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RESUMO 

A presente dissertação, remete-nos para a compreensão e importância da conservação, como 
ação de preservação e salvaguarda do Património, para que este não seja esquecido e, consiga 
assim, adaptar-se às necessidades atuais tal como à comunidade. 

Como forma de conservar e salvaguardar esse Património, é necessário a compreensão e 
análise dos contextos em que o edificado se insere, e como este, interfere na atribuição de 
um novo uso.

A compreensão dos contextos onde se inserem os Conventos, e que estes ajudaram a 
construir, permite entender quais os valores inerentes ao lugar, sendo eles tangíveis e 
intangíveis. Assim, é possível compreender como podemos transpor os valores do passado 
para o presente, dando-lhe continuidade para o futuro.

É fundamental para a preservação das memórias, dos valores inerente ao local, e das 
vivências que se encontram na pré-existência, a compreensão de como uma leitura clara e 
estratigráfica da envolvente, que lhe atribuiu um contexto específico, nos indica qual o uso 
que deveríamos dar à pré-existência, como forma de incluir todos os valores ali existentes. 

Desta forma, iremos investigar, a possibilidade de construir metodologias de intervenção, 
capazes de preservar e transmitir os valores inerentes às pré-existências.

Palavras-chave

Arquitetura; Património; Contexto; Conventos; Valores;
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ABSTRACT

This dissertation brings us to the understanding and importance of conservation, as an action 
of preservation and safeguarding of Heritage, so that it’s not forgotten, and there for, can be 
adapt to the current needs as well as the community. 

As a way to conserve and safeguard this Heritage, it is necessary to understand and analyze 
the contexts in which this building is inserted, and how it interferes with the attribution of a 
new use. 

Understanding the contexts in which the Convents are inserted allows us to understand which 
values are inherent to the place, which are tangible and intangible. This way, is possible 
understand how we can transpose the values from the past to the present, giving it continuity 
for the future. 

It is fundamental for the preservation of memories, the values inherent to the place, and the 
experiences that are in the pre-existence, the values inherent to the place, and the experiences 
that are in the pre-existence, the understanding of how a clear stratigraphic reading of the 
surroundings, which gave it a spefic context, can indicates us the use that we should give to 
the pre-existence as a way of including all the values there. 

We will investigate whether it is possible to construct intervention methodologies capable 
of preservation the values inherent in pre-existences, this ensuring that the same values are 
transmitted to the future generations. 

Keyword

Architecture, Heritage, Context, Convents, Values;
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Introdução 

O contexto desta dissertação passa por compreender como os contextos dos Conventos, 
conseguem influenciar a determinação de um novo uso. A problemática do Património 
Arquitetónico, mais especificamente do que se encontra em ruína sem um uso associado, é a 
inserção de um novo uso que contribua para a sua salvaguarda e valorização, e também, que 
continue a ter um valor identitário para as comunidades que com eles convivem. 

A consciencialização sobre esta problemática, alerta-nos para a importância da salvaguarda e 
valorização dos contextos e envolventes dos Conventos, que contribuem para a autenticidade 
das casas conventuais, como estas se relacionavam e influenciaram as comunidades e lhes 
deram identidade. Os espaços envolventes dos monumentos contribuem para uma leitura 
clara dos mesmos, dando-lhes identidade e significado. 

A conservação requer a fixação de uma envolvente visual apropriada e de outras 
relações que contribuam para o significado cultural do lugar. [...] A envolvente 
visual pode incluir aspectos como o usos, a implantação, o volume, a forma, a escala, 
o caracter, a cor, textura e os materiais (ICOMOS-Australia (1979-1999) Carta de burra - Carta para 

aconservaçao de lugares de significado cultural , artigo 8° - Envolvente apud. Barranha, 2016:67) 

A extinção das Ordens Religiosas, levou a que as casas conventuais ficassem devolutas, 
fazendo com que na maior parte dos Conventos (os que não foram vendidos e conservados) 
acabassem em ruína, modificando assim a sua identidade, fazendo com que a população se 
afastasse dos Conventos e modificando também a contextualização paisagística do lugar.  

É esta afeição de que os contextos são portadores, que suscita o entusiasmo de o compreender, 
valorizar e preservar, e de que forma este se relaciona com os imóveis e como aproximavam 
o Homem do lugar, tornando-os em elementos essenciais da paisagem. A necessidade de 
compreender como é que após todo o desenvolvimento de instrumentos de proteção e 
conservação das envolventes, estas continuam a desaparecer, fazendo com que os bens 
classificados dos quais fazem parte, percam um pedaço da sua identidade e significado, é o 
mote desta dissertação.



22

As envolventes dos imóveis classificados, contêm fragmentos deles mesmos, demostram as 
alterações no território, retratam as vivências do edificado e do lugar, sendo:

situações reais ricas em todos os géneros de formas, materiais e não-materiais, isto 
é “cheios de espaços, natureza e história, cujas formas e significados latentes podem 
ser tornados aparentes e palpáveis(...)” (Lisa Diedrich, Entre a tabula rasa e a museificação. [trad] 

apud. Cardoso, 2013:94) 

A necessidade de uma leitura clara dos contextos, de uma leitura estratigráfica do território, 
recai sobre a imprescindibilidade destes, para a verdadeira compreensão do imóvel, e para 
uma correta análise do mesmo, para que seja possível o desenvolvimento de uma metodologia, 
que permita o uso dos contextos para a determinação de um re (uso), tendo por base, todos 
os valores que lhe são intrínsecos, o papel que os Conventos tiveram na transformação e 
alteração do território onde se encontram implantados, bem como a relação que mantinham 
com a comunidade local e como as modificaram. 

Motivação

Como motivação para a presente dissertação, surge a necessidade continua de conhecimento, 
como parte da realização académica, que se transforma, posteriormente, em realização 
pessoal e profissional. Assim, a Arquitetura está eternamente ligada a questões fundamentais 
como a história, memória, lugar, que está em constante contato com o tempo e o espaço.

O tema de investigação, surgiu a partir do estado de ruína Convento de São Francisco 
do Monte, tornando-se assim no mote para esta investigação. Nos Conventos, que ficam 
obsoletos, e perdem o seu uso, impossibilitam a reinserção de frades. Então a questão é como 
se podem definir novos usos compatíveis com os Conventos?

Assim, considera-se de interesse, novas preocupações sobre o existente, para tratar os 
Conventos, as suas envolventes e os seus valores, sejam eles tangíveis (valor arquitetónico, 
artístico) ou intangível (memória, autenticidade, integridade, identidade, cultura, pessoas), 
como elementos fundamentais e integrantes da conservação do Património Arquitetónico. 

Desta forma, começou-se o desenvolvimento de estratégias com a capacidade de atuar sobre 
as pré-existências, sem comprometer os seus valores, materialidade, como forma de lhes 
conceber uma nova forma, adaptada à atualidade.
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Problemática 

A necessidade de salvaguardar o Património, é uma preocupação da atualidade, tornando-se 
muitas vezes, alvo de intervenções incorretas, que compromete os seus valores de memória, 
autenticidade e integridade. Em alguns casos, é esquecido, ou ignorado, a sua relação com 
o lugar, a sua envolvente e o contexto em que se inserem. Esquecendo estas relações que 
o edificado estabelece com o lugar, são criados novos lugares, espaços, e são dadas novas 
funções aos Conventos, que atualmente e aparentemente não se encontram compatíveis com 
a vivência do lugar do contexto e da sociedade. 

No decorrer na presente dissertação, foram encontradas algumas questões pertinentes, que 
nos propomos a responder: 

- Como é que o contexto, a comunidade e o lugar, se tornam fundamentais na determinação 
de um re(uso) em Conventos?

- Quais os valores que se encontram presentes nas envolventes, resultado das intervenções 
realizadas pelas casas monásticas, que devem ser salvaguardados?

- Não deveriam ser todos os valores presentes no lugar, sejam eles tangíveis ou intangíveis 
objeto de projeto?

- Sabendo que as Cartas e recomendações sobre Património referem que a salvaguarda do 
mesmo, também pressupõe a salvaguarda das envolventes, de que forma é que estas podem 
contribuir para a atribuição de novas funções aos Conventos?

Objetivos 

A dissertação procura associar a componente prática e teórica, como argumento para discutir 
a temática do Património, a sua conservação e reabilitação, com maior confluência no papel 
do contexto na determinação de um novo uso para os Conventos. Mais especificamente, 
procura-se perceber como o contexto, o lugar, a envolvente, a sociedade e as pessoas (da 
comunidade onde estão inseridas as casas monásticas) influenciam a determinação de um 
uso correto no ato de conservação do Património. 

Atualmente, a ideia de Património tem surgido como resposta à necessidade da sociedade 
estabelecer um vínculo com o passado e os seus valores, desta forma, é necessário proteger 
esse legado, cultura e memória, para um melhor entendimento da nossa evolução, para que 
os valores e a história a ele associado, não sejam esquecidos. 

