


II ENCONTRO DE

HISTÓRIA
DE LOULÉ
31 AGO E 01 SET 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
ARQUIVO MUNICIPAL
2019



FICHA TÉCNICA

Título: Atas do II Encontro de História de Loulé
Coordenação: Nelson Vaquinhas
Autores: 
Aurízia Anica
Filipa Ribeiro da Silva
Gonçalo Melo da Silva
Hélder Carvalhal
Iria Gonçalves
João Cosme
João de Figueiroa-Rego
João Pedro Bernardes
Joaquim Manuel Vieira Rodrigues
Manuel Pedro Ferreira
Maria Filomena Lopes de Barros
Mário Cunha
Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro
Patrícia Costa
Paulo Batista
Pedro Pinto
Rute Xavier Guerreiro
Zuelma Chaves
Paginação: Iconik 
Capa: Susana Leal
Imagem da capa: Frontal de altar da Igreja da Misericórdia de Loulé
Imagem da contracapa: Breviário notado. Encadernação das atas  
de vereação da Câmara Municipal de Loulé, liv. 47.
Edição: Câmara Municipal de Loulé - Arquivo Municipal
Local de edição: Loulé
Data de edição: 2019
Tiragem: 300 exemplares
Impressão: Rainho & Neves
ISBN: 978-989-8978-03-5 
Depósito legal: 457611/19

Os textos publicados são da inteira responsabilidade dos seus autores.



ÍNDICE

CONFERÊNCIA INAUGURAL

O repouso nocturno em Loulé Medieval: que possibilidades de conforto?
Iria Gonçalves 7

CIVILIZAÇÕES E CONFLITOS

A produção de ânforas no território de Loulé em Época Romana
João Pedro Bernardes 39

O Islão do rei: as propriedades dizimadoras dos muçulmanos  
de Loulé (séculos XIII-XVI)
Maria Filomena Lopes de Barros 55

Quando a vila está longe da batalha: Loulé e a Guerra (1369-1411)
Gonçalo Melo da Silva 71

SOCIEDADE, ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO

Administração e procedimentos nos Livros de Receita  
e Despesa de Loulé (século XVIII)
Patrícia Costa 89

Ocupações, sectores económicos e relações laborais em Loulé  
nos meados do século XVIII: novas interpretações no âmbito  
da História Global do Trabalho
Hélder Carvalhal, Filipa Ribeiro da Silva 107

Loulé, o Reino do Algarve e uma certa necessidade de afirmação  
social (séculos XVI-XVIII)
João de Figueiroa-Rego 127

SOCIEDADE E DEMOGRAFIA

Atentados contra o pudor na Comarca de Loulé de Oitocentos
Aurízia Anica 147



A mortalidade na freguesia de S. Clemente de Loulé (1848-1900)
João Cosme 169

Os militares do concelho de Loulé nos campos de prisioneiros  
alemães na I Guerra Mundial
Joaquim Manuel Vieira Rodrigues 187

ESPÓLIO ARQUIVÍSTICO E FOTOGRÁFICO

Fragmentos do passado: capas de pergaminhos portugueses  
reutilizados no Arquivo Municipal de Loulé
Pedro Pinto 211

Fragmentos sonoros em Loulé: vestígios de vivências religiosas medievais
Manuel Pedro Ferreira, Zuelma Chaves  223

A memória fotográfica do município de Loulé no Arquivo  
Municipal de Lisboa e na Biblioteca de Arte e Arquivos  
da Fundação Calouste Gulbenkian: 1943-1998
Paulo Batista 243

ARTE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO

A Igreja de São Clemente de Loulé nas visitações quinhentistas  
da Ordem de Santiago
Mário Cunha 263

Conservação e restauro dos frontais dos três altares da Igreja  
da Misericórdia de Loulé
Rute Xavier Guerreiro 277

Pintar com ouro: a actividade de pintores douradores  
em Loulé no século XVIII
Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro 291



277

Atas do II Encontro de História de Loulé, Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2019, pp. 277-290.

