de Zona de Protecc;:ao Especial nao devera. 

porem, ser entendido de um modo estatico. bloqueador. mas antes 

como um instrumento dinamico, que assegure qualidade e harmo

n ia as transformac;:6es do terrltorio, nomeadamente atraves da 

garantia de part iclpac;:ao de espec ialistas de diferentes areas . desde 

a Historia e Arqueologia ate a Arquitectura e Ordenamento Terr ito

rial. 
Obedecendo a est a perspectiva . a ZPE pro posta (ver f ig. 7) foi 

cons iderada como a que mais eficazmente poderia ser defendida. 

7 - Extracto das folhas 56 e 7 

Cartografl cos do Exerclto. 

propo sta em 1987 . 



S.'Frutuoso revisitado, ou a recente revltaliza.;:ilo do monumento 

AL"L!il Prolct;. (; iio - 50 mctrolS 
/~(Jn' E&pt! iJtl d· l'rol""c.w 

(Pro post a SIUZN - 19t!8) 


CQn.'l lruc.O~ r"eee:nte6 

rl.utnUlh,;Ot!S ['raj Lt~ l d.J · <..w 


mn (!~t udQ 


7 - Extracto das folhas 56 e 70 da Carta de Portugal , 1:25000, dos Servi.;:os 

Cartograticos do Exerc'ito , com indica.;:ilo da Zona de Protec.;:ilo Especia l 

proposta em 1987 . 
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embora transigisse , a Sui, com urban izac;;oes e vias de comunica

c;;oes projectadas 6 

3 .3 V/g//ancla , ap% pedagog/co e d/vu/gar;ao 

A contratac;;ao de um guarda-guia para 0 monumento. assegu

rada pelo Instituto Portugues do Patrimonio Cultural a partir de 
1987, constituiu 0 passo fundamental no arranque da revitaliz2c;;ao, 

quer porque garantiu a vigili'incla efectiva do monumento quer 

porque permitiu a sua manutenc;;ao quotidlana . Aspectos efectiva

mente importantes pois nao se pode pensar em frLJic;;ao de monu
mentos sem que haja controle de acesso, vigilancia das estruturas 

e/ou obras de arte e limpezas de manuetnc;;ao (ervas, poeiras, etc .). 
Procedeu-se entao a instalac;;ao de um pequeno nucleo exposi

tivo numa sala anexa a igreja de S. Francisco?, e que surgiu como 

res posta anecessidade de se recolherem os elementos arquitecto
nicos que se encontravam dispersos pelo chao da capel a, terrenos 

envolventes e dependencias arruinadas do convento anexo . 

A qual'idade estetica e interesse historico de alguns desses 
elementos, como capiteis, frisos e impostas, justificavam a sua 

exposic;;ao publica . Concebeu-se assim uma exposic;;ao permanente 

que os integrasse, em conjunto com textos e fotografias alusivas 

quer ao bispo S. Frutuoso e sua epoca quer a hlstoria e arquitectura 
do monumento. 

A crlac;;ao da exposiC;;80 permitiu, igualmente, preencher a 
lacuna que constituia a ausenCla de quaisquer elementos de apoio 

pedag6gico, tornando possivel uma melhor compreens80 do monu

mento nao so aos visitantes comuns como tambem, e sobretudo, as 
populac;;oes escolares. 

Um outro aspecto fundamental da revitalizaC;;80 passava pela 

divulgaC;;80 do monumento, que julgamos poder ser feita ou 

orientar-se preferencialmente para dtJas areas: uma, a do turismo, 
sem duvida a de maior impacto, ate pelas incidencias economicas, e 

que dever-a ter uma dimensao internacional considerando exacta

mente a projeCc;;ao internacional que a capela de S. Frutuoso alcan- I 

c;;ou; a outra, de resultados menos visiveis ou quantificaveis mas de 1 
uma importancia inquestionavel, e a do ensino - a divulgac;;ao do 
monumento junto das escolas, nomeadamente atraves de visitas 

organizadas no ambito de diferentes programas curriculares, cons

tituira talvez a melhor forma de preservar e Justificar a sua 
existencia. 

8 - AspeclO parcial da sala ondl 



S. Frutuoso revisitado. ou a recente revitallzac;i!o do monumento 

8 - Aspecto parcial da sala onde se encontra 0 nucleo expos itivo de S. Frutuoso. 
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A activac;:ao dos mecanismos e c ircuitos da divulgac;:ao / pro

moc;:ao tur istica sendo, de um modo geral. da competencia das 

Comissoes Regionais de Turismo, conta frequentemente com a 

colaborac;:ao de outras entidades na produc;:ao de elementos basi

cos de apoio adivulgac;:ao, como sejam cartazes. folhetos e brochu

ras, colecc;:oes de postais e de diapositivos, etc . A este nivel deve 

ter-se em considerac;:ao os elevados padroes de qualidade que 0 

turismo hoje exige . 

