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filósofo, uma vez que em qualquer altura que 

queiras podes recolher-te dentro de ti 

próprio. Não há para o homem refúgio algum 

mais silencioso e mais tranquilo do que a 

própria alma; sobretudo para quem possua, 

em si mesmo, recursos que apenas precisa 

de contemplar para assegurar uma paz de 

espírito imediata. Aproveita, pois, este retiro 

com frequência e renova-te continuamente.” 

 
Marco Aurélio (in Meditações, 4, 3 apud Franco, Mourão e 
Gomes, 2010, p. 27) 

  



 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

Arquitectura religiosa como paradigma: 

Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues 

 

A presente dissertação aborda o tema dos Espaços Monásticos enquanto elementos 

portadores de carácter versátil; procura evidenciar as potencialidades arquitectónicas e 

a qualidade para responder a diferentes circunstâncias. 

Através de uma reflexão sobre a intervenção no Património, lemos criticamente a 

complexidade dos conjuntos monásticos, resultado da contingência de diferentes 

épocas. A ideia de novas funções, como modo de sustentabilidade e simultaneamente 

salvaguarda de memória. 

Seleccionamos três contextos distintos para verificar a qualidade dos espaços 

monásticos. Para três programas diferente; Culto, Ócio e Ensino; enquanto própria 

circunstância, enquanto circunstância condicionada e enquanto geradora de 

circunstância. 

Palavras-chave: Mosteiro, Convento, Memória, Património, Espaços de Culto, 

Metamorfoses Monásticas, Reutilização, Évora 

 
 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

Religious Architecture as a paradigm: 

Potentialities of Monasteries, the Evora case 

 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues 

 

The present dissertation approaches the theme of monastic spaces as elements of a 

versatile character; it seeks to highlight their architectural potential and their quality to 

react to different circumstances. 

Through a reflexion on the intervention of the Patrimony, we read the complexity of the 

monastic sets critically, as a result of the contingent time periods. The idea of new 

functions, as a way to provide sustainability and at the same time, safekeep the heritage. 

We selected three different contexts to ensure the quality of circumstance in the monastic 

spaces. For three different programs, Cult, Leisure and Teaching, as the circumstance 

itself, as a conditioned circumstance and as a generator of circumstance. 

Keywords: Monastery, Convent, Memory, Patrimony, Spaces of Cult, Metamorphoses, 

Monastic, Reuse, Evora. 
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 “Nos edifícios, nas cidades ou no território 

sempre humanizado, a arquitectura dos 

próximos anos será marcada pela prática da 

recuperação. Recuperação e criação serão 

complemento e não especialidades 

passíveis de tratamentos autónomos. 

Reconhecer-se-á que não se inventa uma 

linguagem. Reconhecer-se-á que a 

linguagem se adapta à realidade para lhe dar 

forma. Tudo será reconhecido como 

património colectivo e, nessa condição, 

objecto de mudança e continuidade. Os 

instrumentos de reconhecimento do real 

chamam-se História, a arte de construir a 

transformação chama-se Arquitectura.” 

 
Álvaro Siza Vieira (apud Costa, 2010, p. 24) 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação aborda uma reflexão acerca do tema da valorização do 

património e de que modo este pode ser conservado na história, reconvertido na história 

ou gerador de história, em especial os edifícios religiosos1. O tema “Arquitectura 

religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora” surge da 

vontade de aprofundar conhecimentos sobre os Espaços Monásticos, particularmente 

na cidade de Évora e de estudar as situações nos quais se reconhecem. 

A importância do património religioso para a história da arte advém do espírito criativo 

daqueles que o ergueram, pois nas Igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas, nos templos 

das mais variadas religiões, apresentam-se algumas das tendências mais audaciosas, 

elaboradas e vanguardistas da arquitectura de cada época. Em muitas povoações do 

mundo o único edifício com algum mérito arquitectónico é o templo. Frequentemente, de 

todos os edifícios antigos, o templo é o [...] que está melhor preservado. (Correia, 2008, 

p. 2) 

A Cidade de Évora é constituída por inúmeros conjuntos monásticos, de ordens e 

tipologias distintas, que hoje apresentam programas distintos. Por via de acções 

políticas, com especial enfoque na extinção das ordens religiosas em Portugal, 

encontram-se perante uma nova realidade, excepção feita ao Convento de Santa Maria 

Scala Coeli. 

Motivados pelo passado dos Mosteiros, perante a sua importância na história, 

começamos por estudar no primeiro capítulo – Memória Monástica – os episódios que 

levam à criação de um grupo religioso isolado, que conduz à génese de espaços de 

reflexão exaustiva e de meditação a Deus. Foi, para isso, essencial definir um percurso 

cronológico, de modo a esclarecer e conhecer todos os agentes que determinaram o 

percurso das ordens religiosas, desde a sua origem até à instalação em Portugal. Sendo 

o Património um objecto susceptível a alterações, procurou-se ainda no presente 

capítulo, analisar o modo como estas intervenções podem alterar a sua história, forma 

e contexto.2 

                                            
1 Não há – e nunca houve na terra – nenhuma realização da sabedoria política humana que mereça tanto 
um exame aprofundado como a Igreja Católica romana. A história desta Igreja liga entre si as duas grandes 
idades da cultura humana. (Küng, 2012, p. 16). Ponto de partida para o tema mais abrangente, acreditamos 
também que “existe algo inerente aos espaços de culto que se pode classificar como inefável e que só o 
Homem tem a capacidade de apreender. Estes espaços, na sua grande maioria, provocam no Homem a 
sensação de que se encontra na presença de algo supra-humano que o transcende.” (Silva, 2015) 
2 Numa Sociedade cada vez mais centrada no presente, na satisfação imediata das necessidades e na 
experiência instantânea do tempo real, como podem as práticas da memória enfrentar as pressões da 
amnésia? (Baptista, 2010, p. 24-39) 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   28 

No segundo capítulo – Reutilização dos Espaços de Culto – investigamos o modo 

como a sociedade tomou consciência da necessidade da recuperação da herança 

arquitectónica, através da influência de grandes figuras da história de arte. 

Posteriormente, procuramos entender a sucessão de fenómenos que, em Portugal, 

provocaram, nos Mosteiros, aquilo que consideramos, metamorfoses. A amplitude do 

espaço monástico está confinada essencialmente ao culto e à memoria. Debruçamo-

nos sobre o conceito de circunstância, de Fernando Távora, enquanto premissa para a 

preservação, reconversão e estímulo da Arquitectura. 

Até que ponto é o edifício, o objecto passível de ser transformado tendo-se em conta 

todas as suas dimensões? Até que ponto é legítimo falsificar-se os registos históricos 

impressos no edifício, que fazem parte da sua vida, aquando de uma postura de 

reabilitação que crê que a verdade do objecto está na sua reprodução formal integral, na 

sua aparência passada? Justificações como a da memória colectiva, da carga simbólica, 

do sentido pedagógico da própria obra podem ser tidas em conta mas devem sobrepor-

se à realidade da irreversibilidade que se dá no espaço pela mão do tempo? (Correia, 

2011, p. 39) 

Por fim, no último capítulo – Habitar os Mosteiros – Ebora Liberalitas Julia – 

abordamos três instituições monásticas da cidade de Évora, extramuros. Através de três 

abordagens quanto à sua morfologia, quanto à função actualmente praticada (Culto, 

Ócio, Ensino), procurando ainda corresponder as circunstâncias a que estes exemplos 

estiveram sujeitos, as suas respectivas metamorfoses e o modo como se inserem hoje 

no espaço. 
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2. MEMÓRIA MONÁSTICA 

Antes de Constantino, Roma não era ainda o centro da Fé; existiam comunidades cristãs 

maiores e mais antigas nas grandes cidades do Norte de África e do Próximo Oriente, 

como Alexandria e Antióquia. (Janson, 1998, p. 198) 

No início do século IV d.C., assistiu-se a uma mudança de paradigma da sociedade no 

território europeu. Após um acordo entre os imperadores do Ocidente e do Oriente, 

Constantino3 e Licínio4, respectivamente, a tolerância religiosa garantia agora liberdade 

de culto e consequentemente a paz, acabando com as perseguições de que haviam 

sido alvo os cristãos durante cerca de três séculos. 

Face à conversão do Imperador Constantino à religião Cristã, séculos antes do início da 

Idade Média, a Igreja deixa de ser clandestina e passa a ser publicamente aceite 

enquanto instituição com papel activo na sociedade, resultado do acordo entre os dois 

imperadores citados, tratado que ficaria conhecido como “Édito de Milão”5, c. 313 d.C. 

(Ilustração 2). 

 
Ilustração 1 – Colosso de Constantino no Museu Capitolinos, 

Roma. (Damato, 2009). 

 
Ilustração 2 – Édito de Milão. (Watts, 2014). 

A decisão de Constantino de conceder a liberdade de culto aos Cristãos (Édito de Milão, 

313) teve profundas consequências na arte cristã. Até essa altura, os fiéis não tinham 

podido reunir-se para celebrar o culto em público; as cerimónias religiosas eram 

celebradas às escondidas nas casas dos fiéis mais abastados. Agora, quase da noite 

para o dia, foi preciso criar um novo sistema arquitectural para celebrar a fé cristã, 

oficialmente reconhecida, de modo que a Igreja se tornasse visível a toda a gente. O 

próprio Constantino dedicou todos os recursos do seu cargo a essa tarefa, e dentro de 

poucos anos foi erguido um espantoso número de grandes Igrejas, sob o patrocínio 

                                            
3 Imperador Constantino - Flavius Valerius Constantinus, nascido a 27 de Fevereiro de um ano que 
desconhecemos (entre 273 e 280), filho mais velho do imperador Constanço Cloro e Helena, tornou-se 
Augusto quando o seu pai morreu em 23 julho de 306. Depois de derrotar os rivais Maxêncio e Licínio, 
assumiu-se como senhor absoluto do império romano. (Grant apud Lamelas, 2013, p. 191) 
4 Imperador Licínio - Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus, governou a par com Constantino, 
embora este tivesse sido Imperador no Oriente (308-324). Tiveram entre eles uma relação atribulada, 
acabando por ser acusado de ser contra o Cristianismo. 
5 Ou Edictum mediolanense 
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Imperial, não só em Roma, mas também na Terra Santa, em Constantinopla e noutros 

lugares importantes. (Janson, 1998, p. 199-200) 

A partir deste tratado, o Cristianismo podia então implementar os seus propósitos e 

rapidamente passou a ser a religião dominante do Império Romano do Ocidente. 

Através da força do Cristianismo e do seu carácter universal, a Igreja acolhe as mais 

diversas sociedades do Mundo, desde a Ásia ao Norte da Europa. Esta definiu-se no 

espaço com a formação de episcopados6, ainda que centrados hierarquicamente na 

figura do Papa, mas também por intermédio de outros modos de vida que passam, 

séculos mais tarde, a ser fundamentais para a sua expansão, como foi o caso da 

fundação dos espaços monásticos. 

A ordem, o silêncio, a humildade, a austeridade e o asceticismo arquitectónicos, assim 

como a paz de Deus de um mosteiro beneditino ou cisterciense concedem ao visitante 

uma alegria cognitiva, da qual nascem experiências através das características da 

criação arquitectónica em geral. assim se percebe como toda a arquitectura monástica 

depende das regras monásticas.7 (Braunfels, 1975, p. 13) 

Desde a Cristandade que a religião detém um papel preponderante na evolução das 

mais diversas áreas do Mundo, de que são exemplo a arquitectura e o urbanismo. No 

presente trabalho importa focar em questões como a procura de aprofundar o 

conhecimento, o progresso da vida conjunta em sociedade, os espaços de culto e o 

programa do habitar neste conjunto arquitectónico.  

Esta longa Idade Média é a do cristianismo dominador, um cristianismo que é 

simultaneamente uma religião e uma ideologia e que mantém [...] uma relação muito 

complexa com o mundo feudal, contestando-o e justificando-o ao mesmo tempo.(Le Goff, 

1994, p. 38) 

No primeiro capítulo da presente investigação, iremos abordar a necessidade da criação 

de espaços com as características monásticas e o percurso das Ordens Religiosas na 

Europa e posteriormente no território portugués. Concluimos o presente capítulo com o 

estudo do valor arquitectónico que instituições representam no espaço contemporâneo, 

enquanto património e objecto transformado. 

                                            
6 Episcopados- Termo que tanto se aplica à condição, múnus, poder ou dignidade dos bispos, como, em 
concreto, ao conjunto dos bispos (ordem episcopal). 
7 Tradução nossa do Castelhano - “El orden, el silencio, la humildad, la austeridad y el ascetismo 
arquitectónicos, así como la paz de Dios de un monasterio benedictino o cisterciense deparan al visitante 
una alegría cognoscitiva, de la cual nacen experiencias sobre las condiciones de la creación arquitectónica 
en general. Así se percibe cómo toda arquitectura monástica depende de las reglas monacales.” 
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2.1. ORIGENS E HISTÓRIA 

La vida del monje está sumergida por completo en la búsqueda de Dios, en conocerle 

con toda la intensidad posible, y en amarle com todo el corazón y con todo el ser. (Yàñez 

apud Martins, 2011) 

A prática de uma vida isolada na Igreja, que caracteriza o asceticismo, tem como modelo 

Santo Antão do Egipto e São Paulo de Tebas (Ilustração 3) que ficariam associados ao 

epíteto de “Padres do Deserto” (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 31) por terem sido 

pioneiros no desempenho desta conduta. 

Estes monges, que viveram entre os séculos III e IV., ficaram conhecidos como 

impulsionadores deste modo de viver, assim como os seguintes monges cristãos, sendo 

todos eles eremitas8 ou anacoretas9. 

A vida eremítica sempre surgiu, aos olhos do homem medieval, como modelo por 

excelência de uma vida radicalmente entregue à busca e ao encontro com Deus. Figuras 

como Antão, Paulo de Tebas, Macário ou Hilarião, são repetidamente propostas como 

ideal dessa experiência integral, intensa, de Deus, obtida pelo afastamento do bulício do 

mundo.(Fontes, 2008, p. 8) 

 
Ilustração 3 – Santo Antão do Deserto e São Paulo de Tebas. (Silva, 2012). 

O êxodo dos primeiros monges (Ilustrações 3 e 4) para lugares completamente 

despovoados, retirados do confronto social para viverem em sítios afastados dos 

centros urbanos, começa por caracterizar o que viria a ser um renovado modo de vida 

                                            
8 Eremita, do grego éremos que significa deserto, ermo; aquele que escolhe viver sozinho num lugar deserto 
ou inabitado para se consagrar à oração, podendo incluir algumas estruturas de habitação ou destinadas 
ao acolhimento de hóspedes e mesmo algumas terras cultivadas pelos seus habitantes. (Franco, Mourão e 
Gomes, 2010, p. 678). 
9 Anacoretas - Etimologicamente, “aquele que se retira do mundo” para entrar Deus, por meio de uma 
ascese marcada pelo rigorismo e despojamento de si. Todavia, os anacoretas não deixam de acolher 
hóspedes e discípulos, conduzindo muitas vezes à fundação de comunidades sob sua direcção espiritual. 
Muitas destas comunidades acabaram por se institucionalizar, dando origem a novas ordens ou integrando-
se noutras já existentes. (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 671) 
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destes monges. Denominado cenobitismo10, revela um desenvolvimento para uma vida 

agora em comunidade, apesar de serem mantidas as qualidades austeras e de retiro, 

onde se conjugam a vida dedicada à oração e a divisão de tarefas do quotidiano, alheias 

à religião. 

 
Ilustração 4 – As tentações de Santo Antão, Salvador Dali.11 (Cuevas, 2014). 

 

Bruno Murray12 escreve que “em vez de viverem em células disseminadas pelo deserto 

[...] tornou-se necessário organizar a vida da comunidade nesses embriões de 

mosteiros” (Murray, 1986, p. 25). Deste modo surgem vários aglomerados de 

residências de «padres do deserto», originando os primeiros exemplos de mosteiros, 

ainda que, sem esta definição propriamente dita. 

                                            
10 Cenobitismo, (do grego = vida em comum). Forma de vida ascética que sucedeu à dos anacoretas, atri-
buída a S. Pacómio, no Egipto, caracterizada pela vida em grupos sob a autoridade de um superior. Deste 
tipo de vida consagrada resultou o monaquismo, de feição mais familiar, sujeita a um superior e com a 
adopção de uma regra. Consagrado que vive em comunidade, termo utilizado por oposição a Eremita 
(Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 674). 
11 A pintura de Salvador Dali surge de um concurso cujo objectivo seria descrever as tentações às quais 
estavam sujeitos os primeiros monges, neste caso Santo Antão. Nesta obra, Dali carrega o quadro de um 
imenso surrealismo, onde recria uma história metaforicamente através de um sonho, havendo assim um 
paralelismo com a nudez do quadro com a total falta de privação que existe durante um sonho no Homem. 
Havendo apenas um elemento que surge como sua protecção, a Cruz. 
12 Bruno Murray – Autor do Livro “As Ordens Monásticas e Religiosas”. Nesta obra o autor estuda as várias 
ordns religiosas, separando-as em duas grandes famílias, as ordens monásticas e as congregações.  
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Ilustração 5 – Mosteiro de Santo Antão de Tebaida (séc. IV), 

considerado o mais antigo do mundo. (Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura, 2014). 

 
Ilustração 6 – Monte Athos. (Cuesta, 1881). 

As ilustrações 5 e 6 revelam-nos as primeiras construções monásticas (enquanto 

conjunto de edificações que organizavam os espaços onde vivam os cenobitas). 

Enquanto que na Ilustração 5 se crê ser o mosteiro mais antigo alguma vez edificado, o 

Mosteiro de Santo Antão de Tebaida, a Ilustração 6 faz referência ao Monte Athos que 

é, segundo Braunfels13, uma cidade-mosteiro14 onde os gregos, inspirados pela regra 

de S. Basílio15, viviam nas primeiras comunidades monásticas. 

Apesar da existência destes dois exemplos de obras religiosas de carácter monástico 

“[…] a Igreja oriental não fez desenrolar qualquer conduta relativa a mosteiros”. 

(Braunfels, 1975, p. 15). Não havia ainda um conjunto de normas que conduzissem a 

uma tipologia de construção de espaços desta índole, embora “segundo Braunfels, todo 

o bom mosteiro ambiciona ser uma representação da Civitas Dei16” (Martins, 2012, p. 

87). 

Os monges, e por sua vez a construção de mosteiros, começam a propagar-se por toda 

a Europa e como resultado aparecem construções desta génese, não só localizadas 

fora das povoações, mas também enquadradas enquanto elementos das áreas mais 

habitadas. 

A difusão, no Ocidente, dos textos que perpetuavam a memória dos ditos e feitos destes 

homens do deserto, fará despoletar uma diversidade grande de experiências, onde a 

vida eremítica se mistura, nos percursos individuais, com a experiência comunitária, ora 

                                            
13 Wolfgang Braunfels (1911-1987) – Nasceu em Munique, filho do compositor Walter Braunfels, formou-
se em História de Arte, tendo estudado em Colónia, Paris, Florença e Bonn. Dedicou-se especialmente aos 
grandes temas da arquitectura monástica ocidental. 
14 Tradução Nossa de “ciudades-monasterio" (Braunfels, 1975, p. 15) 
15 São Basílio (c.329-379) – Bispo de Cesareia, doutor da Igreja, um dos magnos defensores da Igreja 
oriental, exerceu a mais importante influência no monaquismo oriental, que influenciou de certo modo o 
monaquismo ocidental. (Comte e Bel, 2000, p. 118) 
16 Tradução Nossa: Cidade de Deus 
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antecedendo a fundação de novas ordens ou famílias religiosas, ora surgindo como o 

culminar da vida monástica. (Fontes, 2008, p. 8) 

Através de uma regulamentação instituída por S. Bento de Núrsia17, ficaram numa 

primeira fase estabelecidas normas de como deveria ser o comportamento dos monges, 

intitulada Regula de San Benedicti18. Esta regra foi importante para o desenvolvimento 

da vida dos monges beneditinos e de monges de ordens posteriores, definindo de modo 

muito detalhado e rígido cada prática monástica, como iremos verificar. 

[…] basta pensar na fundação de mosteiros com o objectivo de fixar muitos monges 

itinerantes para os controlar, para uniformizar a sua doutrina e para lhes retirar a 

influência mundana, a começar pelo de Cluny (910), que nasce inclusivamente com o 

objectivo de libertar a Igreja das ingerências aristocráticas [...] os próprios mosteiros 

cluniacenses [...] são por sua vez alvo de severas críticas e novas ordens religiosas virão 

impor uma disciplina mais rigorosa.(Eco, 2013, p. 19) 

Apesar de todos os capítulos da história do Mundo até ao estabelecimento do mosteiro 

enquanto elemento fulcral e cultural de uma sociedade, várias foram as dificuldades que 

anteciparam a formação desta estrutura de puro conhecimento. Instituição de puro 

conhecimento, porque, “na antiguidade na história da teologia até ao séc. XIII, podemos 

dizer que a teologia aparece como o grau mais elevado na hierarquia do saber”. (Farias, 

1997, p. 24) 

O mosteiro surge-nos como uma ilha, um oásis e, simultaneamente uma cidade, uma 

cidade Santa. O monge tem uma relação, tanto com Deus como com o Diabo, de quem 

é a presa privilegiada. [...]. É igualmente um especialista da morte, através das 

necrologias que existem nos mosteiros e que constituem cadeias de oração pelos 

defuntos. É um conselheiro e um mediador, sobretudo dos grandes. E também é um 

homem de cultura, um conservador da cultura clássica, um perito na leitura e na escrita, 

graças ao scriptorium dos mosteiros, à biblioteca e oficina de cópia e decoração dos 

manuscritos. Reúne em si «o vigor intelectual e a exuberância emotiva» e «uma 

sabedoria da escrita que sabe exprimir e matizar sensações, desvios, subtis atenções e 

segredos». O mosteiro é a antecâmara do paraíso e o monge é o mais habilitado para 

se tornar um Santo. (Le Goff, 1989, p. 16) 

                                            
17 São Bento de Núrsia - Benedito da Nórcia, “Patriarca do monaquismo ocidental (Núrsia, c.480 – Monte 
Cassino, c.547)” (Comte, 2000, p.128) “Natural de Núrsia, em Itália, para escapar ao ambiente corrupto de 
Roma fez-se anacoreta em Subíaco. Agregando-se-lhe companheiros, em 529 transferiu-se para Monte 
Cassino, onde fundou os Beneditinos. Pelo seu contributo para a civilização europeia, Paulo VI, em 1964, 
proclamou-o patrono da Europa.” (Chorão, 1997, p. 352). 
18 Regula de San Benedicti - é um conjunto de normas com o objectivo de ordenar o comportamento de 
uma comunidade cristã que habita um mosteiro, sendo regida por um abade. “Escrita numa altura em que 
pululavam, por toda a Cristandade, inúmeras regras, começou a ter sucesso sobretudo a partir do século 
VIII, quando os Carolíngios ordenaram que fosse a única regra monástica autorizada nos seus territórios, 
esse preceito estendeu-se ao resto da Europa […] Foi também adoptada, com igual sucesso, pelas 
comunidades regrantes femininas.” Os lema da Ordem de São Bento são então “pax” (paz) […] e ainda o 
tradicional “ora et labora” (oração e trabalho) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristandade
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_carol%C3%ADngia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_S%C3%A3o_Bento
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Além de locais de recolhimento, os mosteiros eram também essenciais na defesa e na 

organização do território, reabitando terrenos abandonados, reutilizando-os para a 

agricultura ou para povoar novas comunidades e não apenas sendo locais de clausura. 

As ordens religiosas e, por conseguinte, a fundação de mosteiros estiveram na base da 

organização de alguns novos aglomerados urbanos, conforme nos diz Caeiro (1989, 

p.12), “as casas religiosas foram centros geradores de vida, não só religiosa como civil 

e artística”, foram também “responsáveis pela fixação de populações e crescimento das 

cidades, enriqueceram também a vida pública, o conhecimento e a cultura”. 

Sem uma condicionante própria, as ordens e congregações estavam sujeitas à ocupação 

espacial, dependendo bastante da densidade populacional e áreas de construção, 

podendo os lotes disponíveis server ou não os interesses para se erguer um edifício 

conventual.  

Tal acontece, de forma exemplar, no interior da família Franciscana, com a irrupção a 

partir de 1500 [...] com uma forte expansão traduzida em numerosas fundações que 

motivariam a criação de novas províncias. (Moutinho Borges apud Franco, 2011, p.557) 

Existe assim uma proximidade nos conceitos cidade e abadia, uma vez que em ambas 

se encontra uma vontade de ordem social, de comunidade e que apresentam também 

uma forte presença na organização urbana de onde surgem a cidade e os mosteiros. 

Uma presença de natureza monástica exibe-se em conformidade com o carácter social 

de cidade, na medida em que fomenta a vida em comunidade, embora apresentando 

diferentes escalas. 

Desta feita, eleva-se a necessidade de introduzir o conceito de abadia justificando a 

comparação feita anteriormente. Segundo Horst Woldemar Janson19 abadia significa 

“comunidade religiosa dirigida por um abade ou uma abadessa” ou “conjunto dos 

edifícios, da abadia (ou mosteiro): Igreja, sala do capítulo, dormitório, refeitório, cozinha, 

celeiro, enfermaria, biblioteca, balneário, scriptorium20, claustro, hospedaria, etc.” 

(Janson, 1998, p. 792). 

Numa segunda explicação Janson descreve abadia enquanto conjunto de um extenso 

programa e que, não funcionando num edifício singular, corresponde a um aglomerado 

                                            
19 Horst Woldemar Janson (1913-1982) – nasceu em São Petersburgo, tornando-se um historiador de arte 
nos Estados Unidos da América, tendo ficado conhecido após a publicação da sua obra “História da Arte”, 
publicado em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
20 Scriptorium – (pl. Scriptoria) oficina dos Mosteiros onde se realizam os trabalhos de caligrafia e de 
iluminura dos manuscritos (Janson, 1998, p.800). 
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vasto de edifícios, cada qual com a sua função, aproximando-se da ideia de cidade 

relativamente ao ordenamento das partes em um todo. 

O conceito de ordem aplicado ao sistema monástico afirma-se no rescaldo das reformas 

carolíngias, quando o sistema cenobítico diferenciado desenvolvido na Europa passa por 

um processo de normalização conforme a regra beneditina, ordo monasticus por 

excelência. (Eco, 2013. p. 190) 

Torna-se imprescindível definir o termo monaquismo no presente estudo: “do latim 

eclesiástico monachismus, derivado de monachus, «monge», procedente do grego 

monos, «único», «solitário». [Exemplo de] vida retirada do mundo, feita de orações e de 

contemplação e orientada pelos votos de pobreza, de castidade e de 

obediência.”(Comte e Bel, 2000, p. 447)  

 
Ilustração 7 – Mosteiro dos Jerónimos, Vista do Mosteiro e da 

Praia de Belém, Filipe Lobo, 1657. (Roth, 2014). 

 
Ilustração 8 – Convento de Cristo, Claustro de D. João III. 

(Lima, 2017). 

 

Não havendo consenso quanto aos conceitos de mosteiro (Ilustração 7) e convento 

(Ilustração 8), segue-se uma breve explicação do que estes dois termos podem indiciar. 

Na presente dissertação iremos abordar cada edificado conforme a Ordem da sua 

origem, monástica e/ou mendicante. 
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Por “mosteiro” entendemos, como nos diz Azevedo (2001, p. 274), como sendo a “sede 

dos membros das ordens monásticas, institutos de vida consagrada sui juris, que 

praticam a vida contemplativa, estável, separada do mundo, expressa no lema ora et 

labora.” 

Face a uma tendência de uniformidade das várias ordens religiosas, a definição 

mosteiro é frequentemente estabelecida por diversos autores como um agrupamento de 

edifícios religiosos masculinos. Este mesmo conceito é também caracterizado por se 

localizar afastado do mundo, em contraste com o conceito de convento, dizendo este 

último respeito a edifícios religiosos femininos. 

De acordo com Franco, Mourão e Gomes (2010, p.676), convento é definido como 

sendo “uma comunidade reunida, e a este título, constantemente empregue durante a 

Idade Média tanto para homens como para mulheres [...] com a criação das ordens 

Mendicantes, o termo é aplicado também para designar uma Casa Religiosa, distinta de 

um Mosteiro, pela ausência de voto de estabilidade”. Também seriam assim designados 

por se encontrarem inseridos nas cidades, pois teriam uma vocação contrária à fuga 

mundi. 

Por “convento”, de acordo com Azevedo (2001, p. 19), entende-se “comunidade dos 

religiosos membros das ordens mendicantes, cuja forma de vida representa uma 

viragem face ao modelo monástico, e se inspira no ideal de pobreza pessoal e colectiva; 

a organização é centralizada e itinerante, proporcionadora de uma nova prática de 

evangelização.” 

Os termos mosteiro e convento serão, a partir desta explicação, usados como a 

edificação per si de todo e qualquer conjunto construído com o intuito de promover o 

saber enquanto instituição cristã. Será utilizado o vocábulo mosteiro por pertencer às 

ordens monásticas (S. Bento, Cluny, Cister e S. Jerónimo) e convento quando vinculado 

às ordens ditas mendicantes (de que são exemplo as ordens do Carmo, de S. Francisco, 

de S. Domingos e de Santo Agostinho). 

Após a comparação destes termos muito próximos, debruçamo-nos sobre a citação do 

Arquitecto Nuno Santos Pinheiro21 (1997, p. 11), na qual introduz a temática do saber 

enquanto instituição, que está inequivocamente ligada a esta classe social. 

                                            
21 Nuno Santos Pinheiro (1937–) – Licenciado em Arquitectura pela ESBAL, Doutoramento em 
Arquitectura pela FA-UTL, Professor Catedrático Jubilado. 
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Durante toda a Idade Média, homem de culto era sinónimo de clérigo e todo o labor 

cultural civil e religioso era assumido pela Igreja. Os seus mosteiros e os seus conventos 

foram os centros, ou melhor, focos de toda uma actividade cultural que chega aos nossos 

dias. 

De acordo com este excerto, durante a Idade Média e impulsionada por uma qualidade 

cívica que não era até então um aspecto fundamental na sociedade, a vida monástica 

e posteriormente estado laico22, através da formação das universidades, foram os 

grandes impulsionadores da necessidade pela busca do conhecimento, tendo tido um 

papel decisivo. 

No decorrer da implementação das Ordens Religiosas, por S. Bento de Núrsia, assiste-

se a um progresso cultural nos monges. No início eram na sua maioria analfabetos, não 

tendo as devidas capacidades para exercer cargos para além de abades. Por se 

encontrarem alheios ao mundo, os monges acabam por se dedicar empenhadamente 

ao estudo. 

Um dos princípios da Regra de S. Bento é o equilíbrio, estando na origem da criação de 

um novo tipo de edificado, mosteiros e conventos, cumprindo um programa adequado 

a este tipo de comunidades. 

Embora contemplando as diferentes necessidades da vida quotidiana, equilibrada nas 

suas exigências, este escrito não determina qualquer tipo de tipologia arquitectónica. É 

apenas na época de Carlos Magno, no princípio do século IX, que é elaborado o que tem 

sido considerado o projecto ideal de um Mosteiro.(Teixeira, 2008, p. 11)  

São Bento de Núrsia é considerado o patriarca por ter escrito o documento que regula 

o funcionamento de um organismo de natureza monástica. Proviniente de uma família 

nobre, abandonou os seus estudos em Roma para se instalar numa região próxima de 

Subíaco23 (Ilustração 9). O manuscrito “evita excessos de ascetismo individual” (Comte 

e Bel, 2000, p. 447) razão pela qual reuniu diante de si vários discípulos não tendo feito 

da sua vida um exemplo solitario. 

A Regra de São Bento tem um significado diferente das regras das congregações 

modernas. São Bento não fundou um instituto religioso, uma congregação religiosa [...] 

por isso deve-se ver a Regra como fruto de uma tradição já existente. A Regra era uma 

codificação de uma tradição viva. A contribuição de São Bento àquela tradição é imensa 

e marcou toda a história sucessiva do monaquismo ocidental, porém a Regra não é, em 

                                            
22 O conceito de ordem monástica afirma-se no século IX com um processo de normalização conforme a 
regra beneditina e aperfeiçoa-se cada vez mais no século XII com as novas congregações monásticas e 
canonicais […] sendo difícil não só estabelecer um limite de afiliação em relação às ordens «clássicas», 
mas também traçar uma clara demarcação entre o estado laico e o religioso. (Eco, 2013. p. 190) 
23 Subíaco – Comuna italiana situada na região de Lázio, província de Roma. 
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si, um documento completo [...], fechado, mas uma partitura sobre a qual a orquestra 

deve improvisar, sob a direcção do maestro. Pressupõe, então, uma constante 

inspiração e crescimento.” (Weakland, 1972, p.10) 

Depois de uma longa prática de vida desta génese, o então «pai dos monges» acaba 

por se fixar em Monte Cassino (Ilustração 10), naquele que é considerado o primeiro 

mosteiro que obedece arquitectonicamente ao manifesto escrito por S. Bento, que 

acaba por se tornar uma espécie de constituição universal durante a Idade Média. 

 
Ilustração 9 – Mosteiro Beneditino de Subíaco. ([adaptado a partir de:] Viaggi, 2016). 

 
Ilustração 10 – Mosteiro de Monte Cassino. (Cheker, 2013). 

Mais tarde em Saint Gall24, entre os anos de 816 e 817, é aprovado um modelo exemplar 

de um mosteiro no concílio de Aix-la-Chapelle. Este exemplar teria de se ambientar às 

necessidades locais na edificação de novos mosteiros, aliando os traços gerais 

                                            
24 Saint Gall – Comuna situada na zona nordeste da Suíça e capital do estado de St. Gall. 
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definidos neste plano com base na euritmia25, na comensurabilidade26, no decoro27 e na 

distribuição28, como havia definido Vitrúvio séculos antes.  

 A planta […] de Saint Gall representa a vontade do Abade Gotzberg de levar a cabo um 

plano perfeito e ideal, de acordo com as regras da ordem beneditina. (Villamariz, 1997, 

p.29) 

Esta disposição geral reflecte as funções de uma Igreja monástica, delineada para as 

necessidades litúrgicas dos monges, mais que para uma congregação secular. Contíguo 

à Igreja, ao Sul, está um claustro de arcadas, em torno do qual foram agrupados o 

dormitório (a Leste), o refeitório e a cozinha (a Sul) e a adega. Os três grandes edifícios, 

a Norte da Igreja, são uma hospedaria, uma escola e a casa do abade. A Leste ficam a 

enfermaria, uma capela e os alojamentos para os noviços, o cemitério (marcado por uma 

grande cruz), um jardim e as capoeiras para galinhas e patos. O lado meridional é 

ocupado por oficinas, celeiros e outras dependências. (Janson, 1998, p. 261) 

Através do pergaminho contendo o projecto do Mosteiro de Saint Gall (actualmente na 

Suíça), é definida uma estrutura base destas edificações religiosas. Os espaços do 

programa de um mosteiro são delineados segundo vários princípios rigorosos, que se 

encontram num claro diálogo com a Regra estabelecida, conforme podemos ler na 

citação de Janson e nas ilustrações 11 e 12. 

 
Ilustração 11 – Maqueta da reconstituição [de Saint Gall] por Walter Horn, 1965. ([adaptado a partir de:] Janson, 1998, p.262). 

                                            
25 Eurytmia – Proporção, harmonia, euritmia (Vitrúvio, 2009, p. 27). 
26 Symmetria – Comensurabilidade, configuração, correlação de medidas (Vitrúvio, 2009, p. 27). 
27 Decor – Decoro, conveniência, o que convém, o que fica bem (Vitrúvio, 2009, p. 27). 
28 DIstributio - Distribuição, repartição, divisão (Vitrúvio, 2009, p. 27). 
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Ilustração 12 – Planta de um mosteiro.c.820 a.D. Biblioteca do Capítulo, St. Gall. ([adaptação a partir de]: (Janson, 1998, p.262). 

No plano elaborado na época de Carlos Magno29, destacam-se a Igreja e o claustro. 

Comunicação clara enquanto elementos nucleares, de onde surgem os restantes 

lugares exigidos e que no seu todo dão origem ao ambiente arquitectónico monástico 

ainda hoje presente. 

O mosteiro é um conjunto complexo, autónomo, formando um rectângulo de c.152 por 

213 metros. A principal via de acesso, a Ocidente, passa entre os estábulos e uma 

hospedaria, e leva a um portão que dá para um pátio com colunatas e duas torres 

laterias. As entradas são numerosas: duas ao lado da abside ocidental, outras nos 

flancos Norte e Sul. (Janson, 1998. p.261) 

Diz-nos Janson (1998, p. 261) que “não existe, porém, um mosteiro como este em parte 

alguma – mesmo em St. Gall o plano não foi executado à risca – mas o seu esquema 

geral dá uma excelente noção dos estabelecimentos monásticos medievais”. Ainda que 

seja um projecto não construído, permite perceber o modo como os edifícios devem 

comunicar entre si como os espaços devem ser organizados, influenciando as 

construções futuras. 

Grupos de camponeses abandonam os territórios dos senhores feudais e deslocam-se 

para zonas desabitadas para desbravar e lavrar os terrenos fundando novas aldeias; as 

populações germânicas expandem-se para oriente, para as florestas, de onde tinham 

migrado séculos antes. (Eco, 2013. p.15) 

No início do século XI, assiste-se a uma Europa em crescimento demográfico, que 

obriga a que as populações procurem novas terras, expandindo o território humanizado 

e gerando novas cidades. Com esta constante evolução, é possível testemunhar uma 

                                            
29 Carlos Magno - Carolus Magnus (c.742 – 814) – Imperador Romano desde 800, tendo sido Rei dos 
Lombardos desde 774, e Rei dos Francos desde 768 acabando todos estes reinados em 814, ano da sua 
morte. “Carlos Magno faz transportar de Roma e de Ravena, com autorização do papa Adriano I, os 
mármores e as colunas que utilizará em Aix- La-Chapelle e em Saint-Riquier. Desidério envia para Roma 
homens em busca de colunas, bases e capitéis para a sua abadia de Monte Cassino (1066). (Choay, 2000, 
p. 36) 
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progressão a outros níveis, como nas actividades comerciais e também um forte 

desenvolvimento urbano com criação de vias de comunicação e de novos portos. 

No entanto, nos séculos X e XI, o status symbol da perfeição espiritual aos olhos dos 

fiéis é o monástico […] As velhas escolas episcopais e monásticas, onde os alunos são 

replicadores de conhecimento, tornam-se, também graças ao nascimento das 

universidades no início do século XII, centros onde todos, tanto os ricos como os de 

modesta condição social, podem ser instruídos e elevados socialmente (Eco, 2013. 

p.190-211) 

Este contexto mais próspero e civilizado colabora com uma propagação da cultura. 

Perante uma maior presença de documentos escritos, que aponta a uma plena 

necessidade do saber, verifica-se uma maior procura das instituições monásticas, 

tornando-as espaços abertos ao estudo. Característica que dialoga com a formação das 

primeiras universidades laicas, Bolonha e Paris. 

[…] Em suma, foi-se definindo e precisando o conceito de libertas Ecclesiæ, que é o 

tema fundamental à volta do qual se centra toda a vida religiosa europeia dos séculos XI 

e XII. Libertar a Igreja da dependência e da investidura dos laicos torna-se o objectivo 

principal não apenas da hierarquia romana mas também de todos os membros do corpus 

Ecclesiæ.” […] Na Europa, e sobretudo em Itália, entre a segunda metade do século XI 

e o início do século XII, são criadas novas e esplêndidas sedes eclesiásticas, catedrais, 

mosteiros, etc.: em Milão, Veneza, Parma, Módena, Pisa, Florença, Luca, Monte 

Cassino, Amalfi, Salerno, Bari, Otranto, Acerenza, Gerace e em tantos outros locais. 

(Eco, 2013. p. 210-500) 

Na Cristandade Ocidental na Alta Idade Média, populações enraizadas ou em constante 

movimento apropriaram-se diferenciadamente do cristianismo graças à presença 

monástica. Os mosteiros foram centros de irradiação de vida cristã e de cultura letrada 

na Cristandade medieval. (Gomes, 2001) 

Assistimos assim a várias transfigurações dos princípios que vão alimentando e dando 

substância ao conceito de mosteiro. Reconhecemos um novo paradigma na 

necessidade de afastamento perante o mundo, para assim haver uma maior comunhão 

entre as classes sociais. Permutas que encorporam, ao longo dos séculos, novas ordens 

religiosas. Está na base deste conjunto arquitectónico, em conformidade com o que 

defende Lígia Silva (2009, p.18). 

O sistema que constituía o mosteiro era uma estrutura de espaço com funcionalidades 

carregadas de referências sociais e simbólicas, cuja arquitectura a todas as suas escalas 

produzia activamente significados através das suas referências e procedimentos, nos 

quais estavam sempre implicadas relações sociais de poder. 
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Conforme Ana Martins30 (2006, p. 84), autora já anteriormente citada, para que esta 

experiência espiritual seja possível, “é necessária a fuga mundi ou o contemptus 

mundo”, isto é, a fuga do mundo “para buscar uma união do espírito com Deus […] 

constituindo essencialmente uma experiência espiritual caracterizada pela procura da 

solidão interior concretizada através do afastamento das paixões terrenas e do 

abandono do mundo." 

Cada parte de um todo que é o mosteiro tem a sua importancia na procura de uma 

harmonia conventual. A luz, a proporção e a matéria fundem-se com o programa 

elementar de um edifício monástico, conferindo-lhe uma simbiose que atravessa 

séculos, idades, épocas e estilos. 

Em suma, vários foram os exemplos de edifícios monásticos, influenciados pelos 

distintos e importantes estilos arquitectónicos na Idade Média, Moderna e pós-Idade 

Moderna. Além das várias influências contemporâneas, não era posto de parte o 

primeiro projecto de mosteiro. Não apenas nas construções monásticas, mas também 

em projectos mais triviais. Nos tempos que correm é ainda possível verificar a influência 

das primeiras formas monásticas.  

A conduta exercida nos mosteiros converte este espaço de puro recolhimento, num 

estabelecimento de verdadeiro conhecimento. A pretensão do saber torna-se 

fundamental, transformando os mosteiros em recintos essenciais para o progresso da 

vida em comunidade. Estes edifícios estruturam-se por meio de espaços repletos de 

propósitos simbólicos, onde a arquitectura participa nas relações de poder, através do 

desenho. 

 

                                            
30 Ana Maria Tavares Martins - Licenciada em Arquitectura, em 1997, pela Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa (FA-UTL). Doutorada pela Universidade de Sevilha, Espanha (2011) com 
a tese “As Arquitecturas de Cister em Portugal. A actualidade das suas reabilitações e a sua inserção no 
território”. Professora Auxiliar no Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura da Universidade da Beira 
Interior onde lecciona disciplinas de História de Arquitectura, Teoria da Arquitectura e Desenho. 
Investigadora integrada CITAD (Centro de Investigação em Território, Arquitectura e Design – Fundação 
Minerva - Lisboa). Investigadora colaboradora do CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades da Universidade de Évora). Membro de: SHA (Society of Architectural Historians), desde 2012, 
com o nº 23073; AHRA (Architectural Humanities Research Association) desde 2011; APOC (Associação 
Portuguesa de Cister) desde 2008; EAHN (European Architectural History Network) desde 2008; ICOMOS 
(Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios) desde 2008; CICOP-Portugal (Centro Internacional 
para a Conservação do Património) desde 2004; Membro da OA (Ordem dos Arquitectos), desde 1997, 
com o nº 6983N. Principais linhas de investigação: Arquitectura Monástica, História da Arquitectura, 
Reabilitação do Património Arquitectónico e Urbano.(Martins, 2012, p. 75) 
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2.2. EXPANSÃO E PROGRESSO 

A Fé, a crença, a tradição e a prática religiosa permitiram e favoreceram a independência 

política. É de destacar a importância não só das Ordens Religiosas, mas também dos 

bispos, no apoio e no auxílio prestado aos Condes portucalenses e ao nosso primeiro 

Rei, D. Afonso Henriques. (José Mattoso apud Martins, 2011, p.106) 

A construção de Portugal contou com a acção das Ordens Religiosas a quem os Reis 

confiaram a administração de grandes extensões de terras conquistadas, como por 

exemplo os notáveis Mosteiros de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro da 

Batalha e Convento de Cristo (Ilustrações 13, 14, 15 e 16, respectivamente); que 

espelham as diferentes épocas da história através das marcas deixadas pela 

arquitectura. Os quatro ex libiris da arquitectura monástica em Portugal tiveram como 

origem os acontecimentos bélicos dos Portugueses31, coexistindo uma ligação com os 

cidadãos e o rei, mas também com Deus. 