Com base na temática, e tendo em conta a investigação teórica, pretende-se responder com 
clareza à importância dos contextos dos Conventos, e de que forma os devemos aplicar no 
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ato de conservação do objeto de estudo. 

Estado da Arte

Como forma de responder às questões fundamentais levantadas pela temática desta 
dissertação, com clareza, cientificidade e originalidade, dessa forma, a perspetiva e 
comentários de Catarina Almeida Marado na sua tese de doutoramento Patrimonio 
Conventual y periferia. La salvaguardia de los antíguos espácios conventuales del Algarve 
e do seu livro Arquitetura conventual e cidade medieval: a formação e os impactos dos 
sistemas urbanísticos mendicantes em Portugal (séc. XIII-XV), bem como outros artigos 
sobre este tema da mesma autora, Juan Carlos Ruiz, com a sua tese de doutoramento El 
entorno de los bienes inmuebles de interes cultural, associados com cartas, convenções 
e recomendações sobre a salvaguarda dos sítios e das envolventes dos bens patrimoniais 
imóveis, contribuíram para a formação teórica desta dissertação. John Brienckerhoff com 
The world itself, in Discoverinh the Vernacular Landscap e o texto de Lisa Diedrich Entre 
a tabula rasa e a museificação que aparece no livro de Isabel Lopes Cardoso, Paisagem e 
Património, que se tornaram fundamentais para o entendimento do tema desta dissertação.

Nos casos de referência, as informações retiradas do Catálogo de exposição, O Convento 
dos Capuchos, Vida, Memória, Identidade, da Câmara Municipal de Almada, foram 
fundamentais para o entendimento do Convento da Nossa Senhora da Conceição. Cadernos 
de Alferrara, de J. Delgado Rodrigues, Sofia Aleixo, Telmo Pina e Victor Mestre, foram 
imprescindíveis para compreender a intervenção realizada no Convento de São Paulo de 
Alferrara. No caso do Mosteiro de São Martinho de Tibães, a revista Património Estudos, foi 
a principal referência para perceber o processo de intervenção no Mosteiro e na sua cerca. 

O livro A Importância do Convento Arruinado de S. Francisco do Monte em Viana do 
Castelo, Actas do Colóquio Manuel de Boaventura: 1985: Arqueologia de Alberto Antunes 
de Abreu, Maria Manuela Arezes, José da Cruz Lopes, assim como todo o fornecimento 
literário e fotográfico fornecido pelo Arquivo Municipal de Viana do Castelo e pelo Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, contribuíram para o melhor entendimento do caso de estudo. 

Metodologia de trabalho

Como forma de responder corretamente à questão de investigação levantada nesta dissertação, 
foi necessário estabelecer quais os passos necessários que teríamos de dar. 

Assim, o primeiro passo, foi compreender o significado do conceito de Património, e quais 
os valores que lhe estão associados, como forma de nos esclarecer para a fragilidade do 
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Património e a necessidade da sua salvaguarda. Associado ao conceito de Património, surge 
a necessidade de compreensão do Património Arquitetónico dos Conventos, perceber os 
valores do mesmo e respeitar a sua história.

Após o entendimento do conceito Património e os valores que os Conventos contêm, foi 
necessário perceber a relação dos Conventos com o território e como estes o transformaram. 
Assim, conseguimos analisar as envolventes como parte do Património e também como 
salvaguarda dos Conventos, percebendo o seu papel na envolvente. 

O próximo passo, foi investigar quais os valores inerentes às envolventes, e como estes ainda 
hoje se encontram presentes no local. 

Assim, com a informação recolhida e interpretada, foi possível compreender como o 
contexto influencia a determinação de um novo uso em Conventos, e deu-nos uma base para 
analisarmos os casos de referência abordados. Desta forma, conseguimos analisar o caso 
de estudo de uma forma correta, e propor um uso que se adapte ao imóvel e a toda a sua 
envolvente. 

Estrutura

Propõe-se como estrutura de dissertação, a sua divisão em quatro capítulos, e uma conclusão 
sobre a relação entre os mesmos.

O primeiro capítulo apelidado de “O Património e a sua envolvente”, onde nos remetemos 
para a noção de Património Arquitetónico, como a envolvente é parte integrante do mesmo, 
bem como o Património Arquitetónico dos Conventos, o seu relacionamento com o território, 
as transformações e ações que incidiram sobre o mesmo, e como as envolventes fazem parte 
integrante da salvaguarda dos Conventos.

Após a sua clarificação, somos levados para o segundo capítulo “O contexto na determinação 
do re(uso)”, onde abordamos os valores presentes nas envolventes e nos contextos, bem 
como uma hipótese de metodologia de intervenção para o uso dos contextos, como base para 
a determinação de um novo uso.

No terceiro capítulo, “Casos de referência”, procuramos estudar e perceber a partir de outros 
projetos, a adequação da temática e dos critérios estabelecidos com base na hipótese de 
metodologia de intervenção interpelada no segundo capítulo.

No quarto capítulo, intitulado “Convento de São Francisco do Monte”, onde é introduzido o 
caso de estudo experimental, com autoria própria, onde o grande objetivo é a representação 
da temática, respondendo à questão problemática desta dissertação.
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Figura  [1]: Vista aerea de um Convento e da sua envolvente
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CAPÍTULO I
O Patrimonio e a sua envolvente
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Preâmbulo

Atualmente, o conceito de Património, tem um valor associado às necessidades da sociedade 
atual criar uma vínculo entre o presente e o passado, como forma de compreensão das origens. 
A compreensão desse conceito, bem como o do Património Arquitetónico dos Conventos e 
os seus valores intrínsecos, associados à compreensão das envolventes dos mesmos, são 
essenciais para a correta compreensão destes bens patrimoniais imóveis.
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1.1 O Património Arquitetónico 

A necessidade de compreensão do conceito de Património e da sua valorização, nos dias 
de hoje, recai sobre a maneira de pensar da sociedade atual e com a sua ânsia de perceber e 
assimilar o passado, a origem das coisas. Neste sentido, devemos ter o cuidado de conservar 
o que verdadeiramente é património, de forma a não deixarmos às futuras gerações um 
legado errado do nosso passado e presente. 

Assim, começamos por compreender o conceito de Património. Património origina do latim 
patrimonium significa, no sentido literal da palavra, segundo o dicionário:

Herança paterna; Conjunto de bens de família, transmitidos por herança; Conjunto 
de bens ou valores de interesse económico pertencente, a uma pessoa, instituição 
ou empresa; Bem ou conjunto de bens, de natureza material ou imaterial, de 
reconhecido interesse (cultural, histórico, ambiental, etc.) para determinada região, 
país, etc. (património in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2018. [referência de 04 de Outubro de 2018]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/

lingua-portuguesa/patrimonio)

O Património, consiste assim, no modo de preservar uma herança deixada pelos nossos 
antepassados, que dessa forma ajudam a estabelecer vínculos entre o passado, presente e 
futuro. Tal continuidade, permite que a sociedade satisfaça a sua necessidade de se estabelecer 
e conectar com o passado, conhecendo-se e criando uma identidade. 

Segundo a UNESCO1, o património é (...) a obra ou conjunto de obras com significado 
cultural, nas quais a comunidade reconhece valores específicos de autenticidade e com eles 
se identifica. (UNESCO (2001) Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, Artigo 7.o. apud. Barranha, 

2016:27). 

Dessa forma, entende-se o património como sendo hereditário, uma marca, um fragmento 
deixado pelo passado de valores tangíveis e intangíveis, que nos permite conhecê-lo e instaurar 
um vínculo entre nós e os nossos antepassados. A compreensão do que é verdadeiramente 
património, ajuda na perceção da memória que nos deixaram, dos ensinamentos do passado, 
da maneira de pensar social, técnica e conceptual. A sua preservação e valorização é 

1  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Procura salvaguardar o património 
cultural.
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necessária, para que consigamos passar o mesmo vínculo às futuras gerações, como nos foi 
legado. 

Das ruínas aos monumentos, dos centros históricos às aldeias rurais, alguns dos, elementos 
que nos são deixados pelo passado, e o representam, carecem de proteção, independentemente 
se estes são tangíveis ou intangíveis. 

O património é definido como a conjugação das ‘criações e dos produtos da natureza 
e do homem que, na sua integridade, constituem, no espaço e no tempo, o ambiente 
em que vivemos. O património é uma realidade, um bem da comunidade e uma 
valiosa herança que pode ser legada e que convida ao nosso reconhecimento e à 
nossa participação’. 
O conceito de património acima definido pretende abranger muito mais do que 
apenas edifícios construídos num passado mais ou menos distante. 
O património não se limita a um tempo, nem passado nem futuro. 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. (ICOMOS-
Canada French-Speaking Committee (1982) Charter for the Preservation of Quebec’s Heritage (Deschambault 

Declaration) – “Definition of Heritage and Preservation” [trad.] apud. Barranha, 2016:27).