No que ao monumento de S. Frutuoso respeita. registe-se aqui 

o apoio dado pela Comissao Regional de Turismo do Verde Minho a 

um projecto apresentado pela Unidade de Arqueologia da Unlversi

dade do Minho, em que se incluia a produc;:ao de uma brochura 

sobre a capela de S. Frutuoso (ja editada). 

Pela Junta de Freguesia de Real foi tambem editado um cartaz . 

4. Para uma fruic;ao plena 

Retomando 0 principio referido na introduc;:ao deste artigo, de 

que qua lquer revitalizac;:ao deve ser orientada para a plena fruic;:ao 

do monumento ou conJunto historico, finalizaremos com algumas 

reflexoes a proposito da perspectiva global que devera orientar essa 

fruic;:ao, adiantando em paralelo algumas ideias sobre possiveis 

desenvolvimentos do processo de revitalizac;:ao implementado em 
S. Frutuoso . 

Reflexoes e ideias que julgamos tao oportunas quanto necessa

rias, ja que a revitalizac;:ao de S. Frutuoso se fez sem qualquer 

reflexao previa conJunta e sem qualquer projecto integrado OU um 

simples plano de trabalhos, abrindo possibilidades ao eventual 

desvirtuamento do sentido e eficacia do que ja foi feito . correndo 0 

risco de repetir-se a situac;:ao de 1931-1938 . Neste sentido. deve

rao tambem entender-se como uma prlmeira tentativa de sistemati

zac;:ao do processo, susceptivel de servir de base a futuras acc;:oes a 
realizar em Montelios. 

Ir a S. Frutuoso de Montelios nao e, simplesmente, ir visitar a 

capela pre-roman ica A sensac;:ao de fruic;:ao comec;:a logo ao 

penetrar-se no sinuoso caminho. marginado por muros altos cober 

tos de vegetac;:ao , que va i desembocar no arejado largo fronte i ro a 
igreja de S. Francisco . 

Ai a sensac;:ao acentua-se : 0 enquadramento das casas de 

lavoura. as sombras frescas das olive i ras. a panoramica larga e 

luminosa da ampla pianici 
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luminosa da ampla planicie agricultada que se estende ate ao rio 
Cavado. a quietude do lugar. conferem uma outra dimensao ao 
monumento . 

A pequena capela. apesar de se encontrar sobreelevada e pos

suir LJma volumetria distinta que a individualiza da igreja e convento 
de S. Francisco. quase passa despercebida. Normalmente. s6 

depois de se observar 0 espa<;:o envolvente e que 0 olhar se detem 
na salida mas elegante constru<;:ao de granito. 

A perspectiva global que subjaz a nossa reflexao come<;:a aqui a 
definir-se: a capela de S. Frutuoso nao existe por si so. bem pelo 

contrario. faz parte indissociavel de um todo coerente em que 0 

espa<;:o envolvente detem um peso signlficativo . E significativ~ por
que. entendido como 0 quadro natural e construido. afecta . efecti
vamente. 0 modo como 0 monumento e fruido. 

A importancia de Montelios como espa<;:o envolvente de S. 
Frutuoso e pois manifesta. sendo a sua salvaguarda uma exigencia 
que resulta do seu caracter essencial. A propria designa<;:ao de S. 

Frutuoso de Montelios. utilizada ja desde 0 SE3cUlo XB• ao associar a 
capela (identificada pelo nome do santo) ao lugar. constitui a 

melhor demonstra<;:ao da interliga<;:ao entre monumento e espa<;:o 
envolvente . 

Referimos algumas linhas acima que a capela de S. Frutuoso 
quase passa despercebida entre a igreja de S. Francisco e as cons
tru<;:6es anexas do convento. abandonado e parcialmente em rui

nas. Ha cerca de 60 anos atras nem sequer era visivel do exterior. 
pois encontrava-se emparedada sob a ala Sui do convento. demo
lida na altura da reconstru<;:ao de que foi objecto entre 1931 -38 

(COUTINHO. 1978). Para se ter acesso a plataforma onde se implanta 
ou ao seu interior. ainda hOje e necessario entrar na igreja de S. 