 
Ilustração 13 – Mosteiro de Alcobaça. (Ilustração Nossa, 2016). 

 
Ilustração 14 – Mosteiro dos Jerónimos. (Ilustração Nossa, 

2017). 

 
Uns e outros, reis e aristocratas, ou simples e anónimos devotos, contribuíram para 

erguer em Portugal, ao longo de séculos, uma vasta rede de comunidades religiosas e 

um conjunto de edifícios que serviram de palco a muitos factos relevantes da história 

portuguesa e constituem hoje peças essenciais do património do país. (Fonseca apud 

Franco, 2011) 

                                            
31  Exemplo relativo à construção do Mosteiro de Alcobaça: “Em agradecimento e reconhecimento, pela 
intercessão de Bernardo de Claraval, D. Afonso Henriques oferece aos monges cistercienses as terras onde 
foi construído o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e onde proliferou a arte da agricultura e as diversas 
indústrias dos Coutos de Alcobaça.” (Martins, 2011, p.103) 
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Ilustração 15 – Mosteiro da Batalha. (Monteiro, 2016). 

 
Ilustração 16 – Convento de Cristo. (Lagiosa, 2015). 

Portugal nasceu à sombra das Igrejas e torres românicas, mas só encontrou a sua 

definitiva dimensão territorial e se lançou na aventura da expansão ultramarina, quando 

as ogivas cobriam as salas por onde ecoavam as notícias das maravilhas dos novos 

mundos que os portugueses andavam a reconhecer. (Dias, 1994. p. 15) 

São muitas as características que estão na base da edificação de um país. Achamos 

pertinente iniciar este capítulo perante as obras monásticas que mais se destacam em 

Portugal e principalmente por estarem intimamente ligadas a um período áureo, que 

nem sempre fora regra na história do país podendo dizer-se, como afirma Pedro Dias32 

(1994, p. 15), “que se o nosso berço foi românico, […] a juventude passámo-la sob as 

nervuras do gótico.” 

Na origem da construção dos exemplos anteriores encontra-se a evolução de uma 

nação, que foi consolidando e ganhando forma. As primeiras instituições monásticas em 

território português surgiram “pela via borgonhesa, tão familiar a D. Afonso Henriques, 

provocando repercussões não só a nível social e geográfico, mas também económico e 

político.” (Martins, 2011, p. 103) Segundo José Mattoso33 (apud Franco, Mourão e 

Gomes, 2010, p. 31), “terá sido S. Martinho de Dume (m. 579) quem primeiro levou a 

cabo a introdução de uma observância de vida monástica no actual território português.” 

                                            
32 Pedro Dias - Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na área de 
História da Arte (aposentado em setembro de 2011). Estagiou e desenvolveu trabalhos de investigação em 
Espanha, Itália, Holanda, Alemanha, França, Itália, Brasil e India como bolseiro do Instituto Nacional de 
Investigação Científica, da Fundação Calouste Gulbenkian e de outras instituições portuguesas e 
estrangeiras. Durante cinco anos integrou o Centro de História da Sociedade e da Cultura do Instituto 
Nacional de Investigação Científica. 
33 José João da Conceição Gonçalves Mattoso (1933-) – Historiador e professor universitário. Foi durante 
20 anos monge da Ordem de São Bento. 
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Neste momento, Braga era a capital religiosa do reino, Guimarães a capital política e 

Portucale (hoje Porto), na foz do rio Douro, a verdadeira metrópole comercial onde eram 

feitas as diversas trocas comerciais. (Martins, 2011, p. 103)34 

A entrada das Ordens Religiosas em terras portucalenses, verifica-se no séc. XII, 

durante o reinado de D. Afonso Henriques35. As fronteiras do Reino de Portugal não 

estavam ainda definidas36. 

A Ordem de Cister é introduzida em Portugal, no século XII, num momento em que a 

Ordem ainda se encontrava na primeira fase de expansão e Portugal começava a 

desenvolver-se enquanto nação. A primeira fundação cisterciense em Portugal é S. João 

de Tarouca em 1143, o mesmo ano em que Afonso VII, rei de Leão e Castela reconheceu 

a Afonso Henriques o título de rei da “Portucalensis terra”. (Martins, 2011, p. 103) 

Assim como o exemplo do mosteiro cisterciense de S. João de Tarouca37 (Ilustrações 

17 e 18), mencionado no excerto de Ana Martins, os templos tinham como base uma 

estrutura românica, embora a escala que estes edificados pudessem vir a tomar 

dependesse sempre da Ordem à qual diziam respeito. 

 
Ilustração 17 – Planta do Mosteiro de São João de Tarouca. (Madeira e Figueiredo, 2006). 

 

                                            
34 Ver mapas em anexo A relativos à ocupação do território português segundo a listagem das Igrejas. 
35 D. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, da dinastia Afonsina ou de Borgonha. Era filho de D. 
Henrique, Conde de Portucale e de D. Teresa e reinou o país desde 1143 (1139) até 1185, ano da sua 
morte. 
36 Apenas em 1297 são definidas as fronteiras do mais antigo Estado-nação da Europa, através do Tratado 
de Alcanizes. 
37 A instalação da ordem de Cister e a fundação do edifício estão ligadas à génese do reino, tendo os frades 
cistercienses apoiado a pretensão de Afonso Henriques ao trono. Este patrocínio foi premiado pelo primeiro 
monarca português que auxiliou a sua expansão no país. Após a extinção das ordens religiosas o mosteiro 
foi vendido em hasta pública e os edifícios foram explorados como pedreira. A Igreja, por outro lado, foi 
transformada em Igreja paroquial e contém diversas peças de arte sacra que pertenciam à ordem e estariam 
noutras divisões do complexo edificado. 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   47 

 
Ilustração 18 – Mosteiro de S. João de Tarouca. ([adaptado a partir de:] DRCN, [s.d.]). 

A construção dos mosteiros está intimamente vinculada à perícia dos patronos e 

também à localização de onde viria a ser construída esta imponente obra, pois estes 

necessitavam de utilizar materiais locais. Nas cidades havia uma tentativa de seguir as 

grandes referências urbanas. Eram então contratados arquitectos e artífices famosos, 

enquanto no meio rural estava patente uma maior sobriedade nos edifícios, o que 

representa uma maior aproximação ao panorama nacional. 

Apesar da expansão do território português e respectivo passar de séculos, a 

arquitectura religiosa românica manteve-se “muito para além do que seria normal”. Visto 

já se ter manifestado com algum atraso em relação à Europa, esta arquitectura mais 

robusta prolongou-se até cerca do século XIV, ao passo que já se assistia na Europa ao 

uso da verticalidade e monumentalidade das catedrais góticas, embora “o período de 

vigência do gótico [se tenha estendido] desde o final do século XII até meados do século 

XVI.” (Dias, 1994, p. 21-43) 

Pedro Dias (1994, p. 29-30) afirma que esta expansão era fundamentalmente marcada 

com a construção de obras militares (Ilustração 19), castelos, localizados “em locais 

estratégicos”, em zonas onde “dominavam tudo em redor” e cercas que “defendiam as 

povoações mais importantes”. Os povos eram por vezes obrigados a pagar taxas e 

impostos para o bom estado ou restauro destas fortificações, “outras vezes eles 

mesmos [nobres] contribuíam [...] a troco de alguns benefícios, como aconteceu em 

Évora, quando D. Afonso V, em 1456, isentou os mouros da mouraria dessa cidade da 

obrigação da aposentadoria por eles irem trabalhar nas muralhas sempre que eram 

chamados”. 
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Ilustração 19 – Exemplos de fortificações militares construídas em Portugal, Elvas (Ladeira e Bucho, 2016), Valença (Salvador, 2017) e 

Arraiolos. (Ilustração Nossa, 2017). 

Não foram apenas edifícios de carácter militar que ao longo da história afirmaram a 

expansão portuguesa. Assim que era estabelecida uma nova dinastia ou um novo ramo 

deste, surgiam construções que demonstravam o seu poder. Também os “mosteiros, 

sés e templos paroquiais” (Dias, 1994, p. 21) viam os seus espaços enriquecidos. 

Luz, verticalidade, amplidão, tais eram as principais características dessas Igrejas, 

transformadas em palco onde os diferentes grupos sociais marcavam as suas 

diferenças, com o trajar e com a linguagem das cerimónias. [...] Em Portugal nunca 

existiram com esse carácter sumptuoso; as Igrejas que se levantaram no nosso país 

eram bastante modestas em relação às suas congéneres e coevas de além-fronteiras. 

(Dias, 1994, p. 17) 

Contudo, as novas construções padeciam de um mal em Portugal, que foi comum na 

história do país. A escassez de “cidades com dezenas e dezenas de milhares de 

habitantes vivendo de uma indústria e de um comércio florescentes, nem nobres 

senhores de ricos e populosos domínios” (Dias, 1994, p. 20). Esta característica está 

intrinsecamente ligada às dimensões que são por Pedro Dias (1994, p. 17) 

caracterizadas como “pequenas, de estruturas baratas, com cobertura a maioria das 

vezes em madeira nas naves e transepto, quando este existia”. 

Mas muitas outras transformações na sociedade se reflectiram na nossa arquitectura. A 

grande tentativa de reforma da Igreja do Ocidente, por exemplo, concretizada com o 

aparecimento das ordens mendicantes, teve ainda maiores reflexos do que a génese e 

expansão de Cister. (Dias, 1994, p. 23) 

No período de vigência da arquitectura gótica eram várias as instituições capazes de 

fomentar a prática de construções deste estilo podendo esta espelhar, “nitidamente, o 

Portugal do fim da Idade Média, as suas características próprias, os seus ritmos, os 

seus pólos de atracção, os seus bons e maus momentos.” (Dias, 1994, p. 20) 

A Igreja-tipo de média dimensão ficou definida ainda no século XIII, por acção das ordens 

religiosas e, particularmente, das mendicantes. [...] Os espaços religiosos não variaram 

em relação ao que era comum no resto da Europa. [...] As ordens religiosas 

estabelecidas em Portugal tinham também de se sujeitar aos ditames da sociedade e da 

terra.[...] A maioria dos conventos e mosteiros não tinha mais de uma dúzia de religiosos. 
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[…] A construção de qualquer mosteiro estava dependente do superior da respectiva 

ordem, embora o dinheiro necessário pudesse ser obtido através de doações ou até de 

peditórios que, no entanto, tinham de ser autorizados pelos prelados diocesanos ou pelo 

próprio rei. [...] Os monarcas foram os maiores promotores de obras de carácter religioso 

durante toda a Idade Média, associando a indesmentível piedade aos efeitos políticos 

que daí advinham, dado o poder efectivo que quer as ordens quer o clero secular 

detinham. (Dias, 1994, p. 20-33) 

A fundação de mosteiros tem uma relação estruturante com a fixação dos povos em 

novas terras. No caso português é visível que nos séculos XIV e XV a existência de 

mosteiros e conventos (Ilustrações 20 e 21) se verifica nas proximidades daquelas que 

são hoje as maiores cidades do país. 

 

Em Portugal, os mendicantes vão absorver as bases de um gótico emergente (tributário 

da arte cisterciense na organização tripartida da planta, na cabeceira escalonada, no 

destacamento do transepto e no despojamento), e difundi-lo, criando uma arquitectura 

própria e independente face aos modelos de outros territórios. Não se podendo falar de 

uma arquitectura mendicante, uma vez que não há um modelo uno que vincule todas as 

construções, pode-se, em Portugal, falar de características comuns de construção para 

construção, o que confere uma unidade própria à arquitectura dos frades menores, 

pregadores e clarissas. Essa unidade resulta numa “arquitectura nacionalizada”, cuja 

tipologia não deriva na íntegra de nenhum outro território, nem de nenhuma outra ordem. 

Este é o grande triunfo da arquitectura mendicante nacional.(Villamariz, 2018, p. 5) 

 
Ilustração 20 – Conventos e Mosteiros existentes em 

1320-1321 (segundo A. H. de Oliveira Marques). 
([adaptado a partir de:] Dias, 1994, p. 31). 

 
Ilustração 21 – Conventos e Mosteiros existentes no 

século XV (segundo A. H. de Oliveira Marques). ([adaptado 
a partir de:] Dias, 1994, p. 32). 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   50 

No séc. XIII, o aparecimento das ordens mendicantes – Franciscanos, Dominicanos, 

Camelitas, Eremitas de Santo Agostinho – trouxe a formação de comunidades de 

particular importância pela sua mensagem religiosa, bem como pela criação de um 

importante património arquitectónico e artístico. (Teixeira apud Franco, 2011, p. 533) 

Assistimos durante esta longa época de construções sumptuosas na Europa, a uma 

adesão do caso português a um planeamento maduro e bem pensado de abadias (Dias, 

1994, p. 49), estabelecendo um esquema-tipo, criando uma linguagem-tipo nos 

edifícios, com aplicação em novas construções, havendo uma comunicação directa com 

o pensamento de S. Bernardo de Claraval38: 

«Abandono as imensas alturas dos oratórios, as desmesuradas longitudes, as larguras 

desnecessárias, as sumptuosas decorações, as curiosas pinturas que fazem desviar a 

atenção dos que rezam e impedem a sua devoção e que para mim, de certa forma, 

representam o antigo rito dos judeus… 

E mais, entre os irmãos que lêem nos claustros, que faz a ridícula monstruosidade, uma 

certa admirável beleza disforme e uma disformidade bela? […] Numa palavra, tanta e 

tanta variedade de formas aparece por todo o lado que agrada mais ler nos mármores 

do que nos códices e ocupar todo o dia admirando estas coisas raras que meditar na Lei 

de Deus. Por Deus, se não têm vergonha de fazer estes disparates, ao menos que se 

arrependam dos gastos inúteis.» (apud Dias, 1994, p. 48) 

Conforme a citação transcrita referente ao Mosteiro de Alcobaça, podemos ver que a 

partir da edificação da respectiva abadia, a ordem de “Cister assumirá [esta] 

contestação contra Cluny” (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 32). Esta adopção levou 

a cabo a que novas ordens surgissem no panorama português.  

Surgidas a partir de uma iniciativa individual ou de pequenos grupos de eremitas, estas 

comunidades da “pobre vida” obterão desde cedo a protecção régia e dos concelhos, 

sobretudo a partir do reinado João I (1385-1433). (Franco, 2011, p. 48) 

Pacificado o território, feitas depois as pazes com Castela e iniciada a expansão além-

mar, as populações, sempre que podiam, engradeciam as suas terras com novos 

edifícios, reconstruindo os velhos de raiz e melhorando algumas das suas partes quando, 

no geral, lhes pareciam ainda aproveitáveis. (Dias, 1994, p. 161) 

No presente capítulo importa frisar o rápido sucesso das Ordens mendicantes de S. 

Francisco de Assis e de S. Domingos39 (Ilustrações 23 e 24, última construção de 

génese monástica e única depois da extinção das ordens na cidade de Lisboa). Estas 

estão na origem da nova integração de outras comunidades religiosas, através de “um 

                                            
38 Santo, Doutor da Igreja e antigo Abade de Clairvaux (Claraval), Bernardo de Fontaine nasceu em 
Fontaine-lès-Dijon em 1090, no seio de uma família nobre, faleceu na Abadia de Clairvaux em 1153. 
(Franco, 2011, p. 116) 
39 “[…] nascerá ainda nas primeiras décadas do séc.XIII sob o impulso de Francisco de Assis (1182-1226) 
e Domingos de Gusmão (m.1221)” (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 33) 
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novo entendimento da vivência da pobreza evangélica, não já a um nível somente 

pessoal, mas também comunitário”. Em oposição às “ordens anteriores, os mendicantes 

optariam por uma forma de governo bastante centralizado com conventos regidos por 

um Prior [Dominicanos] ou Guardião [Franciscanos]” (Franco, Mourão e Gomes, 2010, 

p. 33). 

 
Ilustração 22 – Entrada, Convento de S. Domingos, Lisboa. 

(Ilustração Nossa, 2016). 

 
Ilustração 23 – Entrada, Convento de S. Domingos, Lisboa. 

(Ilustração Nossa, 2016). 

No seu exaustivo estudo relativamente às ordens mendicantes que se instalaram em 

Portugal no final do primeiro quartel do século XIII, Catarina Madureira Villamariz (2018, 

p. 3) escreve que, 

Em Portugal, a tendência da arquitectura mendicante é para Igrejas com planta de três 

naves, de altura desigual, transepto destacado, e cabeceira com capela-mor ladeada por 

duas ou quatro capelas laterais intercomunicantes – São Francisco e Santa Clara de 

Santarém, São Domingos de Elvas ou São Domingos de Guimarães, bem como as 

desaparecidas Igrejas de São Domingos de Santarém e São Domingos de Lisboa dão 

disso testemunho.  

Conforme referido, no seu conjunto não é possível “decalcar” a arquitectura mendicante 

nacional de um modelo oriundo de qualquer outro território europeu, seja ele, francês, 

espanhol, italiano ou alemão, embora seja possível tentar estabelecer paralelismos. 

Em termos de cobertura parece ter imperado em Portugal a simplicidade característica 

da ordem, optando-se (quase) sistematicamente por coberturas de madeira nas naves e 

transepto e utilizando-se o abobadamento em pedra apenas na cabeceira, embora 

alguns casos levantem dúvidas. Embora esta seja uma premissa das ordens 

mendicantes, a sua obediência parece ter sido observada com maior rigor em Portugal 

do que noutros países, onde se encontram diversas excepções. 
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Além de Cister e de S. Bento de Claraval, que foram alvo de uma minuciosa análise, 

várias são as ordens monásticas presentes no território português. Vamos debruçar-

nos, de modo geral sobre as ordens que se destacam em Évora.. São neste caso as 

ordens de S. Bruno (Cartuxos), dos Lóios (Congregação dos Cónegos Seculares de S. 

Joao Evangelista), das Carmelitas Descalças e, por fim, a ordem de S. Jerónimo e a 

Companhia de Jesus. 

Cada ordem possuía diferentes concepções da vida sagrada, que eram espelhadas no 

seu edificado, através da sua dimensão, orientação, organização funcional, método 

construtivo e linguagem formal associada ainda à linguagem arquitectónica do tempo. 

(Marado, 2007) 

 
Ilustração 24 – Convento de Nossa Senhora da 

Assunção, projecto de recuperação da autoria de Arqt. 
José Paulo dos Santos. (Ilustração Nossa, 2017). 

 
Ilustração 25 – Convento das Bernardas, projecto de 

recuperação da autoria de Arqt. Eduardo Souto de Moura. 
(Ilustração Nossa, 2018). 

 
Ilustração 26 – Convento Saint Marie da Tourette, 

Arqt. Le Corbusier. (Schapo, 2016). 

 
Ilustração 27 – Igreja, Convento de S. Domingos, Arqt. 

José Fernando Gonçalves e Arqt. João Paulo Providência. 
(Ilustração Nossa, 2017). 

O mesmo panorama manter-se-á nas centúrias seguintes. A par de novo ramos de 

Descalços, surgidos, por exemplo, entre os Eremitas de Santo Agostinho, algumas 

iniciativas de reforma parecem ocorrer também entre os Dominicanos. (Franco, 2011, p. 

55) 
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De acordo com José Mattoso, “as variantes do modelo monástico limitaram-se pois, em 

Portugal, aos eremitas, aos beneditinos e aos cistercienses, até se contraporem não só 

aos cónegos regrantes, mas também aos mendicantes, com o aparecimento dos 

franciscanos e dominicanos no princípio do século XIII. Só no fim do século XIV viriam 

a enriquecer-se com duas novas famílias, ambas de origem eremítica, e ambas com 

uma história ligada ao território português: os Jerónimos e os Eremitas de São Paulo de 

Serra de Ossa.” (José Mattoso apud Sousa et al., 2005, p. 39) 

“Resultante da cristalização de um movimento eremítico italiano” (Sousa et al., 2005, p. 

149), a Ordo Sancti Hieronymi instala-se em Portugal no séc. XIV, em Sintra, com a 

fundação de um mosteiro. Todavia, foi durante o reinado de D. Manuel I40 a época de 

maior esplendor aquando da instauração do Mosteiro de Santa Maria de Belém, apesar 

de ser posterior à edificação dos Mosteiros de São Marcos, em Coimbra, e de Nossa 

Senhora do Espinheiro, em Évora. 

Após a construção do Mosteiro de Santa Maria de Belém, esta ordem recente no 

panorama português41 funda em Coimbra um Colégio Universitário e recebe um 

mosteiro em Guimarães - Mosteiro de Santa Marinha da Costa - proveniente da Ordem 

dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. Com a autoria do Arquitecto Fernando 

Távora, este último foi alvo de um magnífico trabalho de reconversão no programa das 

Pousadas de Portugal, programa que irá ser objecto de estudo posteriormente. 

 
Ilustração 28 – Mosteiro de Santa Marinha da Costa, Vista geral 1993. ([adaptado a partir de:] Portugal, 2013). 

                                            
40 D. Manuel I foi o quinto rei da Dinastia de Avis. Era neto de D. João I e reinou o país desde 1495 até 
1521, ano da sua morte. 
41 Os Jerónimos (Ordo Sancti Hieronymi – OSH) constituem uma ordem monástica fundada em Espanha, 
em 1373, sob inspiração de um movimento eremítico, iniciado em Itália, pelo terceiro franciscano 
Tommasucio da Foligno, cerca de 1350. (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 190) 
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Ilustração 29 –Pousada de Santa Marinha, projecto de recuperação da autoria de Arqt. Fernando Távora. ([adaptado a partir de:] 

Portugal, 2013). 

Génese da Família Carmelita remonta ao séc. XII e terá, como o seu nome indica, tido 

lugar no Monte Carmelo, na Palestina. Durante todo esse século, o movimento de 

cruzados no Oriente e o correspondente domínio de territórios em Jerusalém, 

nomeadamente na Síria e na Palestina, impulsionaram a ida de leigos do Ocidente, a fim 

de permanecerem e darem testemunho da sua fé naquelas terras recém-convertidas ao 

Cristianismo. (Franco, 2011, p. 201) 

Relativamente à Ordem dos Carmelitas Descalços, dizem-nos Franco, Mourão e Gomes 

(2010, p. 83) que, “a vinda destes novos religiosos para a Europa, com um estilo de vida 

eremítica muito própria, não foi bem aceite pelas outras ordens, que lhes moveram 

perseguição sob vários pretextos, por vezes com o apoio dos Bispos. Um dos pretextos 

foi a dificuldade em prover o seu sustento, tanto mais que acabavam de ser aprovadas 

as ordens dos mendicantes Franciscanos e Dominicanos.” 

 
Ilustração 30 – Interior, Convento do Carmo. ([adaptado a 

partir de:] Franco, 2011, p. 207). 

 
Ilustração 31 – Interior, Convento de Nossa Senhora da Conceição 

dos Cardaes. (Ilustração Nossa, 2017). 
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Não é consensual o início da presença da Ordem do Carmo em Portugal, pois segundo 

Sousa (et al., 2005, p. 405-406) “alguns autores têm associado o início da presença da 

Ordem à fixação de cavaleiros da Ordem do Hospital [...] outros autores consideram que 

os carmelitas apenas terão entrado em Portugal no primeiro terço do séc. XIV, por 

ocasião da fundação do Convento de Moura.” 

A Ordem do Carmo sofreu duas grandes reformas, a saber: aquela derivada do Cisma 

do Ocidente no séc. XV, e a outra no século seguinte, impulsionada pelo Concílio de 

Trento. Enquanto no primeiro caso se procurou colmatar um certo relaxamento verificado 

na observação do carisma e Regra da Ordem, no segundo caso, seguiu-se como as 

outras ordens. (Franco, 2011, p. 201) 

“O Convento do Sagrado Coração de Jesus foi a última grande fundação de uma casa 

carmelita em Portugal, e de certo modo veio colmatar a grande perda que os Carmelitas 

experienciaram com a destruição de muitos dos seus conventos” (Franco, 2011, p. 210). 

Contudo existem ainda exemplares desta ordem em Lisboa. As ilustrações 30 e 31 

fazem referência respectivamente a um exemplo que se tornou icónico na cidade após 

o terramoto de 1755 e a um convento que se dilui no centro da cidade de Lisboa, que 

ainda hoje se encontra activo enquanto convento. 

Após o Concílio de Trento42, é mandado construir um convento da Ordem do Carmo em 

Évora, o Convento de Nossa Senhora dos Remédios que tem, desde a extinção das 

ordens, uma outra função que não casa de uma comunidade religiosa. 

Importa, contudo, salientar que a atracção pelo ermo acaba também por marcar [...] 

muitos outros movimentos de reforma, quer no interior de ordens já existentes, quer no 

espoletar de novas famílias religiosas. (Franco, 2011, p. 50) 

Referente a um novo paradigma das comunidades religiosas, chamado devotio 

morderna, onde as ordens voltam a adoptar o intelecto do ermo, José Eduardo Franco 

(2011, p. 55) diz-nos que “farão a sua entrada em território português durante esta 

centúria, sob iniciativa ou com o apoio episcopal. Assim acontece com os Cartuxos, 

instalados em Évora, no Mosteiro de Scala Coeli (Ilustração 32), desde 1587, com o 

patrocínio do prelado eborense D.Teotónio de Bragança e em Laveiras, em 1598”. 

                                            
42 Também denominado por Concílio da Contra Reforma, de modo geral, definiu o modo intencional que a 
arte deve estar ao serviço dos ritos da Igreja católica. 
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Ilustração 32 – Cartuxa de Évora (I). ([adaptado a partir de:] Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 107). 

 
Assim como a grande parte das ordens monásticas, a ordem Cartusiana, estendeu-se 

na Europa, tendo atingido o seu apogeu no final do séc. XVI, com 288 mosteiros 

construídos.43. “Presença oculta no mundo, a espiritualidade cartusiana está presente 

por acção infusa, derivada da oração e entrega à Cruz para salvação do mundo.” 

(Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 106) 

As ilustrações 33 e 34 correspondem ao mosteiro pertencente à Congregação dos 

Cónegos Seculares de São João Evangelista localizado no centro da cidade de Évora. 

Agora Pousada dos Lóios, fora justificado com o “apoio régio, o aumento de vocações 

e a exemplaridade de vida dos Lóios” (Franco, 2011, p. 183). 

Os Lóios acabariam por se cristalizar em torno das casas já fundadas, mantendo-se, 

contudo, como testemunho de um desejo de reforma e de proposta de soluções 

institucionais inovadoras que revelaria todas as suas potencialidades em outros institutos 

ligados ao esforço de renovação do tecido eclesiástico e das vivências religiosas 

impulsionado e configurado pelo Concílio de Trento. (J. L. Inglês Fontes apud Franco, 

2011, p. 183) 

 
Ilustração 33 – Panorama do Largo do Conde de Vila Flor. Convento de S. João Evangelista. (Ilustração Nossa, 2017). 

 

                                            
43 Com 282 mosteiros, além de seis mosteiros de monjas. (Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 106) 
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Ilustração 34 – Momentos do Convento de S. João Evangelista, agora Pousada dos Lóios. (Ilustração Nossa, 2017). 

Esta congregação vê a origem da sua fundação em território português no início do séc. 

XV, numa altura em que a renovação da vida da Igreja em Portugal era altamente 

patrocinada pela dinastia de Avis, que incentivou a formação de várias reformas do clero 

e da vida religiosa, como foi o caso da ordem de Santo Elói. 

A Ordem dos Lóios é regularmente associada à instalação dos Jesuítas em Portugal 

sendo “considerada como criadora de uma espécie de escola sacerdotal e a sua 

tradição cronista entendida como uma antecipação dos importantes rasgos apostólicos 

da Companhia de Jesus.” (Tavares apud Seabra, 2012, p. 4) 

Iremos verificar num capítulo futuro que o avanço destas e de outras iniciativas de 

reforma seria, contudo, travado pelo período difícil que, desde finais do séc. XVIII 

(Primeira Expulsão), marcou as relações entre as Ordens Religiosas e a Coroa e que 

desembocaria na conhecida legislação liberal de 1834 (Segunda Expulsão). 

As ordens religiosas foram largamente beneficiadas pela Coroa, que lhes concedeu 

mercês, o mesmo acontecendo com a nobreza, sobretudo a que tinha mais estreitos 

laços de sangue com os monarcas reinantes, patrocinando novos templos ou 

melhoramentos nos antigos, com vista a aí instituir as suas últimas moradas. Também a 

melhoria de vida das gentes nos campos fez aparecer novas paróquias. (Dias, 1994, p. 

161) 

 

2.3. CONSCIÊNCIA E VALOR 

Pode situar-se o nascimento do conceito de monumento histórico em Roma por volta do 

ano de 1420 (Choay, 2000, p. 29). Não obstante, o registo memorial que nos permite 
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continuar integrados no presente em diálogo com o passado, foi, de modo subtil, uma 

consciência do século III a.C. e também século I d.C., quando os Atálidas44 e Romanos45 

tomaram conhecimento da arte Grega clássica, embora haja uma diferença para os 

Romanos, onde estes, após dois séculos, começam a colecionar o que hoje designamos 

por obras de arte. 

Na enciclopédia da arquitectura helenística e romana, os cristãos tiveram de escolher as 

formas para o seu templo e, alheios tanto à autonomia contemplativa grega como à 

cenografia romana, no fundo, selecionaram o que havia de vital para eles em ambas as 

experiências; reuniram assim na Igreja a escala humana dos gregos e a consciência do 

espaço interior romano. Em nome do homem, produziram uma revolução funcional no 

espaço latino. (Zevi, 2009, p. 70) 

“O valor quase mágico atribuído aos vestígios da Antiguidade, a curiosidade que eles 

despertam” (Choay, 2000, p. 34) ocorre após avaliação “inconsciente” dos objectos de 

onde se destacam os seus atributos inerentes e não por ter qualquer valor histórico. 

Este comportamento além de reconhecer valor num objecto, vem, de certo modo, 

antecipar o conceito de museu, enquanto instituição. 

 
Ilustração 35 – Acrópolis de Pérgamo, Friedrich von Thiersch, 1882. ([adaptado a partir de:] Fernández, 2016) 

 
Atracção intelectual, é certo, mas também sedução da sensibilidade: as obras antigas 

fascinam pelas suas dimensões, pelo requinte e pela perícia da sua execução, pela 

riqueza dos seus materiais. Tesouro nimbado de uma aura de maravilhoso, integram-se 

numa das duas «estéticas» da Idade Média, a que Suger defende contra Bernardo de 

Claraval. (Choay, 2000, p. 33) 

                                            
44 Reino de Pérgamo (Ilustração 35): os Atálidas procuraram com fervor, sensibilidade e perseverança, as 
esculturas e os objectos de arte decorativa que a Grécia clássica produziu sem nunca os colecionar. 
(Choay, 2000, p. 30) 
45 Roma: em 146 a.C., aquando da partilha dos despojos entre os exércitos aliados, após o saque de 
Corinto, o general romano L.A. Mummius (…) adquire por preempção uma pintura de Aristides (com mais 
de um século). (…) Houve quem considerasse este episódio a data de nascimento simbólico do objecto de 
arte e da sua colecção entre os Romanos.(Choay, 2000, p. 30) 
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A atração sensorial a que se refere Françoise Choay46 (2000, p. 33), resulta de uma 

“distância (histórica) que o observador do Quatroccento47 estabeleceu, pela primeira 

vez, entre o mundo contemporâneo ao qual pertencia e a longínqua Antiguidade”. Este 

silogismo levou a que também a Igreja reconhecesse valor nos edifícios pagãos 

encaminhando à conversão de edifícios seculares em Igrejas48. 

 
Ilustração 36 – Interior da Cappella degli Scrovegni, afrescos de Giotto. (The Italian Tribune, 2014). 

No século VI, a atitude do Papa Gregório I é exemplar. Em Roma, toma a seu cargo a 

manutenção do parque imobiliário e pratica uma política de reutilização que o seu 

sucessor Honório seguirá: as grandes habitações patrícias são transformadas em 

mosteiros, as suas salas de recepção em Igrejas. No exterior, adverte os seus 

missionários: «Não destruam os templos pagãos, mas apenas os ídolos que eles 

acolhem. No que diz respeito aos edifícios propriamente ditos, contentai-vos em aspergi-

los com água benta e neles colocar os vossos altares e as vossas relíquias». (Choay, 

2000, p. 33) 

Conforme esta citação de Françoise Choay, presenciamos uma nova atitude clerical. De 

modo pioneiro, o Papa Gregório e os seus discípulos começam por adquirir património 

inerte, transformando-o posteriormente em “instrumentos” da Igreja. Esta atitude foi 

seguida em Portugal de modo exactamente oposto devido a três intervenções estatais 

distintas, como iremos abordar no capítulo seguinte. 

                                            
46 Françoise Choay (1925 - ) é uma historiadora, francesa, das formas e das teorias urbanas e 
arquitectónicas. É ainda crítica de arte e escritora. Choay foi directora no Instituto de Urbanismo de Paris 
VIII e em 1995 obteve o Grand Prix National du Patrimoine. Choay publicou várias obras ligadas à 
conservação e entendimento do património, como “As questões gerais do património”, escrita em 2009 e a 
“Alegoria do património”, em 1992. A sua obra Alegoria do património trata da noção de monumento e 
monumento histórico bem como a sua evolução e relação com o espaço, tempo e memória. 
47 Quatroccento é empregue por parte de Choay enquanto início de uma nova era, a do Renascimento, 
referindo-se assim aos eventos culturais e artísticos do século XV, quando, de modo sucinto, em Itália os 
artistas se centraram mais nas formas clássicas da Grécia e Roma antigas, iniciada essencialmente por 
Giotto, através da arquitectura, mas principalmente com a introdução da perspectiva na pintura (Ilustração 
36). 
48 Em 526-530, a sala de audiências do prefeito torna-se na Igreja de São Cosme e São Damião e, em 580, 
uma sala cerimonial do século I recebe a Igreja de Santa Maria Antica, antes que, com Honório, o senado 
do Fórum romano seja convertido em Igreja de Santo Adriano. (Choay, 2000, p. 37) 
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Todavia, a comparação com a modernidade ocidental deve ser matizada. Com efeito, 

nenhum princípio proíbe a destruição de edifícios ou de objectos de arte antigos. A sua 

preservação prende-se a causas aleatórias. (Lobo, 2006, p. 31) 

[...] as ameaças permanentes que pairam sobre o património não impedem um vasto 

consenso em favor da sua conservação e da sua protecção, oficialmente defendidas em 

nome de valores científicos, estéticos, memoriais, sociais, urbanos que esse património 

possui nas sociedades industriais avançadas. (MacCannel, 1999) 

Estas e outras medidas estão ilustradas naquilo que é a história de cada povo. Afirmam 

a cultura através “dos diversos monumentos que se foram erguendo ao longo dos 

tempos. Estes monumentos que, frequentemente, são religiosos ou de carácter 

religioso, traduzem não só a arte e cultura, mas também a fé de um povo.” (Pedrosa, 

1997h, p. 299) 

O presente trabalho centra-se em construções de índole religiosa (Ilustração 37). É 

também reconhecido valor nas edificações de características civis e militares (Ilustração 

38), concentrando todo o conhecimento adquirido na arte da edificação através da 

unidade destes três tipos de construções num vocábulo, Património. 

 
Ilustração 37 – Basílica de Sacre Cœur, exemplo religioso. 

(Ilustração Nossa, 2018). 

 
Ilustração 38 – Parque Güell, exemplo civil. (Ilustração Nossa, 

2017). 

 
“Conjunto de bens herdados do passado; herança comum”49. A partir desta definição 

resumida mas rigorasa, geram-se diferentes interpretações deste vocábulo; exigindo 

“por parte de cada indivíduo uma profunda sensibilidade na maneira como são 

articulados esses conjuntos na estrutura contemporânea, e no modo como essa 

articulação pode ser executada.” (Almeida, 2014, p. 35) 

                                            
49 (EUROPEAN HERITAGE NETWORK (s.d.) Cultural Heritage Thesaurus - Hierarchies and alphabetic list 
of terms in Portuguese, English and French, [s.d.], p. 48) 
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Apesar de ser abordado neste trabalho principalmente pela sua componente singular, é 

defendido na Convenção de Granada que a expressão património arquitectónico não se 

limita a um edifício. Fazendo a devida separação em três grupos; “para os fins da 

presente Convenção, a expressão património arquitectónico é considerada como 

integrando os seguintes bens imóveis: 

1) Os monumentos 

2) Os conjuntos arquitectónicos 

3) Os sítios”50 

Assim surge a escolha do sítio para os casos de estudo. A cidade de Évora enquadra-

se nestas três classificações do património, de onde se destacam os mosteiros como 

elementos cruciais na sua leitura de espaço. 

Na Conferência Internacional sobre Conservação (2000) - Carta de Cracóvia, património 

é definido como “o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece 

os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação 

e a valorização do património é, assim, um processo relacionado com a selecção de 

valores.”51 

Além desta convenção, é também estabelecido por Françoise Choay (2000, p. 11) 

enquanto “fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões 

planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que 

congregam a sua pertença comum ao passado [...]”, referindo-se desta feita ao 

património histórico. Corresponde, de forma metafórica e de acordo com Almeida (2014, 

p. 35), a “todo o legado deixado pelas várias camadas de tempo que nos antecedem e 

que de algum modo foram importantes no contexto da época em que foram criados.” 

O património é representação do saber e de herança cultural enquanto monumento. 

Conduz a que “todos os monumentos intencionais ou não intencionais que transbordem 

em muito o seu tempo de existência, [estes] serão reconhecidos por este próprio mérito, 

o de resistirem ao tempo” (Françoise Choay apud Ulisses Fernandes, Ribeiro e 

Abranches, 2015, p. 77). Não será esta a única competência do monumento, mas são 

                                            
50 Conselho da Europa (1985) Convenção de Granada - Convenção para a Salvaguarda do Património 
Arquitectónico da Europa, Artº 1. (apud Barranha, 2016, p. 35) 
51 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação 
e o restauro do património construído, “Anexo - Definições”. 
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de evidenciar o belo e a tecnologia que este tipo de construções demonstrou capaz de 

inserir na sociedade e nos convoca a participar nos dias de hoje.  

Aos arquitectos compete, se tal lhes for permitido, preservar património tanto como criá-

lo; sempre assim aconteceu – com ou sem arquitectos. No que à História pertence, que 

o façam com rigor intransigente, afastando a tentação de deixar alguma assinatura por 

demais perceptível; para tal existe o campo vasto do que se vai construindo nos novos 

territórios (na condição de não comprometer o tecido, mais compacto ou menos, que a 

junção de casas consente). (Siza, 2009, p. 324) 

Este pensamento de Álvaro Siza Vieira52 está totalmente de acordo com as seguintes 

primordiais palavras de Vitrúvio, que com conhecimentos de diferentes épocas da 

realidade defendem que o edificado deve ser realizado com o rigor (Siza) e perfeição 

(Vitrúvio) de modo a tornar-se património de valor histórico. 

Ainda a propósito da fortificação, não se deverá definir de antemão em que material será 

construída ou aperfeiçoada, porque não podemos dispor dos recursos que desejamos. 

Mas onde houver cantaria, alvenaria, pedra miúda, tijolo cozido ou cru, será isso que se 

utilizará. Pois assim como na Babilónia dispunham em abundância de betume líquido e 

fizeram uma muralha de tijolo cozido, usando esse betume em vez de cal e areia, assim 

também todas as regiões ou as características dos lugares poderão dispor de outros 

recursos semelhantes, de modo que, com estes aprestos, as muralhas se mantenham 

perfeitas e sem defeito para a eternidade.(Vitrúvio, 2009, p. 227)  

Reconhecemos a capacidade que as primeiras gerações das grandes construções 

tiveram em descobrir novos materiais que representassem os próprios lugares pela 

construções com materiais in situ e também com uma intenção pioneira de construção 

para a eternidade, preservando-a. É através do conhecimento filosófico e das artes que 

se difundem o saber e o engenho, que são aqui evidenciados nas citações de Vitrúvio 

e de Janson.  

A Estética, enquanto ramo da Filosofia, tem preocupado os pensadores desde Platão 

aos nossos dias, mas tal como todas as questões filosóficas, talvez que os problemas 

levantados pelo “belo” sejam inerentemente insolúveis. Durante o século passado, a 

Estética tornou-se também objecto de estudo da Psicologia; igualmente aí não se chegou 

a qualquer consenso. (Janson, 1998, p. 9) 

É iniciada outra diligência, ao cruzar a arquitectura com as outras áreas do saber. A 

filosofia assume a responsabilidade de determinar o que é ou não “belo”, que é um dos 

                                            
52 Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (1933 - ) -  Natural de Matosinhos, onde nasceu a 25 de Junho de 
1933, filho de Júlio Siza Vieira e de Cacilda Ermelinda Camacho Carneiro. Estudou Arquitectura na Escola 
Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955. Construiu a sua primeira obra em 1954. Foi colaborador 
de Fernando Távora entre 1955 e 1958. Ensinou na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1966 e 
1969 e voltou a esta Escola como Professor Assistente de "Construção". Foi Professor Visitante em vários 
estabelecimentos de ensino. Leccionou, ainda, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
onde deu a sua última aula em Outubro de 2003. (Pereira, 2008). Recebeu o Prémio Pritzker em 1992. 
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atributos que está vinculado ao termo património, ao invés do seu valor histórico, como 

escreve Susana Lobo (2006, p. 31): 

Além disso, nem os bens móveis colecionados (esculturas, pinturas, baixelas, 

camafeus), nem os edifícios antigos (religiosos ou civis) admirados, foram investidos de 

valor histórico. 

Através desta alegação, verificamos que o “valor histórico” que é hoje concedido aos 

edifícios, não era, naturalmente, uma premissa para a construção de cada edifício. Esta 

é uma consequência enquanto símbolo do tempo e da memória. Bernardo Manoel53 

(2012, p. 34) afirma que “a memória do que passou é o que nos permite ter identidade 

e construir as relações com o Mundo e connosco próprios. A memória é o sentir 

registado. É o facto de nós sermos o próprio tempo que nos permite continuar integrados 

no passado vivo, no presente.” 

O «trabalho de memória» exige o assumir o tempo próprio e os outros tempos, o lugar 

próprio e o lugar dos outros. (Martins, 2009) 

Podemos assumir que o património tem um papel fundamental enquanto elemento 

estático, mas ao mesmo tempo de passagem pelas gerações. Material ou 

imaterialmente; o património acarreta um vasto conjunto de costumes, rituais e 

memórias, abrangendo ainda questões sociais. Directamente em diálogo com as 

religiões, resulta numa enorme diversidade de bens físicos, sendo sempre reforço da 

identidade e da marca de um povo. 

Também a arquitectura é uma peculiaridade intrínseca no património. Morais descreve 

com enorme precisão ao definir esta arte enquanto testemunho e que deve ser encarado 

nos nossos dias, a fim de preservarmos este saber às gerações seguintes. Neste 

excerto de Morais encontramos a premissa para a realização do presente trabalho. 