Conservação e restauro dos frontais dos três altares 
da Igreja da Misericórdia de Loulé
Rute Xavier Guerreiro*

*Santa Casa da Misericórdia de Loulé

Resumo: Integrados nos trabalhos de recuperação da Igreja da Misericórdia de Loulé 
estiveram a conservação e o restauro dos frontais dos três altares, datados provavel-
mente da segunda metade do século XVIII. Estes trabalhos revelaram o que havia sido 
oculto com obras de beneficiação há mais de cinquenta anos, tendo sido devolvido 
aos olhos do visitante todo o valor artístico que, apesar das circunstâncias,  se pode 
agora observar nestes objectos. Aqui descreve-se em linhas gerais o processo técnico 
envolvido, com alguns apontamentos sobre o ponto de vista histórico e material e uma 
chamada de atenção para uma tipologia própria, mais comum no Algarve, em que 
estes frontais se enquadram.

Palavras-chave: Conservação e Restauro; Frontais; Estofado; Misericórdia.

Introdução

O trabalho de conservação e restauro que desenvolvi sobre os frontais dos três alta-
res pertencentes à Igreja da Misericórdia de Loulé enquadra-se na sequência das acções 
de conservação e restauro que têm vindo a ser levadas a cabo desde 2011.

Este trabalho iniciou-se logo após a intervenção de conservação e restauro dos três 
retábulos por uma empresa de Lisboa e continuou por minha conta (com a colaboração 
do departamento de Conservação e Restauro do Museu Municipal de Faro) ao longo 
de dois anos.

O interesse que suscitou teve a ver não apenas com as peças, muito particulares 
quanto à sua tipologia, mas também com as estratégias e os métodos adoptados para 
resolver os problemas materiais que iam surgindo. De igual modo, foi um trabalho que 
veio a revelar um pouco mais da história artística e material, não só dos objectos em 
questão, como da história construtiva da própria igreja. 

No decorrer deste texto darei a conhecer o processo envolvido neste trabalho, ini-
ciando com uma breve abordagem histórica, artística e técnica das peças; avançando 
com apontamentos sobre o estado de conservação (geral e específico); dando a co-
nhecer de seguida em linhas gerais a intervenção de tratamento efectuada; não dei-
xando de lembrar os principais vectores deontológicos que o guiaram e que considero 
importantes.

O seu teor, querendo desviar-se da possibilidade de se assemelhar a um relatório 
de tratamento que poderia tornar-se maçador para o leitor, pretende ser antes de mais 
uma exposição de um processo que, para além de aflorar alguns métodos e técni-
cas utilizados, pretende que inspire os cuidados que qualquer peça de valor histórico,  
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artístico e cultural merece, podendo ser ao mesmo tempo uma achega para a história 
técnica e material dos objectos em questão.

Apresentação e enquadramento histórico-artístico

Fig. 1 - Vista geral da capela-mor da Igreja da Misericórdia de Loulé mostrando os frontais dos três 
altares após o tratamento de conservação e restauro.

Os três frontais, elementos integrantes das respectivas mesas de altar da Igreja da 
Misericórdia de Loulé (uma central e duas colaterais), são datados provavelmente da 
segunda metade do século XVIII, de autoria ainda não identificada. São executados em 
madeira dourada e pintada a têmpera sob as técnicas de punçoado e estofado (porme-
nor na Figura 2).1

Fig. 2 – Pormenor da técnica de pintura do frontal do altar-mor: estofado (têmpera) e punçoado.

1.  A técnica de punçoado ou cinzelado descreve-se como uma gravação feita a punção ou cinzel sobre uma prepara-
ção de cré ou gesso, criando os elementos decorativos pretendidos. A técnica de estofado consiste em pintar com 
têmpera uma superfície revestida a folha de ouro, podendo aquela seguir logo um desenho decorativo (o caso 
presente) ou ser esgrafitada, executando os elementos decorativos pretendidos (COELHO, 2004; GARCÍA, 2004). 
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Fazendo uma breve análise estilística, tanto na perspectiva tipológica como na pers-
pectiva temática, podem adiantar-se algumas notas.