Francisco . Esta circunstancia remete. por si so. para a existencia de 
uma forte rela<;:ao espacial entre 0 monumento e outras edifica<;:6es . 

sem par em causa . obviamente. a sua individualidade como produ
<;:ao arqultectonica. 

o que importa reter e que os ediHcios. sobretudo quando tao 
dlrectamente associados. tambem sao componentes que devem ser 
considerados para a obten<;:ao do equilibrio e manuten<;:ao do 
caracter especifico do monumento9. 

Observa<;:oes similares as anteriormente expostas tinham-nos 
ja conduzido. aquando da instala<;:ao do nucleo expositivo. a sugerir 

a cria<;:ao de um circuito de visita no qual se integrariam. para alem 
do refefldo nucleo e a capela de S. Frutuoso. a igreja de S. Francisco 
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(com excelentes decorat;:i5es interiores de talha barroca), a sacristia 

(com um riqufssimo arcaz e relicario renascentistas) e finalmente 0 

cadeiral tambem renascentista do coro (recentemente restaurado 
por tecn icos do Instituto Jose de Figueiredo) . 

No conJunto, as diversas act;:i5es desenvolv idas , embora insti 

tucionalmente dissociadas, convergiram num mesmo obJectivo 

possibilitar uma melhor fruit;:ao do monumento . Eassim possivel. e 

perfeitamente justificavel. falar-se em projecto global de revitaliza

t;:ao de S. Frutuoso . Justificavel. pelo que ja foi feito . Possivel , pelas 

poten c ial idades de desenvolvimento e optimizat;:ao que se oferecem . 

Concluiremos com algumas sugesti5es 

Classificat;:ao da igreJa e convento de S. Francisco como 
Imovels de interesse Publico, constituindo com a capela de 

S. Frutuoso um conJunto de interesse historico-cultural; 

realizat;:ao de escavat;:i5es arqueologicas, que permitam 

acrescentar um novo conhecimento historico nao so ao 

monumento em si como relativamente a epoca de S. 

Frutuoso ; 

Criat;:ao de uma Zona de Prote c t;:ao Especial que assegure a 

manutent;:ao do equil ibrio pai sagisti c o envolvente . Como 

alternativa a potenciais urbanizat;:i5es, a instalat;:ao de estru
turas de alojamento turistico , por exemplo um parque de 

54 	 cam pismo, ser ia susceptivel de se adequar melhor as eXlgen
cias de uma area protegida ; 

Recuperat;:ao do convento de S. Francisco que, para alem de 

dever integrar-se no circuito de visita, poderia ser explorado 

turistica e cultural mente. Seria excelente, por exemplo, para 

a instalat;:ao de um eco-museu regional orientado para os 

valores etnograficos da regiao (folclore, tecnologia agri 
cola, religiao popular , etc. ) 

• 	 Este artigo desenvol ve um .Poster» apresentado pelo autor ao SYMPOSIUM ON 

SCIENCE, TECHNOLOGY AND EURO PEAN CULTURAL HERITAGE, Bo lo nha, Itali a. 

Junho de 1989, sobre a problemati c a da revitaliza<;ilo do monumento de S. 

Frutuoso. Contamos para esse eleito com 0 patrocinio da Comlssil o Reg io nal de 

Turismo do Verde Minho 

NOTAS 

1 - Dlvergenclas entao surgld2 
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o rlgl naram a suspensao do 
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telhados , a . ruina » arruino 

M ON TE IRO. 1939). 

2 - Conlrontar legisla <;: ao eXISI 

em Inst ltuto Portugues do 

gla - Legls/ar;ao , vol. 3 , 1! 

3 - Desencadeada pela Junta ( 

mente 0 apo lo e cola bora 

Arqueologla da lona Norte 

Posteriormente velo a cont 

da Unlversldade do Mlnho, 

Norte e Comissao Regional 

4 - Em quantldades que se po 

dados das Cartas 1.4 .1. e 1. 4 

na reglao de Braga. reglsta 

de 1500 mm/m2, ocarrer 

ATLAS DO AMBIENTE - N< 

do Amblente , Lisboa . 1984 

5 	 ProJec to elaborado e execu 

Direc <;: ao de ServI<;:os RegIe 

mos as mlorma<;oes relat 

telhados . 

6 - A lona de Protec<;ao Espe 

proposta pelo Servi<;o Regll 

sequencia de pormenorlZac 

das algumas altera<;oes qu, 

urbanlza<;ao envolventes C 

ponsavels autarqulcos loc 

resolu<;ilo concensual, e pc 

7 - Organizado pelo autor, a nl 

S.RAl.N. eJunta de Fregu 

Paroqu ia e da Comissao Fa 

8 	 «( .. . ) ecclesla vocabulo Sar 

mento 19 do Llber Fidel (C 

9 - Nesta perspecti va e pOUC0 

de S Frutuoso, apesar da ~ 

cisc o, enviada em 1985 a 

tando a indecisilo. sugerm 

tambem a igreja de S. Fra 

pr6ximos . 