                                            
53Bernardo D’Orey Manoel – Nasceu em Lisboa em 1969. Licenciado em Arquitectura no ano de 1993 
pela Universidade Técnica de Lisboa. Colabora a partir de 1989 em vários ateliês dos quais se destacam o 
de Thiago Braddell, Carlos Roxo, Jorge Cid e o de Alberto de Souza Oliveira. Funda, com João Almeida e 
Luis Torgal, o ateliê “92, Arquitectos” no âmbito do qual recebem, no ano de 1993, o prémio “Jovens 
Criadores da Europa e do Mediterrâneo”. Paralelamente à actividade profissional, inicia a carreira docente 
em 2000, na Universidade Lusíada de Lisboa, como Assistente Estagiário. Obtém o grau de Mestre em 
2006 pela Universidade Lusíada de Lisboa. Docente convidado nos Workshops “Arquitectura, Cidade e 
Território”, Universidade de Delft e “Trans-Tage”, École Superieur d’Architecture de Nantes, ambos em 
Lisboa, 2007. Crítico convidado nos júris de Laurea na Universidade de Arquitectura de Trento, Itália, 
Trento, 2007. Obtém o grau de Doutor em 2009 pela Universidade Lusíada de Lisboa em parceria com a 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Docente convidado nos Workshops; “Changing 
Landscapes, Mediterranean Sensitive Areas Design”, organizados pela Universittà Mediterranea di Reggio 
Calabria; Lisboa, Junho 2010 e Volos (Grécia), Junho 2011. Autor de diversos artigos dos quais se 
destacam: “A Casa da Rua Feio Terenas”, “Cidades Tácteis” e “Futuro como Renascimento”. É desde 2010 
Professor Auxiliar com Regência da cadeira de Projecto III (2º ano do 2º ciclo de estudos curriculares) na 
Univ. Lusíada de Lisboa. 
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De facto, a Arquitectura pode ser encarada como testemunho de passagem do tempo, 

através do qual os seus objectos vão adquirindo uma consciência e uma memória, 

transpondo os limites do presente e procurando as suas origens no passado e as suas 

projecções no futuro. (Morais, 1995, p. 33) 

Ainda em relação ao conceito de monumento, aplicada às obras da arquitectura e 

porque não existe uma única definição, Quatremére de Quincy54 (apud Choay, 2000, p. 

17) afirma que monumento “designa um edifício, quer construído para eternizar a 

recordação de coisas memoráveis, quer concebido, erguido ou disposto de forma a 

tornar-se num agente de embelezamento e de magnificência nas cidades” e conclui 

expondo que “sob esta segunda relação, a ideia de monumento, mais relativa ao efeito 

do edifício do que ao seu objecto ou à sua finalidade, pode convir e aplicar-se a todos 

os géneros de edificações”  

A capacidade de se adaptar ao espaço contemporâneo que está patente na reabilitação 

de edifícios e que é resultado das qualidades empregues na construção de edifícios com 

a conotação de monumento é descrita por Battista55 como sendo uma “[…] preciosa 

lição que nos oferece o passado” e que, relativamente à variabilidade da arquitectura, 

“não morre, essa fica e aguarda que alguém a colha e a transporte para o futuro.” 

(Battista, 1999, p. 11) 

“Portadoras de uma mensagem espiritual do passado, as obras monumentais dos povos 

constituem actualmente o testemunho vivo das suas tradições seculares.”56 Assim é o 

início da Carta de Veneza e o fim desta breve descrição do valor do património, que 

transmite exactamente aquilo que deve ser um exemplar de património.  

Para além do carácter permanente visível através da arquitectura, é ainda símbolo de 

uma marca histórica e está carregado de história. Tal como nos diz Rodrigues (2007, p. 

201) a respeito de património, sendo ”suporte da mensagem, o templo afirma-se sólido, 

imutável, simbolicamente eterno, frequentemente inexpugnável, atraindo a atenção dos 

crentes para a sua massa pétrea.“ 

                                            
54 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849) – Arquitecto francês, escultor, teórico da 
arquitectura. Dedica a maior parte do seu tempo e carreira à formulação de um conceito para as artes e a 
arquitectura. Conceito esse explicado na sua obra “Encyclopedie methodique d’architecture”. 
55 Nicola Di Battista (1953- ) – nasceu em Abruzzo, Itália. Arquitecto e professor, fundou, 1986, o seu 
atelier em Roma. Professor de projecto em arquitectura, na ETH Zurique entre 1997 e 1999, lecciona 
também em várias universidades italianas e estrangeiras, como a Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Cagliari, Sardenha. Entre 1989 e 1995 foi vice-presidente da revista Domus, sendo eleito 
presidente em 2013. 
56 Carta de Veneza - Carta internacional sobre a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios de 
Maio de 1964. II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos dos Monumentos Históricos. p. 1. 
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Os monumentos revelam-se assim fundamentais no processo de institucionalização da 

sociedade, onde a arquitectura dos mesmos está intimamente ligada à representação 

do poder, quer seja político, quer seja religioso. 

De salientar que é no Renascimento que esta busca pelos estudos dos edifícios 

clássicos, leva a uma consciencialização do valor do património e que para isso muito 

contribuiu a “corrente humanista iniciada por poetas, filósofos, pintores, escultores e 

arquitectos” (Casaca, 2013, p. 25). 

Esta condição advém da descoberta57 da mais antiga investigação conhecida sobre 

arquitectura escrita por Marcus Vitruvius Pollio, que inspiraria as gerações seguintes a 

realizar novos tratados que evidenciavam as características da Arquitectura Clássica. 

 
Ilustração 39 – Abadia de Monte Cassino. (Cheker, 2013). 

Vitrúvio (2009, p. 37), ao compor o tratado de arquitectura, define que “na realidade, a 

arquitectura consta de: ordenação, que em grego se diz táxis, disposição, à qual os 

gregos chamam diathesis, euritmia, comensurabilidade, decoro e distribuição, esta em 

grego dita oeconomia”. Os mosteiros são um exemplo autêntico da materialização de 

uma estrutura que se encontra em profundo diálogo com esta posição de Vitrúvio, mas 

desta feita levada ao extremo onde a proporção geométrica, a luz e a matéria são os 

principais intérpretes. 

                                            
57 Apenas uma ressalva, ao indicar que esta mesma obra fora descoberta em 1415 na abadia de Monte 
Cassino (Ilustração 39). 
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Esperar, considerar e recordar são componentes de qualquer atitude humana. E, assim, 

herança e memória têm de ser consideradas pelo valor que contêm, devendo ser 

defendidas e preservadas em ligação directa com a vida. Não faz sentido encarar a 

memória como uma realidade congelada ou paralisada no tempo. Daí as cautelas 

necessárias que é sempre preciso ter. Para defender, proteger ou preservar um 

testemunho arqueológico ou um monumento temos de considerar não só o valor histórico 

e patrimonial, mas também a relação que a sociedade tem com esse elemento. (Martins, 

2009) 

Querer e saber “classificar” monumentos é uma coisa. Saber depois conservá-los 

fisicamente e restaurá-los é um outro assunto, que assenta sobre outros conhecimentos. 

Ele exige uma prática específica e praticantes especializados, os “arquitectos dos 

monumentos históricos”, que o século XIX inventou. (Choay, 2000, p. 155) 

Através destas citações verificamos que os autores concordam que nem sempre existiu 

a intenção de conservar a herança dos testemunhos que deixavam as gerações 

anteriores. Causa deste facto são as destruições dos monumentos e ou a falta de 

conservação dos mesmos, que levou a uma maior degradação do panorama 

patrimonial. 

Caso notável e emblemático desta natureza segundo a autora de “A Alegoria do 

Património” é a cidade de Roma, com maior enfoque no Coliseu de Roma58 (Ilustração 

40) e no Teatro de Pompeia59 (Ilustração 41). 

 
Ilustração 40 – Interior do Coliseu de Roma. (Ilustração 

Nossa, 2018). 

 
Ilustração 41 – Modelo do Teatro de Pompeia, Roma. (Packer, 

1996). 

A valorização do património foi um processo lento até meados do século XVIII. O estilo 

neoclássico devolve a herança das formas do clássico do Renascimento e origina, como 

vimos anteriormente, um novo modo de olhar sobre os objectos antigos. 

                                            
58 “Onde são fechados os arcos ocupando-os com habitações e oficinas e construída uma Igreja dentro da 
arena” (Almeida, 2014, p. 38) 
59 “Ocupado também por mercadores e pequenos restaurantes (trattorie).” (Almeida, 2014, p. 38) 
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Comparando o tratamento dado aos monumentos edificados que se encontravam em 

ruína entre franceses e italianos, Bruno Zevi60 (apud Casaca, 2013, p. 28) escreve que: 

O entusiasmo com os monumentos antigos não implicava o desejo de conservá-los eram 

amados porque reflectiam o gosto artístico do momento. Eram parte do presente e como 

tal podiam ser modificados, o mármore do Coliseu foi usado para construir São Pedro e 

sobre as ruínas do Teatro de Marcello constrói-se o Palácio Savelli em Roma. 

Surgiu então a necessidade de definir parâmetros que visavam a intervenção em 

edifícios que se encontravam num avançado estado de descaracterização. O contributo 

maior terá sido com a revolução francesa, entre os anos de 1789 e 1799. Imposição que 

ocorre muito por força de uma mudança do paradigma a nível europeu, que está na 

origem da idade contemporânea e que iremos ver no capítulo seguinte de que modo 

foram as políticas aplicadas a esta necessidade no restauro e conservação dos 

monumentos arquitectónicos. 

  

                                            
60 Bruno Zevi (1918-2000) – Nasceu e morreu em Roma, arquitecto e teórico de arquitectura. Formado na 
Graduate School of Design de Harvard, foi o principal defensor e intérprete italiano da arquitectura e do 
pensamento de Frank Lloyd Wrigth. (Casaca, 2013, p. 28) 
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3. REUTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CULTO 

[…] porque o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço 

é, igualmente, irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal 

marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, 

donde ainda a afirmação de que o espaço está em permanente devir. (Távora, 2008, p. 

19) 

O tempo é característica experienciada pelo Homem. O espaço de vida de um edifício 

está na origem da procura de construções que se adequem ao espaço, enquanto obras 

versáteis. As obras são portadoras de carácter evolutivo a fim de corresponderem no 

tempo e no espaço. 

A reabilitação é o modo de tornar possível que “o património não se limite a um tempo, 

nem passado nem futuro”61. Tem sido por isso desígnio de grande aplicação nos 

campos da arquitectura e urbanismo, fruto também de uma política mais sustentável, 

conjugando o factor tempo com uma componente ecológica de conservação  

A modernidade não é senão a capacidade de viver com o mundo, e logo com o passado, 

para produzir o novo. (Fernando Távora apud Tomé, 2002, p. 215) 

Fernando Távora 62 resume o logos da reabilitação e de que modo se tornou uma 

realidade. Chegou ao espaço contemporâneo pela necessidade que o Homem teve ao 

encontrar no passado elementos culturais e enquadrá-los nos parâmetros actuais, 

reconhecendo que estes têm a capacidade de coexistir através da arquitectura. Assim 

                                            
61(ICOMOS-Canada French-Speaking Committee (1982) Charter for the Preservation of Quebec’s Heritage 

(Deschambault Declaration) – “Definition of Heritage and Preservation” [trad.]. apud Barranha, 2016, p. 

26)  
62Fernando Luís Cardoso Meneses de Tavares e Távora (1923-2005) – Nasceu a 25 de Agosto, no Porto. 
Arquitecto, professor e ensaísta português, é uma das figuras incontornáveis da arquitectura portuguesa. 
Ingressou, em 1941, na Escola de Belas Artes do Porto, para estudar no Curso Especial de Arquitectura. 
Ingressou em 1945 no Curso Superior de Arquitectura na mesma instituição […] Em 1947 publica o seu 
ensaio O problema da casa portuguesa. Falsa arquitectura. Para uma arquitectura de hoje, onde sintetiza 
uma noção de arquitectura moderna aliada a uma tradição cultural. Entretanto, em 1955, integrou a equipa 
responsável pelo Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, um trabalho pioneiro no estudo da 
arquitectura nacional, promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos e publicado em 1961. […]. No 
exercício da arquitectura, tem como obras mais marcantes; o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira 
(1953-59), a Casa de Férias no Pinhal de Ofir, em Fão (1957-58), a Ampliação das instalações da 
Assembleia da República, em Lisboa (1994-99), ou a Casa dos 24, no Porto (1995-2000). Ainda assim 
podemos evidenciar obras de reabilitação, que marcam a sensibilidade do arquitecto perante o património 
como a recuperação do Convento de Santa Marinha da Costa (transformação em pousada), em Guimarães 
(1985-1992) e a reabilitação do Centro Histórico de Guimarães – património da UNESCO em 2001 -, e 
também a reabilitação e expansão, do Museu Nacional Soares dos Reis (1988-2001), e do Palácio do Freixo 
(1996-2003), ambos no Porto. “Ficou a obra de um dos maiores vultos da Arquitectura Contemporânea 
Portuguesa, fundador e mestre da "escola do Porto", que precocemente reconheceu talento no aluno Álvaro 
Siza e soube, como ninguém, fazer a síntese entre a arquitectura tradicional nacional, marcante na sua 
obra dos anos 50 e 60, e a arquitectura moderna internacional, bem presente nos seus projectos dos anos 
80 e 90 do século XX. É um autor da continuidade, avesso a rupturas, para quem uma obra arquitectónica 
tem de ser entendida no contexto do ambiente envolvente. Como o próprio dizia, «eu sou a arquitectura 
portuguesa».” (Universidade do Porto, 2008 in Almeida, 2014, p.78-79). 
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“usamos o património de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a 

cultura é, por natureza, dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento.”63  

É neste deambular, entre a herança e memória, que o arquitecto, dentro da sensibilidade 

que lhe é inerente, deve estabelecer os princípios de qualquer intervenção no património 

ou em qualquer pré-existência histórica. Esses valores abstractos, materializados na 

consciência de cada indivíduo, pretendem, sem rejeitar a história e a tradição, “[…] 

exprimir uma clara posição de quem acredita na capacidade que a arquitectura tem de 

dar respostas concretas às exigências da vida contemporânea.” (Cannatà e Fernandes, 

1999, p. 9) 

No presente capítulo iremos fazer uma breve explanação sobre a intervenção no 

património arquitectónico. Tentaremos perceber a necessidade que se instaurou na 

sociedade com a recuperação da herança arquitectónica, antecipando uma reflexão 

sobre os movimentos que influenciaram metamorfoses no património em Portugal.  

 
Ilustração 42 - Panorama da cidade de Évora desde o exterior do Mosteiro de S. Bento de Cástris. (Ilustração Nossa, 2017). 

Vamos também aprofundar os espaços eclesiásticos, parte constituinte daquilo que 

acabamos de definir enquanto património. Baseando-nos na ideia presente na 

passagem de Correia (2008, p. 2), visto ser um modelo sem paralelo na história, quer 

pelo significado sagrado que levava a uma mais cuidada preservação do mesmo, quer 

pelo resultado da aplicação de melhores materiais que assistem esta qualidade de 

elevação da alma. 

O património religioso e os lugares sagrados fazem apelo à transcendência, à referência 

ao divino, que talvez seja a única característica do Homem que não tem paralelo em 

nenhuma espécie animal. […] Na sua busca do divino, o Homem escolheu lugares e 

neles construiu espaços aos quais atribuiu significado sagrado. […] Sendo sagrados, 

esses lugares destinavam-se a resistir ao desgaste do tempo e, por isso, neles aplicou 

alguns dos materiais mais resistentes que encontrou na natureza ou que soube inventar. 

O segredo da preservação de tanto património religioso, por contraste com as duas 

outras grandes áreas tradicionais do património (o militar e o civil), poderá estar nesta 

sábia utilização de materiais duráveis e na atribuição de um significado que inspire 

respeito, congregue os homens e eleve a alma.  

                                            
63 (ICOMOS-Canada French-Speaking Committee (1982) Charter for the Preservation of Quebec’s Heritage 

(Deschambault Declaration) – “Definition of Heritage and Preservation” [trad.]. apud Barranha, 2016, p. 

26) 
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3.1. CONSERVAÇÃO E RESTAURO – ENREDO MUNDIAL 

Um dos objectivos da presente dissertação pretende reflectir acerca da problemática do 

restauro do património. Trata-se de uma questão futura ao assumir, que de um modo 

abrangente, todos os monumentos acabam por alcançar o estatuto de monumento 

histórico.  

A arquitectura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de 

gerações, de acontecimentos públicos, de tragédias privadas, de factos novos e antigos 

[...] é feita de tantos pequenos seres que procuram uma organização [...] um pequeno 

ambiente para si mais apropriado ao ambiente geral. (Rossi, 2001, p. 33) 

[…] a arquitetura tem a capacidade de se adaptar a todas as épocas, de viajar através 

do tempo [...] é uma anciã que envelhece sem perder sua essência e carácter. Nós, 

arquitectos, temos a tarefa de adaptar, recuperar e às vezes transformar as velhas 

construções em novos edifícios capazes de atender as necessidades da sociedade. 

(Agost Muñoz, 2014) 

Começar com as anteriores afirmações tem como propósito enaltecer o papel cultural 

da arquitectura como principal motor desta projecção do passado e também como “uma 

observadora estática das mudanças dinâmicas nas gerações e culturas” (Agost Muñoz, 

2014), promovendo um futuro com consciência desse mesmo passado ou do presente 

estendido ao futuro.  

A definição de critérios de intervenção nos monumentos partiu então da tomada de 

consciência do estado de degradação de alguns exemplos. A este propósito John 

Ruskin64 (2008, p.10), diz-nos que, 

Podemos viver sem arquitectura de uma época, mas não podemos recordá-la sem a sua 

presença. Podemos saber mais da Grécia e da sua cultura pelos seus destroços que 

pela sua poesia e sua história [...]. 

Apesar da frieza desta afirmação de Ruskin, assistimos ao longo dos tempos a uma 

política de importante intervenção sobre o património mundial. Para cumprir estas 

medidas houve um importante ponto de viragem com a revolução francesa, no séc. 

XVIII. Nesta fase histórica foi necessário que surgissem pensadores de modo a 

desenvolver a melhor maneira de pôr em prática esta intenção. 

                                            
64 John Ruskin (1819-1900) - Foi um escritor inglês, cuja maioria do seu trabalho foi como crítico de arte e 
crítico social. Foi também poeta e desenhista. Os ensaios de Ruskin sobre arte e arquitetura foram 
extremamente influentes na era Vitoriana, repercutindo até hoje. Esteticamente, Ruskin apresenta-se como 
reação ao Classicismo e admirava o medievalismo. Na sua definição de restauração dos monumentos 
históricos, considerava a real destruição daquilo que não se pode salvar, nem a mínima parte, uma 
destruição acompanhada de uma falsa descrição. (Carvalho, 2018, p. 67) 
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[…] foi um facto histórico em França, do qual resultou a destruição de numerosos 

monumentos e documentos do passado, que apressou a definição de critérios de 

intervenção e de uma linha de actuação [...] marca também o início da Idade 

Contemporânea. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 33) 

Para dar resposta a este acontecimento, surgiram diferentes soluções teóricas e 

práticas, que variavam consoante a ideologia dos encarregados desta problemática, 

sendo seguidos pela restante europa com um objectivo comum: o restauro do 

património65. 

“Esta época é particularmente fértil na crítica e produção arquitectónica, daí que para 

se compreender a evolução do monumento seja necessário ter sempre em atenção a 

sua contextualização histórica e social” (Florindo, 2012, p. 15). Enquanto representantes 

das principais tendências que fomentam um fundamental apoio para uma reflexão sobre 

este novo paradigma, abordaremos as teorias de Viollet-Le-Duc66, de acordo com caso 

francês e relativamente ao caso inglês iremos abordar de forma sucinta John Ruskin, 

encerrando com a abordagem consubstanciada de Camillo Boito67. 

[…] apesar de o trabalho de consolidação e restauro não ser tão recompensador no que 

tocava aos participantes, este não era considerado criativo, fascinante e pior, não era 

remunerado. (Carvalho, 2018, p. 63) 

Apesar destes aspectos negativos anteriormente citados, o restauro, como hoje é 

entendido, é a disciplina que abandona as intervenções ou eventuais reparações que 

eram praticadas antes do séc. XIX, tendo esta sido alvo de várias discussões ao logo 

do mesmo século.  

A problemática da unidade de estilo (reconhecimento do estado primitivo do monumento, 

suprimindo as partes que originalmente não existiam), denuncia a importância dada, 

nessa época, ao valor histórico do monumento e integra a discussão onde se opõem, 

fundamentalmente, duas doutrinas: uma anti-intervencionista, existente principalmente 

                                            
65 A Revolução Francesa, em 1789, marca também o início da Idade Contemporânea. Com a revolução 
vem o vandalismo, a degradação e o desaparecimento de alguns monumentos, que tornam urgente 
promover o interesse público pelos monumentos e a intervenção do Estado na sua salvaguarda. (Luso, 
Lourenço e Almeida, 2004, p. 33) 
66Eugène Emannuel Viollet-le-Duc (1814-1879) – Foi uma personalidade polémica, arquitecto, 
desenhador, escritor, crítico e historiador de arte arquitectónica. Foi ainda um excelente restaurador de 
edifícios da Idade Média, que influenciou as ideias ocidentais acerca do restauro no século XIX. Foi um 
grande admirador do gótico, estilo que ele considerava “o modo mais racional de construir”, que viveu num 
ambiente culto e teve possibilidade de se integrar na vida cultural francesa, convivendo com intelectuais, 
escritores e artistas, e tendo acompanhado desde a sua infância Vitet e Merimée. (Luso, Lourenço e 
Almeida, 2004, p. 35) 
67 Camillo Boito (1835-1914) – Foi um arquitecto, restaurador, crítico, historiador e professor italiano. 
Nascido em Roma, estudou Arquitectura na Academia de Belas Artes de Veneza. Interessado no tema da 
Idade Média, revela-se uma figura de grande destaque no panorama cultural do século XIX, principalmente 
pelo seu significativo papel na transformação do ensino e da cultura arquitectónica italiana (Treccani, 2011). 
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em Inglaterra, e outra intervencionista, predominante na maioria dos restantes países 

europeus. (Florindo, 2012, p.36) 

Estas doutrinas foram defendidas por John Ruskin e Viollet-le-Duc. Eram 

respectivamente representantes dos movimentos contra a intervenção no património, 

enquanto espelho do conservadorismo inglês e a favor desta mesma directriz, na 

qualidade de símbolo do progressismo francês, aqui também enquanto representante 

do restante panorama europeu68. 

Além destas duas divergências relativamente ao panorama de salvaguarda do 

património, também o estudo arqueológico passou a ter um peso muito importante neste 

âmbito. Seria necessário recorrer à identificação do período de construção, a fim de 

definir se a acção aplicada passava pela preservação do original ou pela reconstrução 

deste, conforme a seguinte afirmação: 

A ruína é sobretudo um meio de exprimir a ausência, as coisas perdidas, o abandono, o 

edifício torna-se num monumento de significado perdido, ou, pelo menos perde o seu 

significado inicial para receber outros.(Saldanha, 1993, p. 99) 

Antes ainda do início da era do restauro estilístico, que está ligada a Viollet-le-Duc, são 

desenvolvidas em França técnicas de conservação dos monumentos fortemente ligadas 

à história dos mesmos, “para que a partir das suas ruínas possa reconstituí-lo de modo 

a que coincida com o seu estado primitivo” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35). 

Técnicas implementadas por Ludovic Vitet69 e pelo seu sucessor Posper Merimée. 

Nesta altura, o estudo arqueológico das ruínas era exaustivo ao ponto de, caso “o 

traçado do monumento [ter] desaparecido, não sendo possível conhecer o seu estado 

original, se [copiassem] traços de outros monumentos nas proximidades ou 

pertencentes a outra época […] e com base nesta informação, preservar o original ou 

reconstruí-lo, mesmo sem usar os materiais com que eram constituídos” (Luso, 

Lourenço e Almeida, 2004, p. 35). 

                                            
68 É então necessário proteger os monumentos e iniciar a discussão sobre a metodologia de conservação 
e restauro. O Estado encarrega personalidades como Vitet e Merimée de debater e desenvolver os critérios 
a aplicar, assumindo Vitet o novo cargo de Inspector dos Monumentos Históricos. Estes desenvolvimentos 
são seguidos pelo resto da Europa, resultando em diferente teorias e práticas consoante o pensamento dos 
responsáveis nacionais, ainda que com influências recíprocas e com o objectivo comum de protecção do 
monumento. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 33-34) 
69 Ludovic Vitet (1802-1873) - Primeiro Inspector Geral dos Monumentos, em França. 
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Ilustração 43 – Anfiteatro de Arles, antes de qualquer intervenção. ([adaptado a partir de:] Blasco, 2017). 

 
Ilustração 44 - Anfiteatro de Arles, estado actual. (Young, 2015).70 

Restaurar um edifício não é conservá-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelece-lo num 

estado de plenitude que não poderá ter existido em nenhum momento. (Viollet-le-Duc 

apud Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 36) 

As consequências que o território francês sofreu após a revolução levaram Eugène 

Viollet-le-Duc a defender a “destruição de todos os acrescentos de épocas anteriores 

de modo a restituir cientificamente o original” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35). 

Segundo o seu ponto de vista, restaurar um monumento significava aproximá-lo ao seu 

estado de origem, defendendo que o mesmo deveria ser alvo de purificação, onde os 

eventuais elementos acrescentados ao longo da história pudessem ser retirados, 

conforme a seguinte afirmação: 

Aos edifícios históricos eram retirados todos os acrescentos de épocas anteriores que 

não fizessem parte do projecto original do monumento, até ser encontrado o aspecto 

primitivo. Os monumentos eram estudados e analisados, de modo a perceber como 

                                            
70 “Anfiteatro de Arles (Ilustração 43), em França, um exemplo de arquitectura romana construído em I d.C., 
serviu de refúgio à população arliense que construiu as casas no seu interior, elevou duas torres de entrada 
e transformou o monumento numa cidade fortificada. O restauro ocorrido entre 1809 e 1830 (Ilustração 44) 
restituiu a Arles o seu exemplo de arquitectura romana. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 34) 
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seriam na época da sua construção, e obter a recomposição do edifício mediante, se 

possível, utilização de partes originais (anastilosis), tornando-o numa unidade completa 

e perfeita. 

Por este motivo destruíram-se muitas partes da história dos edifícios inclusive as suas 

envolventes, de modo a que estes fossem admirados como símbolos históricos 

intocáveis. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 34) 

Estamos perante a atitude precursora de restauro do património arquitectónico, tendo 

sido o primeiro a “reunir de uma forma metodizada os princípios” (Carvalho, 2018, p. 

64). 

O arquitecto deve proceder como o cirurgião hábil e experimentado que não toca um 

órgão sem ter tomado consciência da função e sem ter previsto as consequências 

imediatas e futuras da operação. Antes que ter azar é melhor não fazer nada. Melhor 

deixar morrer que matá-lo. (Viollet-le-Duc apud Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35) 

A metodologia criada por Viollet-le-Duc dignificava a forma original dos monumentos ao 

restabelecer o seu estado mais puro, “mesmo que ele nunca tenha existido” (Luso, 

Lourenço e Almeida, 2004, p. 35): Era responsabilidade do encarregado do projecto 

perceber quais as ideias do anterior arquitecto, com recurso a desenhos e documentos. 

Não existindo tais elementos “através de regras de estilo ou edifícios circundantes, sem 

acrescentar contributos pessoais.” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35) 

Contudo o também historiador de arte não se cingiu às suas ideias elementares. A 

instrução adquirida, permitia que o mesmo chegasse a intervir na parte estrutural do 

edifício. Realizou “restauros bastante fantasiosos e com invenções e decorações 

realmente criativas” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35), conforme se verifica na 

seguinte citação. 

[…] ao longo da sua vida conduziu inúmeros trabalhos onde manifestou o seu talento 

excepcional, excelentes conhecimentos técnicos e uma capacidade invulgar de decifrar 

a arqueologia. (Javier Rivera apud Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 35) 

O grande exemplo directamente associado a Viollet-le-Duc é a intervenção na Igreja de 

Notre-Dame de Paris (Ilustração 45). Após o final do séc. XVIII, juntamente com 

Lassus71 foi-lhe encomendado o projecto de conservação da mesma, uma vez que esta 

apresentava marcas de destruição decorrentes da revolução. Processo que ocorreu 

entre os anos de 1845 e 1864. 

                                            
71 Lassus (1807-1857) - Arquitecto mais moderado que Viollet trabalhou com ele em algumas obras de 
restauro, como Notre-Dame e S.Chapelle, donde inventam o pináculo central, vitrais e interiormente criam 
um cromatismo excessivo. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 36) 
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Ilustração 45 – Desenho da Fachada Ideal da Notre-Dame de Paris. (Eugéne Viollet-Le-Duc, 1863, p.l XVI apud Carvalho, 2018, 

p.65). 

Os dois arquitectos tinham diferentes aspirações acerca do objectivo da intervenção da 

catedral. Viollet-le-Duc pretendia que o restauro atingisse o seu estado ideal, ao 

reconstruir a fachada com a restituição das duas torres e do pináculo central (Ilustração 

45), que nunca havia sido construída.  

“Lassus, que no início era favorável a este projecto, opõe-se a esta pretensão” (Luso, 

Lourenço e Almeida, 2004, p. 36). Apesar das divergências quanto ao restauro da 

catedral de Notre-Dame, perdurou o plano de Viollet-le-Duc após a morte de Lassus. 

Eu não sou daqueles que fiam desesperados com o presente e lançam um olhar 

nostálgico para o passado. O passado é o passado, mas é necessário investigá-lo com 

cuidado, com sinceridade, não ficar preso a fazê-lo reviver, mas a conhecê-lo, para que 

nos possa servir. […] Não é através de sobressaltos que se produz o progresso, mas por 

uma sequência de transições. Procuremos, então, preparar conscienciosamente estas 

transições e, sem nunca esquecer o passado, mas apoiando-nos nele, iremos mais 

longe. (Viollet-le-Duc apud Choay, 2009, p. 187-188) 

Verificamos que as propostas de Viollet-le-Duc exibem um carácter interventivo no 

património. Entendia que através de um profundo conhecimento da matéria seria o 

património capaz de abarcar a “forma ideal” e que “uma restauração era um meio para 

restabelecer um edifício a um estado acabado que podia, na verdade, nunca ter 

realmente existido”72. 

Várias foram as intervenções onde Viollet-le-Duc “consentia a indistinção entre o novo 

e o antigo [como sendo] uma estratégia válida para se restaurar um edifício” (Figueiras, 

2015, p. 67). 

                                            
72 […] Por conseguinte, as suas intervenções são cópias e reconstituições compósitas que resultam em 
românticas e fantasistas expressões do passado (Figueiras, 2015, p. 66) 
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A resposta de Inglaterra surge como oposição a Viollet-le-Duc por via do crítico de arte 

inglês John Ruskin. Perante o desenvolvimento industrial a que se assistia, onde a mão 

de obra manual se foi automatizando73, o escritor “acreditava que a arquitectura só seria 

nobre se evitasse todos os procedimentos falsos” (Carvalho, 2018, p. 67). 

Em Inglaterra vivia-se o período neogótico, caracterizado pelo avivar das formas góticas, 

que teve maiores repercussões neste País que no resto da Europa. Os seus seguidores 

consideravam o gótico um estilo puro e rigoroso, visto mais como uma religião do que 

um estilo arquitectónico. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 37) 

Nós não temos o mínimo direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles pertencem, 

em parte, aos que os edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos 

seguiram. Qualquer intervenção sobre estas relíquias é um sacrilégio. (Ruskin apud 

Choay, 2000, p. 159) 

No seu vínculo ao restauro, Ruskin é objectivo. Conforme as citações anteriores, 

defende que uma intervenção recente não poderia nunca ser exactamente igual à 

anterior, ainda que esteticamente o fosse, nem tão pouco atingir o seu valor inicial. 

Ruskin e posteriormente, reforçado por William Morris74, “era um apologista da 

restauração conservativa”. (Bloszies apud Figueiras, 2015, p. 67). 

As marcas que o Tempo imprimiu sobre elas [construções originais] fazem parte da sua 

essência. (Ruskin apud Choay, 2000, p. 159) 

Não toquem no edifício verdadeiro, a não ser na medida em que pode ser necessário 

consolidá-lo ou protegê-lo.” (Ruskin apud Choay, 2009, p. 165) 

“Para Ruskin o trabalho dos construtores e artificies era um valor a respeitar” (Luso, 

Lourenço e Almeida, 2004, p. 37) embora considerasse que uma restauração “honesta” 

fosse impossível de praticar. Esta opinião é consumada pela matéria e tempo, que não 

estariam necessariamente interligados em novas intervenções. 

John Ruskin defende que o carácter imutável e sagrado carregado de marcas do tempo 

faz parte do mesmo objecto arquitectónico. O historiador foi adversário de qualquer 

intervenção de índole ancestral, justificando que o destaque do restauro dos edifícios 

assenta na sua história e não na sua beleza. 

                                            
73 Não é somente o mundo físico que está agora organizado pela máquina, mas igualmente o nosso interior 
espiritual [...], os nossos modos de pensar e a nossa sensibilidade. Os homens também se tornaram 
mecânicos no seu espírito e no seu coração como nas suas mãos. (Thominas Carlyle apud Choay, 2009, 
p. 26-27)) 
74 William Morris (1834-1896) –Foi um designer têxtil, poeta, romancista, tradutor e activista socialista 
inglês. Associado com o movimento artístico britânico Arts & crafts, foi um dos principais contribuidores para 
o revivalismo das artes têxteis e métodos tradicionais de produção. As suas contribuições literárias 
ajudaram na divulgação do movimento socialista na Grã-Bretanha. (Carvalho, 2018, p. 67) 
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 […] é bom possuir não somente o que os homens sentiram e pensaram, mas o que as 

suas mãos manipularam, o que a sua força moldou […]. [E] […] a arquitectura capta e 

preserva esta relação sagrada […]. Podemos viver sem ela, podemos adorar [Deus] sem 

ela, mas sem ela não podemos recordar. (Ruskin apud Choay, 2009, p. 158) 

O crítico, que guardava ressentimentos de aversão ao presente, “impulsiona os 

movimentos literários […] que consideravam que as obras do passado se deveriam 

manter intactas” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 37). Vinculado ao seu amor pelo 

tempo dos objectos, publica vários textos que demonstravam o seu claro afastamento 

dos ideais de Viollet-le-Duc, apelidando de “mentiras arquitectónicas” (Luso, Lourenço 

e Almeida, 2004, p. 37) quaisquer acrescentos efectuados nos edifícios, sobretudo se 

não fossem manufacturados. 

Segundo Ruskin, referindo-se à posição de Viollet-le-Duc seria “a destruição mais total 

que uma construção pode sofrer.” (Choay, 2000, p. 155) Argumentando que as 

intervenções teriam que manter os materiais originais, respeitando-os, sem serem 

adulterados. 

A perspicácia de John Ruskin, leva-o a escrever (apud Choay, 2009, p. 159-160) que, 

“há um altar na habitação de cada humano […], a verdadeira arquitectura doméstica, 

que está na origem de todas as outras”, estabelecendo de forma pioneira a noção de 

“arquitectura vernacular”. Para além deste conceito, está Ruskin intimamente ligado à 

definição de “conjuntos urbanos”, tendo sido inspiração para outros autores ao incluí-los 

“na mesma categoria dos edifícios individuais, que é a do campo da herança histórica a 

preservar” (Choay, 2009, p. 149). 

Como já havíamos feito referência, William Morris foi dos seus mais fiéis seguidores, 

destacando-se ao iniciar o movimento Arts and Crafts75, “que pretendia conservar as 

características das actividades artesanais e da arquitectura tradicional, salientando a 

importância dos trabalhos manuais e opondo-se à produção em série da 

industrialização.” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 37) 

Aproximando-se de personalidades do mundo das letras, artes e do clero, William Morris 

decide formar, a Sociedade de Protecção de Edifícios Antigos, a 2 de Março de 1877. A 

                                            
75 Movimento estético, tendo tido a sua origem na segunda metade do séc. XIX, em Inglaterra. Baseava-se 
na defesa do trabalho do artesão enquanto criativo face à era da mecanização, deixando de lado o 
distanciamento entre artista e artesão. Foi um movimento liderado por William Morris, influenciado por John 
Ruskin. 
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ideia forte desta sociedade consistia sobretudo numa manutenção regular dos 

monumentos de modo a prevenir restauros futuros. 

“Os seus membros denunciaram as intervenções feitas na Europa em alguns 

monumentos e opuseram-se à realização de restauros que se pretendiam efectuar na 

época” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 37). Devido a este tipo de denuncias, o 

movimento acabaria por ficar associado a uma doutrina de Anti-Restauro, com John 

Ruskin como propulsor indissociável. 

Alegando que, “como princípio, o pensamento de Ruskin é inegavelmente veraz” (Choay 

apud Figueiras, 2015, p. 67); fazemos ainda uma ressalva relativamente à posição 

italiana pelo Papa Leão XIII perante estas duas visões. Aproxima-se de uma teoria mais 

conservadora, comunicada através de escritos sobre a reconstrução da Basílica de São 

Pedro em Roma. Defende que “nenhuma inovação se deve introduzir nem nas formas 

nem nas proporções arquitectónicas, nem nas decorações do edifício resultante, se não 

for para excluir aqueles elementos que num tempo posterior à sua construção foram 

introduzidas por capricho da época seguinte.” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 34) 

No Coliseu de Roma, que tinha servido de pedreira durante séculos, “consolidaram os 

anéis exteriores, cujas estruturas de sustentação se encontravam gravemente 

arruinadas por causa dos últimos terramotos sucedidos na altura. Em ambos foi 

consolidada a estrutura, de modo a evitar a sua ruína, mas as suas formas foram 

respeitadas, inclusive foram deixadas visíveis as fendas e aberturas, dando o aspecto 

instável ao monumento” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 34) 

 
Ilustração 46 – Le vestigia e rarita di Roma 

antica. ([adaptado a partir de:] Ficoroni, 1744). 

 
Ilustração 47 – Veduta dell’Anfiteatro Flavio detto il Colosseo. ([adaptado a 

partir de:] Piranesi, 1776). 
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O final do século XIX é marcado pelos dogmas estabelecidos por esta corrente de 

pensamento com a finalidade de conservar o património e o seu respectivo restauro. 

Perante o desacordo de ideias inerentes à restauração, surge a posição de Camillo 

Boito76. 

O arquitecto italiano, ao conectar as incompatíveis teorias de Viollet-le-Duc e de John 

Ruskin, extrai o essencial de ambas, dando origem à sua própria posição. De modo 

sucinto, defende que o contributo do factor tempo deve estar patente, apresentando-se 

de modo eficaz em qualquer parte do edificado, não havendo dúvida sua existência. 

Camillo Boito torna-se prosélito de Viollet-le-Duc, ao encontrar as obras por este 

realizadas aquando das suas “viagens dentro de Itália e à Europa” (Luso, Lourenço e 

Almeida, 2004, p. 38). Durante esta jornada aproveita para estudar o melhor de cada 

tese, sendo capaz de reformular a sua própria tendência. 

O contributo de Camillo Boito influencia a escola italiana relativamente a esta nova 

disciplina. Defende que uma análise metódica e exaustiva fosse realizada antes do 

projecto avançar, alegando que a intervenção desse resposta, distinguindo a nova 

proposta do existente. 

Esta sua atitude levou a cabo o assumir das marcas do tempo, tentado promover a sua 

índole de “anti reconstituição”77 do que havia sido destruído e no caso de ser executada 

alguma intervenção desta génese, deveria ser sobejamente estudada e documentada. 

Acrescenta que as novas dependências deveriam exibir uma linguagem diferente, de 

acordo com a época de construção, havendo um claro diálogo do tempo78, quando 

houvesse mais do que uma intervenção num mesmo edifício. 

As medidas por Boito previstas foram apenas conseguidas através do progresso 

evolutivo da História de Arte e dos avanços tecnológicos da época, que proporcionaram 

a melhoria das técnicas de construção. 

                                            
76 Camillo Boito (1836-1914) – Foi um arquitecto, restaurador, crítico, historiador e professor italiano. 
Nascido em Roma, estudou Arquitectura na Academia de Belas Artes de Veneza. Interessado no tema da 
Idade Média, revela-se uma figura de grande destaque no panorama cultural do século XIX, principalmente 
pelo seu significativo papel na transformação do ensino e da cultura arquitectónica italiana (Treccani, 2011). 
77 “[…] [Qualquer acrescento efectuado no monumento] jamais deveria confundir-se com o existente. O 
importante seria consolidar e completar o edifício, evitando-se, ainda assim, uma intervenção filológica em 
que o novo se confundisse com o antigo”. (Camillo Boito apud Montaner, 2013, p. 138) 
78 Os acrescentos de épocas posteriores testemunham a história do monumento. (Luso, Lourenço e 
Almeida, 2004, p. 38) 
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De acordo com o artigo realizado por Luso, Lourenço e Almeida (2004, p. 38), 

conseguimos perceber que as propostas de Camillo Boito foram revolucionárias, 

manifestando-se muitas vezes nas intervenções realizadas nos séculos XX e XXI. Estas 

seriam as premissas elaboradas por Boito e os princípios fundamentais na III 

Conferência de Arquitetos e Engenheiros Civis de Roma, em 1883: 

- Deverão limitar-se as intervenções ao mínimo possível, mas caso se executem têm de 

ser bem identificadas; 

- Deverá ser visível a diferença entre as partes antigas e as novas; 

- Deverá ser visível a diferença entre os materiais modernos e os originais aplicados nas 

diversas obras; 

- As partes que foram eliminadas, deverão ser expostas num lugar próximo ao 

monumento restaurado; 

- Deverá ser feito o registo da intervenção acompanhada de fotografias das diversas 

fases dos trabalhos, colocadas no próprio monumento ou num lugar público próximo; 

- Deve-se assinalar ou gravar a data de execução das intervenções no edifício numa 

epígrafe descritiva da actuação. (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 38) 

Naturalmente que este tipo de medidas se tornou real devido ao período de 

industrialização. O aparecimento de um instrumento complementar ao desenho 

(fotografia), conforme nos diz Choay (2009, p. 28) e dos guias turísticos focalizados nos 

monumentos antigos, surgem “a tempo” de acudir Camillo Boito, de modo a dar resposta 

às suas ideias. 

Além de um instrumento complementar do desenho, indispensável para historiadores e 

arquitectos restauradores, a fotografia, simultaneamente com a tipografia, revela-se um 

importante processo de difusão de imagens de monumentos históricos. O que contribui 

para a sua valorização. 

“Estes princípios serviram de base às teorias mais modernas que têm sido reformuladas, 

adaptadas e melhoradas pelos seus seguidores e alunos.” (Luso, Lourenço e Almeida, 

2004, p. 38) Conseguimos assim afirmar que toda a base do pensamento 

contemporâneo sobre o restauro do património está assente no movimento definido por 

Boito. 

Evidenciamos ainda o papel de Aloïs Riegl79, de certo modo a posição alemã, ao 

defender uma restauração relativista, tendo este afirmado não haver um método 

                                            
79 Alois Riegl (1858-1905) – Historiador e professor da Universidade de Viena. Presidiu a comissão de 
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científico absoluto e que cada caso deveria ser tomado como particular, conforme o 

juízo de valores de cada monumento.80 

Expostas as mais determinantes e eminentes teorias correspondentes ao restauro, 

faremos uma breve referência às principais convenções realizadas que visavam por em 

prática os ideais discutidos pelas personalidades presentes em cada conferência. 

 
Ilustração 48 –  The First Gathering of the CIAM at La Sarraz, Suiça, 1928. (Lou, 2013). 

 
Devido a uma corrente de ideologias diversas, foi inevitável estabelecer regras a nível 

internacional (Ilustração 48) que visavam resolver os paradigmas de conservação do 

“património cultural e histórico” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 38). Para este efeito 

decorreram em 1921, em Paris e depois, em 1930, em Roma, Congressos 

Internacionais de História de Arte. No entanto, foi apenas em 1931, em Atenas, que teve 

lugar a conferência que “efectivamente trouxe repercussões para o futuro” (Carvalho, 

2018, p. 73). 