Não sendo ainda conhecido qualquer inventário ou estudo sobre esta tipologia, 
sabe-se que existem vários exemplares executados na mesma técnica dispersos pelo  
Algarve, graficamente bem representados na obra de Francisco Lameira (1988) Itinerá-
rio do Barroco do Algarve. Em Loulé, por exemplo, o frontal do altar-mor da Igreja de 
São Francisco e o frontal do altar de São Brás na Igreja Matriz são ambos executados na 
mesma técnica, com padrões decorativos muito semelhantes.

Quanto à temática e aos motivos pictóricos destes frontais, sugere-se que sejam ins-
pirados nos tecidos de damasco debruados a ouro, que muitas vezes ainda cobrem as 
mesas de altar. Aqui distinguem-se motivos brutescos (punçoados e dourados) e vege-
talistas de flores, botões e folhas de acanto dispostas em espiral (também punçoados, 
mas pintados a têmpera). 

As molduras revestidas de uma camada pictórica vermelha são decoradas a folha de 
ouro na mesma técnica apenas nos cantos.

O frontal central é o maior, sendo parte integrante do retábulo central desta Igreja 
e mede 2,74 x 1,00 m. Os outros dois são parte respectiva dos retábulos colaterais e 
medem, cada um deles, aproximadamente 1,13 x 1,74 m.

São compostos, todos eles, por um painel e uma moldura. O painel do frontal cen-
tral é composto por três elementos de madeira e os painéis dos frontais colaterais, por 
quatro elementos respectivamente. 

Todos os elementos foram preparados para serem unidos por uma ensambladura 
de cauda de andorinha, mas é a união dos elementos por traves perpendiculares como 
também por pregos, que acaba por cumprir esta função. 

Cada moldura é parte integrante de cada painel e não é pretendido que dele seja 
removível.

Os três frontais apresentam desenhos e cores muito semelhantes entre si, embora haja 
pormenores que os distinguem. Por exemplo, em alguns traçados decorativos ou na distri-
buição das cores (idêntica entre os dois frontais colaterais, mas distintas do frontal central).

Alguns princípios deontológicos

Antes de iniciar o relato da intervenção desenvolvida, penso que nunca é demais 
lembrar alguns aspectos deontológicos para assegurar uma conduta que deve ser lem-
brada no trabalho do conservador-restaurador e que obedece a princípios básicos de 
respeito pela obra, tanto do ponto de vista material, como de um objecto representante 
de uma cultura e de uma época. 

E porque este continua hoje em dia a ser um assunto polémico devido aos danos 
a que muitas obras de arte são sujeitas por serem legadas a pessoas curiosas e sem 
formação técnico-científica na área, este apontamento pretende aproximar o leitor da 
importância para estes aspectos.2

Assim, assegurados pelo Código de Ética do Conservador-Restaurador desde 1993, 
aprovados em Bruxelas pela E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-restorer 
Organization), saliento, de entre outros, cinco princípios fundamentais que orientaram 
este trabalho e que passo a enumerar (E.C.C.O., 2003):

2.  Lembrando que, por vezes, nem o conservador-restaurador está isento de que algum procedimento lhe corra 
menos bem.
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• O princípio do respeito pela obra na sua originalidade e integridade material, 
cultural e espiritual, com uma autoria e como testemunho de uma época.

• O princípio da intervenção mínima que conduz a intervenção ao estritamente 
necessário, de forma a não alterar essa originalidade.

• Princípio da reversibilidade no uso de materiais que sejam compatíveis física e 
quimicamente com os materiais originais e que possam ser removidos a qual-
quer altura, se um posterior diagnóstico assim o entender. Antes de escolher um 
produto a aplicar, há sempre testes a fazer.