O Património, faz parte da cultura das sociedades. Faz cultura, como a cultura faz Património, 
sendo ele material ou imaterial, tornando-o num elemento imprescindível para a compreensão 
da evolução de uma comunidade, bem como de um lugar. A sua salvaguarda, estabelece uma 
ligação direta com o passado, e consequentemente com o futuro, conseguindo assim, garantir 
a passagem do legado às gerações do futuro. O entendimento do conceito de Património, 
serve como ‘rampa’, para a compreensão dos restantes conceitos que lhe são adjacentes, 
que permitem um melhor entendimento dos diferentes tipos de Património e como estes são 
classificados e preservados.

O Património Arquitetónico, que se insere na caracterização do Património Construído2, é 
entendido, como todo o edificado com valor e interesse para as futuras gerações. Este tipo 
de património engloba todo o tipo de edifícios, que contribuam para a história de um local. 

2  Património Construído ou Imóvel, compreende monumentos, conjuntos arquitectónicos e sítios constru-
ídos11, abrangendo edifícios e estruturas, tanto em contextos urbanos como rurais. Incluem- -se também 
no património construído os objectos móveis e os elementos decorativos que fazem parte integrante desses 
mo- numentos, conjuntos e sítios e, em certos casos, as respectivas envolventes, designadamente as zonas de 
protecção (European Heritage Network (s.d.) Cultural Heritage Thesaurus, pp. 49, 70 e 154 [trad. e adaptado] 
apud. Barranha, 2016:31)
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São todos os:

 (...) conjunto das estruturas físicas (os edifícios ou estruturas construídas e 
seus componentes, os núcleos urbanos e seus componentes, as paisagens e seus 
componentes) às quais determinado individuo, comunidade ou organização 
reconhece, num dado momento histórico, interesse cultural e ou civilizacional, 
independentemente da natureza dos valores em que esse interesse radique, 
designadamente: valor arquitetónico (artístico, construtivo, funcional), valor 
histórico ou documental, valor simbólico e valor identitário. (IHRU, IGESPAR (2010) 
Património Arquitectónico - Geral (Kits património n.o 1, versão 2.0), p. 8 [adaptado]. In Barranha, 2016:35). 

Assim, o Património Arquitetónico engloba todo o edificado que contenha valores de 
interesse para a comunidade. Engloba imóveis de carácter monumental, bem como, aqueles 
cuja história de formação, características e por vezes a sua envolvente, são encarados como 
relevantes, no espaço e tempo em que foram construídos, constituindo assim, um elemento 
fundamental para a compreensão daquela época (desde a sua construção, estilo artístico às 
vivências que contém de quem o habitou). 

O Património Arquitetónico, é necessário para o entendimento das comunidades antigas, 
o seu método construtivo, funcional e o valor artístico. É também necessário, servindo de 
ferramenta para a compreensão da evolução da Arquitetura, desde a Antiguidade até aos dias 
de hoje, bem como os fatores que as caracterizavam. 
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Figura [2]: Património, a nossa herança.
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1.1.1 Os Conventos e seus valores

No caso específico dos Conventos, estes integram o Património Arquitetónico, devido à 
história que se encontra intrínseca ao edifício, desde os seus materiais, método construtivo, 
até às vivências do espaço e a maneira como este era habitado no passado.  Da sua construção, 
evolução construtiva, que demonstra o engenho dos construtores da época, até mesmo ao seu 
completo abandono, conta a história do edifício, bem como do local e da comunidade em que 
se encontravam naquela época especifica. 

Os valores inerentes aos Conventos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, que os transformam 
em Património Arquitetónico são aqueles que carregam elementos que necessitam de ser 
salvaguardados e levados para o futuro e as futuras gerações. É exemplo o valor histórico, 
que não são apenas as evidências físicas do passado que estes representam, mas também pelo 
papel que desempenharam na história. 

A autenticidade, que transmite conhecimento, diz respeito à qualidade de um monumento, 
das suas características substanciais, provadas pela história, desde a sua origem até ao seu 
estado atual, retratando assim as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Não é 
algo que possa ser incorporado no objeto arquitetónico, é algo que já existe, apenas tem de 
ser revelado, mostrando os seus valores culturais e sociais.

Autenticidade: é a qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores 
culturais através dos seus atributos materiais e dos seus valores intangíveis, de 
uma forma verdadeira e credível. Depende do tipo de património e do seu contexto 
cultural. (ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid - Critérios para a Conservação do Património 
Arquitectónico do Século XX, Glossário. apud. Barranha, 2016:48).

A identidade, consiste em todos os elementos que nos caracterizam (ou um objeto), desde a 
sua aparência até a sua personalidade. Dessa forma, a identidade é entendida como

 (...) referência coletiva englobando, quer os valores atuais que emanam de uma 
comunidade, quer os valores autênticos do passado. (Conferência Internacional sobre 
Conservação (2000) Carta de Cracóvia - Princí- pios para a conservação e o restauro do património construído, 
Anexo - Definições. apud. Barranha, 2016:44).
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As obras do passado, retratam o modo de pensar social, técnico, estético de cada geração, 
tornando a identidade num valor fundamental para a compreensão e integração do Património. 

A integridade, que contém todo o significado do lugar, incluindo todos os bens materiais 
e imateriais, neste sentido, a integridade é a medida da conservação do estado original na 
sua totalidade, do património construído e seus atributos e valores. (ICOMOS-ISC20C (2011) 
Documento de Madrid - Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Glossário. apud. 

Barranha, 2016:50). Assim, a integridade nos edifícios monásticos-conventuais, inclui todos 
os elementos que expressam o seu valor, como resultado de uma tecnologia de construção 
especifica do seu tempo, bem como, elementos fundamentais na compreensão dos valores 
imateriais, da sua tipologia, organização, entre outros.

O valor Histórico é igualmente considerado, uma vez que esse valor não são apenas as 
evidências físicas do passado que estes edifícios representam, mas também pelo papel que 
desempenharam na história. Contém história incorporada desde a sua construção até ao 
momento em que foi abandonado ou convertido para outra função, que se tornam importantes 
para a sua envolvente e o seu contexto, marcando o lugar e um determinado tempo na história.

O valor Arquitetónico, encontrado nos Conventos, compreende todos os elementos de um 
edifício, e como estes contribuíram e representam o período arquitetónico em que foram 
construídos. Assim, o seu valor arquitetónico provém dos materiais utilizados, do seu estilo 
arquitetónico e das técnicas construtivas utilizadas, que contribuem para a compreensão 
de como se construía. A importância deste valor, recai na necessidade de preservar a 
autenticidade dos edifícios e dos seus valores culturais e sociais para futuras gerações.  

O valor Artístico, que consiste em todos os elementos que sejam dotados de grande valor, 
está ligado ao tempo e aos valores da época em que as obras foram realizadas. No caso dos 
Conventos, este valor artístico recai sobre o espólio existente, principalmente na zona da 
igreja, em elementos decorativos e ainda na arquitetura do edificado. Este último, torna-se 
importante, devido à expressão que contém, da sua época de construção. 
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O valor Cognitivo ou de Memória leva-nos à definição fundamental de monumento 
histórico3, perante a sua capacidade de transmitir a herança de uma sociedade às gerações 
futuras, sendo assim, um elemento importante para a sociedade onde esta inserido como algo 
a salvaguardar para a conservação da memória dessa mesma sociedade. 

Os valores Religiosos e Espirituais, das igrejas, templos, conventos, mosteiros e restantes 
locais de cultro, carregam, para os crentes, um valor espiritual. Esse valor, pode ser 
identificado também em locais, que foram de culto, mas não têm mais esse fim, ou por 
estarem devolutos, em ruína, ou por terem uma nova função, mas ainda contêm esse valor 
inerente no lugar. 

A identificação de diferentes valores fundamentais associados aos Património Arquitetónico 
dos Conventos é imprescindível para a valorização do mesmo, bem como para a compressão 
das vivências, do pensamento social, técnico e conceptual de cada época, sociedade e 
comunidade, conseguindo passar estes conhecimentos sobre o passado a futuras gerações, 
bem como a correta conservação destes edifícios. 

3  O monumento é uma entidade identificada pelo seu valor e que constitui um suporte da memória. Nele, a 
memória reconhece aspectos relevantes relacionados com actos e pensamentos hu- manos, associados ao 
curso da história e ainda acessíveis. (Conferência Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia 
- Princípios para a conservação e o restauro do património construído, Anexo - Definições. apud. Barranha, 
2016:58).

Figura [3]: Exemplo de valor arquitetónico e artístico
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1.2 Os Convento e o território 

Os edifícios monásticos- conventuais, são um testemunho da relação entre o sítio e o 
edificado, transformação da paisagem, bem como formação de valores tangíveis e intangíveis. 
Contribuem para a memória e identidade dos lugares em que se inserem, sendo que estes, 
em maior parte, criaram sítios através deles mesmos, estabelecendo assim vínculos com a 
topografia do lugar. 