O exame dos problemas históricos e técnicos que levanta a protecção de monumentos 

prende-se, contudo, de uma tal complexidade, exige uma diversidade de competências, 

que seria difícil encontrar em cada país todos os especialistas e técnicos capazes de 

resolver a multiplicidade de casos que se apresentam. (Conferência de Atenas apud 

Choay, 2009, p. 205) 

                                            
monumentos históricos e publicou obras fundamentais para a história da arte e restauração. Como tal, em 
1903 escreve a obra Der moderne Denkmalkultus. 
80 “[cada caso deriva de uma] dialéctica particular de valores em jogo” (Riegl apud Choay, 2011, p. 33). 
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Durante a Conferência de Atenas emerge, pela primeira vez, a expressão “património 

da humanidade” fazendo referência aos monumentos históricos. Esta expressão surge 

da reunião de especialistas das várias matérias relacionadas com o restauro de 

monumentos com o intuito de serem decretadas medidas para a resolução de vários 

problemas urbanísticos. Além deste domínio e por estarmos perante o final da primeira 

Grande Guerra procuraram-se medidas de cortesia pelos vestígios do passado. 

Posteriormente e na mesma cidade “célebres arquitectos e urbanistas do século XX 

reúnem-se em Atenas, em 1933, para discutir problemáticas urbanas modernas. Desta 

reunião surge um documento chamado “Carta de Atenas” (Montaner apud Figueiras, 

2015, p. 69), não raramente confundido com a conferência realizada anteriormente, 

sendo este considerado como o primeiro acto exclusivamente dedicado ao restauro do 

património. Desta feita resultaram, “em muitos países europeus, regulamentos e cartas 

de restauro”. Estas seriam as ideias fundamentais que ficaram definidas na elaboração 

da Carta de Atenas: 

- Manutenção e conservação regular das obras de arte e monumentos como medida 

eficaz para assegurar a durabilidade dos objectos e evitar as restituições integrais. 

Quando seja inevitável a intervenção, pela degradação do monumento, é aconselhável 

respeitar todas as obras históricas e artísticas do passado sem excluir estilos de qualquer 

época. 

- É importante a reutilização do edifício, mantendo o seu uso original ou o uso 

funcionalmente mais adequado, de modo a respeitar o carácter histórico e artístico, 

garantindo a sua continuidade futura. 

- Valorização do aspecto envolvente do edifício, recomendando a reflexão sobre novas 

construções nas proximidades do monumento, de modo a não degradar a paisagem e o 

ambiente. Além disso, devem ser suprimidos elementos como publicidade, postes e fios 

telefónicos, indústrias ruidosas e outros. […] (Luso, Lourenço e Almeida 2004, p. 38) 

Entre 1939 e 1945, o Homem promove a segunda Grande Guerra, de onde se 

verificaram graves cenários de destruição, “algumas [cidades] completamente 

arruinadas e outras com marcas de destruição profundas, provocadas pelos incêndios 

e pelos efeitos bélicos.” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 40)  

Após este conflito, em 1954, na cidade de Haia realizou-se uma Convenção que visava 

proteger os bens afectados pela guerra. Nesta reunião havia sido discutido o seguinte: 

- Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande importância para o 

património cultural dos povos, tais como monumentos de arquitectura, de arte ou de 

história, religiosos ou laicos, os sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que 

apresentem um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, livros e 
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outros objectos de interesse artístico, histórico ou arqueológico, assim como colecções 

científicas e as importantes colecções de livros, de arquivos ou de reprodução dos bens 

acima definidos. 

- Os edifícios cujo objectivo principal e efectivo seja de conservar ou de expor os bens 

culturais móveis definidos na alínea a), como são os museus, as grandes bibliotecas, os 

depósitos de arquivos e ainda os refúgios destinados a abrigar os bens culturais móveis 

definidos na alínea a) em caso de conflito armado. 

 
. 

 
Ilustração 49 – Plantas do antes e depois da intervenção81 de Carlo Scarpa no Museo Civico di Castelvecchio. (Librero, 2017). 

                                            
81 Referimos, a intervenção de Carlo Scarpa no Museo Civico di Castelvecchio, em Verona, por se tratar de 
um projecto que antecedeu a Conferência de Veneza. (1964). Esta obra realizou-se entre 1958-1973, 
apresentando-se como radical ao não esconder os seus traços contemporâneos sem destacar o que havia 
sido o seu edifício e expondo as marcas da sua história, assim como os seus sucessivos acrescentos. Caso 
mais notável, seria a adaptação a museu por Ferdinando Forlati influenciado pela teoria de Viollet-le-Duc, 
em 1925. Embora fosse um edifício do século XIV, a proposta de Scarpa assumiu as tais transformações 
indo ao encontro com o que mais tarde seria defendido após a implementação da Carta de Veneza 
conciliando as composições artísticas (pintura e escultura) com o espaço (arquitectura), mantendo um 
diálogo equilibrada entre estas, os materiais originais e os novos materiais.. 
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Ilustração 50 – Museo Civico di Castelvecchio, Carlo Scarpa. (Librero, 2017). 

 
Após a criação da UNESCO82 por parte da ONU, em 1945 e de modo a homogeneizar 

os valores a preservar sob um ponto de vista mais global; ocorre em 1964, em Veneza, 

o II Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos. Tal como no diz 

Choay (2013, p. 14), este acordo estimulou outros países a seguirem a mesma doutrina 

de conservação, tornando as intervenções mais sensatas e equilibradas a nível 

internacional Tendo participado “nesta conferência, pela primeira vez, três países não 

europeus: a Tunísia, o México e o Peru.” 

Este encontro deu origem à Carta de Veneza, por iniciativa da UNESCO. Na nota 

introdutória deste importante documento foi escrita uma mensagem de preocupação 

com o património cultural, como podemos observar no seguinte excerto: 

Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos históricos perduram até aos 

nossos dias como testemunhas vivas das tradições de várias gerações. Os povos 

tornam-se cada vez mais conscientes da unidade dos valores humanos e consideram os 

monumentos antigos como património comum. A responsabilidade colectiva de os 

proteger para as gerações futuras é reconhecida. É nosso dever mantê-los com a riqueza 

da sua autenticidade.  

                                            
82 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Organismo criado em 1946 para 
promover a cooperação internacional nos domínios mencionados. A UNESCO colabora com os estados 
membros nos seus esforços para combater o analfabetismo, promove o aumento do ensino gratuito e 
procura estimular a troca de ideias e de conhecimentos entre povos e nações. (in Porto Editora (2006) apud 
Figueiras, 2015, p. 69) 
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É essencial que os princípios básicos da preservação e o restauro de antigos edifícios 

assentem num acordo de âmbito internacional, a partir do qual cada país se 

responsabilize pela sua aplicação no quadro das suas próprias cultura e tradições. (Carta 

de Veneza, 1964, Nota Introdutória) 

Mais tarde, nos Países Baixos, viria a realizar-se um novo manifesto que resulta na 

Carta Europeia do Património Arquitectónico ou Carta de Amesterdão. Teve efeito 

imediato ao acrescentar o “conceito de conservação integrada” (Luso, Lourenço e 

Almeida, 2004, p. 42) a todos os princípios até então definidos. 

Após novas medidas estabelecidas na reunião que ocorreu no dia 26 de Setembro de 

1975, a noção de património arquitectónico sofre nova remodelação. Deixa de abranger 

somente monumentos, alargando o seu conceito também a cidades antigas e aldeias 

tradicionais. Conta com o “trabalho de técnicos de restauro, que em conjunto procuram 

encontrar a função mais apropriada a cada caso, com o apoio dos meios jurídicos, 

administrativos, financeiros e técnicos” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 42) 

Verificamos assim que o cuidado perante os monumentos não se deve cingir à 

conservação e restauro do mesmo enquanto objecto solitário. A sua envolvente é 

também parte integrante da sua caracterização pelo que deve ser preservada enquanto 

parte constituinte, contribuindo para a sua integração na cidade, conforme escreveu 

Cesare Brandi83 (2006), 

[…] na arquitectura a espacialidade própria do monumento é coexistente com o espaço 

ambiente em que o monumento foi construído. Se, então, numa arquitectura como 

interior, a salvaguarda da dimensão exterior-interior é assegurada só pela conservação 

do interior, numa obra de arquitectura como exterior, a dimensão interior-exterior exige 

a conservação do espaço ambiente no qual o monumento foi construído.  

Aferimos anteriormente a posição de Camillo Boito no campo teórico e como eram 

revolucionárias as suas medidas. O historiador italiano introduziu no seu tempo um 

conceito que viria a ser definido pela Carta de Cracóvia: a autenticidade. 

[…] quanto à conservação diz-nos a Carta de Cracóvia que] existe o dever de manter a 

autenticidade e integridade dos monumentos e dos edifícios de valor histórico. (Lopes e 

Correia, 2004, p. 28) 

                                            
83 Cesare Brandi (1906 – 1988) – “Foi, em 1939, fundador e posteriormente director durante vinte anos do 
Instituto de Restauro em Roma e teve como seguidores Renato Bonelli e Giovanni Carbonara.” (Luso, 
Lourenço e Almeida, 2004, p. 40) Tendo participado na Conferência de Veneza, Cesare Brandi afirmava 
que o “restauro finaliza onde a circunstância começa”. O restauro deveria incidir em intervenções futuras 
de forma indirecta, ao permitir que as intervenções futuras façam parte de um projecto presente. 
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O carácter autêntico aqui aplicado, incorpora diversos tipos de intervenção. No caso 

específico do Concílio de Cracóvia, realizado em 2000, é fundamentado que o restauro 

e a conservação dos monumentos podem ser consumados através do controlo do meio 

ambiente, manutenção, reparação, restauro, renovação e/ou reabilitação. Este tipo de 

medidas são consequências das alterações do conceito de património. 

A Carta fora concebida a 26 de Outubro de 2000, reunindo a União Europeia com várias 

dezenas de países fora da Europa, o ICOMOS e o ICCROM, fixando “a importância pelo 

respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais como base para o 

desenvolvimento da criatividade cultural” (Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 42). 

Destacamos o importante papel da Carta de Cracóvia ao enfatizar a multiculturalidade 

e os seus respectivos padrões heterogéneos, a fim de inserir a problemática da 

reabilitação e por ser um tema não abordado nas cartas anteriores. Acrescenta ao 

conjunto de medidas de preservação e protecção patrimonial, um novo estímulo, não 

sendo um critério escrupulosamente detalhado nesta Carta. Este tipo de intervenções 

era já realizado, mas não era reconhecido de igual modo. 

Relativamente ao presente trabalho, também as Igrejas e conventos são portadores de 

património que visa ser conservado e protegido, com a adenda de que estes exemplos 

são compostos de uma outra qualidade, o sagrado. A espiritualidade representa, em 

conjunto com o próprio edifício, todo o conhecimento e memória do antigo, que se traduz 

num valor acrescentado do património. 

Os debates teóricos sobre os monumentos e os estudos práticos de áreas históricas 

urbanas realizadas em cidades Europeias mostram a necessidade de se definir um 

conjunto de critérios de autenticidade como meio para eleger prioridades e permitir uma 

intervenção sustentada em cada área histórica. (Miranda, 2015, p. 77) 

Concluímos reconhecendo a difícil tarefa dos arquitectos perante o património a intervir, 

onde a eficiência de condicionar a sua contemporaneidade será fruto do conhecimento 

que este adquiriu com a sua experiência de vida, acrescentado a um estudo anterior ao 

próprio. A arquitectura moderna não vive sem a história da arquitectura. É, por isso, uma 

reinterpretação dessa mesma narrativa, não sendo a actualização do passado, mas um 

complemento, uma fusão. 
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3.2. METAMORFOSES MONÁSTICAS – CONTEXTO PORTUGUÊS 

O nosso País, que nasceu num território que, pela sua posição geográfica, foi ponto de 

convergência de importantes valores culturais, criou ao longo da epopeia da sua História 

de séculos, uma cultura que também chegou, através dos oceanos, a paragens 

distantes. 

Desta forma, Portugal, é repositório de um vasto e importante património que marca 

lapidarmente um país, construído por todos aqueles que nos antecederam na luta pela 

independência da nação que nos foi legada […]. (Pinheiro, 1997, p. 9)  

Após a contextualização histórica do paradigma do restauro dos monumentos per si no 

âmbito mundial, olhemos agora para o caso português que se distingue em várias fases 

que com a diferente aplicação do restauro, abre portas à reutilização do património. 

A dimensão espacial da identidade do património português apropriou estruturas 

específicas e singulares, que ora se exercem como limite natural de arquétipos e 

perspectivas, ora constituem modos de acomodação do espaço.  

Os manifestos de conservação prestaram apoio de modo a estruturar os diferentes 

ideais, alguns deles estudados no capítulo anterior, de forma a homogeneizar e unificar 

a abordagem na intervenção. Inúmeras regras foram criadas e estabelecidas em 

diversos países, as bases haviam sido solidificadas com as convenções e as diferentes 

interpretações de cada nação perante as Cartas geraram diferentes modos de intervir. 

Em Portugal, já existe um cuidado referente à conservação de edifícios desde há vários 

séculos, nomeadamente nos edifícios de carácter militar. Estas medidas notavam-se 

face a razões estratégicas intimamente ligadas à defesa do território português. No 

entanto e tal como referido por Ramalho Ortigão (1896, p. 21) a regra de conservação 

do património não se estendia a todos os edifícios, como por exemplo aos edifícios 

religiosos, relatando um episódio protagonizado por D. Afonso V. 

Affonso V escreve de Almada, em 1467, aos juízes, vereadores, procuradores e homens 

bons da cidade de Evora para que se permita a Sueiro Mendes levar duas pedras que 

estavam nos açougues, e que eram do antigo templo romano, para antipeitos das janelas 

de uma casa, que a esse tempo edificava. E porque as ditas pedras aproveitam pouco 

honde estam e em as ditas casas faram muito, e ainda é nobresa as cidades haverem 

em ellas bôas casas taes como as do dito Sueiro Mendes, e seu fundamento he as fazer 

par nós em ellas havermos de pousar. 

Jorge Rodrigues (apud Luso, Lourenço e Almeida, 2004, p. 43) escreve que os “[…] 

primeiros responsáveis de restauros em Portugal procuram mais reconstituir do que 

propriamente restaurar, aproximando-se bastante dos métodos de Viollet-le-Duc […]”. 
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O autor sustenta esta sua afirmação dizendo que no final do século XIX e princípio do 

século XX o que cativava e conquistava o interesse português era a recuperação da 

“obra como deveria ser, mais do que como deveria de facto ter sido” (Luso, Lourenço e 

Almeida, 2004, p. 43), dando o exemplo das Igrejas, onde em Portugal teriam sido 

objecto de procedimentos de acordo com o desejo dos seus mestres, adulterando o seu 

aspecto. 

Com D. João V as artes saíram definitivamente do estado de decadência para o qual a 

dominação espanhola as tinha remetido e vive-se um momento de grandeza que D. José 

I e D. Maria I procuram continuar. (Neto, 2001, p. 68) 

Recuámos até ao século XVIII, para uma melhor compreensão dos episódios basilares 

que definiram a formação do país e que influenciaram o paradigma do enredo português 

do restauro dos monumentos. O Professor José Hermano Saraiva84, um ano antes da 

sua morte, afirma que o século XVIII é “de um modo geral, para a Europa, um século de 

progresso, de descoberta, um século de inovação intelectual” (Saraiva, 2011, 00:55 

min), contrariamente ao caso nacional. 

Aclamado rei em 1707, D. João V criava, através do Alvará de 8 de Dezembro de 1720, 

a Real Academia Portuguesa de História, desejoso de que esta levasse a bom termo a 

História da Igreja. 

Mas, de 1728 a 1732, o mesmo monarca, por não ver aceite em Roma, o cardeal por ele 

indigitado, mantinha-se de relações cortadas com o Papado. (Maia, 1997, p. 104)  

Como podemos verificar através das palavras de Augusta Adrêgo Maia85, estamos 

perante a primeira lei geral portuguesa de protecção dos bens imóveis do passado, 

decorrente do documento assinado por D. João V, aquando da formação da Academia 

Real de História Portuguesa. 

Em 1721, por Alvará de 20 de Agosto, D. João V ordena a «conservação de […] peças 

de antiguidade», conhecedor da destruição de que estavam a ser alvo muitas Igrejas 

antigas, do reaproveitamento irracional dos seus materiais construtivos ou do 

desaparecimento de peças artísticas móveis, nelas integradas. 

Esse terá sido, possivelmente, outro dos motivos que o terá levado a pedir, a Manuel da 

Maya […] a revisão do catálogo medieval das Igrejas. (Maia, 1997, p. 105) 

                                            
84 José Hermano Saraiva (1919-2012) – Era professor e historiador, tendo-se licenciado na Universidade 
de Lisboa, em Ciências Histórico-Filosóficas em 1941 e em Ciências Jurídicas, em 1942. Foi ministro da 
Educação entre 1968 e 1970, período durante o qual enfrentou a crise académica de 1969. Seguidamente 
foi embaixador de Portugal no Brasil, entre 1972 e 1974. […] A colaboração com a RTP começou em 1971 
com o programa "Horizontes da Memória", tendo nesse ano recebido o Prémio da Imprensa para o Melhor 
Programa do Ano. (RTP, 2012) 
85 Autora presente no livro “Património Classificado”. 
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No ano de 1755, já D. José I havia sido aclamado rei, “o Reformador”, filho de D. João 

V e de Maria Ana de Áustria, quando acontece uma das maiores catástrofes da história 

do país. Após um violento sismo de grande intensidade e de um consequente maremoto, 

surge um incêndio de grande duração, tendo destruído grande parte da cidade de 

Lisboa. Diante deste cenário é designado Sebastião José de Carvalho e Melo para o 

lugar de Ministro de Estado, seis anos depois de ter sido nomeado Secretário de Estado 

dos Negócios Estrangeiros. 

 
Ilustração 51 – As Ruínas da Ópera do Tejo após o Terramoto de 1755. (Le Bas, 1757). 

[Malagrida] advoga que aquele terrível acontecimento que transformou Lisboa num 

inferno de ruínas e de fogo teve uma causalidade sobrenatural: um castigo de Deus para 

punir o modo de proceder dos agentes da política seguida pela corte portuguesa. A ruína 

material da capital do reino era a expressão mais profunda de uma ruína moral que 

caracterizava as acções malevolentes de alguns dos seus mais responsáveis membros. 

(Franco, 2006, p. 417) 

De acordo com o comentário de José Eduardo Franco, o conflito com a Companhia de 

Jesus foi gerado pelas palavras proferidas pelo jesuíta Malagrida86 (Ilustração 52). 

Posteriormente, no ano de 1758, por serem associados ao atentado ao rei D. José I, 

jesuítas viram as suas casas cercadas pondo fim à prática da companhia em território 

português. 

                                            
86 Gabriel Malagrida foi o último mártir a ser executado em praça pública em Portugal. “Que com baraço e 
pregão seja levado pelas ruas públicas desta cidade até à Praça do Rossio e que nela morra morte natural 
de garrote, e que, depois de morto, seja seu corpo queimado e reduzido a pó e cinza, para que dele e de 
sua sepultura não haja memória alguma”. “[O Marquês de Pombal] conseguiu que o Papa extinguisse a 
própria Companhia de Jesus. E até conseguiu queimar um jesuíta, o Padre Malagrida […] num auto de fé” 
(Ilustração 52) (Saraiva, 2011, 17:58 min). 
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Ilustração 52 – Auto de Fé do Padre Gabriel Malagrida. (Carrilho, 2014). 

 
[através da publicação das cartas trocadas entre a Companhia e o Marquês antes de ser 

nomeado ministro] as relações de proximidade e admiração que Carvalho e Melo tinha 

para com a Companhia eram evidentes. “Não houve padre com poder no paço ao qual 

o futuro ministro de D. José não pedisse obséquios e não fizesse serviços.” Os jesuítas 

desempenharam um papel bastante importante para que o diplomata ascendesse ao 

reino como ministro uma vez que eram conselheiros da corte (Duarte, 2016, p. 31) 

A afinidade entre Marquês de Pombal e os Jesuítas é exposta por diversos autores, não 

existindo propriamente um retrato fidedigno da mesma. Havendo dúvidas quanto à 

ligação entre ambos, alguns autores defendem que Sebastião de Carvalho e Melo havia 

sido discípulo da companhia (ou somente um seguidor), outros defendem a sua clara 

oposição a esta congregação. 

[o País tem] Clero, Nobreza e Povo, quanto ao poder do Clero, especialmente 

importante, o da Companhia de Jesus, porque eram os jesuítas quem aconselhava, eram 

os confessores do Rei, da Rainha, dos príncipes, dos grandes […]. Tinham uma 

importância enorme. Ele [Marquês de Pombal] acusou-os de estarem metidos no 

atentado, e expulsou-os de Portugal, com prejuízos, porque os jesuítas tinham a seu 

cargo todo o aparelho pedagógico português. Os colégios, em todas as cidades 

importantes […] tudo isso fechou. (Saraiva, 2011, 15:45 min) 

De acordo com António Ferrão (apud Duarte, 2016, p. 32), Sebastião de Carvalho e 

Melo “ao iniciar o seu governo também não era um inimigo, e nem sequer um adversário 

da Companhia, tornou-se depois”. Salientamos ainda que a contenda aqui expressa, 

era já desde o estabelecimento da Companhia em território nacional objecto de vários 

juízos de valor. 
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Conforme referido anteriormente, outro episódio notável do reinado de D. José I, foi a 

tentativa de regicídio no Alto da Ajuda e o subsequente processo dos Távoras, no ano 

de 1758. Ocorre no dia 3 de Setembro de 1758. “Umas semanas depois foram presos 

todos os membros da família Távora, seguiu-se o julgamento.” (Saraiva, 2011, 18:08 

min), tendo também sido associada a este acontecimento a Companhia de Jesus. 

Na sua estratégia progressivamente montada de desacreditação da Companhia de 

Jesus, o valido do Rei D. José I vai destruir os Jesuítas no seu todo de qualquer valor 

benigno. Pombal passará o pano sobre tudo o que ele próprio disse de bem da Ordem 

de Loyola, corroendo toda a reputação que esta tinha no reino e de algum modo no 

estrangeiro. Hiperbolizará até ao extremo as queixas, as suspeitas, os defeitos que na 

história de mais de duzentos anos se tinham assacado aos jesuítas, afirmando-os como 

realidade maligna total, abrangente e inequívoca. (Franco, 2006, p. 394) 

Sebastião Carvalho e Melo vivia no Palácio de Oeiras. Para se deslocar da sua 

residência até à Real Barraca, no alto da ajuda (durante dezenas de anos, o Paço Real 

Português), “fez […] uma estrada, mas única. Isto demonstra verdadeiramente o critério 

que punha na administração das coisas”. Firmava politicamente que “era preciso destruir 

todos os embaraços ao poder real, ao absolutismo real” (Saraiva, 2011, 15:35 min), 

contra tudo e todos.  

Construção que reflecte bem o espírito da renovação pombalina. Prédios todos iguais, 

quarteirões geométricos, casas todas da mesma altura, as próprias Igrejas não podem 

ser mais altas do que as casas dos particulares. Nada de palácios em toda a baixa […] 

só Estado. (Saraiva, 2011, 10:22 min) 

Através desta breve explanação verificamos a primeira grande transformação de 

espaços religiosos. No ano de 1759, “o governo prossegue com o desejo de eliminar de 

vez do território a Ordem de Loyola […] [terminando] mais de 200 anos de actuação dos 

membros da Companhia de Jesus em Portugal” (Duarte, 2016). 

O século XIX em Portugal anunciava-se sombrio para o país. Após começo de uma 

forma infeliz, com a participação na Guerra do Rossilhão87, acabando a mesma com a 

declaração de Guerra com a França, despoletando as invasões napoleónicas. 

Perante as invasões, a Corte portuguesa toma a decisão de embarcar rumo ao Brasil, 

instituindo a cidade do Rio de Janeiro, de forma temporária, como a nova capital 

portuguesa. Movimento que impediu a armada francesa de capturar o príncipe regente. 

                                            
87 (1793-1795) Campanha em que Portugal participa auxiliando o reino de Espanha, ao enviar cerca de seis 
mil homens para atacar a Revolução Francesa. Essas tropas chegaram a França e pouco fizeram. 
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As tropas francesas haviam sido expulsas do território português depois da chegada do 

exército inglês, acabando por exigir que a Corte portuguesa voltasse do Brasil. A esta 

exigência junta-se a influência das ideias da revolução que, entretanto, se tinha infiltrado 

em Portugal, sobretudo por via de meios militares. Em 1820, no Porto, um conjunto de 

intelectuais formam um grupo revolucionário para instalarem um regime constitucional 

em Portugal88.  

Depois de Pombal, com as invasões francesas, a saída da Corte para o Brasil […], 

sobreveio um longo período de instabilidade do País. Em 1802 e 1833 promulgou-se, é 

certo, legislação inerente à inventariação de bens culturais, mas de nulo efeito. (Maia, 

1997e, p. 105) 

Para além destes conflitos, foi ainda travada uma guerra em Portugal entre liberais 

constitucionalistas e absolutistas, liderados respectivamente por D. Pedro IV e D. 

Miguel. Estávamos perante uma fase negra da história como se havia previsto no início 

do século. Diz-nos o Professor José Hermano Saraiva (2003, 07:50 min), comentando 

uma atitude de Mouzinho da Silveira, que este estágio em que se encontrava Portugal 

leva o político e uma das personalidades maiores da revolução liberal a escrever no seu 

testamento que “veio ao mundo para assistir a transformações e a mudanças que vão, 

completamente, mudar a face do mundo”. 

Depois da primeira lei portuguesa que visava a protecção de vestígios do passado no 

ano de 1721 aquando da Academia Real de História Portuguesa89, há dois períodos 

marcantes na história do país que promovem uma surpreendente expansão do 

património do Estado, alargando de forma abrupta a sua posse de edifícios civis e 

militares aos edifícios de génese religiosa. 

[…] logo em 1834, o regente D. Pedro, após o relatório de 30 de Maio de Joaquim António 

d’Aguiar, decreta a «extinção de todos os Conventos, Mosteiro, Colégios, Hospícios e 

quaisquer Casa de Religiosos de todas as Ordens Regulares», devendo os seus bens, 

serem «incorporados nos Próprios da Fazenda Nacional.» (Maia, 1997, p. 105) 

                                            
88 Apelidado de “Sinédrio”, derivando o seu nome de uma Organização homónima (Supremo Tribunal 
Judaico). Foi criado com o objectivo de preparar uma revolução no Porto em 1818, por meio de intelectuais, 
vulgarmente associados à maçonaria.  
89 A Real Academia de História, criada por D. João V, por Decreto de 8 de Dezembro de 1720, surgiu na 
sequência da criação de Academias Régias na Europa, ao longo do século XVIII. Tinha como objectivo 
escrever a história de Portugal e conquistas. Cabia-lhe, também, tomar as medidas necessárias à 
conservação dos monumentos, sobre o que existe um Alvará, publicado em 14 de Agosto de 1721, 
proibindo a demolição de monumentos, estátuas e mármores, protegendo as medalhas e moedas antigas 
e atribuindo às Câmaras a incumbência de conservar e preservar as antiguidades já existentes e a 
descobrir. (Casaca, 2013) 
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De acordo com o que escreve Augusta Adrêgo Maia, os bens da Igreja são expropriados 

no ano de 1834, após o parecer de Joaquim António de Aguiar90. Este decreto extinguia 

todos os mosteiros, conventos, casas de todas as ordens religiosas, colégios e todos os 

seus bens. Portugal encontrava-se sob comando de uma legislação laica que promovia 

um combate às acções socias e educativas que derivavam do Clero através de várias 

publicações anticlericais em jornais, livros, conferências e sessões públicas. 

O património religioso foi integrado no património do estado, no entanto alguns 

conventos e mosteiros foram vendidos a particulares. Na sua maioria, os novos 

proprietários destes exemplares estariam mais interessados no potencial agrícola das 

terras do que no edifício em si, condenando-os ao abandono. Aqueles que se tornaram 

propriedade do Estado não foram destruídos, mas antes requalificados. Os espaços 

interiores foram alterados drasticamente e vários são os exemplos onde volumetria e 

fachadas do edifício foram também alvo de transformação. (Luso, Lourenço e Almeida, 

2004, p. 43) 

A cidade de Lisboa é um exemplo claro deste acontecimento histórico, tendo a grande 

maioria dos seus mosteiros e conventos sido alvo de intervenções que os transformaria 

ao longo dos anos. Esta conduta levou a que este património adquirisse novas funções, 

nomeadamente, tribunais (Ilustração 53), universidades (Ilustração 54), hospitais 

(Ilustração 55), estações de caminhos-de-ferro (Ilustração 56), museus (Ilustração 57), 

hotéis (Ilustração 58) e outros serviços. Evidências claras do potencial do seu espaço. 

                                            
90 Joaquim António de Aguiar (1792-1884) – Político português, depois da Guerra Peninsular, frequentou 
a Faculdade de Leis, doutorando-se em 1815. As vicissitudes políticas da época levaram a que se exilasse 
entre 1828 e 1832. Regressado ao País, foi nomeado conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e, 
consecutivamente, ministro do Reino, da Justiça e primeiro-ministro. Apesar de se manifestar contra o 
Setembrismo, acabou por aceitar e jurar a Constituição de 1838. De 1842 a 1846, durante o regime de 
Costa Cabral, permaneceu na oposição. 

 
Ilustração 53 – Actualmente, Tribunal da Boa Hora. 

(Ilustração Nossa, 2018). 

 
Ilustração 54 – Actualmente, Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa. (Ilustração Nossa, 2018). 
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Ilustração 56 – Actualmente, Museu da Marioneta. (Ilustração 

Nossa, 2018). 

 
Ilustração 57 – Actualmente, Hotel Convento do Salvador. 

(Ilustração Nossa, 2018). 

 
[…] no ano seguinte [ao decreto de Joaquim António d’Aguiar], por Carta de Lei de 15 

de Abril de 1835, D. Maria II autoriza a venda desses bens, conquanto exceptue 

«Obras e Edifícios de notável antiguidade que mereçam ser conservados como 

primores de arte, ou como Monumentos Históricos de grandes feitos, ou de Épocas 

Nacionaes». (Maia, 1997, p. 106) 

É realizada em 1838 uma Constituição Embora não tenha vigorado durante muito 

tempo uma vez que o estadista Costa Cabral88 viria a reclamar voltando a colocar em 

vigor a Carta de Lei de 1835. O reinado de D. Maria II seria tremendamente marcado e 

caracterizado por este estadista da política portuguesa, tendo estado envolvido em 

toda a política de consolidação institucional do liberalismo. 

                                            
88

 António Bernardo da Costa Cabral (1803-1889) – 1º Conde e 1º Marquês de Tomar, mais conhecido 

simplesmente por Costa Cabral, foi um político português que, entre outros cargos e funções, foi 
deputado, par do Reino, conselheiro de Estado efectivo, ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos, em 
torno do qual girou toda a política do século XIX de consolidação constitucional durante o reinado de 
Dona Maria II. Foi, a partir de 1841, grão-mestre da Maçonaria. (in RTP) 

 
Ilustração 54 – Actualmente, Hospital de Santa Marta. 

(Ilustração Nossa, 2018). 

 
Ilustração 55 – Actualmente, Estação Ferroviária de Lisboa-Santa 

Apolónia. (Ilustração Nossa, 2018). 
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É então que começa a ditadura “cabralista”92, extremamente revolucionária e 

progressiva que desencadeia tumultos em todo o país, segundo José Hermano Saraiva. 

Toda esta agitação termina apenas com uma verdadeira revolução, a Revolução da 

Regeneração do Porto. “[…] Aí é o [Duque de] Saldanha, julgo que inspirado pela própria 

Casa Real, quem proclama uma revolução, uma vida nova. E diz que o importante não 

são as ideias, são realmente os melhoramentos materiais […], entra-se então numa 

política nova […] em que é figura dominante Fontes Pereira de Melo” (Saraiva, 2011, 

20:15 min). 

Todavia, o comportamento do regime político foi lento face à repentina jurisdição de 

património proveniente das reformas impostas pelo ambiente revolucionário. Com o 

impulso romântico do final do século XIX, é, segundo Susana Lobo (2006, p. 10), 

também por meio de autores como Almeida Garrett93, Alexandre Herculano94, Ramalho 

Ortigão95 ou Eça de Queirós96 (Ilustrações 59, 60, 61 e 62, respectivamente) que “se 

dão os primeiros passos no sentido de uma consciencialização pública da questão da 

preservação e defesa do património histórico e cultural do país.” A reação destes 

autores é também sublinhada por Maria João Neto97 (2001, p. 85) ao afirmar que, 

                                            
92 Regime Cabralista é a denominação do período em que Costa Cabral rege a política portuguesa, entre 
os anos de 1842 e 1846, tendo sido nomeado por D. Maria II para Ministro do Reino. Esta temporada é 
caracterizada pelo último espaço de tempo em que esteve em vigor a terceira fase da Carta Constitucional 
de 1826. 
93 Almeida Garrett (1799-1854) – Nasceu no Porto, com o nome João Baptista da Silva Leitão. Estudou 
Direito em Coimbra, onde adoptou o nome Almeida Garrett, destacando-se como orador notável, batendo-
se por causas. Foi jornalista, legislador, poeta e escritor. Foi percursor do Romantismo em Portugal. 
Envolve-se nas guerras liberais ao lado de D. Pedro, razão porque se viu obrigado a procurar o exílio por 
duas vezes. (in RTP) 
94 Alexandre Herculano (1810-1877) – Considerado o pai da historiografia portuguesa e os seus poemas 
e romances transformam-no numa figura fundamental do romantismo. Colaborou e fundou várias revistas 
e jornais de âmbito cultural e noticioso. Devido à sua oposição ao Miguelismo é obrigado a exilar-se, 
primeiro em Inglaterra e depois em França, onde contacta com obras de historiadores, romancistas e poetas 
estrangeiros que vão ter grande influência no futuro do seu trabalho. (in RTP) 
95 Ramalho Ortigão (1836-1915) – Nasceu no Porto, e faleceu em Lisboa. Frequentou o curso de Direito 
na Universidade de Coimbra, sem o terminar. De regresso ao Porto, dedicou-se ao ensino, dando aulas de 
Francês no Colégio da Lapa. Estabeleceu-se em Lisboa ao ser nomeado oficial da secretaria da Academia 
de Ciências, começando a colaborar em vários jornais e revistas. Envolveu-se na Questão Coimbrã com o 
folheto "Literatura de hoje", vindo a enfrentar Antero de Quental num duelo, de que resultou ferido. Torna-
se entretanto amigo de Eça de Queirós e inicia com ele a publicação de As Farpas. Fez várias viagens ao 
estrangeiro, viagens estas que influenciaram o seu modo de ver Portugal. 
96 Eça de Queirós (1845-1900) – Clássico da literatura, um escritor universal. Observador crítico da 
sociedade, constrói as suas novelas num estilo inconfundível. Estranhamente, tudo o que escreveu há mais 
de 100 anos, continua a ser atual. É um dos maiores romancistas portugueses e talvez a voz mais crítica e 
impiedosa da segunda metade do século XIX. (in RTP) 
97 Maria João Baptista Neto (1963 - ) – Licenciou-se em História, variante de História da Arte na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa em 1985. Concluiu o Mestrado em História da Arte, na mesma 
Faculdade, em 1990, com apresentação de uma dissertação sob o título: O Restauro do Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória de 1840 a 1900. Seis anos depois, doutorou-se em História da Arte na Universidade de 
Lisboa com uma tese intitulada A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a Intervenção 
no Património Arquitectónico em Portugal (1929-1960).  Tem desenvolvido os seus estudos na área da Arte 
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À semelhança de Victor Hugo (1802-1885), em França, Almeida Garrett e Alexandre 

Herculano, entre outros, intensificaram a denúncia das atrocidades cometidas e a 

inoperância do poder político face à degradação crescente do nosso património 

arquitectónico, numa altura em que o Romantismo requeria a necessidade de o Homem 

conhecer o passado. 

Almeida Garrett institui a estrutura do romântico moderno em Portugal. Evidenciam-se 

as expressões populares através da criação de diálogos com o leitor, o louvor pela 

liberdade e do patriotismo e, conforme o excerto de Neto anteriormente transcrito, “a 

denúncia das atrocidades cometidas”, sendo estes relativos a problemas sociais, como 

é o caso do estado do património, estando presente em algumas das suas, como 

“Viagens na Minha Terra” (1846). 

Diz-se que uma das mais bellas missões da imprensa é defender a boa razão, a arte, e 

a honra e gloria da pátria. […] Ergueremos um brado a favor dos monumentos da história, 

da arte, da glória nacional, que todos os dias vemos desabar em ruínas. (Herculano, 

1838, p. 7-10) 

Através destas palavras de Alexandre Herculano reconhecemos também a tentativa de 

alertar para o mesmo fenómeno social. Encabeça, a par com Garrett, a defesa do culto 

do património e a crítica das artes para as gerações seguintes, de onde se destaca 

Ramalho Ortigão. 

Os monumentos arquitectónicos vão segredando ao futuro o nome dos que os 

delinearam e puseram de pé; as telas dos Rubens, dos Rafaéis e dos Van-Dicks 

arquivam-se nos museus entre os mais ricos florões da moda; os Dantes, os Camões, 

os Miltons, os Vergílios e os Homeros revivem e reflorescem com tôdas as gerações de 

sábios; os Talmas, as Raquéis, as Grisis, as Malibrans e as Stoltz somem-se no seu 

ocaso, sem esperança alguma na alvorada do outro dia. (Ortigão, 1944, p. 269-270)98 

Ramalho foi mais longe nesta comparação, com o paralelo estabelecido em relação aos 

monumentos arquitectónicos e à pintura, cuja materialidade garantia a sua perpetuação 

ao longo dos tempos, bem como o nome dos seus criadores e construtores. Estes 

elementos eram encarados como testemunhos de um momento passado determinado, 

propiciadores da sua manutenção no tempo e no espaço até ao momento 

contemporâneo. Embora ainda não fosse realizada aqui uma relação ao percurso 

histórico de um país ou de um povo, mas apenas a elementos individuais, encontramos 

uma preocupação latente, digna de ser sublinhada pela sua precocidade em relação ao 

esperável. (Alves, 2009, p. 36) 

                                            
Contemporânea e da História e Teoria do Restauro, publicando vários artigos em revistas nacionais e 
estrangeiras. (Casaca, 2013) 
98 “Esta reflexão baseou-se na ideia do tenor Mário que equiparara os tenores aos charutos, pela sua curta 
existência, ficando apenas uma ténue memória perecível depois da sua morte.” (Alves, 2009, p. 36) 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   97 

Voltamos a citar Alexandre Herculano (apud Neto, 2001, p. 67), que culpa os arquitectos 

pelas alterações feitas aos edifícios; 

Assim mesmo, hoje, em mosteiros, em Igrejas, em catedrais, teríamos inestimáveis 

monumentos, se nesta terra, desamparada de Deus e da arte, tivesse havido um 

vislumbre de gosto puro. Porém, os bispos sabiam teologia e direito canónico; os 

cónegos, alguns, sabiam latim; os frades eram eruditos e homens de letras; mas nem os 

bispos, nem os cónegos, nem os frades curavam, ou entendiam de arquitectura. 

Entregaram tudo aos arquitectos, e os arquitectos tudo estragaram. 

As contestações evidenciadas por parte dos autores do séc. XIX seriam a resposta à 

Carta de Lei por não cumprir a não alienação das “obras e edifícios de notável 

antiguidade que mereçam ser considerados como primores da arte ou como 

monumentos históricos de grandes feitos ou de épocas nacionais”. (Tavares, 1997, p. 

216) 

 
Ilustração 59 – Almeida 

Garret. ([adaptado a partir 
de:] Guglielmi, 1844) 

 
Ilustração 60 – Alexandre 
Herculano. ([adaptado a 

partir de:] Pedroso, 1877) 

 
Ilustração 61 – Ramalho 
Ortigão ([adaptado a partir 

de:] Bordalo Pinheiro, 1885). 

 
Ilustração 62 – Eça de Queirós. 
([adaptado a partir de:] Miranda, 

2017) 

A sequência de regras laicizantes deliberou o fecho de mosteiros e casas religiosas, a 

eliminação da doutrina Cristã do ensino, uma supervisão apertada nas manifestações 

de culto, entre outras normas. Apesar disto, o comportamento da diocese portuguesa 

organizando uma nota de contestação a este desfecho anticlerical. Pretendia proteger 

o exercício do Cristianismo e também ver reconhecida a posse e domínio dos seus bens. 

Em 1881 é realizada a primeira listagem de classificação dos monumentos nacionais. 

Devido à premissa anteriormente demonstrada, podemos constatar que os bens do 

Clero secular não teriam sido atingidos pela política do Estado Liberal. Contudo esta 
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constatação viria a tornar-se errada com a implantação da República de 191099, onde a 

listagem de 1881 seria renovada. 

Logo em 1911, com a Lei da Separação do Estado das Igrejas, o património eclesiástico 

foi declarado “pertença do Estado e corpos administrativos todas as catedrais, Igrejas e 

capelas, bens imóveis e móveis que vinham sendo usados ou se destinavam a ser 

aplicados ao culto público da religião católica e à sustentação dos seus ministros” 

(Tavares, 1997, p. 216) 

Portugal encontrava-se no período da última grande metamorfose do seu património. O 

Estado voltava a adquirir uma enorme quantidade de edifícios religiosos, desta feita, 

assumiu também edifícios de grande tradição e valor históricos. A resposta teria que ser 

diferente do que no período liberalista, após a extinção das ordens de 1834. 

[...] capitais estrangeiros (ingleses sobretudo, mas também franceses, alemães e belgas) 

eximiam ao controle nacional parte da pouca indústria existente, ao lado de importantes 

companhias comerciais, bancárias e de transportes. Esta situação, herdada da 

Monarquia, fazia do Portugal republicano pouco mais do que uma colónia em 

larguíssimos aspectos. (Marques, 1976, p. 194) 

Demograficamente, Portugal era maioritariamente composto por uma população 

analfabeta, que residia em zonas consideradas rurais ou em cidades cujas infra-

estruturas seriam deficitárias. Estes factores promoviam um constante ambiente de 

revolução, espelhado através de greves e manifestações.  

Os primeiros governos procuraram “um ideal de sociedade e de pátria regenerada” 

(Vitorino, 1994, p. 233) acreditando em medidas vanguardistas. Depois da queda da 

monarquia e consequente afastamento de D. Manuel II100 do trono português, Afonso 

Costa101 incorpora alguns governos estatais, estando intimamente ligado às, já referidas 

supostas leis de vanguarda, como a do divórcio e da separação do Estado e da Igreja. 

                                            
99 A Primeira República Portuguesa foi o sistema político que sucedeu ao Governo Provisório de Teófilo 
Braga, de 1910 a 1926. Instável devido a divergências internas entre os mesmos republicanos que 
originaram a revolução de 5 de Outubro de 1910, neste período de 16 anos houve sete Parlamentos, oito 
Presidentes da República e 45 governos. (Casaca, 2013, p. 80) 
100 Rei D. Manuel II (1889-1932), o Patriota – Foi o último Rei de Portugal. No seu curto reinado, procurou 
apaziguar e conciliar a situação crítica do País, mas foi forçado ao exílio a 5 Outubro de 1910. Viveu até à 
sua morte em Inglaterra, onde casou, dedicando grande parte do tempo ao estudo de livros impressos em 
Portugal entre os séculos XV e XVI e à dignificação da sua Pátria. 
101 Afonso Augusto da Costa (1871- 1937) – Político e jurista português, estudou na Universidade de 
Coimbra onde, em 1896, com vinte e cinco anos, se tornou lente em Direito. Ingressou no Parlamento em 
1900, sendo uma das principais vozes de ataque à Monarquia. Foi grande entusiasta e defensor da entrada 
de Portugal na I Grande Guerra, a fim do país se libertar do jugo Inglês e garantir a posse das colónias 
ultramarinas, então cobiçadas por algumas forças europeias. 
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Com a República institucionalizada no país, foi estabelecida uma alteração a nível da 

família, ao declarar “o divórcio para todos [...] o casamento civil obrigatório” (Marques, 

1976, p. 218). Porém, a causa maior da nacionalização dos bens da Igreja foi económica 

pois apesar de tudo a Lei autorizava a continuação do culto, ainda que mediante o 

pagamento de contribuições pelos edifícios. 