• Vigilância e criação de condições ambientais para o prolongamento e conser-
vação material da obra. Embora se pretenda que uma acção de conservação e 
restauro diminua a degradação de um objecto por um longo período de tempo, 
é importante chamar a atenção para a questão de que esse período, por mais 
esforços tecnológicos que sejam desenvolvidos (em termos técnicos e materiais) 
para o seu prolongamento, nunca é para sempre. Portanto, envolver o proprie-
tário num compromisso para colaborar nesta questão é de extrema importância. 

• Elaboração de um relatório de tratamento para facilitar a investigação, não só 
do ponto de vista técnico como do ponto de vista da história material.

Os frontais dos altares da Igreja da Misericórdia de Loulé: estado de conser-
vação

O ambiente é um dos agentes mais importantes para a preservação dos bens cultu-
rais, quer pela influência directa sobre os materiais (humidade, temperatura, poluição, 
iluminação, entre outros), quer pela criação de condições para que outros agentes de 
degradação surjam (fungos, flora e fauna variada)3. Deste modo, inicio esta exposição 
com algumas impressões sobre o caso presente. 

Ainda não tendo sido feita qualquer monitorização, as anotações feitas são ba-
seadas apenas na observação sensorial. Assim, quanto à temperatura do ar, esta é 
compreendida entre dois estados: um enquanto recinto fechado, preservado da tem-
peratura do exterior, e outro enquanto recinto aberto e naturalmente influenciado pelo 
ambiente exterior. 

Como recinto fechado, a temperatura apresenta oscilações mais próximas e regula-
res, uma vez que a igreja se encontra no centro do edifício do hospital e por dependên-
cia o espaço mantém-se climatizado. Contudo, se a porta para o exterior se encontrar 
aberta, a temperatura no interior é naturalmente influenciada pela temperatura do 
exterior e poderá sofrer oscilações de maior amplitude. 

Quanto à humidade relativa, a percepção é de que o local é húmido, nomeadamen-
te através da capilaridade do solo. Não só se observa uma espécie de fungo a emergir 
dos ladrilhos, como em época de chuvas, as pedras dos degraus no interior da igreja 
humedecem, especialmente as do lado esquerdo do recinto. Daí aparentemente o lado 
esquerdo da igreja comportar mais humidade nas alvenarias que o direito e que se po-
derá confirmar mais adiante os efeitos sobre os objectos em questão.

Quando observei os frontais pela primeira vez, apresentavam-se completamente re-
pintados nas molduras, já com um problema sério de destacamento da policromia e 
cobertos na quase totalidade por um papel decorativo adamascado de cor esverdeada 
(Figs. 3, 4 e 5). 

3.  SANDNER, 1990.
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A empresa que acabara de intervencionar os retábulos já havia aberto uma janela 
no papel decorativo que revestia a superfície do painel central e já se vislumbrava o 
potencial artístico e decorativo que as peças detinham. 

Segundo uma acta datada de 28 de Novembro de 1952 da Mesa Administrativa 
da Santa Casa da Misericórdia de Loulé4, foi feita uma obra geral de “melhoramento” 
à Igreja, tendo os retábulos e respectivos altares sido alvo de intervenções estéticas e 
alguns reparos. Pensa-se que terá sido nesta data, que as intervenções sofridas nestes 
objectos terão tido lugar.

Só após a remoção dos materiais desta intervenção é que se verificou o real estado 
em que as peças se encontravam, o qual passo a traçar em linhas gerais, apontando três 
problemas de fundo comuns:

• Danificação das madeiras e das policromias por insectos xilófagos, humidade e 
fungos;

• Marcas de manuseamento e danos por negligência e vandalismo;
• Como referido, a intervenção dos anos 50 terá deixado as molduras revestidas 

com massas e repintes e, a fim de ocultar os fortes danos existentes na camada 
pictórica, foi aplicado um papel decorativo sobre as superfícies dos painéis.