Ao transformar os sítios em que se implantam, os Conventos criam modelos de estruturação 
do solo, organização do espaço, e consequentemente a criação de novos lugares. Os lugares 
de implantação dos Conventos, dependiam de cada Ordem Religiosa, podendo ser urbanos4 

ou rurais5, sendo que os que se implantavam nas zonas rurais, mantinham uma ligação com 
a comunidade em que se inseriam, bem como se preocupavam em que o local fosse fértil e 
com águas nas imediações. 

Assim, os Conventos têm um papel preponderante no território e na sua alteração e crescimento 
urbano. Estes souberam adaptar-se ao sítio, adaptando a sua arquitetura, e através da mesma, 
construindo lugares. Assim, as casas conventuais que se instalavam em lugares como montes 
ou vales férteis, criavam uma maior ligação com a natureza. 

(...) edificados em lugares de boa acessibilidade, com potencial de crescimento 
populacional, e exercendo grande influência nas comunidades através da acção das 
Ordens Religiosas, são eles muitas vezes os polos de crescimento urbano e fixação 
de populações (...) (Salvador, 2013:99)

O impacto que as casas conventuais tiveram no território, terá dependido mais das 
caraterísticas sociais, políticas e económicas de cada cidade e das suas dinâmicas de 
desenvolvimento, do que da cronologia da instalação de cada convento. (Marado, 2018:226)

4  São exemplos os Conventos construídos no movimento do conventualismo, da Ordem Franciscana, privile-
giando a disciplina regular da vida comum de estilo monástico, praticavam a regra com dispensas pontifícias, 
em matéria de pobreza, sendo que muitos deles mantinham escolas públicas. (Secretariado Nacional da Pas-
toral da Cultura [em linha] [Referência de 27 de Novembro de 2018] Disponível na Internet <https://www.
snpcultura.org/franciscanos_em_portugal_oito_seculos_espiritualidade_cultura_acao_social.html>)
5  Como por exemplo, os Conventos do movimento da observância, da Ordem de São Francisco, eram im-
plantados em zonas rurais ou sítios ermos, privilegiavam a oração mental e a pregação popular. (Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura[em linha] [Referência de 27 de Novembro de 2018] Disponível na Internet 
<https://www.snpcultura.org/franciscanos_em_portugal_oito_seculos_espiritualidade_cultura_acao_social.
html>))
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Segundo Catarina Marado6, as ações que são inseridas nos territórios pelas implantações 
dos Conventos, podem ser resumidas em três tipos de ações, atração do crescimento urbano, 
contenção da expansão e renovação do espaço urbano. 

Numa perspetiva generalizada, as casas conventuais que foram construídas, funcionaram 
como elementos geradores de crescimento urbano. A atração através dos conventos, gerou 
novos núcleos populacionais formados junto aos seus muros, ficando assim, as casas 
conventuais rodeadas pelos espaços urbanos. Exemplo deste tipo de ação foi o Convento dos 
Menores de Évora. Esta casa, devido à sua construção, tornou-se num edifício dinamizador 
do crescimento urbano, formando um conjunto habitacional junto dos seus muros, que já era 
identificado como Arrabalde de São Francisco. (Marado, 2018:228)

Os edifícios monásticos-conventuais, funcionaram como geradores de crescimentos, mas 
também funcionaram como obstáculos a esse mesmo crescimento, sendo essa ação chamada 
de contenção. Esses obstáculos, muitas vezes impossíveis de ultrapassar, forçaram a malha 
urbana a contornar os muros dos Conventos. Devido a esse contorno, surgiram aglomerados 
que se foram desenvolvendo ao longo do perímetro das casas conventuais e/ou alinhamentos 
encostados aos muros das cercas dos Conventos. (Marado, 2018:229) Um exemplo deste tipo 
de ação, ocorreu no Porto, onde, como consequência de dois Conventos mendicantes7 

ficarem encostados um ao outro, criou um obstáculo ao crescimento urbano, ficando as 
cercas dos dois Conventos envolvidas por linhas contínuas de habituação. (ibidem, 2018:230)

A terceira ação, a renovação, diz respeito ao impacto que os Conventos tiveram no 
crescimento urbano, e como estes contribuíram para a renovação do planeamento das 
cidades. Os Conventos tiveram grandes impactos na estruturação e na definição da paisagem 
urbana. Quer através de processos de agregação, como são exemplos o engrandecimento 
dos seus edifícios, a ampliação dos seus perímetros, a intervenção nos espaços defronte dos 
seus templos, ou o isolamento num só quarteirão (Marado, 2018:231) ou também por processos 
de desagregação, como as ações de parcelamento das suas cercas. (ibidem,) Um exemplo dado 
por Catarina Marado, é da cidade de Lisboa, onde por consequência das primeiras casas de 
frades conterem grandes hortas, criaram obstáculos ao crescimento da cidade, e onde os 

6  No livro Arquitetura conventual e cidade medieval: a formação e os impactos dos sistemas urbanísticos 
mendicantes em Portugal (séc. XIII-XV) página 225.
7  São os Conventos de São Francisco e de São João Novo, que ficaram separados por um caminho. (Marado, 
2018:229)
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Conventos mendicantes contribuíram para a renovação da mesma.8

No processo de crescimento urbano, os Conventos tiveram um papel fundamental, 
funcionando como pólos dinamizadores, promovendo a expansão do território na sua direção, 
mas também, construindo barreiras para impedir a expansão em determinadas direções. 
Como consequência, transformaram as áreas da sua implantação, desde o momento da sua 
fundação.

No caso dos espaços rurais9, os Conventos que se instalaram nestes locais, eram protagonizados 
pelas tendências observantes que surgiram no seio das ordens mendicantes, a partir do final do 
século XIV.  As fundações dos eremitas, caracterizavam-se pela necessidade de se isolarem, 
e por sua vez, levou-os a procurar locais solitários. (Marado, 2007:90) Assim, estes Conventos, 
não tinham grande influencia sobre o território.

Os Conventos com fundações periurbanas, não parece que tiveram grande influencia na 
capacidade de transformar o seu território envolvente, com consequência da sua distância do 
perímetro urbano, resultando assim, numa influência reduzida ou inexistente. 

Su papel fue más el de consolidación de una determinada vía de acceso junto a 
la cual se implantaban, creando y afirmando recorridos que sólo más tarde se 
transformarían en vehículos de la expansión urbanística. (Marado, 2007:116)

Os Conventos com fundações periurbanas10, só se tornaram veículos de expansão urbana, 
após a extinção das Ordens Religiosas e, por consequência, partida dos frades, onde a cidade 
avançou e se tornou vizinha desses Conventos. (Marado, 2007:116)

Os Conventos, com fundações urbanas, rurais ou periurbanas, tiveram um papel preponderante 
no desenvolvimento do território, sendo durante a sua existência ou após o desaparecimento 
dos frades. Mesmo os de fundação rural, que não tiveram impacto no desenvolvimento 

8  Foi entre os reinados de D. João II e de D. Manuel que se deram estas renovações. No final do reinado de 
D. João II, o Prior de São Domingos libertou a parte sul do seu recinto conventual, conhecida como Horta 
dos Frades, para a construção do Hospital Real de Todos-os-Santos (Marado, 2018:232) tendo sido ampliado 
no reinado de D. Manuel, com a aquisição de casas aos Dominicanos. (ibidem)
9  Os Conventos com fundações rurais, não tinham qualquer relação com o espaço urbano. (Marado, 2007:91)
10  Estavam localizados entre o espaço urbano e o rural, fora dos grandes aglomerados urbanos, mas dentro 
da sua área de influência. Mas mesmo estando localizados num espaço natural, relacionavam-se de alguma 
forma com a cidade. (ibidem)
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territorial, contribuíram para a ‘estagnação’ do território, conseguindo assim, seguir as regras 
impostas pelas suas Ordens, mas também, como forma de manter intacta a sua envolvente 
até aos dias de hoje, servindo de exemplo para esse tipo de edifícios. 
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1.3 A envolvente como parte do Património 

O espaço, que resulta de relações humanas, cria e deixa marcas impressas na paisagem, 
tornando-se num testemunho, que regista informações e histórias do passado. As envolventes, 
são pedaços da estratigrafia do lugar, que acumula memórias, que ao serem somadas, 
constroem um lugar único e um lugar de memória. Memória essa, que em conjunto com a 
paisagem e a comunidade, constituem uma ferramenta fundamental de reforço da identidade 
e singularidade do local.

A proteção dos contextos e dos lugares dos bens patrimoniais, tem se mostrado importante 
para a salvaguarda dos mesmos, através do carácter tangível e intangível das envolventes. 
A envolvente de um monumento/edifício, faz parte integrante do espírito do mesmo, da sua 
memória, sendo indispensável, dar continuidade a esse carácter do lugar. A sua salvaguarda, 
permite a criação de um vínculo entre o presente e o passado, bem como entre o edificado e 
a envolvente.

O conceito de Património Arquitetónico, sofreu alterações importantes ao longo do século 
XX. A sua noção inicial, englobava apenas elementos isolados, tento posteriormente, sido 
alargado ao território e às envolventes dos objetos patrimoniais, sendo que mais recentemente 
atingiu uma dimensão intangível, territorial e ambiental. 