Foram tomadas várias medidas legislativas mesmo antes da separação entre Estado e 

Igreja. A implantação da República despoletou novo ataque à instituição clerical, desta 

feita, ao associar de modo proveitoso a Igreja de “ir contra o pensamento 

contemporâneo, de ser intrinsecamente contrária à ciência” (Borges de Macedo apud 

Neto, 2001, p. 72). 

Constituído um profundo golpe na instituição católica em Portugal - Lei da Separação 

do Estado das Igrejas - importa enfatizar as implicações práticas desta legislação no 

que diz respeito às transformações a que o património foi sujeito sendo 

predominantemente constituído por património religioso que, como vimos 

anteriormente, passaram a comportar funções públicas, tendo estas medidas sido 

fortemente violentas para a sua integridade cultural, histórica e ainda artística. 

O governo de Afonso Costa viria a conseguir alcançar um excesso das receitas sobre 

as despesas do país por volta de 1914, situação que não era há muito tempo uma 

realidade. Mas nesse mesmo ano de 1914, as grandes potências mundiais envolveram-

se naquela que viria a ser denominada por Primeira Grande Guerra. Costa foi um 

fervoroso defensor da participação de Portugal neste mesmo conflito. Esta decisão 

comprometeu a situação económica favorável que o mesmo teria conseguido, e, por 

conseguinte, não eram realizadas intervenções no património edificado. 

Os monumentos nacionais encontravam-se carentes de cuidados face à negligência de 

anos, sobretudo por falta de verbas e de concretização de uma acção eficaz de 

salvaguarda, como resultado da profunda instabilidade política vivida em Portugal, tanto 

no final da Monarquia, como durante a 1ª República. O Estado Novo, e em particular, o 

seu líder, cedo perceberam como o restauro dos edifícios históricos podia personificar 

uma atitude de recuperação e eficácia e um profundo respeito pelo passado secular da 

Nação, constituindo um óptimo veículo de propaganda e poder. (Neto, 2018, p. 88) 

Doze anos depois, no dia 28 de Maio, uma reunião de militares conservadores organizou 

um golpe militar, que tendo sido triunfante, fez cair 1ª República. Este conflito havia sido 

gerado pelo general Gomes da Costa e resultou no início de um novo regime político, 
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designado por Estado Novo. O regime fascista vigorou no país entre 1933 (Constituição) 

e 1974, de onde se destaca António de Oliveira Salazar102. 

Com a ascensão de Salazar a Presidente de Ministros e por ser um dirigente católico, 

estava garantida novamente a cristianização do país e uma reconversão da política da 

nação com o intuito de melhorar a relação com a Igreja. Por decreto, os seus bens foram 

novamente concedidos para uso e administração, salvo aqueles que já estivessem 

ocupados pelos serviços públicos. A instituição monástica, por ter voltado a ser 

reconhecida publicamente, ganha alguma influência, através da presença de vários 

militantes católicos. Poder que culmina com a Constituição de 1933, que é espelho de 

uma intervenção católica no Estado. 

A etapa de maior concordância e cooperação entre Estado e Igreja surge no dia 10 de 

Julho de 1940, com a publicação da Concordata. Sucintamente, este acordo viria a 

propor que “os imóveis classificados como monumentos nacionais e de interesse público 

[...] [ficariam] em propriedade do Estado com afectação permanente ao serviço da Igreja. 

Ao Estado [passaria a caber] a sua conservação, reparação e o restauração, de 

harmonia com plano estabelecido de acordo com a autoridade eclesiástica, para evitar 

perturbações ao serviço religioso” (Art. IV, CRP/1940 apud Tavares, 1997, p. 218). 

[…] este caminho de respeito mútuo de ambas as entidades – Estado e Igreja – é 

indispensável para bem do património, das comunidades cristãs e da própria paz, que 

supõe sempre compreensão. (Alves, 1997, p. 15) 

É no século XX, que por todo o país se difunde a consciência da defesa, restauração e 

conservação, através de acções como a criação da Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais. Tinha como objectivo concentrar numa só estrutura todas as 

tarefas arquitectónicas e de construção civil, sendo a restauração um dos serviços a 

prestar ao país durante as décadas seguintes. Diz-nos Maria João Neto (2018, p. 88) 

que “restauração era a palavra de ordem do regime […] a fim de recolocar o País nos 

trilhos certos da prosperidade, honrando o seu passado glorioso.” 

                                            
102 António de Oliveira Salazar (1889 -1970) – Foi chamado para a pasta das finanças após o golpe militar 
de 1926. Em 1932 é nomeado presidente do Conselho de Ministros e um ano depois faz aprovar uma nova 
constituição, a do Estado Novo, que lhe conferia poderes ditatoriais. Apesar da revolução de 1926 ter sido 
liderada por militares, foi Salazar – um civil – que dominou o sistema político durante mais de quatro 
décadas. 
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Ilustração 63 – Propaganda do Regime, um castelo e um palácio intervencionados são, juntamente com uma nova escola, o tema 

deste cartaz. ([adaptado a partir de:] Neto, 2018, p. 89). 

 
A mensagem transmitida por este cartaz [Ilustração 63] confirma o estatuto conferido aos 

monumentos pelo regime, tornando-se o seu restauro um exemplo de competência e 

dever, a fim de cultivar a memória e reconduzir Portugal na tradição do seu nobre 

passado. Para realizar esta tarefa, o regime consolida, dentro da poderosa máquina das 

Obras Públicas, a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 

criada em 1929. Tutelado pelo dinâmico ministro Duarte Pacheco, o novo organismo 

depressa passou a servir um dos objectivos político-culturais mais importantes para o 

governo de Oliveira Salazar. […] A atividade sobre o património arquitetónico nacional 

devia evidenciar uma imagem de perfeita compatibilidade entre passado, tradição 

histórica e modernidade e progresso. (Neto, 2018, p. 88) 

Após a revolução de 1974103, foi emitido um despacho conjunto das Obras Públicas e 

da Educação e Cultura, ressalvando a urgente necessidade de se criar uma “instituição 

que se responsabilizasse pela protecção do nosso património regida por meio de 

legislação adequada e eficiente” (in despacho nº 45/74, de 11 de Novembro104). Todavia, 

esta proposta iria apenas entrar em vigor em 1980, com a execução de uma pertinente 

remodelação na Secretaria de Estado da Cultura, dando origem ao Instituto Português 

do Património Cultural. 

                                            
103 Na madrugada de 25 Abril de 1974, forças militares ocuparam pontos estratégicos em Lisboa e 
derrubaram a ditadura do Estado Novo, implantada também por militares em 1926. Às primeiras horas da 
manhã, militares de vários ramos, ocuparam pontos estratégicos na capital portuguesa, com o objetivo de 
derrubar o regime do Estado Novo. A zona dos ministérios, órgãos de comunicação e outros locais 
considerados sensíveis foram subjugados pelos militares sublevados. A reação do regime foi lenta e 
ineficaz. O presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, refugiou-se no Quartel do Carmo, de 
onde saiu sob escolta militar do capitão Salgueiro Maia, em direção ao exílio. (in RTP) 
104 Despacho n.º15/74 de 11 de Novembro de 1974, dos Ministérios do Equipamento Social e do Ambiente 
e da Educação e Cultura, publicado no Diário do Governo, n.º273, II Série, de 23 de Novembro de 1974. 
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Conforme defende José Hermano Saraiva, ao afirmar que o início do séc. XIX se 

adivinhava sombrio, adicionando os acontecimentos do séc. XX, revemos os 

acontecimentos violentos que marcaram os últimos duzentos anos, onde a memória do 

Terramoto de 1755, as invasões francesas, 1807-1811, a guerra civil entre liberais e 

absolutistas, 1832-1834, a extinção das ordens religiosas, 1834, a implementação da 

República, 1910, a queda da primeira República, 1926, o novo regime, e posteriormente 

a revolução de 1974. 

Sendo a arquitectura religiosa um dos componentes mais importantes desse Património, 

julga-se não se poder isolar as funções de culto, as socialmente representativas, a 

função estética, simbólica ou ornamental, porque a sua «qualidade» reside na 

conjugação de todos os factores. […] A inventariação a que o património arquitectónico 

religioso tem vindo a ser submetido desde tempos recuados; a classificação, que sendo 

um instrumento legal de preservação, o que tem procurado salvaguardar em elevado 

número (após algumas experiências liberais infelizes) mais do que conjecturas, são 

factos demonstrativos da extraordinária relevância que lhe é institucional e socialmente 

atribuída. (Maia, 1997, p. 105-106) 

A Lei de Bases do Património Cultural Português105, vem reafirmar a importância de 

juntar ao edificado alguns outros parâmetros culturais, a Lei nº107/2001 de 8 de 

Setembro, no seu segundo artigo, define o património cultural português como sendo 

constituído por:  

[…] todos os bens que sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura 

portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial protecção e 

valorização.  

[…] O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, 

social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores 

de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade.  

[…] Integram, igualmente, o património cultural aqueles bens imateriais que constituam 

parcelas estruturantes da identidade e da memória colectiva portuguesas. 

[…] Integram o património cultural não só o conjunto de bens materiais e imateriais de 

interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respectivos 

contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação 

interpretativa e informativa. 

                                            
105 Diploma legal, com escopo na Constituição do País, que estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural em Portugal e estatui como direito e dever de todos os 
cidadãos preservar, defender e valorizar o património cultural. 
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Presentemente são muitos os parâmetros (anteriormente citados) que se confrontam no 

prisma da intervenção nos monumentos arquitectónicos. Questões de conservação, 

restauro, reutilização e até a sua integração em diferentes contextos, são uma realidade 

desde o século XX. Françoise Choay (2009, p. 31) diz-nos que: 

A restauração, graças aos conhecimentos manifestados à medida que progridem os 

saberes da história de arte, da história das técnicas, da arqueologia … é a disciplina 

prática que pretende substituir-se às reparações e intervenções – empíricas e marcadas 

pelas suas respectivas épocas – que, até agora, todos os monumentos e edifícios foram 

indistintamente o objecto.  

O longínquo materializa-se de várias formas, dando origem a espaços arquivadores de 

memórias, caracterizados pela própria identidade do edificado. O Homem está, de facto, 

mais conscientes nesta mesma identidade, ao preservar cada vez mais esta herança do 

passado. Esta atitude torna-se elementar na leitura evolutiva do próprio espaço. 

Há que lhe reconhecer as competências específicas e suscitar uma reflexão profunda a 

partir dos dados existentes. Só reconhecendo melhor as fontes e os valores do nosso 

património cultural, o poderemos transmitir, adequadamente, às futuras gerações. (Maia, 

1997, p. 106) 

Finalizamos o presente subcapítulo com a transcrição de um excerto de uma entrevista 

biográfica a Ana Tostões106 conduzida por Ana Sousa Dias107, no canal de televisão 

RTP2 (Tostões, 2005, 39:15 min) onde a arquitecta e historiadora de arte 

contemporânea portuguesa confirma o estado da arquitectura portuguesa, com uma 

consciência optimista relativamente ao futuro desta: 

Ana Sousa Dias – Disse que em Frankfurt, quando fez a exposição, que houve críticos 

Austríacos e Alemães que ficaram surpreendidos com a Arquitectura Portuguesa, que 

desconheciam [...] mas de facto podia ter sido dito que a arquitectura portuguesa esteve 

a par da arquitectura de outros países europeus, por exemplo? 

Ana Tostões – Eu creio que há momentos em que está claramente a par, estamos a 

viver um desses momentos, enfim, estamos numa espécie de “estado de graça” 

actualmente. A presença e obra do arquitecto Siza Vieira, de algum modo, arrastou 

                                            
106 Ana Tostões (1959 - ) – Arquitecta portuguesa, tendo-se formado na Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa em 1982, historiadora de arquitectura portuguesa contemporânea, desta feita com formação na 
Universidade Nova de Lisboa em 1994 e presidente do DOCOMOMO International. Actualmente é 
professora associada aos departamentos de Arquitectura e de Engenharia Civil do Instituto Superior 
Técnico, onde está também encarregue das matérias relacionadas com a história da arquitectura e suas 
respectivas disciplinas teóricas. Coordenou de 2007 a 2009 o mestrado em arquitectura. Actualmente é a 
responsável pelo programa de arquitectura da École Polytechnique de Lausanne (EPFL). (Tradução Nossa 
a partir de: Ana Cristina dos Santos Tostões | Vila Tugendhat, [s.d.]) 
107 Ana Sousa Dias (1956 - ) – Jornalista portuguesa que iniciou a carreira na publicação “Vida Rural”, do 
Grupo “Diário de Notícias”, em 1975, tendo ainda passado pelo próprio “Diário de Notícias”, também pelo 
“Expresso” e ainda “Público”. Estreou-se na televisão, na RTP2, com o programa de entrevistas “Por Outro 
Lado”, onde entrevistou grandes personalidades do mundo da arquitectura portuguesa. 
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consigo o nome de Portugal e de outros autores muito bons, havendo muito boa 

arquitectura em Portugal, quer na geração mais antiga quer na nova geração (...) Para 

esta maturidade, eu considero que teve que ver com o final dos anos 50. 

Ana Sousa Dias – Em que consiste essa maturidade? 

Ana Tostões – Tem imenso que ver com uma certa ambição e uma certa exigência 

construtiva, com o programa e um equacionamento muito equilibrado dos programas 

que, no fundo, são as bases dos espaços que vão ser usados pelas pessoas. A 

conjugação destes três aspectos [levou] a uma certa libertação do que eram os modelos 

estrangeiros. Há uma aquisição, não só uma vontade, de um saber próprio […] com um 

buscar as raízes da arquitectura portuguesa. 

 

3.3. ESPAÇOS DE CULTO, ÓCIO E ENSINO 

O encanto maior da arquitectura dos mosteiros é que são todos iguais e todos diferentes. 

Todos têm mais ou menos o mesmo tipo de planta, mais ou menos as mesmas divisões 

desempenhando as mesmas funções. É como um jogo: as regras são sempre as 

mesmas, as peças não mudam, mas cada partida é diferente porque diferentes são os 

jogadores, as ocasiões em que se joga, os sítios onde o jogo se desenrola. Assim sucede 

com os mosteiros, somos sempre surpreendidos pelo modo como, naquele local em 

particular, frades, freiras, arquitectos, dispuseram as peças no tabuleiro do jogo e 

jogaram a sua partida. (Paulo Varela Gomes apud Silva, 2009, p. 112) 

Atendendo a estas palavras de Paulo Varela Gomes108, e de modo a encerrar este 

capítulo, vamos enaltecer de modo sucinto os principais espaços desta imponente obra 

de arquitectura, de onde se destacam a Igreja, enquanto espaço de culto e o Claustro, 

enquanto dinamizador e organizador dos espaços. No seu conjunto criam espaços que 

funcionam como estímulo para a sua utilização original, para a reconversão dos seus 

usos ou para a concepção de novos espaços confinantes. 

O confronto entre o espaço laico e religioso e a relação instituída entre ambos é 

geralmente explícita e reconhecida de modo imediato desde o exterior. “Muros elevados 

e robustos, paredes cegas, mirante (se existente) e vãos fechados por sólido 

gradeamento férreo perfazem o sugestivo retracto de uma instituição zelosamente 

fechada” (Flor, de la, 1999, p. 332). Relativamente ao interior, todos os seus espaços 

                                            
108 Paulo Varela Gomes (1952-2016) – Figura destacada na luta contra o regime, estudou História na 
Faculdade de Letras de Lisboa. Foi um crítico, escritor, historiador de arquitetura e professor universitário 
português. Vencedor do Prémio PEN Narrativa 2015 atribuído ao romance Hotel, o escritor publicou, o 
volume de crónicas Ouro e Cinza (2014), e os livros O Verão de 2012 (2014), Era Uma Vez em Goa (2015), 
Passos Perdidos (2016). 
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se encontram dispostos num diálogo entre interior e exterior que resulta da comunicação 

das suas dependências. 

O desafio de controlar uma operação tão ambiciosa e intricada como a construção de 

uma catedral encerrava para ele um fascínio sem limites. A noção de que os princípios 

da regularidade e da repetição podiam quer simplificar a construção quer resultar num 

edifício harmonioso era uma ideia sedutora. Todavia, não estava convencido de que a 

proporção fosse a essência da beleza. (Follett, 2016, p. 100-101) 

Numa Igreja, a experiência e o sentimento do sagrado devem ser uma constante 

proporcionada pelo espaço. Esta deve ser uma experiência capaz de transgredir os 

limites físicos. “[…] O espaço, que não pode ser representado perfeitamente em 

nenhuma forma, que não pode ser conhecido ou vivido a não ser por experiência direta, 

é o protagonista do facto arquitectónico” (Zevi, 1986, p. 18).  

 
Ilustração 64 – Interior da Basílica de S. Pedro. (Ilustração Nossa, 2018) 

Na monumentalidade reúnem-se, durante milénios, todos os momentos anteriormente 

distinguidos da espacialidade: o percebido, o concebido, o vivido – as representações 

do espaço, os espaços de representação – os espaços próprios para cada sentido, do 

cheiro à palavra – os gestos e os símbolos. (Lefebvre apud Florindo, 2012, p. 19) 

A forma em cruz e a sua imponente escala espelham assumidamente os valores da 

Igreja Católica, representados pelos materiais empregues, pelo método construtivo e 

pela proporção. A aspiração ao eterno é também promovida através de possíveis 

elementos escultóricos, de decoração e de vitrais enquanto momentos de arquitectura. 

A matéria e a linguagem da arquitectura estabelecem sistemas essenciais na 

interpretação do ambiente do monumento. 
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Ilustração 65 – Igreja do Mosteiro de Alcobaça. (Ilustração Nossa, 2016). 

Nos mosteiros, para além da Igreja, também o claustro adquire o carácter de espaço 

espiritual. Espaço proposto através de um pátio, de um vazio. É o espaço que distribui 

e organiza as dependências do mosteiro, tornando-se assim o seu centro físico. É um 

espaço harmonizado que culmina da necessidade de um espaço de reflexão interior. 

Associado ao claustro, existe um espaço de galeria coberta que permite o acesso às 

dependências conventuais. 

O claustro aparece na Idade Média, de um modo geral, como vazio central polarizador 

dos espaços comunitários, acumulando um carácter funcional com um sentido vivencial. 

É, a um tempo, o centro à volta do qual o mosteiro se organiza enquanto espaço 

arquitectónico e enquanto corpo colectivo vivo. (Correia, 1998, p. 17) 

 
Ilustração 66 – Galeria do claustro do Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, Crato. (Ilustração Nossa, 2018). 
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O claustro passou a ser o coração da abadia, em torno do qual as dependências se 

acomodavam, sempre pela mesma ordem e com as mesmas posições relativas. As 

abadias-mãe forneciam o plano geral do novo mosteiro e o próprio tipo arquitectónico, 

pois delas deviam partir as companhas que iam edificar as novas construções. Assim se 

passou com S. João de Tarouca, ainda em tempo do românico, e também com Alcobaça, 

reflectindo a primeira as soluções esquemáticas de Fontenay e a segunda, as de 

Claraval. (Dias, 1994, p. 49) 

A arquitectura claustral, tal como nas Igrejas, apresenta geralmente a mesma essência 

tipológica dentro de cada ordem religiosa, especialmente no que respeita a disposição, 

estruturação e correlação das divisões em redor do claustro. 

 
Ilustração 67 – Planta da abadia de Cluny na metade do 
século XI, segundo K. J. Conant. ([adaptado a partir de:] 

Duby apud Almeida, 2014, p. 72). 

 
Ilustração 68 – Planta-tipo de uma abadia cisterciense (segundo A. 

Dimier). ([adaptado a partir de:] Jorge apud Almeida, 2014, p. 73)  

 
Exemplo do que foi dito anteriormente e de acordo com as ilustrações 67 e 68, a 

distribuição da área reservada ao refeitório é na Ordem de Cluny praticada de modo 

paralelo à galeria do claustro correspondente. Ao invés, na ordem cisterciense encontra-

se posicionado perpendicularmente à galeria do claustro. 

O claustro permite dar resposta, em termos arquitectónicos, às mais variadas exigências 

comunitárias. Era no claustro que os monges se encontravam antes e depois do trabalho, 

era nele que faziam as suas leituras e seguiam as procissões sendo neste último caso 

como que um prolongamento da Igreja. (Martins, 2011, p. 310)  

“Na arquitectura religiosa o claustro desempenha um papel fundamental, definir não só 

de correntes estéticas, mas também de uma vivência medieval que, por seu intermédio, 

chega até nós”. Deste modo, o claustro enquadra-se como o centro de vida da 

comunidade, desenrolando-se a liturgia no interior da Igreja, ao passo que o 

remanescente está implementado em torno do claustro. (Villamariz, 1997, p. 1) 
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Era também no claustro que se evidenciava o meio de sustento dos mosteiros. Para 

além de espaço de leitura, cerimónias, convívio silencioso e reuniões, este vazio 

dissimulado albergava, na maior parte dos casos, algumas estruturas hortícolas. O 

desenho desta estrutura é frequentemente gerado pelo aparecimento do reservatório de 

águas e das fontes. A água é um elemento essencial para os monges, tanto para sua 

subsistência como pela simbologia, “numa espécie de paralelismo […] com os rios que 

cruzavam o Jardim do Paraíso.” (Almeida, 2014, p. 74). 

“Se a Igreja é o ponto máximo e […] “cabeça” de um Mosteiro” (Villamariz, 1997, p.52), 

Vieira da Silva109 acrescenta que “o Claustro é o coração de todo o complexo 

conventual”. Sendo a Igreja o principal elemento da vida religiosa, o claustro é o 

elemento que transporta a vida espiritual para uma vida térrea.  

Associados a uma natureza de isolamento, estes edifícios concebem através desta 

qualidade lugares próprios. A experiência da separação com o exterior, insere-se não 

só Homem, mas também no construído. A sua estrutura sente a hierarquização dos 

espaços, de onde se destaca o espaço sagrado em oposição às restantes 

dependências. 

 
Ilustração 69 – Claustros do Mosteiro de Alcobaça. (Ilustração Nossa, 2016). 

 
Na história da Igreja católica verifica-se que ao longo dos tempos, esta instituição 

mantém sempre uma ligação profunda com a cultura e desta forma se entende que, hoje, 

                                            
109 José C. Vieira da Silva, “Para um Entendimento da Batalha: A Influência Mediterrânica”, in Actas do III 
Congresso de História Dominicana, Porto, Arquivo Histórico Dominicano Português, 1991, p. 86. (apud 
Villamariz, 1997, p. 52) 
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ela é, sem dúvida por um lado, a sua titular depositária e mantém, por outro, a maior 

parte da obra artística e monumental do acervo patrimonial […]. (Pinheiro, 1997, p. 11) 

Podemos comprovar a partir das palavras do Arquitecto Nuno Santos Pinheiro que o 

mosteiro assume ainda uma dimensão simbólica, de acervo cultural. Diz-nos Braunfels 

(1975, p. 9-12) que a definição do espaço monástico é “uma interpretação da Regra de 

acordo com o espírito dos tempos, traduz-se numa estrutura motável que procura 

adaptar-se à realidade que a vivência comunitária passa sucessivamente a incoporar.” 

Acrescentamos a crítica à arquitectura cristã contemporânea por Nuno Teotónio 

Pereira110 no ano de 1947 (apud Lobo, 2006, p. 55), sugerindo “preciso falar 

abertamente, [sendo] a situação presente do nosso País oferece um panorama bem 

triste. A Arquitectura religiosa sofre do mesmo terrível mal que a Arquitectura civil: falta 

de autenticidade.” 

A constatação elaborada pelo Arquitecto Nuno Teotónio Pereira deriva de uma crítica 

ao panorama português, na década de 50. Esta crítica, segundo o autor (apud Lobo, 

2006, p. 55), provém de uma devoção à forma vazia, considerando que o “artificialismo” 

era estimulado e que em vez de subsistir um estilo que fosse resultado das 

necessidades funcionais da sociedade de modo autêntico, a Arquitectura adoptava “um 

figurino […] consoante a moda do momento”. 

Dois anos antes já Fernando Távora (apud Lobo, 2006, p. 54) havia proferido que “em 

Portugal, hoje [1945], não se faz Arquitectura e , pior ainda, entre nós não pretende 

fazer-se Arquitectura”. 

Quando comecei a ter capacidade de projectar, pôs-se-me outro problema: mas que 

arquitectura eu vou projectar? É esta que eu recebo das revistas, do estrangeiro, esta 

arquitectura de guerra, que evidentemente tem outros condicionamentos completamente 

diferentes dos nossos? (Távora apud Rodrigues, 2013, p. 276). 

A evolução dos parâmetros da sociedade é uma condicionante resultante do capítulo 

histórico e do constante progresso quer dos recursos técnicos, quer dos conceitos 

estéticos, quer do próprio contexto social. Contemporaneamente, o estado arquitectura, 

embora pareça tomar uma atitude paradoxal a este desenvolvimento humano, não pode 

                                            
110 Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) – Arquitecto português que se formou em Arquitectura na Escola 
de Belas Artes de Lisboa. Antes de concluir o curso colaborou no atelier do arquitecto Carlos Ramos e, 
mais tarde, participou no 1º Congresso Nacional de Arquitectura (1948), como arquitecto estagiário. Entre 
1948 e 1972, teve um papel notável como consultor de Habitações Económicas na Federação das Caixas 
de Previdência. As obras que mais se destacam foram o edifício Franjinhas, Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus e o Bloco das Águas Livres. 
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deixar de se apoiar, fundamentar e cimentar no conhecimento histórico. (Sérgio 

Fernandez apud Lobo, 2006, prefácio) 

Sérgio Fernandez111 (apud Lobo, 2006, prefácio) defende que o mundo está mais 

acessível e conformado perante tais alterações sociais, permitindo metamorfoses mais 

ousadas das medidas que as vão determinando enquanto “consequência directa de um 

sistema de informação cada vez mais prolixo e eficaz, uma maior variabilidade no leque 

de opções a serem tomadas”. O processo histórico é, segundo Fernandez, um sistema 

gradualmente lento, afectado por todos estes factores sociais, que definem o seu ritmo. 

Completamos estas afincadas palavras, com um excerto de Quatremère de Quincy 

(apud Pereira, 2008, p. 312-315) dizendo que, 

Tudo precisa de um antecedente, nada, em género algum, vem do nada; e isto não 

poderia, de forma alguma, deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. Dessa 

forma observamos que todas elas, apesar de mudanças posteriores, conservaram 

sempre visível, sempre sensível ao sentimento e à razão, seu princípio elementar. […] e 

uma das principais ocupações da ciência e da filosofia, para apreender as razões, é de 

nelas procurar a origem e a causa primitiva. Aqui está o que deve ser chamado de tipo 

em Arquitectura, assim como em todos os outros domínios das invenções e das 

instituições humanas. (Quincy apud Pereira, 2008, p. 312-315) 

De facto, a Arquitectura deve ser considerada como o testemunho assumido da história. 

Motivo pelo qual foi desenvolvido este tema, conciliando o depoimento das consecutivas 

alterações geradas no património com a questão da sustentabilidade (enquanto 

estrutura herdada das civilizações anteriores na qualidade de recurso), sendo ainda um 

assunto frágil, discutível e, iminentemente, revolucionário no modo como se entendem 

e abordam as pontes do Passado. 

É esse conhecimento [histórico], simultaneamente consolidado e em permanente 

evolução, que estará na base de qualquer decisão que vise a construção do futuro. 

(Sérgio Fernandez apud Lobo, 2006, Prefácio) 

Podemos afirmar que o valor empregue no (re)desenhar de um edifício, ou até mesmo 

de uma cidade deve promover um compromisso que contenha valor (conhecimento), 

                                            
111 Sérgio Leopoldo Fernandez Santos (1937-) – Frequentou o curso de Arquitetura na Escola Superior 

de Belas Artes do Porto, tendo participado, enquanto aluno, no CIAM (Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna), em Otterloo, em 1959. Professor universitário, primeiro na ESBAP e depois na FAUp. 
Integrou os Conselhos Diretivos e Pedagógicos do Curso de Arquitetura da ESBAP (1976-1983), foi Vice-
Presidente do Conselho Diretivo (1988-1994) e Diretor do Centro de Estudos da FAUP (1990-1997) e, a 
partir de 1987, passou a membro efetivo do Conselho Científico da FAUp. Em Novembro de 2006 jubilou-
se nessa Faculdade como Professor Agregado. (Universidade Digital, 2010) 
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significado (fundamento) e emoção (passado histórico). Através das palavras de Álvaro 

Siza Vieira (apud Costa, 2010), constatamos exactamente estas premissas: 

Nos edifícios, nas cidades ou no território sempre humanizado, a arquitectura dos 

próximos anos será marcada pela prática da recuperação. Recuperação e criação serão 

complemento e não especialidades passíveis de tratamentos autónomos. Reconhecer-

se-á que não se inventa uma linguagem. Reconhecer-se-á que a linguagem se adapta à 

realidade para lhe dar forma. Tudo será reconhecido como património colectivo e, nessa 

condição, objecto de mudança e continuidade. Os instrumentos de reconhecimento do 

real chamam-se História, a arte de construir a transformação chama-se Arquitectura.  

(Re)introduzindo o tema da recuperação (reabilitação) por estas palavras de Siza, 

importa focar na questão da reutilização dos espaços de culto, que de forma sistemática 

apresenta valor patrimonial, não obstante o seu valor sagrado. No caso português, 

alguns destes conjuntos arquitectónicos demonstram necessidade de serem adequados 

e empregues aos novos costumes, quer por via da história112, quer por se apresentarem 

deteriorados. 

Diz-nos Peter Zumthor113 (2005, p. 23) que “a arquitectura é confrontada com a sua 

exposição à vida, [que] se o seu corpo for suficientemente sensível, pode alcançar uma 

qualidade que assegura a realidade do passado.”  

Sumariamente podemos afirmar que um monumento é uma memória viva da história e 

a intenção da recuperação deste elemento arquitectónico deve prever uma 

comunicação entre a condição configurada do passado e simultaneamente uma 

circunstância contemporânea. Ana Tostões (2013, p. 46) acrescenta ainda que, 

O arquiteto encontra hoje uma grande oportunidade com o actual quadro da necessidade 

de preservação do património arquitetónico. A fórmula de construir no existente resulta 

do facto de que a enorme produção da construção recente nos confronta com objetos 

utilizados no limbo da crítica e da história. 

A seguinte afirmação, transporta-nos para uma interpelação sobre a preservação do 

património por meio de uma manifestação universal com as pré-existências, onde se 

evidenciam as qualidades tipológicas, linguísticas e edificantes. O modo como 

encaramos os espaços monásticos e a sua arquitectura, pretende evocar a dimensão e 

valor de um legado histórico, afirmando a sua contemporaneidade, auxiliado pelo que 

                                            
112 Consultar capítulo “Metamorfoses Monásticas – Contexto Português” 
113 Peter Zumthor (1943 - ) – Formou-se em Arquitectura no Pratt Institute em Nova Iorque, na década de 
60. Trabalhou ao longo da sua vida em vários projectos de conservação e restauro, dando-lhes uma maior 
compreensão da construção e das qualidades de diferentes materiais de construção tradicional. Sendo filho 
de merceneiro, Zumthor, aprendeu carpintaria desde idade precoce. Recebeu o Prémio Pritzker em 2009. 
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nos diz Battista (Cannatà e Fernandes, 1999, p. 11), ao afirmar que “ser contemporâneo 

do próprio tempo por si só não é suficiente, e é por isto que é necessário aprender a 

lição do passado”.  

"A História vale na medida em que pode resolver os problemas do presente e na medida 

em que se torna um auxiliar e não uma obsessão." (Trigueiros, 1993, p. 12) Deste modo, 

a contemplação do passado não deve ser totalmente conservadora, deve, pois, ser uma 

interpretação que utiliza como instrumento a história escutando, o passado para a 

definição do presente.  

A atitude de renovação na arquitectura contemporânea centra-se principalmente em 

vincar a questão da continuidade da cultura histórica, patente no próprio corpo 

arquitectónico, que vai sendo alvo de novas experiências e consecutivas soluções, 

como podemos observar através das palavras de Álvaro Siza e Souto Moura114. 

As coisas em ruínas dão forma às novas estruturas, transfiguram-se, modificam-nas. 

Como a cauda de um cometa desprendem-se das catedrais. O mundo inteiro e a 

memória inteira do mundo, continuamente desenham a cidade. (Siza, 2009, p. 78) 

A grande regra, quanto a mim, no património, para ser mantido, é que ele é natural 

porque faz parte da nossa cultura e tem de ser tratado de maneira a ser usado, porque 

sabemos que o uso é aquilo que o mantém. (Souto Moura apud Duarte, 2016, p. 45) 

A função pode ser alterada através de diversas intenções, mas é o próprio edifício que 

promove essa hipótese, ao ser capaz de receber novos materiais e exigências de uma 

nova arquitectura. As condutas contemporâneas de renovação do património 

assimilaram que ao se separarem do passado pela afirmação do presente, não 

vinculavam um fecho com esse passado, mas promoviam antes um diálogo. 

[…] Património não pode ser apenas aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. 

O património resulta de uma criação permanente e colectiva, e o próprio acto de 

recuperação do património tem de ser um acto de criação e não um acto de rotina 

burocrática ou de capricho pessoal. (Távora, 1993, p. 40) 

A prática da reabilitação permite intervir no antigo, adaptando-o, integrando-o e 

mantendo-o fiel ao próprio edifício preservando a memória deste. A intervenção não 

                                            
114 Eduardo Souto de Moura (1952-) Licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto em 1980. Colaborou com o arquitecto Álvaro Siza Vieira desde 1974 a 1979. De 1981 a 1991 
trabalhou como Professor Assistente do curso de Arquitectura na FAUP. Iniciou a actividade como 
profissional liberal em 1980. Professor convidado em Paris-Belleville, Harvard, Dublin, Zurich e Lausanne. 
Participou em vários Seminários e Conferências em Portugal e estrangeiro. O seu trabalho aparece em 
diversas publicações e exposições. Recebeu vários prémios e foi nomeado várias vezes para o «Prémio 
Europeo de Arquitectura Pabellón Mies van der Rohe». Recebeu o Prémio Pritzker em 2011. 
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deve, por isso, ser o ponto de partida, mas antes uma integração numa partida já 

começada. Esta integração não poderá, contudo, adquirir um carácter secundário. É 

este o desafio da reabilitação: integrar novos programas, funções, intenções e 

materialidades. Não nos podemos referir apenas ao nível da construção, mas antes 

através do transporte de um contexto histórico; é importante sublinhar também o seu 

potencial a um nível social.  

É […] a conceptualização dos critérios de intervenção e a reflexão sobre os instrumentos 

especificamente projectuais que constituem os aspectos mais significativos e 

interessantes na abordagem desta problemática. (Tomé, 2002, p. 17) 

A citação aqui transcrita remete-nos para uma diferente apreciação sobre o tema 

“reabilitação”, onde, segundo o autor, a substância da análise desta matéria deve 

também compreender questões filosóficas e antropológicas. 

Também para Petrarca115, os edifícios “[…] testemunhavam a realidade de um passado 

engolido pelo tempo e deviam por isso ser arrancados ao labor banalizante do presente 

para erradicar a glória dos séculos que lhes deram origem”. (apud Vaz, 2009, p. 14)116 

Importa focar no desfecho desta afirmação que, segundo as palavras de Petrarca, nos 

transportam para um fenómeno social transmitido pela arquitectura e que no paradigma 

do presente trabalho entendemos enquanto ambiente proporcionado pelas obras 

edificadas. Ambiente provocado pela história, pelo tempo que determina a sua 

intervenção, também num tempo, agora presente. 

O Homem compreende o problema da arquitectura como uma operação de harmonia 

entre diferentes elementos. Esta premissa é porventura uma acção do Homem desde 

sempre, mas pelo menos, e como havíamos visto no primeiro capítulo, desde Vitrúvio, 

onde reúne “os princípios da solidez117, da funcionalidade118 e da beleza119” (Vitrúvio, 

2009). Através deste triângulo fundacional foi delimitado o pensamento da Arquitectura. 

É já uma verdade adquirida que uma separação das artes no tempo e no espaço é 

provisória e ilusória, pelo facto de tempo e espaço constituírem as condições formais 

                                            
115 Francesco Petrarca (1304-1374) – Foi um poeta italiano. Humanista, foi um dos precursores do 
renascimento italiano. Foi o inventor do soneto, poema com 14 versos. É também considerado o pai do 
humanismo italiano. 
116 Esta afirmação decorre de uma outra por parte de Françoise Choay ao interpelar acerca de quantos dos 
humanistas não terão ido a Roma com o simples propósito de medir os templos a fim de interpretarem os 
textos de Vitrúvio. 
117 Firmitas – Solidez, firmeza, consciência, robustez. (Vitrúvio, 2009, p. 41) 
118 Utilitas –  Utilidade, uso, funcionalidade, proveito, vantagem. (Vitrúvio, 2009, p. 41) 
119 Venustas – Beleza, elegância, estética. (Vitrúvio, 2009, p. 41) 
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para qualquer obra de arte e se encontrarem estreitamente fundidos no ritmo que 

estabelece a forma. (Brandi, 2006) 

Aos edifícios designados por património está subjacente uma atitude de renovação, 

concretizada com a definição de uma nova existência (vida), visto que sem esta acção 

de restauro, e também pela degradação natural, de modo algum os edifícios se 

transfigurariam a fim de responder a novos ambientes socias, culturais e funcionais.120 

Diz-nos Fernando Távora (1993, p. 19) que,  

A cada clima físico ou espiritual corresponde uma solução própria e daí esse panorama 

imenso que a consideração do passado oferece aos nossos olhos e que o próprio 

presente não esconde: infinitos métodos de construção, inumeráveis subtilezas 

plásticas, variados programas, os mais estranhos materiais, sempre e por todo o lado o 

inédito, o diferente, o inesperado. 

Távora destaca ainda a dimensão da circunstância, das condições sociais, da 

arquitectura do passado, popular, e assume ainda que deve ser feito o acordo entre os 

padrões tradicionais e os modernos. Através das seguintes palavras de Fernando 

Távora (2008, p. 73), iremos encontrar o mote para a escolha dos casos de estudo: 

Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são 

condicionadas pela circunstância, elas criam igualmente circunstância, ou ainda, a 

organização do espaço sendo condicionada é também condicionante.  

A capacidade aqui comprovada, demonstra o diálogo que deve viver com a pré-

existência. Esta deve estar patente na arquitectura que tem a mestria de armazenar e 

abrigar as memórias, de reter o passado, retratando a experiência do Homem. Eis 

evocado o conceito de circunstância enquanto aplicação na arquitectura. 

Ainda associado a esta capacidade do Homem, existe em qualquer projecto de 

arquitectura uma leitura mais subjectiva por parte de cada um. A sensibilidade do 

arquitecto é de uma ordem de grandeza muito pertinente que está em permanente 

contacto com a sua actividade mais criativa, influência directa da sua resposta ao 

projecto.  

Apesar de haver sempre uma resposta muito própria e particular, o lado sensível pode 

ser justificado e balizado com os princípios de conservação em património vernacular. 

Presentes no livro Património Arquitectónico e Arqueológico (Lopes e Correia, 2004, p. 

                                            
120 Ideia apoiada na seguinte afirmação de Fernando Távora (1947, p. 10): “[…] os homens não são iguais 
aos de ontem nem os meios de que eles se servem para deslocar ou viver, como diferentes são ainda as 
suas ideias sociais, políticas ou económicas.” 
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286), os autores enumeram três convicções a fim de se fundamentar a preservação 

deste; 

1. A conservação do património construído, vernáculo ou tradicional, deve ser realizada 

por especialistas de diversas disciplinas, que reconheçam o carácter inevitável da 

mudança e do desenvolvimento, bem como a necessidade de respeitar a identidade 

cultural das comunidades. 

2. As intervenções contemporâneas nas construções, nos seus valores culturais e o seu 

carácter tradicional. 

3. O património vernáculo raramente se exprime através de edificações isoladas. Será, 

pois, melhor conservado se forem mantidos e preservados os conjuntos e os povoados 

representativos de cada região. 

As potências do espaço monástico estudadas ao longo deste trabalho materializam-se 

em três abordagens enquanto consequência do princípio de circunstância apresentado 

por Fernando Távora. São elas a circunstância enquanto circunstância, a circunstância 

condicionada e a circunstância enquanto geradora de circunstância, que é definido pelo 

próprio (Távora, 2008, p. 22) como, 

[…] conjunto de factores naturais e humanos (e só é possível distingui-los na medida em 

que o fenómeno seja observado à escala do homem, mas, de qualquer modo, eles estão 

intimamente ligados entre si [factores esses] que envolvem o homem, que estão à sua 

volta e, porque ele é o criador de muitos deles, a esses haverá que juntar os que resultam 

da sua própria existência, do seu próprio ser. 

Constituem assim circunstância da organização do espaço, circunstância das formas que 

o organizam, para além das formas pré-existentes – naturais ou humanas, umas e outras 

já de número infinito – factores tão variados como o pensamento científico ou a religião, 

a economia ou a sensibilidade, a política ou a filosofia, sendo por vezes difícil discernir a 

importância de uns sobre os outros. 

Para cada abordagem do conceito “circunstância” de Távora, determinámos três 

programas diferentes. Espaços de Culto, Ócio e Ensino, que são três das principais 

funções associadas à reabilitação das instituições monásticas. Pretendemos 

demonstrar o carácter versátil em Évora (extra muros), através de presenças 

significativas que representam, respectivamente, um espaço que se mantém firme em 

relação à sua função (Culto, própria circunstância), um espaço foi alvo de um processo 

de reabilitação, alterando a sua função (Ócio, circunstância condicionada) e um espaço 

que perante a sua presença deu origem a um novo corpo e programa (Ensino, 

circunstância condicionante). 

[…] um edifício deve responder à sua função com muito rigor, mas ao mesmo tempo 

deve ter a capacidade de se desligar dessa função. É nesse sentido que encaro a 
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arquitetura como utópica, só que se trata de uma utopia com os pés na terra. Veja, por 

exemplo, um convento. É feito para uma comunidade que possui regras de 

comportamento muito estritas. No entanto, ao longo dos anos, os conventos vêm sendo 

utilizados para tudo: como bibliotecas, escolas, hotéis. Tudo o que se possa imaginar 

cabe dentro de um convento. Ele tem a capacidade de desempenhar inúmeras funções, 

além da propriamente religiosa, e assim durar no tempo, não se tornar obsoleto. O meu 

propósito é exatamente este: o de investir na continuidade dos projetos. 

Decorrente de uma entrevista121 a respeito dos conventos, a identificação enunciada por 

Álvaro Siza constata a capacidade de não se tornar passado, sendo passado, de 

desempenhar o seu próprio papel na sociedade ou sendo versátil. Podemos resumir 

esta capacidade através das palavras de Nuno Portas122 (Portas, 2011, p. 12), que 

afirma ser “uma arquitectura cuja significação passa sempre lá do que serve [sendo] 

vector de presença ou de apelo àquilo porque esperamos”. 

A afirmação de Álvaro Siza reconhece um outro conceito, a “continuidade” adjacente 

aos edifícios monásticos, por não se tornar um objecto estanque. A palavra “utopia” 

empregue por Siza, deve ser encarada como uma presença de uma circunstância 

versátil, como iremos verificar no próximo capítulo. 

Perante a premissa evocada a respeito da continuidade, relembramos as palavras de 

Fraçoise Choay (2009, p. 52-53) a respeito da sua aplicação na reabilitação, 

A reconquista da competência de edificar e de habitar um património contemporâneo e 

inovador na continuidade do antigo, passa também, por uma propedêntica envolvendo 

um conjunto de urbanistas, arquitectos e habitantes na reapropriação e na reutilização 

sistemática das heranças (locais e construções) nacionais e locais e das suas escalas 

de ordenamento. […] O objectivo é realizável nestas condições: - dotar os lugares de 

novos usos adaptados à procura social contemporânea; - renunciar ao dogma da sua 

intangibilidade e ao formalismo da restauração histórica; - saber proceder às 

transformações necessárias associando o respeito do passado e a aplicação das 

técnicas de ponta contemporâneas. 