Fig. 3 – O frontal do altar-mor antes da intervenção de conservação e restauro. Aqui ainda com o 
papel decorativo.

Quanto ao primeiro quadro, dos três agentes de deterioração, e apesar da humida-
de que influencia fortemente os restantes, os fungos são os que têm menor expressão, 
uma vez que a sua actividade não parece estar a pôr em causa a estrutura das madei-
ras. E de momento, por razões não conhecidas, parecem encontrar-se num estado de 
criptobiose (latência).5 

4.  Liv. 6.

5.  Por sugestão, segundo descrição de Knut Nicolaus (1998). 
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Figs. 4 e 5 – Os frontais colaterais esquerdo e direito antes da intervenção.

Ao contrário, os insectos xilófagos podem ainda encontrar-se activos, dado a pre-
sença de serradura sobre os objectos. Por esta via, já existem danos sérios ao nível da es-
trutura da madeira do frontal central com grande densidade de galerias, verificando-se 
na policromia pequenas áreas da superfície policromática abatidas e áreas consideráveis 
de perda completa da superfície (Fig. 9). 

Fig. 6 – Estado inicial de conservação da moldura do painel central: policromia em destacamento.
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Fig. 7 – Parte da decoração da moldura revelada após a remoção das massas que revestiam a sua 
superfície. Nos cantos superiores é simétrico, nos inferiores isso não se verifica. Terá sofrido uma 
mutilação na última intervenção devido à supressão de um quarto elemento.

A humidade por seu turno também oferece cuidados, com especial atenção para 
a que ascende das alvenarias, onde os frontais colaterais se encontram fixados. Em 
especial, as policromias destes objectos desenvolveram uma deterioração diferenciada 
da policromia do frontal central, mais pulverulenta. O frontal colateral esquerdo par-
ticularmente revela uma grande lacuna na camada de pintura de forma irregular, com 
aproximadamente 25 cm de altura por 92 cm de comprimento na área inferior do lado 
esquerdo (Fig. 19b), e que encosta com a parede, precisamente no local onde o recinto 
revela maior afloramento de humidade nas estações de maior pluviosidade. 

Fig. 8 - Marcas de pregos e um enxerto de madeira distinta (em baixo, sem policromia).
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Fig. 9 - Orifícios de insectos xilófagos observam-se à superfície da policromia no painel central. Este 
painel, com três elementos, poderá ter tido um quarto, já inexistente, do qual resta apenas uma ripa 
embutida numa área danificada, aqui registada.

A remoção dos materiais da última intervenção, como referi, expôs um “novo” estado  
de conservação das peças e contribuiu para definir um segundo quadro de problemas 
identificados: a acção humana, mas também os movimentos naturais da madeira de 
suporte. Observaram-se:

1. Marcas de manuseamento, áreas da policromia gasta por atrito e danificada 
por embates de objectos, identificando-se várias mossas a níveis mais inferiores, 
possivelmente pela frequente proximidade dos pés.

2. A existência de vários pregos sobrepostos e três pionés, mas igualmente inúme-
ras marcas provocadas por estes objectos (Fig. 8). 

3. Um grafito no painel central, identificado como uma marca de vandalismo. 
4. Sujidade abundante de várias origens: pingos de cera, pingos de tinta vermelha 

de esmalte e de tinta branca plástica, dois tipos de argamassa de construção 
civil, dois tipos de cola (um deles com aparência acrílica), vestígios de erva seca, 
excrementos de insectos, teias e casulos de traça-da-roupa, areia e outras poei-
ras indefinidas.

5. As transformações naturais da madeira provocaram pontualmente algum desta-
camento da policromia e ligeiros afastamentos entre os elementos dos painéis.

Quanto ao terceiro quadro de problemas, tendo a ver com a última intervenção, não 
só a fraca qualidade de materiais utilizados, como a sua efectiva utilização (massas, tin-
tas de revestimento e papel decorativo) contribuíram para acelerar o processo de degra-
dação. E acrescento que os riscos envolvidos para a sua remoção estiveram presentes. 