S. Frutuasa revisitada. au a recente revitaliza<;~a da manu menta 

NOTAS 

1 - Divergencias enUla surgidas. centradas na discussaa relativa a filia<;~a cultu


ral da cancep<;aa arquitect6nica , apanda «ma<;arabistas» a «visigatistas», 


arigmaram a suspensaa das trabalhas de recanstru<;~a . na eficaz fai a deci


s~a de suspensaa para a pale mica cama para a capela , embara cam canse


quencias distmtas e de sinal cantraria : a parallza<;aa da restaura traduziu-se 


na pragresslva abandana da manumenta, que entrau em acelerada estada de 


degrada<;aa. Sem guarda que a prategesse . cam fend as nas paredes e nas 


telhadas, a «[uina» arruinau-se (AzEvEDa, 1964; CauTINHa, 1978; FEla, 1954; 


MaNTEIRa, 1939) 


2 - Canfrantar legisla<;aa existente relativa a pratec<;~a da Patrim6nia Cultural 


em Instituta Partugues da Patrim6nia Cultural/Departamenta de Arqueala


gia - Legisia<;ao, val 3, 1984. 


3 - Desencadeada pela Junta de Freguesia de Real, a iniciativa recalheu Inicial 

mente a apaia e calabara<;~a da IP.P.C, atraves da Servi<;a Regianal de 

Arquealagia da Zana Narte , ent~a dirlgida pela Dr . Francisca Sande Lemas. 

Pasteriarmente veia a cantar cam a calabara<;~a da Unidade de Arquealagia 

da Universidade da Minha, Direc<;aa de Servi<;as Regianal de Manumentas da 

Narte e Camissaa Reglanal de Turisma da Verde Minha. 

4 - Em quantidades que se padem canslderar significatlvas, tenda par base as 

dadas das Cartas 14 1. e 14.2. da Atlas da Ambiente : na periada de 1931 -60. 

na regiaa de 8raga, registou-se uma quantidade de precipita<;aa media anual 

de 1500 mm / m2, acarrenda num numera de dias na ana superiar a 100. 

ATLAS DO AMBIENTE - Naticia Expllcativa 141. e 142, Camiss~a Nacianal 

da Ambiente. Lisbaa. 1984. 

5 -	 Prajecta elabarada e executada sab arienta<;aa de Matas Dias, engenheira da 55 
Direc<;aa de Servi<;as Regianal de Manumentas da Narte, a quem agradece


mas as infarma<;oes relatlvas aas aspectas tecnicas da substitui<;aa das 


telhadas. 


6 - A Zana de Pratec<;aa Especial que aqui se cansldera e a que em 1987 fai 

prapasta pel a Servi<;a Reglanal de Arquealagia da Zana Narte, e elabarada na 

sequencia de parmenarizada vislta aa lacal. Pasteriarmente faram intraduzi

das algumas altera<;oes que. aa Implicarem a rF~farmula<;aa das praJectas de 

urbaniza<;~a envalventes canduziram a sua nila aceita<;aa par parte das res

pansilveis autarquicas locais. A questaa parece estar, cantudo, em vias de 

resolu<;ao concensual , e pouco diferira da zona propasta inicialmente. 

7 -	 Organizada pela autar, 0 nucleo foi instalada com a participa<;aa financeira da 

S. R.A.Z. N. e Junta de Freguesia de Real. De salientar a calabora<;ao e apoia da 

Par6qula e da Comissaa Fabriqueira na cedencia da sala e sua adapta<;ilo. 

8 «( .. ) ecclesia vocabulo Sancti Fructuosi quod dicunt Montelias. ( .. )>>. Dacu

menta 19 do Liber Fidei (COSTA. 1965) 

9 	 - Nesta perspectiva e paUC0 campreensivel que s6 esteja classificada a capela 

de S. Frutuasa, apesar da proposta de classifica<;~o do conventa de S. Fran

cisco. enviada em 1985 ao IP.P.C. pela Unidade de Arqueolagia . Apravei

tanda a indecisaa. sugerlmos que se pandere a possibilidade de classiflcar 

tambem a Igreja de S. Francisca e os dais canjuntos de edifica<;oes mals 

pr6ximos. 
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nova igreja e re co lhiment 

petipe . 

Este proJecto obteve c. 
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