Podemos constatar que os paradigmas do património e da memória são primordiais 

para a percepção, compreensão e concepção do lugar. A memória não deve ser 

compreendida de modo distanciado, mas antes, ser relacionada com uma nova 

realidade, o contexto contemporâneo. O diálogo deve ser estabelecido de modo 

constante entre o passado e contemporâneo, assim como entre o lugar e o contexto.  

                                            
121 Por parte de Gabriella Mota para a revista BRAVO!, em Porto Alegre (2005) 
122 Nuno Portas (1934 -) – Arquitecto, professor, autor e urbanista português. Realizou diversos projectos 
de arquitectura entre os quais se destacam alguns projectos com a co-autoria de Nuno Teotónio Pereira 
como por exemplo, o Edifício “Franjinhas”. 
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O arquitecto tem responsabilidade na organização do espaço enquanto criador de 

formas, deve trabalhar para a sociedade e não em seu benefício e servir a mesma, 

intervém em diversos campos, deve ser consciencioso, conhecer a circunstância e fazer 

parte dela, deve educar, colaborar, valorizar o positivo e ser sempre aluno, deve ser 

humilde e conhecer o homem em geral, deve ser homem organizador de espaço, criador 

de felicidade. (Távora, 2008, p.75) 

A arquitectura religiosa enquadra-se na seguinte observação enquanto oportunidade 

frequente para se inovar na arquitectura. Condição favorável através do seu carácter 

místico, enfatizando as suas diferenças da restante arquitectura.  

[…] a complexidade dos pensamentos que transitam no actual panorama da arquitectura 

tornou inevitável esta leitura retrospectiva sobre a produção e a cultura arquitectónicas 

do século, agora, passado. (Lobo, 2006, p. 4)  

 “[…] Quando mais intenso for o conhecimento da História, tanto mais firme será a 

consciência da nacionalidade” (Leite de Vasconcelos apud Pinheiro, 1997, p. 11). Deve 

também por esta consciência, ser o pensamento da arquitectura, conhecer o passado 

para compreender o presente, com a intenção de perspectivar o futuro. No caso do 

património religioso, o conceito de nacionalidade, expresso na afirmação anterior, 

corresponde ao seu carácter sagrado, pois, 

Cada monumento [religioso] guarda no seu íntimo, nas suas formas e na sua história um 

segredo exclusivamente seu. É necessário, por isso, a todo o custo, conhecê-lo e 

respeitá-lo escrupulosamente. (Alves, 1997, p. 16) 
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4. HABITAR OS MOSTEIROS – EBORA LIBERALITAS JULIA 

Mas eu é que não posso deixar de dizer á cidade de Evora, que o que a ella nos attrae 

e n’ella nos retem não são as suas novas avenidas, nem as suas praças, nem o seu lindo 

theatro, nem o seu bello Passeio Publico. O que em Evora nos embelleza e nos encanta, 

são os seus velhos mosteiros, as suas antigas egrejas, os nomes das suas primitivas 

ruas, estreitas e sinuosas, tão curiosos e tão archaicos como o de Valdevinos, o de 

Alconchel, o das Amas do Cardeal, o do Alfaiate da Condessa; são os quadros 

incomparaveis do seu paço archiepiscopal; são os variadíssimos documentos da sua 

architectura ogival e da sua architectura da Renascença, tão especialmente amoiriscada 

n’esta parte do Alemtejo; são os restos das suas antigas industrias locaes, a olaria, a 

tapeçaria, a caldeiraria, a sellaria e a carpintaria de moveis; é talvez ainda a sua 

tradicional cosinha, a doçaria famosa dos seus conventos, a sua honrada assorda de 

cuentros, e o seu bolo pôdre, de farinha de milho, azeite e mel, como o que se comeria 

talvez, entre os hebreus da Bíblia, á mesa de Abrahão. (Ortigão, 1896, p. 80-81) 

Partimos de um escrito de Ramalho Ortigão para o enquadramento com a cidade de 

Évora. A intenção de citar este excerto parte de reunião de aspectos, que são 

referenciados pelo autor, como sendo essenciais para a identificação da cidade de 

Évora enquanto fragmento do território português123. 

A este propósito, o escritor português promove o património imaterial relacionando-o ao 

conjunto arquitectónico que a cidade de Évora oferece, defendendo que a preservação 

do conjunto de todos estes elementos é primordial para manter a essência do lugar. 

Ortigão associa a arte e memória à tradição, visando um risco que estava próximo: a 

Revolução Industrial. 

A leitura do nosso espaço passado, na medida em que nos é possível apreendê-lo, é de 

quase permanente harmonia; sóbrio, modesto, sem alardes, sem pretensões geniais, 

sem contrastes espectaculares. (Távora, 2008, p. 48) 

A mensagem formulada por Távora, refere-se à história da ordenação do território 

português, de onde se destaca a cidade de Évora, sendo Património Mundial da 

UNESCO. Como havíamos referido anteriormente, a escolha do sítio para os casos de 

estudo iria focar-se num lugar onde os monumentos, os conjuntos arquitectónicos e os 

sítios se encontrassem em permanente diálogo, enquanto património, identificado 

através dos seus elementos basilares, os Mosteiros. 

Nós sabemos isso tudo. Se recusarmos isso e tentarmos descobrir as coisas… O 

Alentejo solicita muito isso. Quer dizer, é muito o sentir das coisas. Há histórias que só 

podem passar-se no Alentejo. Pergunta-se no Alentejo: «Mas.. Está bom? Podia estar 

                                            
123 Uma outra dificuldade derivante desta mesma problemática é o facto de as regiões naturais do país não 
se caracterizarem por uma grande homogeneidade cultural. (Augusto Santos Silva apud Ribeiro, 1997, p. 
49) 
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pior». Isto é qualquer coisa, é a recusa. O Alentejo tem a ver com isso, e talvez a minha 

identidade tenha a ver com isso. Quer dizer, é o sentir, é o deixar ir, é a vida. Sem lhe 

opor a grelha de truques. (Figueiredo, 2012, p. 59) 

As palavras de Vítor Figueiredo revelam um certo mistério na arquitectura e paisagem 

alentejanas. Revela-se inquebrável, ao estar solidificado “na depuração dos volumes 

brancos e silenciosos que parecem participar da mesma intemporalidade que o 

ambiente [envolvente]” (Cardoso, 2014, p. 51). Acrescentamos a esta afirmação as 

palavras de Bernardo Manoel (2012, p. 61), que acentua este carácter misterioso de 

paisagem, destacando a função da luz na percepção de paisagem. 

A paisagem só é paisagem na medida em que alguém a contempla. E na paisagem é a 

luz que nos envolve, a nós e à natureza. Sem luz, não há paisagem.  

 
Ilustração 70 – Cromeleque dos Almendres. (Ilustração Nossa, 2017). 

 
O sítio é começo e fundamento. Ponto de partida e condicionamento do que vai aparecer. 

[...] O sítio é o ponto do espaço que permite a relação entre a estrutura do homem e a 

estrutura do mundo. (Manoel, 2012, p. 42) 

A primeira grande época civilizacional em que a região de Évora se destaca e se 

notabiliza pelo património que conserva é a situação do terceiro milénio a.C., a época 

megalítica. Podemos verificar através da ilustração 70, com a presença muito 
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significativa de um recinto religioso, ou através da Anta Grande do Zambujeiro124 (maior 

da Península Ibérica). A primeira situação de expressão urbana decorre no período 

romano, onde de facto a cidade se desenvolve. 

Como qualquer cidade romana, Évora obedece à organização dos acampamentos 

militares: portas orientadas segundo os pontos cardeais, duas vias que se cruzam em 

ângulo reto e, na interceção de ambas, o fórum. (Beirante, 1986, p. 10-11) 

Na urbanização do território português […] os Romanos estabeleceram, com a sua 

capacidade e sentido prático, um processo de urbanização quase espontâneo, 

independente da hierarquia urbana cautelosamente organizada nas províncias. (Pais 

Leite, 2014, p. 21) 

A herança do Império Romano é bem visível através do Templo Romano de Évora 

(Ilustração 71), também conhecido como Templo de Diana, sendo um dos mais bem 

conservados de toda a Península Ibérica. Edifício que se elevava no topo norte do 

forum125, da cidade romana de Évora, em torno do qual se dispunham os edifícios dos 

serviços públicos, administrativos e também um mercado coberto.  

A construção do Templo de Diana foi dedicada ao culto do Imperador, tendo sido 

construído nos primeiros séculos do Cristianismo, quando Roma vivia sobre o regime 

do Império. Exibe-se rodeado por colunas, assente sobre um podium que o elevava 

relativamente às construções envolventes. Durante a Idade Média este havia sido 

emparedado, conservando-se assim até ao século XIX, tendo albergado várias funções, 

altura em que foi restaurado e devolvido ao objecto que hoje conseguimos observar. 

Outros edifícios romanos notáveis na cidade de Évora são os vestígios da antiga Cerca, 

que foi construída no final do período romano, para defesa contra as invasões bárbaras, 

e ainda as Termas Romanas, que se situam dentro do actual edifício da Câmara 

Municipal. 

[…] permitiu-lhes Giraldo que saíssem com os seus corpos e vestidos e não mais, o que 

alguns fizeram e outros se deixaram ficar a poder dos cristãos. (André de Rezende apud 

Caeiro, 2005, p. 50) 

 

                                            
124 Trata-se de um monumento composto pela típica câmara funerária, de planta poligonal, construída com 
sete enormes esteios, com comprimento de oito m a partir da superfície do solo, bem como pelo respetivo 
corredor de acesso, de planta retangular alongada, com comprimento de 12 m, 2 m de altura e 1,5 m de 
largura, composto por diversos esteios dintelados de pequenas dimensões. Quanto à cobertura destes dois 
corpos interligados, verifica-se que a da câmara funerária é constituída por uma única laje granítica, ao 
passo que a do corredor foi realizada com pequenas lajes adossadas umas às outras [...] (Martins, 2013) 
125 Centro cívico da Cidade, sendo o espaço público por excelência do lugar. 
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No ano de 1166, a cidade de Évora é reconquistada de modo definitivo por Giraldo Sem 

Pavor e entregue a D. Afonso Henriques, sendo “concedido Foral à cidade, reconvertida 

num bastião de defesa contra os repetidos ataques árabes, sob a responsabilidade da 

Ordem de Calatrava”, estes seriam apelidados segundo o mesmo autor por “Freires de 

Évora”. (Caeiro, 2005, p. 49) 

A própria família ducal dos Bragança estabeleceu-se em Vila Viçosa, transformando a 

vila num brilhante foco cultural e num centro político de primeira linha. Lembremos ainda 

que o Infante D. Fernando e sua mulher D. Beatriz também viviam normalmente em Beja, 

a cabeça do seu ducado. D. João II, por seu lado, teve grande predilecção por Évora. 

Não se estranhará, assim, ver o Alentejo repleto de excepcionais obras de arquitectura 

gótica, tanto religiosa como civil e militar. (Dias, 1994, p. 28) 

Durante o período de D. João III126, Évora torna-se verdadeiramente o centro de 

Portugal, porque a Corte nela reside durante vários anos. Acaba por ser fundada a 

Universidade em 1559. Durante os séculos posteriores ocorreram inúmeras fundações, 

construções e reconstruções de Igrejas, palácios e solares. As remodelações interiores 

de Igrejas pré-existentes dotou-as através de revestimentos azulejares, altares de talha. 

No final do século XVIII está em Évora uma figura fundamental da cultura portuguesa, 

                                            
126 D. João III (1502-1557) – Filho de D. Manuel I e de Maria de Aragão e Castela, foi aclamado rei de 
Portugal e dos Algarves em 1521, tendo como cognomes “o Piedoso” e “o Colonizador”. 

 
Ilustração 71 – Templo Romano de Évora ou Templo de Diana. (Ilustração Nossa, 2017). 
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o Arcebispo D. Frei Manuel do Cenáculo que fundou a biblioteca pública, reunindo uma 

vasta colecção artística que hoje se encontram no Museu de Évora. (Caeiro, 2005, p. 

85) 

Esta cidade-museu, cujas raízes recuam até à época romana, atingiu a sua idade de 

ouro no século XV, quando se tornou residência dos reis portugueses. A sua 

originalidade radica nas casas caiadas de branco, decoradas com azulejos e balcões de 

ferro forjado datados do século XVI ao XVIII. (Rodrigues, 2007, p. 271) 

Aquando da estadia da Corte na cidade, além do Alto Clero e Nobreza, vários foram os 

artistas que foram atraídos a residirem em Évora. Nestas circunstâncias, Évora viria a 

tornar-se, durante as décadas centrais do século XVI até à fundação do Colégio do 

Espírito Santo127, um dos principais centros do desenvolvimento da cultura humanista e 

do renascimento em Portugal128. 

Os conventos do termo de Évora reflectem, quer pela sua concentração, importância e 

riqueza, quer pela diversidade de utilizações posteriores ao seu encerramento, uma 

época que altera, nesta cidade, a zona urbana consolidada. A partir de meados do século 

XIX, são ocupados com novos equipamentos, verificando-se, nalguns casos, a sua 

demolição e a recente construção nas antigas cercas conventuais. Reflecte pois este 

artigo que a dinâmica iniciada em 1834 se tem prolongado ao longo dos anos, 

prevalecendo até à actualidade. (Caeiro, 2016, p. 33) 

A cidade de Évora conta com a presença de inúmeros exemplos de natureza monástica 

influentes na sua evolução. Por estar localizada num relevante ponto de contacto de 

vias, promovendo o comércio e por ser uma região cercada por campos com grandes 

potencialidades agrícolas, foi estímulo para a construção de Mosteiros e Conventos. 

Os conventos, implantados nas cidades, situavam-se geralmente no exterior das 

muralhas, onde havia maior disponibilidade de espaço, terrenos mais baratos e menor 

oposição do claro local. (Teixeira apud Franco, 2011, p. 534) 

“O papa Clemente IV, no século XIII, com a regulamentação que impôs de distâncias 

mínimas entre novas fundações conventuais, “obrigou” que tais conjuntos religiosos se 

dispersassem pelas cidades”. De modo involuntário impulsionou momentos de 

arquitectura notáveis que, no contexto eborense e contrariamente à citação 

                                            
127 Universidade de Évora é a segunda mais antiga do país, com efeito, foi fundada no início da segunda 
metade do séc.XVI. O Cardeal D. Henrique, e arcebispo de Évora e grande admirador da Companhia de 
Jesus, entrega aos jesuítas o Colégio do Espírito Santo, transformando-se em 1559 na Universidade do 
Espírito Santo. 
128 Exemplo claro disto é a Igreja da Graça, juntamente com o convento anexo, destinada a ser o panteão 
da Casa Nobre dos Condes de Vimioso. Projecto do arquitecto Miguel de Arruda. 
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anteriormente mencionada, “cobrem na íntegra todo o tecido urbano amuralhado” 

(Monteiro, 2011).  

De facto, a Cidade de Évora apresenta um “riquíssimo e diversificado património imóvel 

daí resultante [que] confere hoje à cidade eborense um carisma único, sedimentado ao 

longo dos séculos” (Monteiro, 2011). Desta feita, não apenas no interior das suas 

muralhas mas também extramuros, com exemplos notáveis (Ilustração 72). 

 
Ilustração 72 – Localização de Mosteiros e Conventos na Cidade de Évora. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
As cidades adaptam o conflito do tempo, da cultura e das inúmeras sociedades que 

albergaram ao longo da sua existência, por meio de intervenções construtivas, 

reconstruções ou eventualmente demolições. A cidade de Évora, aqui considerada 

como contentor de memórias, reflecte exactamente este processo visível no património 

que lhe confere a sua identidade, conservando a memória do seu passado e das suas 

comunidades, não apenas intramuros, mas também fora de portas. 

[...] todo o património construído (com relevo para a cidade) é fonte de ensinamentos 

parcelares, a procura extremamente intencional e propositada do sentido dos sítios e das 

suas potencialidades formais, um extremo respeito pelas razões da construção em que 

cada tijolo tem significado (mesmo que esse significado seja um produto cultural 

sofisticado ou venha pela via da analogia literária), o entendimento da arquitectura como 

linguagem. (Carrilho da Graça, 1979, p. 52) 
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No subcapítulo anterior, “Espaços de Culto, Ócio e Ensino”, manifestaram-se três 

diferentes abordagens perante a qualidade de circunstância referenciada dos espaços 

monásticos. Como vimos nos capítulos anteriores, através das suas potencialidades, a 

arquitectura religiosa apresenta amplitude temporal, propensão em questões 

sociais/urbanas e eficiência na adaptação ao contexto. 

A cada potência definimos três diferentes programas. Em relação à amplitude temporal, 

deliberamos o Culto (Convento da Cartuxa) enquanto própria circunstância, pelo 

processo histórico estudado. À sua propensão em questões sociais/urbanas 

decretamos o Ócio (Pousada do Convento de Arraiolos) enquanto circunstância 

condicionada, de acordo com o enredo mundial e português. Pela eficiência na 

adaptação ao contexto escolhemos o Ensino (Pólo da Mitra da Universidade de 

Évora) enquanto circunstância geradora de circunstância. 

O arquitecto teve uma ideia. […] E quis entender então o que era e como era este espaço. 

[…] Lá dentro o arquitecto pôde comprovar que finalmente conseguia dominar até quatro 

planos de cada vez, e até cinco se apoiasse as costas num dos planos verticais. E 

mesmo os seis planos se se colocasse num ângulo em situação diagonal. Concluiu o 

arquitecto, já acordado, que a Arquitectura, o domínio do espaço, é uma simples questão 

de medidas, de dimensões domináveis, que é preciso pôr em relação com as dimensões 

do homem. Também concluiu que era uma questão de luz, sem a qual a arquitectura não 

era nada. (Baeza, 2011, p. 23-24) 

4.1. CONVENTO DA CARTUXA 

Há muito tempo que os monges e os mosteiros deixaram de fazer parte da vivência 

comum dos habitantes da Europa. Não desapareceram, mas já não figuram entre os 

encontros normais e recorrentes da sua paisagem histórica. Apenas restam, aqui e ali, 

imponentes vestígios da sua existência, dissimulados nas cidades, onde as velhas 

abadias foram ocupadas e deformadas por outros celebrantes e os enormes conventos 

foram destinados a outros fins em consequência das abolições revolucionárias, 

abandonados e, muitas vezes, em ruínas, na solidão antiga dos campos, pálido e nem 

 
Ilustração 73 – Vista da Cidade de Évora por  Pier Baldi, 1669. (Rivero e Rivero, 1993). 
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sempre visível testemunho de uma presença e de uma grandiosidade de que, na maior 

parte dos casos, se perderam razões e memória. (Le Goff, 1989. p.33) 

A escolha do Convento de Santa Maria Scala Coeli surgiu após uma procura por 

espaços ainda sagrados. Da circunstância ainda circunstância. De acordo com Le 

Goff129, os monges são cada vez menos uma presença “comum dos habitantes”. Este 

mosteiro, pela sua persistência no tempo vem contrariar a ideia de ausência ao culto 

existente nos mosteiros do paradigma português. 

 
Ilustração 74 – Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli, Évora. (Fundação Eugénio de Almeida, 2014). 

 

O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por isso, 

eles têm o dever, na ordem moral, de organizar com harmonia, não esquecendo que, 

mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado […] (Távora, 2008, p. 27) 

O Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli130 (ou Convento da Cartuxa) em Évora 

(Ilustração 74), foi a primeira construção de um espaço monástico da Ordem dos 

Cartuxos em Portugal. Mandado construir pelo Arcebispo D. Teotónio131, da Casa de 

Bragança, entre 1587 e 1598. 

Em Portugal a Ordem [de S. Bruno], viria a instalar-se primeiro no Convento de Santa 

Maria Scala Coeli, popularmente chamado Convento da Cartuxa, situado na freguesia 

                                            
129 Jaques Le Goff (1924 - ) é um historiador francês especializado, sobretudo, na era da Idade Média, 
séculos XII e XIII. Estudou na École Normale Supérieure e na Universidade Charle de Prague, onde também 
deu aulas em 1950. Escreveu várias obras, da qual se destaca a História e Memória (1988). 
130 A Cartuxa eborense, a primeira em Portugal, foi fundada em 1587 por sete monges de Scala Dei, 
Tarragona, Espanha, que em memória da sua casa mãe deram a esta nova o nome de Scala Coeli, alusivo 
à Assunção de Nossa Senhora. Como quase todas, as Cartuxas estão sob a avocação da Virgem 
Santíssima. 
131 D. Teotónio de Bragança (1530-1602) – Primo do rei Filipe II de Espanha e descendente dos monarcas 
D. João I e D. Manuel I, estudou em Paris, ingressou na Companhia de Jesus e viveu alguns anos em Paris 
e Salamanca, visitando vários países e alguns mosteiros cartusianos. Foi o quarto Arcebispo de Évora, 
desde 1557 até à sua morte. 
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do Bacelo, na cidade de Évora, junto à estrada de Arraiolos, a cerca de 1km das Portas 

da Lagoa. (Soares, 2016, p. 52) 

A Ordem de S. Bruno132, por ser conceituada como a mais rígida de todas as ordens da 

Igreja, não sofreu quaisquer modificações ao longo da sua história. Seguia de modo 

obstinado a ideologia de silêncio absoluto, visando um aprofundamento na meditação e 

na oração. Os ofícios litúrgicos comunitários, a obediência aos superiores, os trabalhos 

agrícolas e a transcrição de manuscritos e livros, ainda que executados pelos próprios, 

não seriam praticados do modo que se verifica nas outras ordens monásticas. 

Ao contrário do que se passa noutras ordens, os cartuxos não falam, não trabalham, não 

pregam, não saem, não possuem nada. Nenhum outro monge se aproxima tanto, nos 

seus princípios, nos seus costumes e ritos, dos ermitas medievais, dos anacoretas do 

deserto. (Doce e Moura Nascimento, 2017, p. 87) 

Dizem-nos ainda o fotógrafo Nacho Doce133 e o escritor Paulo Moura134 (apud 

Nascimento, 2017, p. 87) que, 

A vida dos monges [cartusianos], de clausura e contemplação, fascinava muita gente, 

quer porque imaginassem seguir-lhes o exemplo, quer porque quisessem aprender com 

a sua ligação radical.  

O fascínio a que se referem os autores, deve-se a uma reunião de factores que 

transmitem um caminho de verdadeira espiritualidade monástica, de oração 

contemplativa pelos monges da Ordem da Cartuxa. Com a pretensão de uma vida 

integralmente consagrada de modo, e de acordo com o excerto, radical. 

Os mosteiros habitados pelos monges desta comunidade religiosa distanciam-se dos 

demais também pela sua linguagem arquitectónica. Com algumas particularidades, as 

                                            
132 O Maestro Bruno, alemão de nação, da célebre cidade de Colônia, filho de pais ilustres. Formado tanto 
nas letras seculares como nas eclesiásticas. […] Solicitado pelo papa Urbano II, antigo discípulo seu, 
transladou-se à cúria romana para ajudar ao mesmo Papa com seus alentos e conselhos nos negócios 
eclesiásticos. […] Retirou-se ao ermo de Calábria, chamado a Torre, onde, com alguns leigos e clérigos 
viveu em solidão o resto de seus dias. Ali morreu e recebeu sepultura, depois de uns onze anos de sua 
saída de Chartreuse. (Crônica Magister; S.XII) 
133 Nacho Doce (1965-) – Frequentou o curso da Escola de Artes e Ofícios de Santiago de Compostela e 
o Curso de Fotografia do Instituto Fotográfico da Catalunha. Leccionou fotografia no “Centro de Studio de 
La Imagen” em Sevilha e Santiago de Compostela. […] Foi fotógrafo oficial da Expo’98 e dos Diário El 
Mundo. […] Recebeu o primeiro prémio do Concurso de Fotojornalismo da revista Visão e uma Menção 
Honrosa em 2002. Publicou o livro de fotografias Índia. É colaborador permanente da agência Reuters, em 
Lisboa. (Nascimento, 2017, p. 87) 
134 Paulo Moura (1959 -) – Licenciou-se em História e Comunicação Social, é Grande Repórter do jornal 
Público e lecciona Reportagem e Jornalismo Literário na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. 
Foi correspondente nos Estados Unidos, editor da revista Pública e realizou reportagens em zonas de 
conflito como o Afeganistão, Angola, Iraque, Kosovo, Sudão e Chechénia […]. Publicou reportagens em 
revistas internacionais como a Harper’s Magazine, a New York Times, o Courier Internacional a Lettre 
Internacional Deutschland ou a Lettre Romania. É autor do livro Passaporte para o Céu sobre os imigrantes 
africanos que tentam chegar à Europa e do romance histórico 1147, O Tesouro de Lisboa. (Nascimento, 
2017, p. 87) 
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suas características são também identificadas pelo rigor. No decorrer da visita ao 

Convento da Cartuxa, disse-nos o Padre Antão, sublinhando por diversas vezes que “a 

Arquitectura fala da nossa vida [monges cartuxos]”. Desta feita podemos afirmar que a 

“Ordem [da Cartuxa] nunca foi reformada porque nunca foi deformada” (Loyn, 1997, p. 

77), sendo o seu espírito conservador salvaguardado desde o primeiro mosteiro135.  

O isolamento dos seus membros perante a sociedade civil é o seu mais acentuado 

atributo, revelado no seu posicionamento geográfico desde o primeiro mosteiro (casa 

primitiva), onde “o lugar escolhido pelo fundador e pelos seis irmãos que o 

acompanharam foi um vale hostil, entre montanhas de difícil acesso136, um verdadeiro 

ermo denominado de Chartreuse137”. (Loureiro, 2016, p. 10) 

Reconhecidos pela ideia de retiro absoluto, os mosteiros da Ordem de S. Bruno 

apresentavam geralmente um extenso percurso de entrada138, reforçando a separação 

entre espaço consagrado e laico. Aspecto que surge antes da intenção de uma 

construção essencialmente reconhecida pela presença de um claustro de grande 

dimensão, que vulgarmente se identifica como “o elemento paradigmático que identifica 

e dá carácter às casas da ordem cartusiana [e que] distingue este edifício de qualquer 

outro mosteiro pertencente a outra ordem religiosa”. (Ferro, 2009, p. 18) 

Com efeito, cada mosteiro pertencente à Ordem privilegia o lugar de implantação, 

especialmente em territórios onde se reconhecesse o seu potencial agrícola, garantindo 

o próprio sustento. Incorporado nesta decisão de posicionamento surge a necessidade 

indispensável da existência de um corpo de água junto do terreno. 

A atitude de beneficiar o lugar de ocupação resulta na heterogeneidade dos conjuntos 

monásticos da Cartuxa dado que a leitura e o foco dos seus espaços, influenciados por 

uma regra de costumes, são adaptados às condições do sítio, destacando-se a 

hidrografia e a topografia para a descrição da sua implantação. 

                                            
135 Não chegou aos dias de hoje nenhum registo gráfico que permita identificar o local exacto da sua 
implantação, a sua estrutura e a sua organização. No entanto, supõem-se que estaria situado nos mesmos 
locais onde foi erguido pelo Prior Guigo o mosteiro actual (designado também de casa-mãe/Grande 
Chartreuse) e teria uma estrutura semelhante à que hoje se pode observar. (Porion apud Loureiro, 2016, p. 
13) 
136 Os caminhos desta rota [de acesso ao mosteiro] fazem jus ao seu nome, parecendo que a natureza se 
encarregou de os desenhar já cartusianos, à semelhança do carácter do traçado das casas de São Bruno. 
(Porion apud Loureiro, 2016, p. 10) 
137 Denominação que viria a dar o nome aos mosteiros da ordem cartusiana. 
138 “[…] a importância da procura do lugar certo para a implantação, bem como da construção de um lento 
e prolongado sistema de comunicação entre o universo secular e o espaço de clausura”. (Loureiro, 2016, 
p. 11) 
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“Um acesso indirecto ao espaço cartusiano” (Loureiro, 2016, p. 40); processo este que 

também prevalecia no lugar da entrada através de um percurso lento e longo, indo ao 

encontro de uma composição tipo cartusiana. O percurso que qualifica a entrada neste 

convento estimula e provoca, como nos diz Zumthor (apud Nascimento, 2012, p. 22) 

acerca do percurso, 

A caracterização de um percurso é determinante no deambular através de um espaço, 

pois essa caracterização provoca estímulos sensoriais, cuja ação nos desperta 

sentimentos e reações, podendo estas ser de concordância ou de rejeição, "ligação 

emocional imediata, recusa imediata." 

 

 
Ilustração 75 – Acesso ao Convento da Cartuxa. (Ilustração 

Nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 76 – Antecâmara do Convento da Cartuxa. 

(Ilustração Nossa, 2018). 

 
O processo de entrada no Convento de Santa Maria Scala Coeli consiste no desenho 

de um percurso de acesso restrito. Manifesta-se numa primeira fase no percurso, entre 

árvores e o aqueduto que sobrevoa esta mesma passagem (Ilustração 75). 

Posteriormente uma antecâmara de chegada, onde nos deparamos com uma barreira, 

os limites da cartuxa definidos por um muro (Ilustração 76). Por fim o portão que é 

apenas aberto perante permissão do monge superior. 

Percursos, praças, pátios, claustros, edifícios... O conjunto monástico assemelha-se a 

uma pequena cidade. A arquitectura cartusiana cruza de uma forma perfeita espaços de 

natureza e função muito diferentes (tal como costuma acontecer na cidade) e distribuídos 

de acordo com uma subtil hierarquização, traduzindo assim as dualidades existentes: 

universo secular/ clausura; vida cenobítica/vida eremítica. (Loureiro, 2016, p. 15) 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   129 

As duas partes do programa que compunham e caracterizavam o mosteiro cartusiano, 

a Casa Alta139 e Casa Baixa140, iriam acabar por se extinguir ao longo da história e do 

respectivo desenvolvimento da ordem. A sua composição passava a incorporar apenas 

um edifício, embora a sua estrutura apresente ainda uma clara divisão entre os espaços 

de universos distintos. 

 
 

 

                                            
139 “A casa alta concentrava essencialmente as residências individuais dos monges brancos, que se 
dedicavam exclusivamente à oração. As habitações estavam distribuídas ao redor de um claustro de 
grandes dimensões e tinham, através das suas galerias, comunicação com a Igreja.” (Loureiro, 2016, p. 13) 
140 “A casa baixa compreendia as dependências onde se realizavam os trabalhos necessários para a 
subsistência da comunidade: a horta, o moinho, o forno, a padaria, a cozinha, a despensa, a adega, a 
sapataria, os estábulos, as oficinas; os espaços para guardar o material agrícola e os espaços referentes à 
procura.” (Loureiro, 2016, p. 13) 

 
Ilustração 77 – Perspectiva Axonométrica do Plano de Vicenzo Casale. (Loureiro, 2016). 
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É que cada obra de arte tem como que uma alma, que vive, se manifesta e comunica, 

desde que haja naqueles que a visitam e observam, disponibilidade e capacidade para 

ver, escutar, comtemplar e amar. […] O monumento, todo o monumento ou obra de arte, 

fala. Urge, por isso, aprender a conhecer a sua linguagem. […] É que a sua existência, 

a sua grandeza, as suas formas, a sua finalidade, a sua situação no espaço e no tempo, 

têm sempre uma intenção específica, um significado próprio. […] Ficar apenas pelos 

aspectos exteriores sem penetrar na interioridade, na alma, como dizia, da obra de arte 

é uma visão empobrecedora e atentatória da identidade do próprio monumento. A 

revelação desta identidade completa só é feita a quem compreender o monumento ou 

obra de arte na sua globalidade. (Alves, 1997, p. 16) 

A Igreja é o espaço de maior importância e dimensão (Ilustração 77). Nos costumes 

cartusianos era geralmente desenvolvida por apenas uma nave, sendo esta 

fragmentada em duas partes, uma dedicada ao coro dos monges e outra reservada aos 

padres com acesso à sacristia. O mosteiro era ainda composto por uma portaria (espaço 

reservado à entrada, sendo o único ponto de contacto com o exterior), zona de 

obediências141; cenóbio142 (geralmente organizado em torno de um, posteriormente, dois 

claustros menores143) e ainda o eremitério (o espaço de habitação dos monges, 

caracterizados por serem celas em torno de um claustro maior144). O carácter contínuo 

deste mosteiro dialoga com as seguintes palavras de Nuno Portas (apud Távora, 2008, 

p. XIV-XV), 

[…] o espaço é contínuo, não pode ser organizado com visão parcial […] todas as formas 

que se revestem de importância para uma organização do espaço […] o espaço é algo 

em que “o que se deixa é tão importante como o que se preenche” ou “tão importante 

como aquilo que se faz é o que se deixa de fazer. 

O espaço da Igreja da Cartuxa de Évora é constituído por uma fachada Maneirista em 

mármore (Ilustração 78). Foi classificada como Monumento Nacional em 1910. Através 

da luz, a Igreja e a sua composição espacial, também adquirida pela matéria e 

proporção, apelam a uma comunicação entre o Homem e Deus.  

                                            
141 Composta por espaço habitacional, junto à entrada, onde habitavam os alguns monges (as residências 
dos irmãos leigos situadas na zona das obediências deixaram, gradualmente, de existir pelo facto do 
número de vocações ter reduzido); zona de serviços agrícolas e artesanais; zona de hospedaria; e em 
certos casos, uma capela para receber as mulheres, ou para as celebrações externas à comunidade, como 
acontece na Cartuxa de Évora. 
142 Agrupamento de dependências onde os monges se reuniam a fim de praticar as actividades comuns.  
143 Essenciais na organização dos espaços, reunindo em seu redor, a Igreja, a sala capitular, a biblioteca, 
o refeitório e a cozinha. 
144 Claustro Maior mencionado no anterior capítulo, apenas denominado por Claustro. 
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Ilustração 78 – Fachada do Convento da Cartuxa. (Ilustração Nossa, 2018). 

Devido ao facto de ser tão luxuosa e grandiosa, não correspondendo às premissas da 

Ordem, a Igreja não é utilizada pelos monges para o culto, transpondo a celebração 

para o espaço da sacristia. Visto não ser o espaço onde decorre o culto, desvendamos 

apenas que o seu interior é composto por uma única nave “com cobertura em abóboda 

de berço, que se encontra dividida em dois tramos definidos por uma parede, rasgada 

por um vão central.” (Nascimento, 2017, p. 95) 

Quem chegue pela primeira vez à Cartuxa de Évora, tendo a permissão para entrar e 

para acompanhar o ritmo de vida dos monges que aí vivem, sentir-se-á seguramente 

cativado. O Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli é belo, branco, luminoso e 

enternecedor. Mas o que cativa verdadeiramente é sentir esse espaço como habitado e, 

portanto, um espaço com vida e que transmite vida. (Silva, 2010, p. 82) 

   
Ilustração 79 – Galerias do claustro do Convento da Cartuxa. (Ilustração Nossa, 2018). 
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O claustro grande é um vasto recinto rodeado por vinte celas individuais ligadas por uma 

arcaria de alvenaria de tijolo, desenhadas com amplitude suficiente para que os frades 

possam levar uma vida eremítica. (Caeiro, 2005, p. 288) 

Falamos de proporção e matéria. A escala empregue neste vazio essencial no conjunto 

monástico tem uma presença implacável. Entra em diálogo com a dimensão e harmonia 

dos espaços comuns, havendo um claro investimento na privacidade dos monges. Uma 

intimidade metafísica, transcendente. Este carácter intimista revela-se também pelo 

modo como é usada a escala. À entrada do claustro sentimos os corredores verdes à 

escala humana; depois as árvores, à escala das galerias do claustro; por fim os 

ciprestes, à escala da monumental Igreja. 

No contexto cartusiano de Évora, o grande claustro145 (Ilustração 79) tem a função de 

resguardar os monges do mundo exterior. Esta premissa converge na construção de um 

lugar desértico, que intensifica o isolamento mundano em prol da procura de Deus na 

meditação. 

Ao centro encontra-se uma fonte ladeada por oito ciprestes e ainda outras árvores que 

não escondem o som do espaço146, o silêncio, nem contaminam o jardim que define a 

relação com a natureza.  

 
Ilustração 80 – Aproximação ao centro do claustro grande, Cartuxa de Évora. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
Por este vazio acedemos ao espaço mais reservado dos monges, aos seus aposentos 

e local de habitar. Aqui encontramos dois espaços num novo diálogo interior/exterior. 

Atravessamos o corredor que tem como função ser uma antecâmara, posteriormente 

acedemos a uma sala, um quarto (equilibrado através da presença de uma cobertura 

                                            
145 O maior de Portugal, com noventa e oito metros de comprimento. 
146 “aquilo a que chamamos espaço é contruído por matéria e não apenas as formas” (Távora, 2008, p. 12) 
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de abóbada em berço) e um espaço de leitura e oração. Por fim, chegamos ao pátio 

exterior (Ilustração 82), que contém um espaço de estar (alpendre), um espaço de 

meditação e uma instalação sanitária. 

   

  

 

Ilustração 81 – Aposentos dos Monges Cartuxos, em Évora. (Ilustração Nossa, 2018).  

 
Ilustração 82 – Sequência de diálogos entre as habitações de cada cela, no Convento da Cartuxa de Évora. (Ilustração Nossa a 

partir de fotografia presente no convento, 2018). 

 
Na planície alentejana, facilmente se encontraram as características de um lugar ermo. 

Entre pequenas colinas, implantou-se o deserto. Santa Maria Scala Coeli emergiu 

protegido, de um lado, pelo cabeço granítico que compõe o Alto de São Bento de Cástris, 

e de outro, pela colina onde se formou a malha urbana eborense […] este conjunto 

monástico, extra-muros, esconde-se da urbe e, no silêncio, os seus monges oram por 

ela. (Loureiro, 2016, p. 42) 
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A Cartuxa de Évora não obedeceu aos princípios rígidos da implantação dos conjuntos 

monásticos da Ordem de S. Bruno. Situa-se mais próxima da população visto ser uma 

localização que permite a possibilidade de abastecimento de água, a partir do aqueduto 

da Água de Prata 147. Tal facto gerou “grande polémica na época a suposta preexistência 

dum aqueduto romano, referido por Camões (apud Caeiro, 2005, p. 65) na sua obra de 

Os Lusíadas: 

Eis a nobre cidade, certo assento 

Do rebelde Sertório antigamente, 

Onde ora as águas nítidas de argento 

Vem sustentar de longo a terra e a gente, 

Pelos arcos reais, que cento e cento 

Nos ares se alevantam nobremente, 

 Obedeceu por meio e ousadia 

 De Giraldo, que medos não temia.” 

 

O projecto do Mosteiro (Ilustração 83) foi elaborado por Vicenzo Casale (Caeiro, 2005, 

p. 288). Exibe-se a partir da relação dos espaços do programa que, embora apresente 

um desenho mais ortogonal (relativamente aos primeiros conjuntos monásticos da 

                                            
147 O aqueduto da Água de Prata foi inaugurado em 1537, por Ordem de D. João III, sob a direcção de 
Francisco de Arruda. 

 
Ilustração 83 – Planta do Mosteiro Santa Maria Scala Coeli, com a localização das Celas-Tipo. ([adaptado a partir de:] Ferro, 2009, 

p. 9). 
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ordem). Através da sua comunicação com os espaços exteriores, galerias cobertas dos 

claustros e pátios vigoram os cheios criados a partir de espaços interiores, mantendo o 

processo de comunicação característico da ordem. Cada cela funciona como que um 

mosteiro dentro do próprio mosteiro, disse-nos o Padre Antão. 

A presença espiritual do espaço está sedimentada na matéria do convento. Esta revê-

se na proporção que os espaços do conjunto oferecem, não sem garantirem uma 

simplicidade de concepção estrutural e das suas formas, tornando constante a noção 

de silêncio e solidão. A clareza dos materiais adequa-se à paisagem e fomentam a 

influência do espaço no estímulo do sagrado. A simplicidade e autenticidade expressa 

neste exemplo monástico, encaminham o Homem a aproximar-se de Deus. 

A transcendência é a suprema elegância no despojamento. O facto de estarmos 

inseridos num mundo altamente materialista, repleto de ornamentos, expresso na 

necessidade de nos rodearmos de objectos, contrasta com uma elementaridade simples 

e singular. O despojamento permite ao Homem atingir a transcendência intelectual, 

através do silêncio, desfrutando dos seus sentimentos que, por vezes, se encontram 

ocultos.(Nascimento, 2017, p. 93) 

 
Ilustração 84 – Corte pelo claustro e sala do Capítulo do Convento da Cartuxa de Évora. ([adaptado a partir de:] Ferro, 2009, p. 17). 

 

O Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli, em Évora (Ilustração 84) é um 

exemplo particular da arquitectura portuguesa. Começa pelo modo como os monges 

vivem e se alimentam do espaço, onde o silêncio e a solidão são evidenciados pelos 

costumes cartusianos, que em conjunto com a matéria do próprio mosteiro definem o 

transcendente e o confronto com o ruidoso mundo fora dos seus muros. 

Foram vários os infortúnios que ocorreram no Convento da Cartuxa. Proporcionando 

uma metamorfose ao conjunto monástico, destacamos o evento que ocorre em 1663. 

Este é incendiado, causando a destruição da Igreja primitiva, e é posteriormente 

“ocupado pelas tropas de cavalaria do exército invasor, servindo como hospital”. Além 

desta adversidade, o convento viria a ser saqueado durante as invasões francesas. No 
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ano de 1821 apenas viviam no Convento “treze monges e oito leigos”. (Caeiro, 2005, p. 

270) 

[…] a coroa subsidiou largamente o levantamento do novo templo, e na primeira fase do 

restauro, no priorado de D. Bernardo de São José, o rei concedeu a verba de 26 000 

cruzados, acrescidos posteriormente, já no governo de D. João V, com 5000 cruzados 

para douramento do imponente retábulo. (Espanca, 1966, p. 308) 

Com a extinção das ordens religiosas pelo regime liberal no século XIX, a ordem viu-se 

obrigada a encerrar os dois conjuntos que possuía em Portugal. No ano de 1823 a 

ordem iria ficar reduzida a apenas uma casa cartusiana, a de Évora, tendo o seu 

património (Convento da Cartuxa de Lisboa e terrenos em várias zonas da cidade) sido 

alvo de um inventário. 

No mês de Maio do ano de 1834 foi decretada a expulsão da comunidade cartusiana do 

mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, na sequência da extinção das ordens religiosas em 

Portugal ordenada pela Lei de 30 de Maio de 1834. (Gomes, 2002, p. 96-97) 

Podemos comprovar que a comunidade da Cartuxa de Évora viria apenas a ser expulsa 

dez anos depois do que teria acontecido na capital. Este exemplar monástico fora 

incluído nos bens de Fazenda Nacional. De acordo com o inventário  realizado a fim de 

conceber e entender a realidade deste conjunto monástico (apud Loureiro, 2016, p. 57), 

podemos conferir parte das suas características: 

Na entrada do pátio à direita deste edifício do convento da Cartuxa fica uma casa que 

serve de hospedaria, uma atafona, um lagar de varas e um engenho [...] uma horta que 

se compõe de pomares, árvores de fruta, tem nora e laranjal que fica junto ao corredor 

de passagem. A esquerda deste edifício fica a casa grande [...]. 

 
Ilustração 85 – Panorâmica da Cartuxa de Évora, editada em 1916. (Gomes apud Caeiro, 2005, p. 291). 
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Uma nova transformação iria incidir sobre este edifício. Até ao ano de 1857 o mosteiro 

foi explorado pela Casa Pia. A sua condição iria desta feita ser divulgada num artigo 

pelo jornal Archivo Pittoresco em 1868: 

A um quilometro da cidade de Évora, para a parte de noroeste, está a quinta da Cartuxa, 

antiga residência de monges de S. Bruno, e hoje princípio de uma Eschola Regional. 

Passa-lhes ao lado a estrada de Montemor, guarnecida de choupos e acácias. Á direita 

aprumam-se altos e elegantes os arcos do aqueduto. Á esquerda prolongam-se até 

grande distância vastos ferregiaes planos e uniformes. Em frente empola-se o terreno, 

arqueia-se em numerosos outeiros povoados de azinhos e oliveiras por entre as quintas 

e casas com seus viçosos pomares. Nos altos os moinhos de vento rodam com 

inalterável monotonia as grandes velas triangulares. 