Nas imagens seguintes relativas ao frontal central, poder-se-á ver a estrutura es-
tratigráfica da policromia antes da remoção de todos os materiais aplicados na última 
intervenção.
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Fig. 10 – Esquema estratigráfico da policromia da moldura (frontal central). A fraca qualidade das 
massas da anterior intervenção permitiu que a tinta utilizada, como revestimento final, escorresse até 
às lacunas da policromia original.

Fig. 11 – Esquema estratigráfico do painel (frontal central).

É provável que as massas aplicadas, de extrema rigidez, tenham secado de forma 
muito rápida e provocado fissuras desde cedo, inclusive sobre a camada original (sobre-
tudo no frontal central), e que a tinta de revestimento usada terá escorrido de imediato 
para as lacunas da policromia original.

A última intervenção aplicou ainda alguns enxertos de madeira distinta para subs-
tituir, provavelmente, partes danificadas das molduras: um ao longo do elemento su-
perior da moldura do frontal central; dois (incluindo parte de um astrágalo) para re-
construir a moldura do frontal colateral esquerdo no canto inferior esquerdo; e um 
acrescento de menores dimensões sobre o astrágalo inferior do frontal colateral direito.

Para concluir este capítulo, existe uma outra particularidade que incide sobre o fron-
tal central, e que aponta uma situação, provavelmente já longe da memória colectiva, 
descoberta também após a remoção dos materiais da última intervenção. Como referi-
do, não se conhecendo qualquer documento que narre o assunto: uma mutilação dos 
elementos de madeira laterais da moldura, a julgar não só pela assimetria e incoerência 
na continuidade dos motivos decorativos da mesma, como pela existência de um enxer-
to dourado na extremidade inferior, provavelmente parte de um quarto elemento deste 
frontal (semelhante aos outros) já inexistente (Figs. 7 e 9). Esta situação poderá ter tido 
origem numa extrema deterioração do quarto painel e ter justificado a sua remoção, 
bem como a construção de um pequeno degrau mesmo em frente ao altar-mor.

O estado de conservação foi uma matéria que, por se ir revelando aos poucos ao 
longo da intervenção, obrigou a uma reformulação frequente na decisão dos materiais 
e métodos a serem utilizados.
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Os frontais dos altares da Igreja da Misericórdia de Loulé: tratamento efectuado

De uma forma geral, e após os testes efectuados, o tratamento das três peças, ape-
sar das suas particularidades, obedeceu a uma linha semelhante entre as três, com os 
procedimentos descritos por ordem de aplicação.

O tratamento das molduras iniciou-se com a remoção dos repintes e das massas 
(Figs. 12a, b, c e d). Fez-se de seguida a desinfestação e a consolidação das madeiras.

Na fixação da policromia usou-se um adesivo à base de colagénio de acordo com o 
método da época, fazendo-se depois a limpeza das policromias e a aplicação de massas 
de nivelamento, também segundo o método da época (Fig. 16).

Quanto ao tratamento dos painéis, para além da remoção do papel decorativo (Fig. 
13), procedeu-se de forma semelhante ao que se fez às molduras. Dado a se verifica-
rem, em qualquer dos frontais, limitações logísticas para o ajuste dos elementos dos 
painéis uns aos outros, optou-se por os deixar como estão.

A aplicação de folha de ouro foi levada a cabo de forma pontual e artificialmente 
patinada (Fig. 17).

O retoque geral das molduras e dos painéis foi feito com a aguarela, por ser de fácil 
remoção e melhor se assemelhar com a têmpera (Fig. 18 e 19d). 

Os métodos de retoque escolhidos para este trabalho foram o imitativo para peque-
nas áreas e o tratteggio6 para áreas de maior dimensão. Com este método para além de 
o retoque se diferenciar intencionalmente do original, há maior facilidade em controlar 
as tonalidades pretendidas. O retoque compõe-se geralmente de tonalidades ligeira-
mente mais claras que a original, uma vez que os materiais com o passar do tempo têm 
tendência para escurecer.