O património arquitectónico europeu é constituído, não só pelos nossos monumentos 
mais importantes, mas também pelos conjuntos de construções mais modestas das 
nossas cidades antigas e aldeias tradicionais inseridas nas suas envolventes naturais 
ou construídas pelo homem.
Durante muitos anos, apenas os monumentos de maior relevância foram protegidos 
e restaurados, sem ter em conta o contexto envolvente. Ora, estes monumentos 
podem perder uma grande parte do seu carácter se a sua envolvente próxima for 
alterada. Por outro lado, os conjuntos edificados, mesmo na ausência de edifícios 
excepcionais, podem apresentar uma especial atmosfera que os qualifica como obras 
de arte, diversificadas e articuladas. Estes conjuntos devem, pois, ser conservados, 
tal como se apresentam.
O património é uma expressão da História e ajuda-nos a compreender a importância 
do passado na nossa vida actual (Carta da Europa, Estrasburgo. 1975:2)
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Através da XV Assembleia Geral do ICOMOS, realizada em 2005 em Xi’na na China, 
intitulada “Os monumentos e os sítios no seu contexto – conservar o património cultural 
nas cidades e paisagens em processo de mudança” foi direcionada para a proteção das 
envolventes e dos contextos do Património Arquitetónico. Estes definem que, 

O entorno de uma edificação, um sítio ou uma área de patrimônio cultural se define 
como o meio característico seja de natureza reduzida ou extensa, que forma parte 
de – ou contribui para – seu significado e caráter peculiar. (ICOMOS- Declaração de Xi’an 
sobre a conservação do contexto dos edifícios e sítios do património cultural)

Nesta declaração, defende-se que o contexto pressupõe uma relação com diferentes aspetos 
(ambientais, sociais, espirituais), que lhe confere um carácter intangível. Salienta também, 
a ânsia de reconhecer os contextos dos monumentos, para o seu significado integral, e por 
consequência, a criação de instrumentos que promovam a conservação dos contextos.

Mais tarde, em 2008, a XVI Assembleia Geral do ICOMOS em Quebec, “Declaração sobre a 
preservação do espírito do lugar (spiritu loci)”. Esta declaração, reconhece que os contextos 
fazem parte do espírito do lugar. 

Reconhecendo que o espírito do lugar é composto por elementos tangíveis (sítios, 
edifícios, paisagens, rotas, objetos) bem como de intangíveis (memórias, narrativas, 
documentos escritos, festivais, comemorações, rituais, conhecimento tradicional, 
valores, texturas, cores, odores, etc.) e que todos dão uma contribuição importante 
para formar o lugar e lhe conferir um espírito, declaramos que o patrimônio cultural 
intangível confere um significado mais rico e mais completo ao patrimônio como um 
todo, e deve ser considerado em toda e qualquer legislação referente ao patrimônio 
cultural e em todos os projetos de conservação e restauro para monumentos sítios, 
paisagens, rotas e acervos de objetos. (ICOMOS- Declaração de Québec. sobre a preservação do 
“spiritu loci”)

Assim, estas duas declarações, demonstram a necessidade e importância da 
proteção dos contextos dos bens patrimoniais, através do seu carácter tangível11 

e intangível que realçam o espírito do lugar. As envolventes e os contextos dos bens 
patrimoniais imóveis, em Portugal, são protegidos através das chamadas, Zonas de 

11  Estes são os elementos mais importantes, e os que vamos procurar, de forma a que contribuam para a 
definição do re (uso)
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Proteção. Estas consistem em uma zona de protecção configura um perímetro em volta de 
um bem cultural imóvel, dentro do qual não podem ser realizadas obras sem autorização 
administrativa. (European Heritage Network (s.d.) Cultural Heritage Thesaurus, p. 63 [adaptado] apud. Barranha, 
2016: 69)

Na legislação estão previstos dois tipos de Zonas de Proteção, a Zona Geral de Proteção 
(ZGP), que consiste numa reposta imediata ao processo de classificação de um imóvel, 
abrangendo uma área com um raio de 50 metros a partir dos limites externos do imóvel. 
A Zona Especial de Proteção (ZEP), resulta de um processo legal, e visa a proteção do 
enquadramento paisagístico do imóvel e as perspetivas, desde que sejam relevantes para o 
contexto do bem imóvel. Estas Zonas Especiais de Proteção são definidas a partir das curvas 
de nível do terreno, ou é estabelecida a partir de elementos referenciais na paisagem (cristas 
de montes, cumeadas, servidões de vistas, cursos de água, entre outros) (IHRU, IGESPAR (2010) 
Património Arquitectónico - Geral (Kits património, no 1, versão 1.0), pp. 86-87. apud. Barranha, 2016: 70)

A salvaguarda dos contextos e das envolventes dos bens imóveis, torna-se indispensável para 
a preservação da identidade e autenticidade dos mesmos, através do seu carácter tangível e 
intangível. 
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1.3.1.  A envolvente como salvaguarda dos Conventos

Ao longo dos tempos, o território vem a sofrer importantes transformações, devidas ao 
crescimento urbano, que produzem alterações significativas nas envolventes dos bens 
patrimoniais imóveis, elevando assim, a necessidade de compreensão do contexto e 
envolventes desses bens, como forma de os preservar.

As envolventes dos bens patrimoniais imóveis, contêm fragmentos dele mesmo. Faz parte 
do edificado, como amostra das alterações realizadas nesse local, retrata as vivências do 
edificado e do local, bem como, faz parte integrante da comunidade onde este se insere. Os 
lugares dos mesmos, são:

 situações reais ricas em todos os géneros de formas, materiais e não-materiais, isto 
é “cheios de espaços, natureza e história, cujas formas e significados latentes podem 
ser tornados aparentes e palpáveis(...)” (Lisa Diedrich, Entre a tabula rasa e a museificação. [tradu.] 
apud Cardoso, 2013:94)

No caso específico dos edifícios monásticos-conventuais, estas envolventes, contêm 
informação fundamental, para o verdadeiro entendimento sobre os valores inerentes a este tipo 
de edificado. As envolventes, demonstram (muitas vezes quando não existe documentação 
histórica sobre o edifício), o porquê da implantação do edifício naquele local, uma vez que 
as diferentes ordens religiosas tinham critérios específicos de localização, que funcionavam 
como uma afirmação da sua doutrina espiritual. 

As ordens monásticas que edificavam os Conventos em lugares afastados das cidades, 
criavam uma maior ligação e relação com a Natureza, sendo os lugares de eleição montes ou 
vales férteis. Com o afastamento das cidades, e com a implantação em locais mais irregulares, 
a arquitetura assume o papel de protagonista, fazendo com que se criassem relações com 
o lugar e com a topografia, surgindo assim um novo lugar que definia um Genius Loci 

específico, relacionado com aquele território. 

As envolventes dos Conventos, contêm elementos que as transformaram, tornando-as únicas. 
Desde o desbravamento de terras ao encaminhamento de caudais para regas dos campos. 
Aquele território, foi transformado após a implantação dos Conventos, fazendo com que 
estes elementos, transformem as envolventes em exemplos únicos, contribuindo assim para 
o espírito do lugar (spiritus loci). 
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Dessa forma, as envolventes dos Conventos, fazem parte dele mesmo, sendo capaz de 
transmitir a gerações futuras, através de valores medidos pelo significado do passado, a 
história sobre o edifício, o lugar da sua localização e a sua construção, sobre as alterações 
que este sofreu ao longo dos tempos, demonstrar como viviam/habitavam o edifício e a sua 
envolvente, bem como, que tipo de relação este mantinha com a comunidade onde se inseria. 

As envolventes contribuem para a preservação da memória e da identidade dos lugares em 
que se inserem. A sua preservação torna-se indispensável para a salvaguarda dos Conventos, 
sendo que fazem parte dele, uma vez que foi a partir do surgimento das casas de culto, que 
as envolventes e o território se transformaram.

As envolventes como salvaguarda dos Conventos, surgem como forma representativa dos 
valores intrínsecos ao local e ao edificado, bem como as relações territoriais, 

desde as antigas (que surgem, por exemplo, dos critérios e condicionantes da 
localização e implantação deste elemento), como as actuais (que decorrem da forma 
como no presente entendemos e gerimos estes imóveis e o próprio território). (Marado, 
Correia, 2009 :88)

Com o entendimento destas relações territoriais e dos seus valores, sejam eles tangíveis ou 
intangíveis, conseguimos criar um entendimento de como as envolventes são uma parte 
integrante da preservação dos Conventos. Estes, compreendem sistemas e forças que actuam 
no lugar, mesmo que não ocorram dentro dos limites do mesmo. (Lisa Diedrich, Entre a tabula rasa e 
a museificação. [tradu.] apud Cardoso, 2013:93)

Com a salvaguarda das envolventes, conseguimos assim a salvaguarda de alguns valores 
que lhe são inerentes, preservando a autenticidade e identidade dos Conventos, bem como 
todos os outros valores. Assim, é permitido que se consiga manter uma relação ‘intacta’ entre 
os lugares, o edificado e as comunidades. Esse vínculo, e a preservação do Genius Loci, 
preserva o lugar, a paisagem e permite a continuidade da comunidade no local.