É um passeio deleitoso pelo fim de tarde, quando os últimos raios do sol doiram as 

eminências, e enchem os valles, os arbóreos e as casas de mysteriosas sombras. A essa 

hora, própria para a meditação e recolhimento, encaminhemo-nos à Cartuxa. Os portaes 

estão patentes, os muros derruidos, os pateos cheios de herva; tudo nos indica um 

grande edifício ha muitos annos deshabitado. 

Entremos no convento. Eis aqui novas paredes derrocadas, abobadas abertas ou 

abatidas, e claustros sombrios, celas que, na crescente ruína, conservam ainda os 

vestígios da solidão e penitencias de seus antigos moradores. Essas poucas relíquias, 

que o tempo não acabou de destruir, desaparecerão em breve, quando as necessidades 

da civilização moderna fizerem consumar este novo sacrifício das memórias saudosas 

do passado [...] (Simões, 1868, p. 225-226) 

O edifício cartusiano permaneceu na posse do Estado até ao ano de 1869, tendo ainda 

hipótese de o utilizar enquanto Escola de Agricultura, onde a Igreja teria servido de 

celeiro. “O tempo foi corroendo a estrutura do mosteiro, acabando por levá-lo 

definitivamente à ruína”. (Loureiro, 2016, p. 59). A propriedade do Mosteiro, que se 

encontrava em ruínas, iria ser comprada em hasta pública por José Maria Eugénio de 

Almeida, em 1871. (Doce e Moura apud Nascimento, 2017, p. 93) 

Ainda assim, o processo de degradação deste imóvel continuou até 1948. Em meados 

do século XX, por iniciativa de Vasco Maria Eugénio de Almeida148, viria a ser 

reconstruído quase integralmente para no ano de 1960 se reinstalar uma comunidade 

monástica. A intervenção, por este financiada e por sua própria exigência, preserva o 

existente baseando-se no levantamento efectuado nos finais do séc. XIX, assim como 

nas regras de ocupação de espaços cartusianos. 

                                            
148 Vasco Maria Eugénio de Almeida – Descendente directo e legítimo proprietário da quinta, tomou posse 
da propriedade em 1940 – herança da sua avó, Maria do Patrocínio, falecida a 28 de Outubro do mesmo. 
(Marques, 1998, p. 13) 
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[...] Assim, o que se nos deparou quando se iniciou esta campanha de obras, foi a Igreja 

tal qual estava quando da extinção da Escola Agrícola em finais do século XIX. [...] No 

exterior, ressaltava a sujidade e presença de vegetação na fachada de mármore da 

Igreja, o abatimento das três escadarias de acesso ao nártex, o terreiro em terra batida, 

rebocos e caiações degradados sobretudo nas zonas menos acessíveis da Igreja e 

claustro grande. Os pavimentos de xisto do nártex, e misto de xisto e tijoleira do claustro 

norte degradados e com lacunas (Revista Semestral de Edifícios e Monumentos. Lisboa: 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Março 1999. Nº 10. p. 43-65). 

A exigência de manter a linguagem da génese da sua circunstância transpõe-se pelo 

seu passado histórico, pelo modo como este foi construído e pela sua função ou até 

pelo conceito. Esta ideia leva-nos a enaltecer as palavras de Távora (2008, p. 18), 

evidenciando uma característica fundamental no espaço organizado, a sua 

continuidade: 

[…] parece poder deduzir-se uma característica fundamental do espaço organizado: a 

sua continuidade. O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma visão parcial, 

não aceita limitações na sua organização e do mesmo modo que forma e espaço estão 

tão intimamente ligados que uma é negativo do outro, e vice-versa, pelo que não podem 

separar-se, assim as formas visualmente apreendidas mantêm entre si relações estreitas 

– harmónicas ou desarmónicas – mas de qualquer modo evidentes. 

Após o restauro do Convento, o Conde de Vill’Alva oferece-o novamente à Ordem. 

Tendo o regresso da sua comunidade religiosa sido efectuado através de sete monges 

“ressuscitando assim a vida cartusiana em Évora [projectando] o futuro [do Convento] 

da Cartuxa depois da expulsão das ordens religiosas do país.” (Silva apud Nascimento, 

2017, p. 93). Este mosteiro constitui assim a única presença da Ordem de S. Bruno em 

Portugal. O mosteiro voltou a exercer a sua função, voltou a ser circunstância. 

A solidão é e não é a essência da cartuxa. A solidão não é mais que uma preparação 

para os cartuxos se unirem com Deus. (Mário Chaves apud Nascimento, 2017, p. 94) 

A arquitectura da Cartuxa de Évora revela um rigor único do sagrado. Todo o seu 

conjunto fora desenhado de modo a que o Homem que o habita contrarie o pensamento 

da sociedade, em que a materialidade se torne um aspecto secundário, cultivando o 

sagrado. Por isso é tão pertinente o silêncio definido desde as regras cartusianas até às 

construções da ordem. 

Um passado que nos recorda, acima de tudo, como em certos momentos o homem 

conseguiu reunir, no nosso ofício, feitos espantosos: das primeiras pirâmides egípcias 

aos anfiteatros romanos, das Igrejas góticas aos palácios do renascimento, da 

intervenção urbanística do séc. XIX aos arranha céus modernos, um conjunto de obras 

que para nós não são em caso algum apenas lembranças, mas estímulos e armas para 

prosseguir. Estão ali, claros e vivos, à nossa frente, a impor com a sua presença física o 
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papel e a força que a arquitectura teve ao longo do tempo na vida do homem. (Battista, 

1999, p. 11) 

A força enunciada por Nicola di Battista é fortalecida pela entrada fechada que define o 

espaço de transição do mosteiro com o exterior. Transição para um espaço de 

contemplação, para um espaço pelo qual fora contruído. A vida dos seus protagonistas 

passa-se numa arquitectura resistente ao tempo, uma circunstância permanente, onde 

se atinge o elementar. No interior, os monges levam uma vida eremítica em oração. 

Esta circunstância verifica-se desde 1598 e os seus principais actores são os monges, 

são eles a memória do conjunto arquitectónico, artístico e acima de tudo espiritual. 

“A obtenção da harmonia do espaço organizado, resultante […] da harmonia do homem 

consigo próprio, com o seu semelhante e com a natureza […]” (Távora, 2008, p. 46) é 

conseguida pelo diálogo próximo que existe entre homem/espaço, arquitectura/função 

e ambos com a natureza no Convento da Cartuxa. Aqui o Homem através do espaço e 

vice-versa, representam a harmonia e a coerência para o qual se propuseram. 

 

4.2. POUSADA DO CONVENTO DE ARRAIOLOS 

El inicio de la modernidad fue básicamente de ruptura y vanguardia.[...] Sin embargo, en 

el campo del turismo, aquella misma modernidade fue más abundanate en anhelos que 

en logros.[...] Asumió viejos requerimentos sociales, como el derecho al descanso y el 

ócio de aquella abundante mayoría que hasta entonces había desconocido el concepto 

“vacaciones”.[...] El derecho al trabajo y al sueño habían sido garantizados, el del 

descanso no tanto.[...] Los arquitectos del momento se concentraban en resolver 

fundamentalmente la vivenda y el lugar de trabajo, dejando los ejemplos dedicados al 

turismo en segundo plano. (Díaz-Saavedra, 2004, p. 13-14) 

Évora conheceu um proeminente progresso a partir do reinado de D. João III, “que, no 

dizer do seu mais recente biógrafo, a elegeu como cidade de preferência” (Luís Adão 

da Fonseca apud Castro Pina, 2011, p. 161). Relativamente à Dinastia de Avis, Pedro 

Dias (1994, p. 162) destaca o seu importante papel no que à construção diz respeito, ao 

afirmar que, 

Os Príncipes de Avis foram grandes entusiastas da construção. Devendo-se-lhes 

algumas de grande gabarito. Como foi o caso do Convento dos Lóios. 149 

                                            
149 O Convento dos Lóios de Évora foi fundado pelo I Conde de Olivença, D. Rodrigo Afonso de Melo, 
dando-se início à sua construção a 6 de Maio de 1485. Antecede o corpo do templo uma galilé, que cobre 
o portal e o memorial colocado à sua esquerda. O interior é totalmente abobadado, com corpo de nave 
única sem transepto e cabeceira também só com uma capela com tramo recto e topo poligonal, esquema 
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Ilustração 86 – Aproximação à Vila de Arraiolos. (Ilustração Nossa, 2017). 

A eleição de um conjunto monástico pertencente ao Distrito de Évora que tivesse 

acolhido ao longo da história uma função dedicada ao turismo, requalificando um 

mosteiro foi uma tarefa difícil. Foi seleccionado consoante alguns parâmetros, sendo a 

presença no programa Pousadas e a localização extramuros da cidade pontos de 

partida. Mas foi após a deslocação ao local que ficou definida a Pousada do Convento 

de Arraiolos. Circunstância, agora, condicionada. Este mosteiro conta com os seus 

vestígios do seu passado, mas acolhe agora uma unidade hoteleira. 

Um edifício não se torna «histórico» se não na condição de ser entendido como 

pertencendo simultaneamente a dois mundos, um presente e imediatamente dado, o 

outro passado e inapropriável. (Choay, 2000, p. 133) 

Vamos debruçar-nos sobre a história da circunstância deste exemplar monástico. 

Embora este edifício se apresente num estado diferente da sua condição original, é 

apenas entendido como edifício histórico pelo seu antecedente monástico, de acordo 

com Choay. Reconhecemos, portanto, o seu carácter metamórfico, que o define 

enquanto circunstância do presente, tendo sido condicionado no decorrer da história. 

Muito antes de se dedicar ao fabrico de tão cobiçada tapeçaria, já Arraiolos atraíra o 

homem pré-histórico e os romanos, frades e reis-cristãos. De Arraiolos foi Conde D. Nuno 

Álvares Pereira, que ali encontrou castelo mandado erguer por D. Dinis, além do templo 

romano de Santana do Campo e de antas como a da Vila. Já não viu o Condestável 

erguerem-se todos os outros monumentos do riquíssimo património local, como o 

Convento dos Lóios, a Igreja da Misericórdia ou o Palácio dos condes do Vimieiro. (in 

situ, Informações Úteis por Évora – região de turismo, 2017) 

É importante destacar a riqueza patrimonial que o concelho de Arraiolos adquire e que 

está mencionado na informação recolhida à entrada da Pousada. Arraiolos usufrui dos 

recursos da barragem do Divor (a Sul da Vila); detém também um vasto património 

                                            
que afirmava uma tendência para o espaço unitário que teve definitivo vencimento no século seguinte. 
(Dias, 1994, p. 168) 
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artístico e arquitectónico, mencionado na citação. Destacamos o centro histórico que 

agora se encontra reabilitado e o Castelo de Arraiolos, de reconhecido valor devido à 

sua rara planta circular também conhecido por Paço dos Alcaides. De salientar ainda 

uma das principais atracções, a tapeçaria. 

Nesta simbiose imposta está implícito o facto de o interesse suscitado pela obra do 

presente se repercutir sobre a obra antiga, estimulando assim uma dialéctica. (Choay, 

2000, p. 232) 

O Convento de Nossa Senhora da Assunção, situa-se no interior Sul do país, no distrito 

de Évora, na Vila de Arraiolos150,. Encontra-se localizado geograficamente numa 

posição privilegiada. O também denominado Convento dos Lóios encontra-se num local 

que não parecendo é elevado na encosta de um monte, na margem direita de uma 

ribeira homónima à Vila. 

  
Ilustração 87 – Vista Sul a partir dos limites da Pousada dos Lóios. (Ilustração Nossa, 2017). 

Ainda que elevado, o Convento está inserido num vale (Ilustração 87), nos limites 

urbanos da Vila de Arraiolos, onde existiu, outrora, a herdade da Quinta do Paço, 

“propriedade de D. Álvaro Pires de Castro, irmão de D. Inês de Castro, e a quem D. 

Fernando I fizera 1º Conde de Arraiolos, em 1371.” (DGPC, [s.d.]) 

No início do século XVI, segundo o mesmo documento da Direcção Geral do Património 

Cultural, , o terreno onde viria a ser contruído o Convento pertencia a “João Garcês de 

Aragão e à sua mulher, D. Leonor de Abreu, que chegaram a residir na quinta, e não 

[tendo] descendência” doaram parte do seu património à Ordem de Santo Elói151. Em 

                                            
150 A fundação de Arraiolos remonta ao século II a.C., sendo atribuída a Sabinos, Tusculanos e Albanos. 
Arraiolos teve o seu primeiro foral concedido por D. Dinis, em 1290. Arraiolos recebeu foral novo, de D. 
Manuel I, em 1511. (Saraiva, 2004, p. 38) 
151 Sobre a Ordem de Santo Elói ver subcapítulo “Expansão e Progresso”. 
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1526, aquando da contribuição de João e D. Leonor de Aragão, havia já uma proposta 

para que fosse edificado “um mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Assunção.” 

Este caso de estudo por ter sido escolhido enquanto circunstância condicionada pelos 

factos históricos, vai ser abordada posteriormente pela sua requalificação; não sem 

antes fazermos uma breve análise do edificado. 

A origem do convento remete-nos para uma reunião dos cónegos de Santo Elói onde, 

acordarom que tomasem sam joham euangelista em euora que nos fazia ou queria fazer 

o conde d oliuença e dom aluaro filho do duque concordandosse primeiro muj bem com 

eles do que auja de fazer e dar pera mantjmento da casa. (ANTT apud Castro Pina, 

2011) 

A construção deste imponente convento foi iniciada no ano de 1527. A sua implantação 

veio confirmar uma vocação cada vez mais urbana por parte da Ordem dos Lóios, “que 

[juntamente com a fundação de um Convento na cidade do Porto] tinha agora casas nas 

três maiores cidades do reino.” (Alves Dias apud Castro Pina, 2011) 

Tendo acabado a sua construção no ano de 1590, já no reinado de D. Sebastião, “o 

conjunto da Igreja e das dependências conventuais converte-se em esplêndido álbum 

da sequência das diferentes formas artísticas do século de Quinhentos, desde o tardo-

gótico e primeiro renascimento, até ao estilo denominado por arquitectura chã.” (Silva, 

2014, p. 110) 

 
Ilustração 88 – Pousada do Convento de Arraiolos. (Ilustração Nossa, 2017). 
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É uma arquitectura de estilos manuelino, mudéjar e barroco, o que se traduz na 

sobreposição continuada de cânones arquitectónicos e ornamentais, em que predomina 

o aspecto geral imposto à Igreja, manuelino-mudéjar, e ao convento, barroco 

seiscentista. (DR, 2001) 

A Igreja do Convento dos Lóios de Arraiolos (Ilustração 88), a par com o Convento do 

Espinheiro e o Convento de S. Bento de Cástris, está integrada nos conjuntos religiosos 

que foram construídos sob influência da Igreja de S. Francisco de Évora. Foi erguida a 

capela-mor da Igreja, símbolo da mais antiga parte deste conjunto monástico. Composta 

por uma cobertura que exibe uma “elegante abóbada polinervada […] de tijolo”, 

estabelece um espaço que ostenta ainda um traçado manuelino, que iria influenciar a 

nave que também contém elementos deste estilo. A nave iria estar terminada em c.1537 

(Espanca, 1975) integrando uma cobertura de duas águas tal como a abside.  

[…] o edifício da Igreja é ritmado por botaréus cilíndricos com coruchéus cónicos, 

demonstrando-se claramente nesta mescla de épocas artísticas o hibridismo entre o 

primeiro estilo, essencialmente manuelino, do primeiro terço de Quinhentos, e o barroco 

de finais do mesmo século, passando por declinações renascentistas. (DGPC, [s.d.]) 

A fachada desta casa religiosa (Ilustração 88) encontra-se ainda no seu estado original. 

Podemos encontrar uma empena com remate triangular, composto por um grande vão, 

que no interior ilumina o coro alto da Igreja. Por sua vez, este encontra-se apoiado nos 

pilares que se podem comtemplar a partir do exterior, dando forma a um alpendre que 

cria um espaço de entrada para a Igreja e para o espaço conventual. 

 
Ilustração 89 – Alçado Sul da Convento de Nossa Senhora da Assunção (após intervenção). (Riera Ojeda, 2001, p. 148). 

 
Através da ilustração 89 podemos observar que o alpendre é composto por seis arcos 

(sendo visíveis neste alçado três desses arcos) de volta perfeita, em granito, e por uma 

cobertura de abóbada de “nervuras abatidas”. Evidenciamos a fachada Sul do Convento 

que resulta da “articulação vertical de varandim renascentista sobre tripla arcaria de 

ogivas.” (DR, 2001) 
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Ilustração 90 – Planta de Localização da Pousada do Convento dos Lóios. (Riera Ojeda, 2001, p. 145). 

 
De modo sucinto, estamos perante um edifício de planta que não apresenta uma 

geometria regular, manifestada pela interacção da planta rectangular da Igreja com a 

presença de duas capelas e, uma vez mais, pela distribuição das dependências do 

convento em torno do claustro (Ilustração 90). Também denominamos por irregular, uma 

vez que as escalas dos espaços mudam e criam dinâmicas enquanto gestos sublimes 

que se sentem no espaço. 
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Ilustração 91 – Claustro do Convento de Nossa Senhora da Assunção. (Ilustração Nossa, 2017). 

Sem dúvida que o elemento claustral do Convento dos Lóios merece especial destaque. 

O claustro renascentista conta com dois andares, criando um espaço harmonioso. Este 

foi “terminado sob patrocínio dos Duques de Bragança D. Jaime e D. Teodósio I, 

donatários da vila”. (DGPC, [s.d.]) Os dois elementos principais, a Igreja e o espaço 

conventual encontram-se destacados com a presença de uma torre sineira. 

Embora a sua construção tenha sido concluída por volta de 1590, o Convento de 

Arraiolos continuou a ser alvo de intervenções. Procedimentos de natureza 

essencialmente decorativa, mas que enriqueciam bastante o Convento. Em 1700, iriam 

ser aplicados azulejos a fim de revestir as paredes do interior da Igreja, compondo um 

dos mais importantes revestimentos azulejares do país (Ilustração 92). 

   
Ilustração 92 – Igreja do Convento dos Lóios. (Ilustração Nossa, 2017). 
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O conjunto monástico de maior relevância de Arraiolos permanece em normal 

funcionamento até à já abordada extinção das ordens religiosas, em 1834. Como 

aconteceu com grande parte destes edifícios, o convento foi vendido em hasta pública 

com a finalidade de ser explorado para a agricultura. Até 1980, o espaço monástico 

mantem-se ao cuidado de proprietários privados, altura em que é adquirido pelo Estado. 

A introdução do tema “ócio”, remonta ao séc. XVI, na época em que a população jovem 

aristocrata partia numa grande viagem com vista a complementar a sua formação e 

adquirir novas experiências. Na sua “Viagem a Itália”, Goethe152 afirma, numa carta 

escrita em Verona no ano de 1786, que “não fazia a viagem para se iludir a si mesmo, 

mas para se conhecer melhor, a partir dos objectos que contemplava” (Venda, 2008, p. 

10). A este facto, acrescenta Françoise Choay (2000, p. 15) que, 

Os efeitos negativos do turismo não se fazem apenas sentir em Florença e em Veneza. 

A velha cidade de Quioto degrada-se dia após dia. No Egipto, foi necessário encerrar os 

túmulos do Vale dos Reis. Na Europa, como noutros locais, a inflação patrimonial é 

igualmente combatida e denunciada por outras razões: custos de manutenção, 

inadaptação às necessidades actuais, acção paralisante sobre os grandes projectos de 

ordenamento do território. 

Após a Revolução Industrial, no início do século XIX, o prazer pela viagem é consolidado 

através de “uma burguesia endinheirada e detentora dos recursos económicos 

necessários e do tempo livre para o [praticar].” (Venda, 2008, p. 10) 

Não obstante, diz-nos Susana Lobo (2006, p. 10) que, 

O século XIX introduz, na esfera da vida privada, um novo conceito: a vilegiatura153. O 

prazer pela viagem, privilégio de uma minoria abastada, generaliza-se ao longo do século 

XIX, ainda que associado a um sentido religioso, a uma insaciável procura de 

conhecimento […]. 

Havíamos identificado o papel dos autores do romantismo português dos finais do 

século XIX para a consciencialização da questão da preservação do passado expresso 

no património. Desta feita, também pela mão de Almeida Garrett, Ramalho Ortigão e 

Eça de Queirós somos transportados “para paisagens longínquas do imaginário 

português ou para cenários pitorescos de um país rural […].” (Lobo, 2006, p. 10) 

                                            
152 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – Foi um escritor alemão, autor de "Fausto", poema trágico 
e obra prima da literatura alemã. Foi ainda filósofo e cientista, tendo feito parte, a par com Schiller, Wieland 
e Herder, do "Classicismo de Weimar"(1786-1805), período do apogeu literário na Alemanha. 
153 s.f. temporada que se passa fora de casa em digressão de recreio, principalmente na estação calmosa; 
tempo de descanso em praia, campo ou estação balnear. (Lobo, 2006) 
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Não temos turismo porque não temos hotelagem; é esta a verdade. E de quem é a culpa? 

A hotelagem é uma indústria como qualquer outra e se queremos que Portugal seja um 

país de turismo precisamos que o Estado dela se ocupe. ("O Turismo e a Hotelagem" 

apud Lobo, 2006, p. 22) 

Depois da análise ao contexto português quanto às metamorfoses dos espaços 

monásticos, centramo-nos naquele que foi o início de uma espécie de revolta da 

restauração. Reconhecemos uma intenção por parte do Estado a fim de a Nação ser 

renovada através do discurso de António de Oliveira Salazar (apud Neto, 2011, p. 157) 

Restauração material, restauração moral, restauração nacional; não me acode ao 

espírito nenhum outro exemplo mais expressivo que a dessa magnífica peça 

arquitectural – Hoje a Biblioteca e Arquivo de Braga – há setenta anos incendiada, em 

destroços, aguardando através de dois regimes diferentes e de muitos governos 

contrários que nós a restaurássemos, restituíssemos à pureza das suas nobres linhas. 

O diálogo entre o passado e o presente foram uma constante para o regime de Salazar, 

“assumindo os monumentos o espelhar vivo desses valores, influenciando a própria 

filosofia de restauro a utilizar […], contribuindo para que os preceitos da unidade de 

estilo encontrem […] um incentivo para se instalarem e desenvolverem.” (Neto, 2011, p. 

157) 

Na presente análise da reconversão do Convento dos Lóios não podemos deixar de 

salientar algumas das medidas tomadas pelo Estado a respeito do restauro de 

monumentos nacionais. Iremos, de modo breve, frisar aquelas que nos parecem as mais 

importantes atitudes que resultam no programa Pousadas. 

Em 1939 é oficialmente anunciada a construção das cinco primeiras pousadas regionais 

[…]. Projecto de turismo inovador nos termos em que se pensa uma estratégia de 

intervenção à escala do território. (Lobo, 2006, p. 43-44) 

Por volta de 1940, é instituído uma ideia de arquitectura portuguesa e promovido um 

“estilo nacional”. Plano estimulado pela campanha de obras públicas na capital, sob a 

responsabilidade de Duarte Pacheco e pelas teorias de Raúl Lino154 em “Casas 

Portuguesas – Apontamentos Sobre o Arquitectar de Casas Simples”, onde os princípios 

                                            
154 Raúl Lino da Silva (1879-1974) – Arquitecto, pleno conhecedor da arquitectura do século XVI, inicia, 
nos seus primeiros projectos um apego à ideia de enraizamento. Estudou em Inglaterra e Alemanha. Em 
1989 regressa a Portugal, onde conclui os seus estudos. Trabalhou no Ministério das Obras Públicas e foi 
um dos membros fundadores da Academia Nacional de Belas Artes. Mais tarde começava a realizava uma 
reinterpretação do legado arquitectónico português, recusando o modernismo, especialmente no que 
respeita ao urbanismo moderno, e propondo um regresso às raízes, através do conceito de “casa 
portuguesa”. Esta teoria “baseava-se no entendimento do sítio, e na valorização da paisagem, na 
reinvenção dos materiais e no valor da vivência doméstica" na busca de uma identidade cultural. (Tostões, 
2002, p. 164) 
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enunciados pelo autor iriam condicionar a linguagem arquitectónica das pousadas e 

pelos quais “se deveria reger qualquer obra de arquitectura” (Lobo, 2006, p. 22) 

No seu estudo exaustivo, Susana Lobo (2006, p. 115), diz-nos que “paralelamente ao 

ciclo das pousadas de raiz, a DGEMN tinha vindo a concretizar, desde os anos 50, uma 

série de “adaptações a pousada” […] em “estruturas monumentais – castelos, fortalezas 

ou conventos” […] privilegiando-se a integridade física e espiritual do edifício à sua 

“deturpação” por razões de ordem funcional.” Estas novas propostas iriam dar resposta 

às orientações da Carta de Veneza: 

De facto, as intervenções paradigmáticas de Alcino Soutinho, em Vila Nova de Cerveira 

(1972-1982), e de Fernando Távora, em Guimarães (1973/1985), obras que simbolizam 

as duas vertentes de um mesmo conceito- o de “Pousadas de Portugal”, iriam legitimar 

a prossecução de uma política de rentabilização patrimonial que tinha vindo já a ser 

esboçada, desde os anos cinquenta, pela DGEMN, relegando para segundo plano as 

“Pousadas Regionais. (Lobo, 2006) 

Pretendendo dar resposta a estes interesses específicos da indústria do Turismo, e face 

à sua importância no contexto nacional, é criada, em 1979, a ENATUR – Empresa 

Nacional de Turismo. (Decreto-Lei n.º 662/76, Diário da Republica, I Série, n.º 181, 4 de 

Agosto de 1979) 

Na década de 80 é divulgado o Novo Plano Nacional de Pousada. A continuação da 

exploração dos monumentos (maioritariamente adquiridos à instituição religiosa)155 

estava assegurada perante a importância no país. “Adaptação a pousadas em edifícios 

existentes de qualidade, promovendo-se por esta via uma recuperação significativa e 

exemplar do nosso património cultural [cobrindo o] território em consonância com as 

necessidades de cada região” (Lobo, 2006, p. 125) 

Muitas foram as intervenções levadas a cabo pela DGEMN e ENATUR, intervenções 

que, a partir dos projectos de requalificação da Pousada de D. Dinis (pousada histórica) 

e de Santa Marinha da Costa (antigo convento), marcaram o “início de um novo ciclo 

definindo um “caminho metodológico e conceptual” que iria ter diferentes repercussões 

ao longo das décadas de oitenta e noventa.” (Lobo, 2006, p. 142). Os projectos de 

requalificação das Pousadas eram, sobretudo, adjudicados a arquitectos de renome, 

como garantia de uma arquitectura de qualidade, remodelando o património com o fim 

de o tornar agente activo na política de Turismo do país. 

                                            
155 Em Portugal […] quase 90% dos imóveis ocupados pelo Estado são bens de raiz eclesiástica […]. Assim 
se explica e justifica a fraca taxa de construção de edifícios públicos durante a centúria posterior à data da 
extinção das ordens religiosas no País, em 1834.” (Neto, 2001, p. 69) 
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[…] as pousadas, enquanto resultado exclusivo de uma política oficial de turismo, que se 

foi construindo ao longo de todo o século, são um dos reflexos mais nítidos do percurso 

singular da arquitectura portuguesa do século XX. (Lobo, 2006, p. 5) 

Revisitando o subcapítulo anterior, Consciência e Valor, recordamos que o conceito de 

património evoluiu ao longo da história. Durante o século XX a transformação decorre 

de uma constante da própria sociedade, dos conceitos, das designações, das 

concepções e das intervenções de restauro, que perturba o pensamento da acção 

política sobre o edificado. 

Ora tem o país uma diversidade de admiráveis paisagens, de sítios históricos, de riqueza 

monumental, quási desconhecida, que merecem e precisam de ser compreendidos na 

lista de excursões possíveis, e que não o fôram até hoje, á mingua de instalações 

adequadas, á mingua do seu conhecimento e da sua propaganda. (Francisco de Lima 

apud Lobo, 2006) 

Tendo sido utilizado para o culto e posteriormente tendo estado ao cuidado de 

proprietários privados, o Convento de Nossa Senhora da Assunção foi alvo de várias 

intervenções. Em 1995 iria sofrer o seu último processo de restauro, onde viria a ser 

alvo de adaptação a Pousada de Portugal, projecto da autoria do arquitecto José Paulo 

dos Santos. 

José Paulo dos Santos nasceu em 1956. Entre 1975 e 1981, estudou arquitectura em 

Canterbury e design ambiental no Royal College of Arts, em Londres. Recebeu em 

Berlim uma menção honrosa no concurso para a renovação do Edifício Reichstag. Em 

1998 obtém, na mesma cidade o prémio bianual de arquitectura da Bund Deutschen 

Architekten (BDA) e é ainda três vezes nomeado no Prémio Secil de Arquitectura. 

(Santos, 2012) 

Até ao ano de 1984 trabalha em diferentes escritórios de Londres, Nova Iorque e por 

fim, no Porto, cidade onde está estabelecido desde então. A sua obra156 incide 

sobretudo em remodelações, reconversões e ampliações, das quais se destacam o 

Palace Hotel da Curia (1987-1988), Hotel do Buçaco (1987-1992) e o presente caso de 

estudo, a adaptação do Convento dos Lóios a Pousada de Nossa Senhora da Assunção, 

em Arraiolos (1993-1996). (Santos, 2012) 

Exteriormente, o ar mudéjar domina por completo o edifício, nos contrafortes cilíndricos 

[…] que definem os três ramos da nave e os dois da cabeceira, no reboco caiado de 

                                            
156 Para além destas intervenções, destaque ainda para um infantário em Berlim (1996-1999), que recebe 
o prémio anteriormente mencionado, em co-autoria com Barbara Hoidu; e o concurso para o Centro de 
Pesquisa Alfried Krupp, Greifswald, Alemanha (1999); além de habitações unifamiliares, e programas 
menos correntes, como é o caso de dois jazigos. (Santos, 2012) 
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imaculada brancura e na ausência de qualquer decoração. Apenas superfícies lisas e 

volumes simples, bem definidos. Por isso mesmo se torna mais gritante o contraste do 

pesado coro-alpendre, ladeado pela torre sineira, de fortes gigantes de granito 

demarcando superfícies lisas da parede. Neste aspecto, a Igreja de Arraiolos é 

arqueologia viva de sobreposição de duas sensibilidades diferentes, unidas em confronto 

pacífico. (Silva, 2014, p. 111) 

Caracterizado por uma arquitectura rural de traços manuelino, mudéjar e barroco, o 

Convento dos Lóios foi alvo de uma intervenção sem se afastar do passado. O projecto 

“manteve as relações formais e plásticas da Igreja e do convento construídos no século 

XVI, sem anular as intervenções posteriores, de que resultaram a talha barroca e o 

revestimento de azulejos da Igreja e o crescimento do edifício para noroeste.” (Prista, 

2011, p. 167) 

  
Ilustração 93 – Exemplos de uma sala de espera e do bar. (Ilustração Nossa, 2017). 

O IPPAR, organismo competente pela salvaguarda do património, foi quem levantou 

maiores dificuldades ao projecto, apontando insuficiências na análise histórica do 

monumento, na referenciação às recomendações internacionais sobre o património e no 

controlo dos impactos materiais sobre o edifício preexistente. (Prista, 2011, p. 167) 

O processo arquitectónico da adaptação do Convento de Nossa Senhora da Assunção 

a instalação hoteleira, apresenta-se na continuidade da construção existente, em 

estreita relação com a estrutura conventual do edifício (Ilustração 93). É evidenciado o 

controlo sobre o dimensionamento dos espaços respeitando claramente as pré-

existências, resultado de uma comunicação presente no passado. 

O Clássico e Moderno, Antigo e Novo convivem agora num mesmo espaço, articulando-

se entre si naturalmente e, a maior parte das vezes, de forma imperceptível, sem que 

haja do arquitecto o desejo de unidade temporal mas sim claros objectivos poéticos 

(Moura, León e Collová, 2004, p. 77) 
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Uma das principais marcas deixadas pelo arquitecto é a cobertura de alguns espaços 

do antigo mosteiro que mantêm o desenho em abóbada nervurada. Manteve fiel ao 

antigo carácter do convento “reflectindo a vida que nele pulsava, de simplicidade e 

recolhimento mas que se apoiava na agricultura para sobreviver, sendo por isso possível 

encontrar vários motivos agrícolas nos vários espaços da pousada.” (Venda, 2008, p. 

60)  

A abertura da Pousada de Nossa Senhora da Assunção, em Arraiolos, é mais um 

marcante momento […] representando um estimulante desafio à nossa capacidade de 

contribuirmos, de forma sustentada, para o desenvolvimento económico e social daquela 

zona. (Conselho de Administração ENATUR apud Lobo, 2006, p. 140) 

A acção que incidiu sobre este conjunto monástico é gerado por meio de sucessivas 

transformações de que foi alvo o Convento, perturbando, de modo suave, o volume 

construído, mas por sua vez, enriquecendo-o pela expressão que este adquire 

actualmente. 

 
Ilustração 94 – Planta Piso -1 da Pousada do Convento dos Lóios. (Riera Ojeda, 2001, p. 145). 
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Ilustração 95 – Planta Piso Térreo da Pousada do Convento dos Lóios. (Riera Ojeda, 2001, p. 145). 

 
“Como Alcino Soutinho no Convento de S. Gonçalo de Amarante, desenha uma nova 

ala do Convento (Ilustração 95157), esta a encerrar o pátio de serviço […]” (Lobo, 2006, 

p. 146). A progressão nasce de uma correspondência entre a estrutura desenhada pela 

proposta de um novo pátio, a organização espacial por este estabelecida e pelos 

conselhos do passado enquanto sugestões de uma memória de ocupação monástica. 

Esta nova estrutura oferece uma nova sala de refeições, que comunica com aquele que 

era o antigo refeitório do convento. 

Se a arquitectura, como todo o acontecimento organizador de espaço cria circunstância, 

[...] ela não poderá colocar-se numa posição de vítima, mas deverá agir para melhoria 

da circunstância pré-existente. (Távora, 2008, p. 55) 

O projecto da Pousada de Nossa Senhora da Assunção está assente na ideia da 

DGEMN, 1985 de “continuar inovando […] sem prejuízo da autenticidade histórica do 

monumento”. Reproduziu, de certo modo, o que Fernando Távora havia introduzido em 

                                            
157 Consultar os restantes desenhos da Pousada do Convento de Arraiolos disponíveis no Anexo C. 
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Santa Marinha da Costa, “propostas conceptuais e metodológicas”. Premissa também 

mencionada por Susana Lobo (2006, p. 146), ao afirmar que “o novo corpo da pousada 

procura uma continuidade com a preexistência, colhendo nela as “regras” do seu 

desenho, como Távora em Guimarães.” 

Na sua abordagem, o arquitecto assume de modo afirmativo o progresso histórico do 

edifício ao expor as alterações e/ou adições de que o mosteiro havia sido alvo durante 

este progresso. Não pretende alterar a sua circunstância, pretende sim condicioná-la, 

ao exibir uma continuidade autêntica da história.  

[…] aqui, só as celas, o claustro e a Igreja mantêm as suas funções primordiais, sendo 

a sala do capítulo transformada em portaria da pousada e o refeitório em sala de estar. 

A sala de estar, colocada no piso inferior da nova ala, articula-se directamente com o 

pátio ao mesmo tempo que se abre para a paisagem, recordando relações de 

transparência anteriores. (Lobo, 2006, p. 146) 

 
Ilustração 96 – Panorama do Pátio do Convento de Nossa Senhora da Assunção. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
[…] de modo a cumprir o extenso programa de uma unidade hoteleira, a ampliação 

projectada surge em perfeita harmonia tanto com os tradicionais como com os modernos 

conceitos de arquitectura portuguesa. (Venda, 2008, p. 59) 

José Paulo dos Santos pretende que esta nova adição tenha uma leitura inserida no 

restante edificado, sendo contínua, mas ao mesmo tempo tenciona autonomiza-la, tal 

como acontece em Santa Marinha da Costa. Esta medida respeita a memória do lugar 

e não compromete os princípios do silêncio, da existência de um conjunto monástico. A 

presença do plateau a tardoz da pousada continua a incentivar o ritual do recolhimento, 

desta feita, sobre a paisagem (Ilustração 97). A plataforma é resultado de uma ala, onde 

José Paulo dos Santos insere o programa destinado aos trabalhadores da Pousada. 

Lugar contemplado e de contemplação: chave do projecto. (José Paulo dos Santos apud 

Lobo, 2006, p. 146) 
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Ilustração 97 – Panorama da Vista Poente da Pousada de Arraiolos. (Ilustração Nossa, 2017). 

 
O projecto de reabilitação destaca-se pelo seu lado autêntico e pela sua atitude na 

reconversão de uma medida do passado, condicionada pela sua, agora nova, função. 

Atitude reflectida no modo com que se empenha em questões como o ritmo, a 

proporção, a luz, os enquadramentos e o significado de cada material na caracterização 

dos espaços e dos volumes, intimamente relacionados com o contexto.158 

Os seus cantos transmitem-nos, ainda hoje, como que tendo ficado para sempre 

indelevelmente gravados nas suas pedras e no eco das abóbadas, a força das ideias 

religiosas e políticas, o poderio económico e o mistério, que contribuíram para fundação 

e vivência das suas comunidades. (Caeiro, 1989, p.12) 

   
Ilustração 98 – Encontros entre o Passado e o Presente, opções construtivas. (Ilustração Nossa, 2017). 

Sem ostentação, mas com um rigor extremo, consegue simultaneamente o banal e o 

inesperado pelo modo de trabalhar a autenticidade do monumento, que está “associada 

tanto ao «fluir da história» como à «utopia da continuidade» do futuro [sendo] que esta 

                                            
158 A ligação ao núcleo do claustro é feita através de uma sucessão labiríntica de pequenos espaços, que, 
simultaneamente, causam surpresa e curiosidade pelo que a seguir virá. Percurso dinâmico e fluido, é 
explorado ao limite na forma como se alternam os espaços encerrados e diferentes perspectivas/vistas 
sobre os espaços exteriores e a paisagem, com toda a carga lumínica que este jogo de tensões proporciona. 
(Lobo, 2006, p. 146-149) 
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dependia de uma intervenção que assumisse o passado como artefacto do presente”. 

(Prista, 2011,p. 167)159 

“The existing chapel has merely been cleaned and furnished with simples stools and 

tables, handcrafted with care by cabinetmakers […]” (Riera Ojeda, 2001, p. 117). 

Também o mobiliário da Igreja é referenciado por se apresentar intimamente ligado à 

acção de restauração que incidiu sobre a mesma. 

[…] a estrutura existente deverá manter quase intactas as suas presentes qualidades 

espaciais […] a não interferir com a linguagem existente e a gerar as suas próprias 

regras. (Santos, 1994) 

A ocupação monástica aparece valorizada pela acção da arquitectura, gerando uma 

condição à circunstância. Esta condição apresenta-se pela memória, espírito da antiga 

ocupação da congregação de S. João Evangelista. A matéria é a propriedade deste 

volume arquitectónico, sendo através dos materiais tradicionais que são 

compatibilizados o presente e o passado. 

   
Ilustração 99 – Momentos da Reconversão da Pousada dos Lóios. (Ilustração Nossa, 2017). 

Um desenho que não se distanciou do passado, que não o abandonou ao silencio. O 

restauro permitiu revelar o testemunho, sublinhando uma integração com o novo edifício 

que o absorve. Permite-nos afirmar, de acordo com Dean MacCannel160 (1999, p. 55), 

                                            
159 Uma nota biográfica do autor, que no caso das inúmeras intervenções em que os valores tempo, 
passado, monumento concebem o ponto de partida para a restauração, “as suas obras denotam um grande 
equilíbrio […] parecendo ignorar toda a discussão académica em torno do património desde o arquitecto 
Carlo Scarpa liberta-se de sentimentalismos em torno das imagens e formas do passado, conseguindo que 
o reportório moderno que utiliza estabeleça continuidade, como se desde sempre o conjunto fizesse sentido, 
remanescendo o silêncio, atingindo em certa medida a intemporalidade.” 
160 Dean MacCannel (1940-) – Antropólogo americano, estudou na University of California, Berkeley A.B. 
em 1963; posteriormente em 1966 graduou-se em Sociologia Rural na Cornell University, M.S, por fim fez 
um Ph.D. em Sociologia Rural, em 1968. 
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que “pela mediação do turismo cultural, o património edificado será o laço aglutinante 

da sociedade global.” 

Sendo a arquitectura a organização dos espaços internos que interessam à vida dos 

homens, ela só poderá ser correcta na medida em que tais espaços satisfaçam 

realmente às necessidades e funções para que foram criados. Acontece com frequência 

entre nós que os espaços criados através da arquitectura não funcionam cabalmente, e 

isto porque se atraiçoa uma realidade que se conhece, se ignora tal realidade ou os 

próprios utentes de tais espaços não sabem aquilo de que necessitam. […] o homem 

deve encontrar o «seu» espaço, o ambiente criado à escala das suas necessidades […]. 

(Távora, 2008, p. 56) 

“As Pousadas de Portugal são as pedras onde vamos recuperar a alma.” De acordo com 

Susana Lobo (2006, p. 84), regra geral, o programa Pousadas proporciona, 

[…] propostas de irredutível qualidade, que propõem uma interpretação culta e sensível 

dos valores pré-existentes, respondendo com extrema lucidez e rigor às questões de 

contexto e de integração no território, na procura da melhor relação entre a obra e o sítio, 

e valorizando o ambiente em que se inserem, não deixam, no entanto, de afirmar a sua 

inequívoca contemporaneidade, por mais que explorem conotações com a arquitectura 

espontânea local ou arquétipos da construção tradicional.  

Susana Lobo (2006, p. 146) descreve a intervenção como um “permanente equilíbrio 

entre o novo e o velho, em que um clarifica o outro”, com o intuito de dar continuidade 

à pré-existência, um condição inerente à circunstância, conjugada entre os diferentes 

tempos. 

[…] a simbiose entre o antigo e o recente é reforçada pelo sábio uso dos materiais. Utiliza 

o branco, lembrando a caiação alentejana, enriquecendo os planos do convento num 

jogo de múltiplas tonalidades de sombras ao longo dos dias, ao mesmo tempo que vai 

buscar os materiais existentes no antigo edifício para unificar toda a proposta, como é o 

caso, do granito cinza e o pavimento em placas de xisto esverdeado. (Venda, 2008, p. 

59) 

Neste capítulo, dedicado ao património religioso enquanto turismo cultural, as 

preocupações testemunham o valor de apropriar a harmonia do passado com a nova 

função. Torna-se assim importante considerar o ambiente sagrado e o seu espírito na 

valorização do espaço. Todo o potencial estético e sagrado deve ser partilhado com a 

sociedade, “contribuindo para a vivificação e sedimentação de uma memória religiosa e 

cultural, servindo de testemunho de contemplação e fraternidade, enquanto vocações 

do Ser no mundo.” (Azevedo, 1999, pg. 498) 

A história da arquitectura está cheia de exemplos relacionados, com a vida dos edifícios: 

a ampliação de uma parte, acrescentos,[…] relacionados com alterações da utilização 

do edifício ou com novas necessidades representativas […] Teremos que reavaliar toda 
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a gama de opções, que ter em conta a continuidade entre coisas muito diferentes […] 

onde até o feio é necessário. Teremos de aprender a fazer enxertos, inovações, a colocar 

próteses, a movimentar partes e elementos, teremos de aprender a misturar, a amputar, 

a planificar as demolições como planificamos as construções. […] teremos que voltar a 

encontrar beleza em cada nova mudança, na própria transformação. Teremos que 

reconhecer a metamorfose continua e que encontrar, de todas as vezes, um equilíbrio 

estável, instável, possível […]. (Moura, León e Collová, 2004, p. 64) 

No caso da Pousada de Nossa Senhora da Assunção, revemos que “a recuperação e 

adaptação deste convento [confirmou], também, em Arraiolos a valia do projecto 

Pousadas de Portugal, sempre em defesa de um turismo de qualidade capaz de 

respeitar no presente o nosso património cultural e natural para que no futuro seja 

respeitado pela História.” (Conselho de Administração ENATUR apud Lobo, 2006, p. 