No frontal colateral esquerdo, para reconstruir a grande falta existente, decalquei o 
mesmo desenho em espelho, felizmente ainda existente, e preenchi-o de acordo com 
uma aproximação das formas e das cores. A intenção foi especificamente não assumir a 
reconstrução de pormenores, procurando apenas a integração da leitura geral da com-
posição. Ela não deixa de ser reconhecível a uma certa distância do objecto.

Figs. 12 a, b, c e d – Remoção dos repintes e das massas.

6.  Técnica de retoque que consiste em, através de traçados de linhas de cor, geralmente verticais, executados com 
um pincel muito fino, fazer uma aproximação tonal na área que se pretende integrar (NICOLAUS, 1998).
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Fig. 13 – Remoção do papel decorativo. 

Fig. 14 – Vista geral do frontal central após aquela operação.

Figs. 15 e 16 – Durante a consolidação das madeiras e da policromia.
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Figs. 17 e 18  – Integração da policromia. À esquerda, a aplicação parcial de folha de ouro e à direita, 
retoque simples com distinção das partes retocada (à esquerda) e não retocada (à direita). 

Embora o retoque tenha sido devidamente protegido com uma resina sintética, este 
trabalho não deixa de ser de natureza delicada, porquanto deverá haver todo o cuidado 
na manutenção. 

Por fim, para fixação das peças criaram-se, por um lado, duas caixas-de-ar, uma 
para cada frontal colateral, para melhoramento das suas condições de fixação, com 
uma distância de afastamento suficiente para não tocarem nas respectivas alvenarias e 
evitar a acção da humidade por contacto; e por outro, sistemas de encaixe de forma a 
poderem ser removidos do seu local de exposição quando necessário, sem pôr em risco 
quaisquer das suas partes integrantes.

O tratamento efectuado procurou utilizar produtos semelhantes aos usados na épo-
ca por uma questão de maior compatibilidade, no entanto os produtos susceptíveis de 
amarelecer e de curta durabilidade e resistência por acção do tempo, foram substituí-
dos por produtos mais actuais e mais resistentes.

Figs. 19 a, b, c e d – Registo sequencial do tratamento seguido sobre o frontal colateral esquerdo.
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Fig. 20 – O frontal pertencente ao altar-mor após o tratamento.

Figs. 21 e 22 – Os frontais colaterais esquerdo e direito, respectivamente, após o tratamento.

Após o tratamento de conservação e restauro dos três frontais, as diligências dirigi-
das à entidade responsável para a sua manutenção prenderam-se com algumas boas 
práticas no que respeita ao ambiente envolvente dos objectos. Entre elas destacam-se a 
vigilância e a limpeza das superfícies. Esta deverá ser unicamente operada a seco e que 
envolva utensílios macios.

Conclusão

Este trabalho, pelo interesse que suscitou, foi bastante profícuo não só no que diz 
respeito às revelações levadas a cabo, nomeadamente no que concerne ao potencial 
artístico e decorativo das peças, como às vicissitudes a que elas foram sujeitas ao longo 
do tempo. Por outro lado, revelou um pouco mais da história material da igreja e de 
alguns pormenores da sua construção. 

Através de um protocolo de colaboração técnica por parte do Museu Municipal de 
Faro com a Santa Casa da Misericórdia de Loulé, representado pela Dra. Susana Paté, 
houve a possibilidade de trocar impressões técnicas acerca do decorrer do trabalho, que 
considero sempre importante, agradeço e felicito.

Agradeço ainda à D. Maria Helena Machado Santos e aos funcionários da Santa 
Casa da Misericórdia de Loulé que foram incansáveis e aos colegas André Remígio, Clara 
Rocha, Conceição Ribeiro e Luís Figueira pelos pareceres emitidos.
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Liv. 6 de actas da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, de 28 
de Novembro de 1952.
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