A preservação, proteção e valorização de alguns elementos das envolventes, tais como 
princípios de união ou separação do espaço envolvente do monumento, no caso dos Conventos 
acontece com as cercas, que consistia num limite, por norma, com um muro de delimitação 
criando um espaço de aproximação e separação do imóvel, elementos de formas naturais 
e materiais, conhecimento tradicional, as texturas, cores, e materiais (Malheiro, 2018:199) que 
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contribui para leituras autênticas dos Conventos, da forma como eles transformaram o 
território, da sua capacidade de transformação, da forma como as comunidades lidaram com 
eles, como eles as influenciaram, lhes deram identidade. 

São os espaços envolventes aos monumentos, que lhes dão identidade e 
significado, numa leitura total do mesmo. Qualquer envolvente contém elementos 
que marcam o lugar, que lhe são identidade, eles servem para nos lembrar 
dos nossos direitos e obrigações e da nossa história. (Jackson [trad.], 1984:12)12 

A erosão destes elementos põe em causa a integridade, autenticidade e legibilidade destes 
imóveis, sendo importante a sua salvaguarda e manutenção, para leituras claras daqueles 
monumentos e da importância que eles tiveram para aquelas comunidades e para aquele 
território. 

12  Versão original, they serve to remind us or our rights and obligations and of our history
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1.4. Metodologias de intervenção nos Conventos

A existência de uma metodologia de intervenção para os bens patrimoniais imóveis, é 
importante como forma de garantir a preservação e salvaguarda dos valores presentes no 
edificado. Os métodos de intervenção, podem ser distintos de autor para autor, não sendo 
uma forma de pensamento única. Assim, a metodologia que propomos, é um processo de 
conservação de Património Arquitetónico, e uma reflexão de metodologias.

Como forma de garantir a salvaguarda de todos os valores presentes no bem patrimonial 
imóvel, é imprescindível o conhecimento da pré-existência (que pode ser entendido como a 
primeira etapa da metodologia), compreender a sua identidade (histórica, material, cultural) 
e a sua envolvente (física e social). (Navarro, 1998:39)

Assim, é necessário a realização de um disgnóstico, que tem por base diferentes tipos de 
análise (histórica, construtiva, artística e sociológica), que se tornam fundamentais, para a 
verdadeira compreensão do imóvel, bem como irão contribuir, para a correta reflexão sobre 
o mesmo, e sobre o tipo de intervenção a realizar. 

Desta forma, a análise histórica, que tem por base uma pesquisa documental, assente em 
documentos históricos, mapas, visitas ao local, tornando-se imprescindível para que se 
consiga datar o objeto, e para que melhor se compreenda a sua trajetória no tempo, o seu 
papel no lugar e na comunidade. Ainda como parte da análise histórica, surge o levantamento 
arquitetónico da pré-existência. Estes levantamentos relacionados com qualquer desenho 
antigo, se existirem, torna-se fundamental, para revelar se existiram alterações no edifício ao 
longo do tempo (algo que tende a acontecer no Conventos). 

El conocimiento histórico del monumento es fundamental, tanto para poder 
plantear y proyectar una correcta y eficaz intervención arquitectónica en él, como 
para garantizar la protección de su valor documental (es decir, la explotación o 
preservación — según convenga— de su capacidad informativa), protección que 
hemos planteado como uno de los objetivos básicos de la restauración. (Navarro, 1998:41)

Ainda na fase de diagnóstico, existe a analise construtiva, que engloba a evolução construtiva 
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do imóvel, desde o sei início, as transformações que sofreu ao longo dos tempos, que o 
caracterizam e lhe dão autenticidade. Torna-se também possível, perceber quais os sistemas 
construtivos utilizados no imóvel, bem como o seu funcionamento.

El objetivo esencial del estudio es conocer el comportamiento actual del monumento 
como sistema, es decir, como conjunto de materiales, elementos y fábricas, y plantear 
hipótesis sobre su posible comportamiento futuro a corto y largo plazo, tanto en el 
caso de no mediar ninguna intervención como de llevarse a efecto las ya planteadas. 
(Navarro, 1998:49)

Assim, ainda dentro das análises, deparamo-nos com a análise artística, onde a partir deste, 
conseguimos perceber quais os valores existentes, no imóvel e no seu contexto, como forma 
de os classificar, respeitar e preservar a identidade, bem como, a realização de um inventário 
dos elementos artísticos, sejam eles construtivos ou de mobiliário. Com este tipo de análise, 
consegue-se obter um conhecimento mais preciso sobre o imóvel, a partir dos diferentes 
valores que este possa conter, e elementos artísticos, de maneira a preservá-los numa futura 
intervenção. 

Por fim, a última análise a ser realizada, é a sociológica. Este tipo de análise, recai sobre o 
conhecido da forma como o imóvel se relaciona com a sociedade que em está envolvido, 
bem como os tipos de valores que possam emergir dessa relação. 

El objeto de este análisis es la significación (referencial, emblemática, emotiva, 
incluso sentimental) y el valor de uso que tiene el monumento para la colectividad 
(en cualquiera de las escalas posibles, de la local a la universal), y las expectativas 
que desde estos puntos de vista despierta, así como el efecto que sobre el monumento 
(como documento, como objeto y como símbolo) (Navarro, 1998:53)

Como segunda fase, surge a reflexão, que é um meio de aprofundar os resultados da análise 
realizada da primeira etapa da metodologia. Torna-se fundamental a existência desta etapa, 
como forma de compreender os resultados e conclusões da análise, para uma correta 
intervenção. 

Assim, começamos por uma avaliação do estado do edifício, que resulta num diagnóstico. 
Esse diagnóstico é indispensável para o conhecimento da pré-existência, desde diferentes 
fases de construção, que possam não estar documentadas, como para o conhecimento do 
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estado do edifício a nível estrutural. De forma a que este seja conciso, é necessário recorrer 
a uma equipa multidisciplinar, que tenham um conhecimento aprofundado sobre técnicas 
de construção tradicionais, materiais e comportamento dos mesmos com o passar do tempo. 
Assim, surge o levantamento de patologias, auxiliado por um registo fotográfico detalhado, 
devidamente indicado nas peças desenhadas, torna-se num aspeto extremamente importante. 
Devem ser registadas todas as patologias existentes a nível estrutural, elementos decorativos, 
acabamentos e restantes elementos de relevância, para que seja possível a sua reprodução. 

Se ha de evaluar el estado del monumento (estado material, factores de riesgo, 
etc.) y, a continuación, las propuestas que sobre el futuro del monumento hayan 
sido planteadas, bien por quien ha promovido la actuación, bien por el propio 
equipo. Fundamentalmente, la conveniencia o no del uso actual o del propuesto: 
la compatibilidad de ese uso con la realidad física del objeto (su capacidade por 
tamaño, tipo, resistencia, adaptabilidad, etc.— de asumir aquel uso) (Navarro, 1998:54)

Ainda na etapa da reflexão, surge a fase de programação da intervenção, surgindo após 
a realização do levantamento e diagnostico do edificado, clarificação dos seus valores, 
conseguimos o esclarecimento da estratégia de intervenção, onde começamos a dar os 
primeiros passos daquilo que será um programa. Este, deverá ser compatível com o espaço, 
contexto e comunidade, uma vez que é a comunidade local que vai ter um grande papel 
na utilização das casas conventuais conservadas. O conhecimento das necessidades da 
comunidade local, contribui para que se consiga atribuir um programa correto, que leve as 
pessoas de volta aos Conventos, mantendo a relação que estes mantinham com as pessoas, 
e como forma de salvaguardar e enaltecer todos os valores presentes no edificado e nas 
envolventes, devolvendo assim, o Património às pessoas. 

Desta maneira, o próximo passo será estabelecer os critérios de intervenção, que incluem os 
níveis de intervenção e os tipos de ação. 

Ya he apuntado cómo en el ámbito de la restauración monumental se utiliza 
habitualmente el vocablo criterio para referirse al principio conceptual elegido para 
enfocar el carácter de la intervención (de estricta conservación o de reconstrucción, 
etc.) y los mecanismos o recursos del proyecto arquitectónico que ha de definirla 
(Navarro, 1998:57)

Com a realização dos passos anteriores, a etapa da reflexão torna-se indispensável, e assim, 
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a determinação dos critérios de intervenção. Como resultado da análise e da leitura histórica 
do imóvel, permite-nos a determinação do nível de intervenção e tipo de ação a abordar. O 
tipo de edifício, tipo de uso e o seu estado de conservação (resultado do diagnóstico), são 
elementos com grande influência sobre o tipo de critério. Deve-se fazer apenas tão pouco 
quanto seja possível, de forma a salvaguardar todos os elementos que o tornam património, 
utilizando métodos que não criem danos aos elementos e materiais históricos e o seu 
significado. 