140) 

 

4.3. POLO DA MITRA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

[…] o espaço organizado não é apenas condicionado, mas é também condicionante [...]. 

Uma casa, por exemplo, é condicionada na medida em que terá de satisfazer 

determinado programa, contruir-se com determinada quantia, assentar em determinado 

terreno, enquadrar-se em determinado ambiente, utilizar determinados materiais e mão-

de-obra, satisfazer aspectos físicos e espirituais dos seus utentes, etc.; mas, uma vez 

realizada, uma vez traduzida em forma organizadora de espaço, a mesma casa, que 

para existir teve de obedecer a um tão grande número de factores, passa a ser elemento 

condicionante, passa a construir também circunstância e do modo como ela foi resolvida, 

como foram atendidos os problemas que levantou a sua concepção, da atitude tomada 

por quem a projectou, depende muita coisa desde a valorização ou desvalorização de 

um espaço até à felicidade ou infelicidade dos seus moradores. (Távora, 2008, p. 23-24) 

A eficácia que o Homem tem de apropriar as suas condições com a complexidade do 

tecido urbano, compõe um desafio permanente, que deixou marcas nos vários 

territórios. Para além da relação da arquitectura com o tempo, como modo de expressar 

a monumentalidade, também a relação com o espaço é responsável por superar este 

desafio. O edificado destaca-se no espaço, pela função, pela escala e pela forma, mas 

é também definido pela relação que estabelece com os restantes edifícios. 

Manuel Tainha e Vítor Figueiredo têm dado continuidade a um trabalho de pesquisa 

projectual potenciando por uma série de encomendas públicas […] o ensino superior. 

(Lobo, 2006, p. 133). 

Iremos abordar um cenário, dedicado ao ensino, criado a partir de uma existência. Sem 

incidir directamente sobre esta existência, vamos analisar o Convento do Bom Jesus de 
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Valverde enquanto catalisador de um novo volume, o Pólo da Mitra da Universidade de 

Évora. O convento, circunstância, enquanto estímulo para a formação de uma unidade 

de ensino, também ela circunstância. 

Junto à localidade de Valverde, a uma dezena de quilómetros a sudoeste de Évora, a 

diocese eborense, ou Mitra de Évora, instituiu no início do séc. XVI, uma quinta com paço 

episcopal e convento de frades capuchos, da invocação do Bom Jesus. Designado ao 

longo dos tempos de várias maneiras, entre elas Antigo Convento do Bom Jesus da 

Ordem dos Capuchos, Mitra de Valverde, Colégio da Mitra e hoje em dia até como Polo 

da Mitra da Universidade de Évora. (Infante, 2012, p. 3) 

A Mitra de Évora situa-se numa “quinta de descanso e retiro da Câmara Eclesiástica, a 

Sudoeste da cidade e perto da ribeira de Valverde.” (Caeiro, 2005, p. 234) No ano de 

1544, o Cardeal D. Henrique funda nos terrenos desta mesma quinta um Convento da 

Ordem dos Capuchos da Província da Piedade, denominado de Bom Jesus. 

O projecto da Igreja e as primeiras campanhas de obras do Convento do Bom Jesus de 

Valverde inserem-se num momento de transição entre as duas épocas [manuelina e 

renascimento], unidas ainda por linhas de continuidade entre gerações diferentes de 

construtores. (Carral, 1988, p. 10) 

 
Ilustração 100 – Convento do Bom Jesus de Valverde. (Ilustração Nossa, 2018). 

De pequenas dimensões, onde apenas poderiam ser alojados doze frades garantindo o 

seu sustento, iria ser ampliado por ordem de D. Simão da Gama. O Cardeal manda 

também edificar um jardim “e uma casa de campo num espaço contíguo à cerca 

conventual”. 
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Nas Memórias Paroquiais (Maria Grilo apud Caeiro, 2005, p. 234), o conjunto monástico 

aqui desenvolvido é descrito como: 

[…] tem a quinta três capelas, uma a que chamam São João do Deserto […], outra capela 

fundada sobre uma laje e dentro da capela a imagem de São Teotónio […] subterrânea, 

a entrada dela por entre penhas bem apertadas. […] a capela que é redonda tem uma 

tão singular abóbada em forma de concha […] 

Por coroa deste delicioso sítio se ostenta o Convento dos Religiosos da província da 

Piedade que tem por orago o Bom Jesus de Valverde, obra tão regular na arquitectura 

que ainda que pequena, não tem a arte nas obras claustrais. […] É a Igreja a única por 

singular do reino da arquitectura: compõem-se por cinco zimbórios formados sobre trinta 

e duas colunas de pedra de mármore e forma uma regular figura de cruzeiro […]. 

 
Ilustração 101 – Planta Convento Bom Jesus de Valverde. ([adaptado a partir de:] Caeiro, 2005, p. 242). 

 
É uma Igreja de planta central redonda, em cujo corpo se enxertam quatro capelas 

semicirculares, encimadas por lanternins como o núcleo central por uma cúpula. Uma 

série de colunas de mármore completa a sugestão bramantina e, por outro lado, nos 

horizontes longínquos do século VII, recordamo-nos da Igreja bizantina de Montélios […]. 

(Reinaldo dos Santos apud Carral, 1988, p. 22) 

A capela do Convento da Mitra é um dos mais notáveis espaços do renascimento 

português. A capela de “planta em cruz grega (Ilustração 101) constituída por cinco 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   160 

octógonos, funcionando o central como cruzeiro” (Ilustração 102). A passagem entre os 

espaços é reconhecida através do seu desenho geométrico e “a nível espacial, por 

entablamentos de forma quadrada, que interligam os trinta e dois pilares que suportam 

as cinco cúpulas.” (Caeiro, 2005, p. 237). A respeito da geometria e da qualidade por 

esta empregue no espaço, diz-nos Zumthor (2005, p. 21) que “ensina as regularidades 

da linha, áreas e corpos no espaço. A geometria pode ajudar-nos a compreender como, 

na arquitectura, podemos lidar com o espaço.” 

 
Ilustração 102 – Panorama no Interior da capela do Bom Jesus de Valverde. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
A capela-mor é praticamente imperceptível no interior do espaço. A iluminação da 

capela é garantida através da cúpula “sobrelevada por um tambor que integra vãos”. 

(Caeiro, 2005, p. 237) (Ilustração 103 e 104). Existem três altares, onde originalmente 

estavam colocados os painéis referentes à vida de Cristo, sendo a representação da 

Ressurreição, do Calvário e do Presépio, hoje exibidos no Museu de Évora. 

 
Ilustração 103 – Corte sobre Igreja e Claustro. ([adaptado a partir de:] Caeiro, 2005, p. 242) 

 
Ilustração 104 – Vista do 
Tambor a partir do Interior. 
(Ilustração Nossa, 2018). 

 
Observando a ilustração 105, reconhecemos que “o acesso do exterior à Igreja e zona 

conventual é coberto por um alpendre com cinco arcos de volta inteira apoiados em 

colunas de mármore […]” (Caeiro, 2005, p. 238). A capela do Convento do Bom Jesus 

é constituída por duas sacristias, uma das quais funciona enquanto elemento de ligação 

ao espaço monástico. 
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Ilustração 105 – Alçado Principal do Convento do Bom Jesus de Valverde. ([adaptado a partir de:] Caeiro, 2005, p. 242). 

 
A Igreja pelo seu estilo, é de meados do século XVI e representaria um dos primeiros 

reflexos do Renascimento italiano na obra de Torralva […] (Reinaldo dos Santos apud 

Carral, 1988, p. 22) 

O claustro apresenta-se com pequenas dimensões, é por isso apelidado por 

«Conventinho». O claustro forma um quadrado com “dois tramos por quadra, colunas e 

arcos de volta inteira no piso inferior e arquitraves no piso superior.” (Caeiro, 2005, p. 

238). 

   
Ilustração 106 – Entrada e claustro do Conventinho da Mitra. (Ilustração Nossa, 2018). 

Em torno do claustro, encontram-se as dependências bem definidas, localizando-se à 

direita da entrada a sala do Capítulo, a Norte da entrada a cozinha e a sala de refeições 

e ainda a escada de acesso ao piso superior. As salas comunicam com um vazio, 

localizado em cima da cisterna, antigamente servida pelo aqueduto e que abastecia o 

sistema de rega do criado pelos monges. As celas dos monges encontram-se no piso 

superior. 

Em suma, 

As referências de Bom Jesus desenvolvem-se em três momentos distintos, que nos 

traçam o percurso de uma época, condensado numa obra: 
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a) Uma raiz medieval que constitui o ponto de partida do sentido iconográfico, e da 

escolha da forma que o irá expressar. 

b) Uma apropriação da tradição construtiva gótica e manuelina. 

c) Uma mentalidade humanista e renascentista que reflectindo sobre a herança 

medieval a transforma, utilizando um vocabulário clássico. (Carral, 1988, p. 29) 

Uma vez mais, este convento é também alvo de uma transformação. Após a extinção 

das ordens em 1834, é realizado um inventário. Este documento iria referir-se ao 

conjunto monástico como sendo constituído pela “Igreja e a sacristia, pertencente à 

mesma; nove baixos e quinze altos, com o cárcere e a cozinha”.(ANTT apud Caeiro, 

2005, p. 236). 

Encerramos a presente aproximação ao Convento descrevendo a sua envolvente, por 

ser um conjunto edificado de grande interesse, construído entre os séculos XVI e XVIII 

(Ilustração 107). Falamos do espaço central da antiga Quinta do Mitra, do qual se 

destaca o Jardim de Jericó, “um vasto espaço fechado […] para onde abrem vários 

edifícios e capelas”. Entre este o conjunto envolvente e o corpo conventual , exibe-se o 

“um enorme lago circular [Tanque dos Cardeais] construído em placas de mármore, do 

século XVIII e um outro tanque, contíguo a este, ornamentado com elementos em forma 

de concha aplicados numa gruta artificial”. (Caeiro, 2005, p. 240) 

  
Ilustração 107 – Envolvente do convento e Tanque do Jardim de Jericó. (Caeiro, 2005, p. 240) 

As casas religiosas foram centros geradores de vida, não só religiosa como civil e 

artística. Responsáveis pela fixação de populações e crescimento das cidades, 

enriqueceram também a vida pública, o conhecimento e a cultura. (Caeiro, 1989, p. 12) 

Esta afirmação remete-nos para o conjunto descrito anteriormente e também para o 

centro universitário. Ao longo da história, a Quinta da Mitra abrigou funções religiosas, 

residenciais e agrícolas. Aqui foi instalado um Posto Agrário e a Escola Prática de 

Agricultura, posteriormente denominada por Escola de Regentes Agrícolas, que 
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constituem hoje o Pólo da Mitra da Universidade de Évora, enquanto departamentos de 

Ciências Agrárias e Biologia. 

[…] o espaço organizado pelo homem é condicionado na sua organização, mas, uma 

vez organizado, passa a ser condicionante de organizações futuras e daqui que, apenas 

por comodidade de estudo, seja possível separar estes dois aspectos do espaço 

organizado porquanto ele é condicionado na sua elaboração e condicionante na sua 

existência. (Távora, 2008, p. 21-22) 

Algumas unidades da Universidade de Évora ocupam agora os edifícios existentes com 

funções científicas (onde funcionam departamentos de Ciências Agrárias e Biologia e 

serviços de apoio, ilustração 108) e habitacionais. Podemos assim afirmar que o Polo 

da Mitra da Universidade de Évora é composto pelo Convento do Bom Jesus de 

Valverde, a Herdade da Mitra (e o seu conjunto edificado), o Colégio da Mitra e pelo 

complexo habitacional. (Leite e Oliveira, 2007) 

É que a arquitectura é uma estrutura de sentido, e não de significado; isto é: dá sentido 

ao real mas não lhe dá significado. O significado, que é o esteio em que se entrincheira 

a identidade, é-lhe dado pelo uso, nos actos da sua utilização, em suma, pelas formas 

como as pessoas se apropriam dos factos arquitectónicos; sendo certo que se apropriam 

deles não só mediante a razão e o intelecto, mas também com a sensibilidade e as 

emoções, de que a estética será um dos capítulos. […] No dia em que dispusermos de 

uma teoria geral da apropriação, estaremos mais perto de elaborar uma Teoria da 

Arquitectura. (Tainha, 2007, p.12-13) 

Referimos anteriormente, por meio de uma citação, que “as casas religiosas foram 

centros geradores de vida” (Caeiro, 1989, p. 12). Esta realidade é essencialmente 

viabilizada através da arquitectura do espaço existente, neste caso, o Convento do Bom 

Jesus de Valverde. 

Vindos de Lisboa, depois de passarmos o Bairro da Malagueira e de frente para a 

muralha de Évora, viramos em direção a Alcáçovas e, doze quilómetros depois, viramos 

à direita para a Herdade da Mitra. Quando vemos ao longe o conventinho do Bom Jesus 

de Valverde, ladeados por sobreiros e azinheiras, à nossa esquerda vemos os edifícios 

desenhados por Manuel Tainha (1922-2012), nos anos 60, para albergar as novas 

instalações da Escola de Regentes Agrícola. (Santos, 2015, p. 3) 

 
Ilustração 108 – Edifício do Anel. Panorama de um pátio semicircular, projecto do Arq. Manuel Tainha. (Ilustração Nossa, 2018). 



Arquitectura religiosa como paradigma: Potencialidades dos Mosteiros, o caso de Évora 

Luís André Lopes Barreto Gomes Rodrigues   164 

Manuel Tainha161 foi o arquitecto responsável por desenhar, nos anos 60, as novas 

instalações da Escola de Regentes Agrícola e o seu respectivo espaço urbano 

(Ilustração 109). “A biblioteca, bem como todo o anel Superior do Polo da Mitra, foram 

projectados pelos arquitectos Manuel Mendes Tainha e Alberto Reaes Pinto162 

(Ilustração 110). Esta obra é uma das mais belas e importantes da Arquitetura dos anos 

60, do séc. XX, em Portugal.” (Biblioteca Universidade de Évora, 2008) 

  
Ilustração 109 – Escada urbana, Edifício do Colégio dos Regentes Agrícolas. (Ilustração Nossa, 2018). 

                                            
161 Manuel Mendes Tainha (1922-2012) – Licenciou-se em Arquitectura, em 1950, pela Escola Superior 
de Belas-Artes de Lisboa. Em 1959, torna-se membro da "The Architectural Association", de Londres. 
Manuel Tainha foi autor de inúmeros edifícios da arquitectura portuguesa do século XX. Entre eles, a 
Pousada de Santa Bárbara, em Oliveira do Hospital (1955-1971), a Escola Agro-Industrial de Grândola para 
a Fundação António Inácio da Cruz (1959-1963) e a Escola de Regentes Agrícolas de Évora (1960-1966). 
A sua obra foi amplamente reconhecida, tendo sido distinguida com o Prémio da Associação Internacional 
dos Críticos de Arte (1990), o Prémio Valmor e Municipal de Arquitectura pelo edifício da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação (1991) e o Prémio Nacional de Arquitectura pelo mesmo edifício 
(1993), entre outros. Pela sua actividade crítica, recebeu, em 2002, o Prémio Jean Tschumi da União 
Internacional dos Arquitectos. Foi-lhe atribuído o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Técnica 
de Lisboa (2004) e pela Universidade Lusíada de Lisboa (2005). 
162 Alberto Cruz Reaes Pinto (1932-) – Professor Catedrático da Faculdade de Arquitectura e Artes (FAA) 
da Universidade Lusíada de Lisboa (ULL) e Doutor em Arquitectura pela Universidade de Salford-UK. É 
Coordenador do Centro de Investigação e Desenvolvimento, em Território, Arquitectura e Design (CITAD) 
das FAA da Universidade Lusíada. É Director da FAA da ULL. É Coordenador dos cursos de Mestrado em 
Planeamento e Construção Sustentável e da Pós-Graduação em Direcção e Fiscalização de Obras da ULL. 
Foi docente do Curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Iniciou a actividade 
empresarial privada em 1964 na empresa de construção civil ICESA, onde desempenhou cargos de 
Direcção e de Administração (1972-1989) e especializou-se na área da pré-fabricação pesada, na Société 
Fiorio, em Limoux, France, de 1964 a 1967. Foi eleito Académico Correspondente Nacional pela Academia 
Nacional de Belas Artes, em 1995. Foi eleito Presidente do Conselho Regional de Delegados do Sul da 
Ordem dos Arquitectos, no triénio 1999 a 2001. Foi coordenador dos cursos de Formação da Ordem dos 
Arquitectos, lançados em 2000. Foi nomeado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Arquitectos, em 2001 
para integrar a Comissão de Acreditação do Curso de Arquitectura, da Escola Superior Artística do Porto, 
e em 2002 para Presidente da Comissão de Acreditação do Curso de Arquitectura da Universidade do 
Minho. (Pinto e Oliveira, 2010, p. 104) 
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Ilustração 110 – Edifício da Biblioteca e a relação dos corpos diferentes da proposta de Manuel Tainha. (Ilustração Nossa, 2018). 

O projecto da Escola de Regentes Agrícola é composto por dois corpos, que embora 

aparentem ter uma linguagem diferente, estes difundem-se com a criação de um pátio 

semicircular e de galerias “porticadas”. A Sul, encontra-se o bloco administrativo, de 

planta quadrangular. A Norte, a estrutura que comporta as salas de aula que dialoga 

com o pátio pela sua disposição semi-circular e que se desenvolve desde a zona dos 

professores até ao bloco das instalações sanitárias. (Diniz, 2003) 

O corpo vazio que o arquitecto desenha para assim unir os espaços, vai ao encontro 

das seguintes palavras de Zumthor (2005, p. 21-22): 

A arquitectura conhece duas possibilidades fundamentais de formação do espaço: o 

corpo fechado, que isola o espaço no seu interior, e o corpo aberto que abraça uma parte 

do espaço ligado ao contínuo infinito. […] Edifícios que impressionam transmitem-nos 

sempre uma sensação forte do seu espaço. Circundam de uma maneira especial este 

vazio misterioso a que chamamos espaço e fazem-no oscilar. 

Manuel Tainha (Tainha, 2012, 03:16 min), afirma que “quando eu vim ao mundo da 

profissão, não criei um projeto, explicitamente, intelectualmente, idealmente que viesse 

a cumprir ao longo da vida da profissão. […] De maneira que propriamente posso ter 

um destino a cumprir, não tenho é um projeto a cumprir.” Podemos afirmar que um dos 

destinos deste arquitecto, seria tornar-se uma referência pelo seu modo de resolver os 

projectos através do “rigor disciplinar” (Lobo, 2006, p. 133). 

O arquitecto desenvolveu a sua obra afastado do mediatismo, empenhava-se em cada 

projecto a partir das dúvidas dos problemas de projectos anteriores. “Amante do 

desenho, todos os dias na ponta do lápis procurava a resolução dos problemas com que 

se deparava”. (Jesus, 2015, p. 17) 
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                                                              Intervenção Arq. Manuel Tainha                        Convento do Bom Jesus de Valverde 

 
Intervenção Arq. Vítor Figueiredo 

Ilustração 111 – Ortofotomapa Polo Mitra da Universidade de Évora. ([adaptado a partir de:] Google Inc., 2018). 

Depois, ao longe, aparentemente sozinho, no ponto mais alto do monte, entre sobreiros, 

um pórtico comprido maciço em baixo, laminar em cima, sob um telhado de telha 

vermelha, a fazer sombra, aparece em toda a extensão na curva da estrada que sobe. 

O Polo da Mitra de Vítor Figueiredo aparece ao longe após o cruzamento que nos desvia 

do aqueduto que nos acompanhou, desde que se toma a direção da Herdade da Mitra, 

na estrada das Alcáçovas. (Santos, 2015, p. 3) 

Vítor Manuel de Almeida Figueiredo nasceu a 17 de Outubro de 1929 na Figueira da 

Foz , distrito de Coimbra. 

Tenho de facto uma relação profunda e apaixonada pelo Alentejo. Com a planície, com 

as casas e com a gente. Estranhamente nasci na Figueira da Foz, e vivi à beira do mar 

até ir para o Porto, para ser Arquitecto. (Vítor Figueiredo apud Dias, 1996, 03:25 min) 

“Na impossibilidade de entrar na escola náutica e formar-se como capitão de navio 

bacalhoeiro, tal como seria o seu primeiro desejo”, decide estudar Arquitectura. “[…] 

Desde a escola primária o seu jeito para o desenho foi evidente”, então Vítor Figueiredo, 

forma-se na Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1959. (Pereira, 2017, p. 73) 

No decorrer da sua formação académica, concilia a sua aprendizagem com uma 

componente mais prática ao colaborar com vários arquitectos e engenheiros civis, de 

onde se destaca, o já mencionado, Nuno Teotónio Pereira. 

Após o período de formação na cidade do Porto, Vítor Figueiredo inicia a sua actividade 

profissional em Lisboa a partir de 1960. A sua primeira obra identificada foram as 

Unidades de Habitação em Olivais Sul, da Célula C, em parceria com o Arquitecto Vasco 

Lobo, tendo sido o seu primeiro projecto de cariz social. 

Vítor Figueiredo faleceu aos 75 anos, no dia 30 de janeiro de 2004, em Lisboa. Após a 

sua morte, fica a lembrança de um homem com uma ideologia própria, um humor 

característico e uma figura que intimida e interessa a quem estuda a sua obra. (Pereira, 

2017, p. 76) 
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Figura notável da arquitectura portuguesa devido aos excelentes projectos 

desenvolvidos no âmbito da habitação social, tem nos anos 90, oportunidade para 

realizar outro género de projectos. Desta feita de equipamentos colectivos.  

Tainha, ancorado numa prática projectual simultaneamente “ética” […] e de “dimensão 

aventurosa” (apud Nuno Portas) […] e Figueiredo, construindo uma arquitectura de 

espaços e formas poderosos com austeridade e simplicidade de meios: no conjunto do 

Pólo da Mitra (1990-1992/1996), em Évora. (Lobo, 2006, p. 133) 

O caso de estudo escolhido, o Polo da Mitra da Universidade de Évora nasce da vontade 

de perceber a influência de uma existência monástica para um edificado relacionado 

com este tipo de património. Foi mencionado o projecto de Manuel Tainha nesse mesmo 

sentido, embora tenhamos optado por estudar a estrutura desenhada por Vítor 

Figueiredo. 

Partimos da ideia de circunstância enquanto geradora de circunstância. Neste caso, 

Espaço Monástico enquanto gerador do Polo da Mitra da Universidade de Évora, um 

espaço dedicado ao Ensino. 

 
Ilustração 112 – Pólo da Mitra. (Ramos, 2009, p. 140). 
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Ilustração 113 – Espaço de chegada aos Edifícios projectados pelo Arq. Vítor Figueiredo. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
O espaço entre os edifícios é o gerador da própria arquitetura (…) não se trata de 

espaços intersticiais, o espaço é gerador, aliás, desde o princípio que é isso, é o que se 

mantém desde o projeto. (Vítor Figueiredo apud Santos, 2015, p. 4-5) 

Perante a afirmação de Vítor Figueiredo, reconhecemos uma vontade de reproduzir a 

pré-existência, o conjunto que envolve o edifício. Uma interpretação de um claustro. O 

espaço de chegada ao edifício proposto pelo arquitecto. Este vazio é o gerador de 

espaços (Ilustração 113). 

[...] a importância de que as formas se revestem na vida dos homens, [...] e como 

consequência, a responsabilidade que assume cada homem ao organizar o espaço que 

o cerca. E tal responsabilidade surge exactamente pelo facto de o homem saber que a 

organização do espaço, tendo de satisfazer e atender à circunstância, não é por esta 

«fatalmente determinada» - e daí a possível intervenção activa do organizador. (Távora, 

2008, p. 46) 

O desenho do Polo da Mitra é determinado numa espécie de desafio ao tempo. 

Estimulado a partir da necessidade que a Arquitectura tem de tempo, de densidades e 

de acumulação. O edifício divide-se em vários módulos, que estabelecem relações 

tensas entre si, com grande enfoque sobre a paisagem, na tentativa de criar um edifício 

da génese do sítio, com o ambiente do sítio, com história e contexto. (Dias, 1996, 11:00 

min)   

Onde as construções se vão, no tempo, juntando e somando, criando espaços. É esse 

o ponto de partida, não é uma situação impositiva de mais um ou dois edifícios onde se 

vão dar aulas, onde existe ensino universitário. É de facto uma situação mais remetida 

para o controlo, ou para uma proposta, de espaço exterior que articulasse o programa. 

(Vítor Figueiredo apud Dias, 1996, 11:00 min) 
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A intenção de Vítor Figueiredo ao povoar o construído através de elementos como 

arcadas, “grelhas” e vãos, deve-se a um propósito. O tempo. Este tema eleva-se através 

de uma densificada construção, onde as composições se “sobrepõem [umas às outras] 

criando a ilusão.” Manuel Graça Dias (1996, 11:38 min) admite ser “um desafio perigoso, 

este, feito ao tempo” mas conclui sublinhando “que Vítor Figueiredo [o] resolve, com 

mestria.” 

Se ao conseguir isso, era de facto o nosso desejo […] aquilo que acontecesse aqui, era 

como que já cá estivesse e fosse aproveitado para uma instalação de ensino. Se lá está 

algo disso [dessa intemporalidade], se lhe foi retirada a violência da presença do 

arquitecto que fez o seu objecto, se conseguimos depurá-lo, óptimo. (Vítor Figueiredo 

apud Dias, 1996, 12:08 min) 

Conforme nos diz Graça Dias (1996, 02:05 min), Vítor Figueiredo tem expressado por 

diversas vezes a relação muito especial e próxima que tem com o Alentejo. Não só com 

a presença de montes alentejanos que encontram planícies, mas também com as 

gentes e com as construções. Em suma, com a paisagem natural, mas também com a 

paisagem construída do Alentejo. O projecto tem como intenção a “organização 

harmónica daquele espaço com que a natureza nos prodigalizou, batalha essa cuja 

vitória constitui um «sine qua non» da felicidade do homem”. (Távora, 2008, p. 9) 

A paisagem e o ambiente também interferem na arquitectura. Cada cidade tem uma 

atmosfera própria e quem projecta deve entendê-la, captar essa atmosfera que têm todas 

as cidades que é uma espécie de vocação da forma que se vem escrevendo ao longo 

dos séculos. (Muñoz Cosme, 2008, p. 175) 

 
Ilustração 114 – Esquiço de Vítor Figueiredo para o Polo da Mitra da Universidade de Évora. ([adaptado a partir de:] Milheiro, 

2009d, p. 155). 
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Através do esquiço de Vítor Figueiredo (Ilustração 114), revemos a força que a 

paisagem tem na definição da sua proposta, assim como o edificado pré-existente. Toda 

a envolvente faz parte do seu objecto. As presenças do aqueduto e do Convento do 

Bom Jesus de Valverde indicam que estes elementos foram preponderantes nessa 

mesma decisão. 

Este edifício, as novas instalações da Universidade de Évora no Polo da Mitra, reflecte 

a relação evidenciada por Manuel Graça Dias163. Reflecte ainda um acumular de 

memórias, “a paixão pelos longos muros brancos expostos ao sol, ou pela colocação 

das necessárias armadilhas ao aprisionar desse mesmo sol.” (Dias, 1996, 02:16 min). 

  
Ilustração 115 – Jogos de luz. Vistas de “armadilhas”. (Ilustração Nossa, 2018). 

[…] Já atentaste bem nas casas típicas de Évora? Não nos pormenores pitorescos, mas 

na maneira como foram concebidas e construídas para defender os habitantes dos 

rigores dum sol implacável? Tudo se conjuga para o efeito: a grande espessura das 

paredes, que isola; a pequenez das janelas, que evita a excessiva luminosidade e não 

deixa entrar o calor; o branco da cal, que reflecte o sol e não absorve o calor; os páteos 

onde há sempre uma zona de sombra; as amplas varandas e terraços onde se goza o 

fresco do cair das tardes; e mais e mais… (Francisco Keil do Amaral apud Lobo, 2006) 

As palavras de Francisco Keil do Amaral164 reforçam a ideia de uma construção 

vernacular alentejana. São características que Vítor Figueiredo também reconhece e as 

                                            
163 Manuel Graça Dias (1953- ) – Arquitecto formado na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 
1977. Iniciou a profissão em Macau, como colaborador do Arq. Manuel Vicente (1978-1981). 
164 Francisco Keil do Amaral (1910-1975) - Arquitecto, formou-se na EBAL entre 1928 e 1934, tendo 
trabalhado inicialmente com Carlos Ramos. Foi um dos primeiros arquitectos portugueses cuja actividade 
revelou uma plena consciência moderna, tendo-se desde o início afastado das oscilações entre 
nacionalismo e modernismo, procurando uma terceira via onde articula valores de genuinidade com a 
modernidade tranquila da arquitectura holandesa referenciada a Dubok. A partir de então a sua obre define 
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executa de modo palpável. A sensibilidade que o leva a tomar certas decisões no 

presente projecto, provém de uma busca intensa, que leva Vítor Figueiredo a afimar que 

“[…] do Mar, já se disse que era grande e profundo como a alma humana. Eu suponho 

que procure na planície, o Mar” (Vítor Figueiredo apud Dias, 1996, 03:47 min). A este 

respeito, o arquitecto acrescenta ainda que “a planície é uma presença constante, mas 

não obsessiva. Uma presença entre a paisagem e o Polo, como se se interpusessem 

elementos, “uma situação quase barroca”. 

 

 
Ilustração 116 – Polo da Mitra da Universidade de Évora, Arq. Vítor Figueiredo. (Ilustração Nossa, 2018). 

                                            
um quadro de resistência à ortodoxia do modernismo internacionalista e do tradicionalismo historicista. A 
funcionalidade estrita das primeiras obras passa a conviver com a organicidade atenta aos locais, e a 
austeridade das formas acusa articulações volumétricas mais complexas, ao mesmo tempo que o encontro 
entre a arquitectura e a natureza era sempre motivo de cuidado desenho e escolha de materiais. (Tostões, 
2006, p. 269) 
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O elemento de ligação entre os dois edifícios já construídos é um espaço contrastante 

(Ilustração 117). “É um elemento autónomo, com uns maciços sobredimensionados, 

tanto construtivamente, como conceptualmente, como ainda, visivelmente.” (Santos, 

2015, p. 5) 

   
Ilustração 117 – Estrutura entre os dois edifícios das novas instalações do Polo da Mitra. (Ilustração Nossa, 2018). 

O projecto do Polo da Mitra da Universidade de Évora, é o [...] exemplo maior desse 

esforço de depuração, não simplesmente da forma, mas da sua contaminação por 

referencia explícitas da cultura arquitectónica [...] (Spencer, Maldonado e Borges, 2015, 

p. 11). 

O espaço criado por Vítor Figueiredo é transmitido ainda por uma certa rigidez presente 

na fachada autoritária e na articulação volumétrica dos edifícios. De modo oposto à 

fachada Sul que é composta por uma empena cega (Ilustração 118), é criada uma 

modelação “de rendilhar o muro branco de linhas de sombra. […] Paredes para recortar 

as sombras, como as grelhas. […] A Mitra como obra que revela a sombra, na paisagem, 

que nos protege, da paisagem.” (Santos, 2015, p. 7) 

Esta rigidez contrasta com o grande dinamismo com que somos presenteados no 

interior. Os espaços interiores são trabalhados numa sucessão fluída dos espaços, 

caracterizados pelo cuidado nos detalhes construtivos que oferecem um novo carácter. 

Estamos perante um diálogo de luz e sombra que estimula o espaço, relacionando-os.  

Entrar no edifício, e sentir as memórias de coisas antigas, através corredores em 

abóbada, os espaços remetem para o tradicional estabelecimento de ensino. Dentro de 

cada sala, de cada laboratório, de cada espaço mais restrito, que se sentisse o verde da 

planície do monte do lado oposto à Mitra, uma descoberta. (Vítor Figueiredo apud Dias, 

1996, 05:35 min) 
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Ilustração 118 – Alçado Sul de um dos volumes do projecto. (Ilustração Nossa, 2018). 

 
No decorrer do programa televisivo de Manuel Graça Dias, o autor descreve os 

interiores da, já construída primeira fase, nova instalação da Herdade da Mitra. 

Caracteriza-os como sendo “inesperáveis e imprevisíveis”. De modo figurado, “porque 

são construídos como se, por dentro, as estruturas já existissem desde sempre, 

imutáveis.”  

   
Ilustração 119 – Momentos das Novas Instalações do Pólo da Mitra de Évora. (Ilustração Nossa, 2018). 

Acrescenta ainda que no percorrer do espaço se descobrem agradáveis surpresas pela 

presença da luz, pelo jogo com que Vítor Figueiredo promove a entrada da luz no 
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edifício. A respeito da luz, completa dizendo que “estancam, quando deixam de ser 

necessárias, ou se transformam noutra coisa, fazendo-nos supor visitar um labirinto e 

não apenas um arrumado de salas e laboratórios isolados, pontoados pela 

generosidade dos corredores atravessados de luz.” 

Este cuidado iminente do espaço criado por Vítor Figueiredo leva-nos a transcrever as 

palavras de Siza Vieira (a respeito de Frank Lloyd Wright): 

Interessa-me o conceito de orgânico em arquitectura no […] relacionamento entre todos 

os elementos da construção, de tal modo que o todo e as partes se geram e influenciam 

mutuamente. Sincretismo e não pressupostos formais. (Siza, 2009, p. 85) 

A proposta de Vítor Figueiredo não foi concluída. O projecto, segundo o próprio, iria 

figurar uma planta de carácter “exógeno, um pouco, mas importantíssimo neste 

sistema”. O projecto conta ainda com uma biblioteca e um auditório. Diz-nos Figueiredo, 

que “há um pormenor engraçado no alçado Sul da instalação, o tratamento da pala entre 

dois panos fechados, onde acaba em bico, com o sentido de anunciar um novo edifício 

projecto que não foi ainda construído.” (Dias, 1996, 09:07 min) Relativamente ao 

“pormenor engraçado” retratado por Vítor Figueiredo, acrescentamos ainda que, 

Há momentos em que circulamos no exterior do conjunto e não vemos o telhado. Vemos 

o bordo em aresta da laje do plano exterior da fachada e, só mais ao longe, lá atrás ou 

lá em cima, o maciço branco dos lanternins que iluminam o corredor, sem que dele se 

veja o vidro. No topo chaminés metálicas. (Santos, 2015, p. 6) 

A comunicação directa com os espaços monásticos foi prevista em projecto. Apesar 

disso, não foram ainda construídos os dois claustros a Norte do edifício. Neste mesmo 

objecto, falta a continuação do corpo. Este volume é muito importante, pois contém a 

galeria de arcadas virada a nascente. Segundo Vítor Figueiredo é necessário este 

volume completo, “no sentido de o objecto subsistir”. 

Além dos vazios dos claustros, faltam ser construídos ainda dois elementos. “Sendo um 

mais fundamental, pela tensão que cria com um edifício já construído.” (Dias, 1996, 

05:05 min) Esta tensão seria criada com a construção do edifício a Sul dando origem a 

uma nova rua, a um novo gesto urbano. 

[...] Projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação 

de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer 

outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio 

entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele 

conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem. (Távora, 

2008, p. 74) 
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Queremos, no entanto, deixar claro que o edifício desenvolvido por Vítor Figueiredo 

justifica por si só a sua qualidade, o seu espaço, a sua condição. Mas a sua 

circunstância é gerada pelo espaço que o envolve. Neste caso, a aproximação ao 

Convento do Bom Jesus de Valverde influencia através da proximidade, da escala, da 

materialidade e da história. Conforme Aloïs Riegl (2013, p. 110), […] renegar o novo por 

ser novo equivale a sacralizar o passado e negar à contemporaneidade seu próprio 

direito à história. 

O espaço monástico é assim o reflexo de um ideal, de uma visão do mundo, de um 

sistema de valores que tudo organiza e modela. Razões de ordem espiritual e material 

exercem um papel decisivo na escolha dos locais de edificação […]. (Martins, 2006, p. 

87) 

“[...] O sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, duas 

situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história.” (Eliade, 1992, 

p. 14-15) Relativamente ao Polo da Mitra da Universidade de Évora, podemos observar 

como, através de eventos históricos estas duas realidades se encontraram. Hoje 

permanecem envolvidas. O Convento do Bom Jesus, o contexto do sítio e da respectiva 

história, são a circunstância da concepção um novo espaço, desta feita dedicado ao 

ensino. Dialogam dois espaços de gerações diferentes, que partilham uma linguagem 

semelhante. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Longe do mundo dos homens, da cidade e dos espaços agrícolas domesticados pela 

mão inventiva do génio humano, o isolamento em locais ainda não alterados pelo homem 

implicava uma literal integração ecológica do indivíduo. A interacção directa com a 

natureza e as suas criaturas, sem que isso implicasse uma intervenção destruidora, foi, 

sem dúvida, uma das linhas constantes no movimento monástico da Antiguidade. 

(Franco, Mourão e Gomes, 2010, p. 29) 

O Homem desde sempre se questionou pela origem da sua existência. Esta intriga foi 

sendo atribuída a um ser superior e, até certo período da história, a Ele foi dedicada a 

vida humana. Em Sua honra foram construídos inúmeros exemplares daquilo que agora 

denominamos por monumentos e mesmo a própria arte foi sendo justificada em relação 

a uma entidade divina.  

Os mosteiros partilham de várias características dos lugares que possuem a qualidade 

da sacralidade. Em primeiro lugar, a diferenciação em relação ao espaço profano 

envolvente. Vários aspectos permitem esta característica: a participação dos lugares na 

História sagrada (como em Roma ou no próximo Oriente), a transformação de um espaço 

em lugar do divino, nomeadamente pelo aparecimento de imagens milagrosas, ou a 

presença de corpos santos e de relíquias. (Teixeira, 2008, p. 10) 

O acto de conceber um espaço ao Homem gerou condições para a existência de vida, 

tal como a arquitectura concebe espaço para que nela se conserve a vida. Começámos 

por isso o nosso estudo baseado naquela que consideramos ser a «Memória 

Monástica» que nos chega a partir dos conjuntos arquitectónicos fundados pelas 

ordens.  

Concluímos o primeiro capítulo com a definição de património, sendo os mosteiros 

exemplos deste. Compreendendo que a permanência de estruturas herdadas pelos 

nossos antepassados conduz a uma composição arquitectónica que transmite o diálogo 

entre o passado e o presente. Estas estruturas são o reflexo da identidade do sítio 

enquanto testemunho vivo do desenvolvimento histórico do lugar, são portadoras do 

passado que se constituem inspiração para as gerações futuras165. 

O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por isso, 

eles têm o dever, na ordem moral, de organizar com harmonia, não esquecendo que, 

mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado, até porque o espaço que ao 

homem é dado organizar tem os seus limites físicos. (Távora, 2008, p. 27) 

                                            
165 […] Cada fracção da história estratificada de um edifício representa mais do que um simples fragmento 
material, é o testemunho de uma determinada época, de determinada forma de pensar e construir ou, por 
outras palavras, é a memória de um passado que importa entender e preservar. (Lacerda, 2006, p. 7) 
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A presente investigação teve como base o estudo espaço monástico, o modo como este 

ainda subsiste no mundo enquanto realidade monástica, enquanto objecto dinâmico e 

enquanto causa de circunstância. O espaço e o seu contexto afirmam-se, portanto, 

imprescindíveis ao arquitecto. Este é o actor do gesto que revela as propriedades 

existentes no lugar. Este gesto pode compreender uma certa passividade na medida 

em que, como nos diz Vítor Figueiredo, a acção do homem pode existir sem que exista 

“violência da presença do arquitecto que fez o seu objecto”, conseguindo depurá-lo. 

Variam a luz, as formas naturais dos terrenos e a sua constituição, variam os climas, 

variam os conceitos de vida física e espiritual, variam as técnicas, variam os usos e 

costumes… varia, numa palavra, a circunstância de cada um desses mundos diferentes 

de formas que o homem criou. (Távora, 2008, p. 23) 

A consciência do valor do património, como foi visto, é já uma circunstância antiga. Não 

existe uma norma autoritária para o respeito empregue no património. O passado conta-

nos que, ao longo do tempo, o modo de intervir nos monumentos foi um tema discutido. 

Posteriormente foram concebidas leis e “Cartas” para regularizar o modo de abordar 

este tema, destacando-se a Carta de Atenas. No capítulo «Reutilização dos Espaços 

de Culto», além do aprofundamento sobre o enredo mundial, analisámos o caso 

português relativamente às acções que conturbaram o desenvolvimento monástico, 

mas, 

Apesar de ter sido sucessivamente esbulhada de uma grande parte, se não mesmo de 

maior parte do seu património cultural, sobretudo com a expulsão dos Jesuítas pelo 

Marquês de Pombal, com a extinção das ordens religiosas em 1834 e com a Lei da 

Separação de 1911, a Igreja continua detentora de um apreciável património cultural, 

que urge conservar, proteger e valorizar, colocando-o ao serviço da sua finalidade 

específica mas sem esquecer a necessidade de garantir, dentro do possível, a sua 

usufruição por toda a comunidade humana. (Pedrosa, 1997, p. 302) 

A passividade anteriormente enunciada por Figueiredo é decorrente da consciência e 

do valor de cada caso. E o estudo dos três casos convergiu neste mesmo sentido, pela 

predominância da existência, adaptado ao conceito de circunstância de Fernando 

Távora. Das intervenções expostas neste trabalho, o sucesso é considerado pela 

postura do Homem perante o mosteiro, pelo respeito a uma pré-existência, pela 

interpretação e leitura da história, de modo a não perder a sua circunstância. 

No capítulo «Habitar os Mosteiros – Ebora Liberalitas Julia», revemos esta atitude 

nos três casos, atitude semelhante mas diferentes abordagens. O Convento da Cartuxa 

mantém tanto as suas propriedades físicas como funcionais. A, agora, Pousada do 

Convento de Arraiolos, mantém grande parte da sua linguagem monástica, alterando a 
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sua função. O Polo da Mitra da Universidade de Évora, ainda que sem o seu projecto 

concluído, habita em relação ao Convento do Bom Jesus de Valverde. O Homem 

interferiu no seu espaço, sem que tivesse alterado a sua experiência. 

Através deste estudo observamos que não existe um modo de operar universal, mas 

que cada edificado tem o seu valor, a sua história. Cada edifício é único e deve ser 

encarado como tal. Cabe ao Homem intervir com extrema sensibilidade, percebendo de 

que modo deverá manter presente, o passado. Em suma, revela-se muito importante 

estudar a arquitectura do passado para a perceber e para poder projectá-la para o 

futuro. 
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 ANEXO A 
Mapas de Portugal – “Principais centros populacionais nos séculos XIV e XV”, “O 

povoamento em 1320-1321 segundo o rol das Igrejas, da mesma data. Cada ponto 
indica uma ou mais Igrejas, conforme indicado” e “O povoamento em 1422 segundo 

o rol de besteiros do conto da mesma data. Cada círculo indica o número de 

besteiros assinalado”.166 
 
  

                                            
166 (segundo A. H. de Oliveira Marques) Mapa 1 (Dias, 1994, p. 24), Mapa 2 (Dias, 1994, p. 26), Mapa 3 
(Dias, 1994, p. 27) 
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O povoamento em 1320-1321 segundo o rol das Igrejas, da mesma data. Cada ponto indica uma ou mais Igrejas, conforme 
indicado. 
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O povoamento em 1422 segundo o rol de besteiros do conto da mesma data. Cada círculo indica o número de besteiros assinalado 
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Ordem Cronológica da Construção dos Mosteiros e Conventos na Diocese de Évora 

(Ilustração Nossa, 2017) 
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 ANEXO C 
Desenhos técnicos Pousada do Convento dos Lóios 
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Ilustração 120 – Planta Piso 1 da Pousada do Convento de Arraiolos (Orientada a Este). (Riera Ojeda, 2001). 
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Ilustração 121 – Alçados Norte, Oeste e Este da Pousada do Convento de Arraiolos, respectivamente. (Riera Ojeda, 2001) 
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