(...) intervenção [num sítio com valor patrimonial cultural] deve corresponder ao 
mínimo necessário para garantir a manutenção de valores tangíveis e intangíveis 
e a continuação do uso inerente a esses valores. A remoção de construções ou a 
alteração de características e de espaços com valor cultural e patrimonial devem ser 
evitadas. (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage 
Value, Conservation principles [trad.]. apud. Barranha, 2016:73)  

Com os critérios definidos, passamos à etapa da intervenção, que começa com o projeto, 
primera de las cuatro que componen la etapa de intervención, materializarlos en soluciones 
técnicas y de diseño arquitectónico. (Navarro, 1998:79)

Esta fase entende-se como um conjunto de decisões projetuais, que são o resultado do 
diagnóstico, da avaliação do edifício, programação da intervenção, o seu programa e o tipo 
de critérios de intervenção13. Nesta fase de projeto, é necessário a definição, justificação e 
descrição de todos os aspetos relacionados com o projeto e a obra, ou seja, a ideia geral e 
as soluções adotadas, bem como, deve ter bem planeado, todos os aspetos construtivos e 
programáticos da intervenção.  O conteúdo desta fase, contém peças escritas, que descrevem 
e justificam todas as opções e soluções tomadas ao longo do processo de projeto, e contém 
também peças desenhadas, desde plantas, corte e alçados da intervenção, aspetos construtivos 
e estruturais. 

A fase seguinte à de projeto, é a de execução. Esta não depende apenas de um bom projeto, 
como Navarro explica, é necessário ter em consideração, la idoneidad de la dirección técnica 
facultativa de la obra y el correcto seguimiento de los trabajos por el resto de miembros del 
equipo pluridisciplinario (Ibidem, 1998:92). Como forma de garantir que a execução do projeto/ 

13  La influencia de los resultados del análisis histórico en los aspectos formales del proyecto puede variar 
mucho en función del criterio de intervención adoptado. Si es la reconstrucción mimética, los datos sobre el 
pasado del monumento constituyen un dictado obligado; en otros casos, pueden ser tomados como sugeren-
cias o imágenes de proyecto. (Navarro, 1998:80)
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obra decorre com eficácia, é necessário realizar um acompanhamento rigoroso dos trabalhos. 

(...) lo constituye el preceptivo control técnico a cargo, conforme a sus respectivas 
profesiones y disciplinas, de los diversos técnicos que forman la dirección facultativa, 
fundamentalmente, el arquitecto y el aparejador y, junto a ellos, los responsables del 
control de la seguridad y salud, del control de calidad de materiales y sistemas y del 
seguimiento del comportamiento del edificio (...) (Ibidem, 1998:98)

Tal como o acompanhamento, a manutenção do edifício é fundamental, que se revela tão, 
ou mais, importante que as restantes, uma vez que previne as degradações. Desta forma, 
é importante a realização de um plano de manutenção, garantido assim, o bom estado do 
edifício. 

Finalizando a etapa da intervenção, com os devidos cuidados, chegamos à etapa da 
Conservação Preventiva, que faz parte de todo o processo, constituindo assim uma etapa à 
intervenção, esencial para prolongar los efectos de ésta en todos los órdenes y para prevenir, 
evitar o distanciar la aparición de las causas que puedan obligar a una nueva intervención. 
(Ibidem, 1998:102)

Assim, se seguirmos este plano metodológico, conseguimos adquirir todas as ferramentas que 
visam salvaguardar os valores inerentes ao edificado, adequar os mesmos às necessidades da 
comunidade atual, com a introdução de um uso que lhes seja adequado, uma vez que são as 
pessoas que fazem um edifício funcionar, evitando o seu abandono e posteriormente a sua 
ruína.
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Figura [4]: Esquema de metodologia de intervenção nos imóveis
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1.4.1. Tipos de ações 

São vários os tipos de ações atribuídas às intervenções. As intervenções podem ser uma não 
intervenção, que consiste em manter o edifício no estado em que foi encontrado, não lhe 
causando qualquer transtorno. 

Não-intervenção significa optar por não levar a cabo qualquer actividade que possa 
causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua construção. (ICOMOS (1993-
2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, “Definitions” [trad.]..apud 
Barranha, 2016:75).

A intervenção mínima, consiste numa intervenção física reduzida, mas que consiga atingir 
os objetivos funcionais, garantido a segurança e durabilidade, com danos reduzidos ao bem 
e valor patrimonial, garantindo também a continuação dos valores inerentes ao imóvel. 

A intervenção [num sítio com valor patrimonial cultural] deve corresponder ao 
mínimo necessário para garantir a manutenção de valores tangíveis e intangíveis 
e a continuação do uso inerente a esses valores. A remoção de construções ou a 
alteração de características e de espaços com valor cultural e patrimonial devem ser 
evitadas. (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage 
Value, “Definitions” [trad.]..apud Barranha, 2016:74).

A intervenção, respeita qualquer mudança num edifício classificado, adaptações, alterações 
e ampliações, sendo possível causar distúrbios numa construção e lugar. A intervenção inclui 
escavações arqueológicas, investigação invasiva de estruturas construídas e qualquer 
intervenção para fins de conservação. (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of 
Places of Cultural Heritage Value, “Definitions” [trad.]..apud Barranha, 2016:73)

Assim, com o conhecimento dos tipos de intervenção, conseguimos conhecer, distinguir e 
decidir quais as ações a implementar no caso concreto que estamos a tratar. 

Começando pelas ações menos intrusivas, a ação de manutenção, se for permanente a um 
bem patrimonial imóvel, permite evitar futuras operações de reabilitação. Assim, é o cuidado 
que devemos ter, e que deverá ser contínuo, com o objetivo de garantir a longevidade de 
um recurso ser intervenções irreversíveis ou danosas. (ICOMOS-Canada (1983) Appleton Charter - The 
Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, B. Framework [trad.]..apud. Barranha, 
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2016:81). Assim, a ação de manutenção, é fundamental para manter a integridade do edifício, 
evitando dessa forma futuras intervenções custosas, evitando também, perdas culturais e 
materiais. 

Associado à ação de manutenção, surge a preservação, que visa, através da manutenção, 
manter a materialidade do edificado e evitar a possível deterioração. Esta ação, deve integrar 
a menor intervenção possível, de modo a assegurar a sua sobrevivência a longo prazo e 
a continuidade do seu valor cultural patrimonial. (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the 
Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions, 18 - Preservation [trad] apud Barranha, 2016:83). 

Desta forma, é necessário a criação de um plano de manutenção regular para o edificado 
classificado, que refletem, sendo as melhores medidas de conservação, reduzindo dessa 
forma os custos e reparações a longo prazo. 

A valorização de um edifício, deve ter em consideração todos os aspetos do significado 
cultural de um sítio, sem dar mais importância a um valor do que a outro. Deve ser 
reconhecida, respeitada e encorajada a coexistência de valores culturais, especialmente em 
situações onde estes estejam em conflito. (ICOMOS-Austrália (1979-1999) Carta de Burra - Carta para a 
conservação de lugares de significado cultural, Artigo 5.o - Valores e Artigo 13.o - Coexistência de valores culturais..apud 
Barranha, 2016:97). 

A necessidade de valorização, recai sobre a proteção dos valores inerentes ao lugar e ao 
edificado, como forma de os salvaguardar. A valorização consiste na preservação de todos 
os valores de um bem ou lugar com significado cultural, sendo a conservação preventiva  e 
programada, um componente do regime geral da valorização de bens culturais.

A ação de restauro, é essencial para manter/revelar os valores do edificado, através do 
respeito pelos materiais originais. O restauro, deve ser fiel ao existente, ou então, em caso 
de reconstituição, deve ser baseado em documentos autênticos, precedido de um estudo 
arqueológico e histórico. O restauro só é apropriado quando existir evidência suficiente de 
um estado anterior da construção. (ICOMOS-Austrália (1979-1999) Carta de Burra - Carta para a conservação 
de lugares de significado cultural, Artigo 1.o - Definições e Artigo 19.o - Restauro.apud Barranha, 2016:89).

A ação de conservação, consiste, numa 

disciplina autónoma, que faz apelo a outras áreas do conhecimento como as 
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engenharias, a arquitectura, a história da arte, a arqueologia, a geologia, a 
informática, etc., mas que se rege por regras pró- prias. Esta interdisciplinaridade é 
uma noção básica e essencial à prossecução de acções correctas e eficazes. (ICOMOS 
(1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, “Definitions” 
[trad.].apud. Barranha, 2016:75)  

A ação de conservação consiste em manter e estabelecer a unidade do edifício, sem alterar os 
traços que o caracterizam, bem como a sua passagem no tempo. Tem como base, o respeito 
pelo significado e identidade do património, bem como os valores que lhe estão intrínsecos. 

A conservação pode ser ‘preventiva’, que não atua diretamente na estrutura do edificado 
e não alteram a sua aparência, mas visa a minimização de deteriorações, realizando-se no 
contexto e envolvente do bem classificado. Pode também ser uma conservação integrada, 
intervém na estrutura física do edifício.

(...) não impede a introdução de arquitectura contemporânea nos conjuntos antigos, 
desde que a mesma respeite o contexto, as proporções, as for- mas, as dimensões e 
as escalas existentes e que utilize materiais tradicionais. (Conselho da Europa (1975) Carta 
Europeia do Património Arquitectónico, Artigo 7.o.apud. Barranha, 2016:78)  

Com este tipo de ação, surge um plano de conservação, onde deve estar identificado o valor 
cultural, patrimonial do lugar, o seu significado, e deve dar a maior prioridade à autenticidade 
e integridade do lugar. 

Para cada acção de conservação devem estabelecer-se políticas e directrizes claras, 
antes do início de qualquer intervenção arqui- tectónica, definindo os limites aceitáveis 
de mudança. Um plano de conservação deve definir os elementos significativos do 
bem, as áreas susceptíveis de intervenção, o uso óptimo e as medidas de conservação 
que devem adoptar-se. (ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid - Critérios para a Conservação 
do Património Arquitectónico do Século XX, Ponto 2.3.apud. Barranha, 2016:81)  

O entendimento dos diferentes tipos de ações, torna-se importante para o pensamento de 
intervenção no edificado, para que não se percam os seus valores e não se torne numa 
intervenção incoerente para com o edifício e o lugar. 
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1.5. Síntese Conclusiva

O entendimento do conceito de Património Arquitetónico, a importância do mesmo e como 
o preservar, levam a questões que se tornam pertinentes para a atualidade. A compreensão 
deste tipo de conceitos e temáticas, esclarecendo-nos da fragilidade do Património e da 
necessidade da sua salvaguarda. 

No caso dos Conventos, é necessário compreender e respeitar a história, passado e percurso 
de vida dos Conventos, os seus materiais, o seu papel na envolvente, bem como os seus 
valores arquitetónicos, que se tornam fundamentais na geração de uma nova cultura para o 
lugar. 

Torna-se necessário, a compreensão da envolvente na salvaguarda das casas conventuais, pelo 
poder que estes exerceram sobre a envolvente, bem como pelas transformações e alterações 
que geraram no seu lugar de implantação. Tendo por base estes princípios, é necessário a 
integração das envolventes na salvaguarda dos Conventos, para preservar a sua essência, a 
sua história, memória, e conseguir assim adaptá-lo às necessidades atuais e às comunidades, 
tornando-o assim acessível a todos.



56 Figura  [5]: Convento e a sua envolvente
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CAPÍTULO II
O Contexto na determinação do re (uso)
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Preâmbulo

A compreensão do contexto em que se inserem os Conventos, torna-se fundamental para 
a determinação de um novo uso. A necessidade, está intrínseca aos valores que as casas 
monásticas contêm, que afetaram/transformaram a sua envolvente no passado, que ainda 
hoje se encontram presentes nas mesmas. Como forma de obter uma metodologia de 
intervenção que não comprometa esses valores, é necessário a salvaguarda das envolventes 
dos Conventos, fornecendo assim, a determinação do uso correto para as casas monásticas 
devolutas, mantendo os seus valores tangíveis e intangíveis, tornando o Património 
Arquitetónico acessível a todos. 
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2.1. Valores inerentes à envolvente

(...)el lugar, em cuanto unidade espacial,no tiene escala, pues tanto uma casa, uma 
plaza, um pueblo como um paisaje pueden convertirse em símbolos de nuestras 
aspiraciones, frustaciones, emociones y experiencias passadas y presentes después 
de uma relación íntima y cotidiana de ellos (...) los monumentos o las obras de arte 
también pueden ser lugares porque organizan el espacio y constituyen centros com 
significatión. (Ruiz, 1993:650)

As envolventes dos bens patrimoniais, formam uma relação entre eles, que retrata os 
acontecimentos passados e presentes, tornando-se indispensáveis para a sua identidade e 
significado. 

Assim, as envolventes fazem parte das características e significados de qualquer imóvel, 
seja ele classificado ou não, tornando indispensável o seu entendimento e interpretação. 
Ao analisar as envolventes dos imóveis, aferimos os seus elementos patrimoniais, dando-
lhe assim um valor do conjunto, tornando o valor do edificado, que era entendido como 
um elemento isolado, faça parte de um todo e possa acrescentar outros valores ao bem 
patrimonial.

A identificação e compreensão desses mesmos valores, sendo eles tangíveis ou intangíveis, 
leva-nos a interpretar o edifício conventual, não apenas isolado, mas com todo o seu conjunto14 

que constitui o seu contexto. 

(...) desde aquel que forma la estructura conventual de determinada ciudad hasta el 
que caracteriza determinado territorio, o el que representa determinado concepto 
religioso, o el que marca determinado momento histórico o artístico, entre otros.  
(Marado, 2007:372)

Os valores inerentes às envolventes, e neste caso específico às envolventes dos Conventos, 
irá sempre depender do seu lugar de implantação, que influenciará que tipo de valores lhe 
estão associados. 

14  O conjunto dos Conventos, não era apenas o edifício, faziam parte desse mesmo conjunto as cercas e 
hortas.
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São vários os valores que se encontram nas envolventes dos Conventos, uma vez, que dada 
a história e simbolismo que estes edifícios contêm, irá sempre influenciar o seu local de 
implantação, o seu contexto, quer pelas transformações que realizaram sobre o mesmo, quer 
pela ‘construção de um novo lugar’. 

Pode ser associado às envolventes, facilmente, o seu valor histórico. Este, é identificado, 
pelas evidências que a construção deixou naquele lugar, ficando como uma representação 
física das envolventes dos Conventos. Contêm elementos, que caracterizam uma época e 
um tempo específico, bem como elementos de memória desse mesmo tempo, tornando-se 
capaz de ser transmitido a futuras gerações. Este valor Histórico das envolventes, depende 
da localização do imóvel, uma vez, que se este está implantado num sítio rural ou ermo, 
o seu valor histórico será medido de maneira diferente, de um Convento localizado numa 
área urbana. Este último, pela sua localização, é visto como um elemento histórico, pelo seu 
papel no desenvolvimento do local e transformação do mesmo, enquanto que um Convento 
em sítio rural, se este estiver intacto, contém informação histórica, das vivências dos frades 
e da maneira como se apropriavam do território.

O valor estético associado às envolventes das casas conventuais, depende, mais uma vez, 
da localização da mesma. Estando localizado num local rural, com paisagem natural, este 
valor recai sobre a capacidade de transformação da paisagem. A maneira como as variedades 
de tons e dimensões, conferindo ao elemento exterior um dinamismo que proporciona 
diferentes experiências do espaço complementando a diversidade no interior do edifício 
cultural. (Pereira, 2017:110)

Associa-se, também, um valor territorial, resultado das relações estabelecidas com o restante 
território envolvente. Este valor, pode ser avaliado pelas relações físicas e visuais estabelecidas 
com o lugar. Como este se relaciona com o restante edificado nas suas imediações, ou como 
o Convento afetou esse mesmo território. Também as relações simbólicas e espirituais estão 
inseridas neste valor, uma vez que o seu local de implantação, era estrategicamente escolhido, 
como forma de responder às necessidades das Ordens Religiosas em que se inseriam, uma 
vez que o espaço era desenhado em função de um ritual15. 

Luís Conceição, define três modelos básicos para a determinação desses 
mesmos lugares, sendo o primeiro, um modelo essencialmente mágico. Uma 

15  As diferentes Ordens Religiosas, tinham um ‘plano base’ para a construção dos seus Conventos, desde o 
seu local de implantação até ao tipo de funções inseridas no edificado, podendo ser alterado, em casos em que 
o local escolhido, ou a comunidade de inserção, não o permitisse. 
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manifestação sobrenatural, diferenciada, mística, isto é, uma hierofania16 

, determina o local sagrado. (Conceição, 2010:135) Assim, o local, já continha por si só o elemento 
simbólico e espiritual. Dessa forma, a arquitetura, quando interveniente, apenas pretendia a 
afirmação desse simbolismo, através da edificação de um templo. 

O segundo modelo identificado pelo autor, é um modelo essencialmente telúrico. (ibidem, 

2010:136) O espaço é sagrado por ele próprio, a natureza é protagonista ao exibir uma componente 
mágica, mística e simbólica, ao qual o Homem sente a necessidade de o homenagear, por 
interposição de uma arquitectura contextual e contextualizada, em que as edificações 
emergem do solo como as nascentes de água, como as plantas, os afloramentos rochosos. 
(ibidem) Resulta assim, uma arquitetura construída, em harmonia com o seu meio envolvente, 
sem a rutura do mesmo e com a consideração do seu contexto, o sítio e a paisagem existente.17 

 

O terceiro, e último, modelo apresentado por Luís Conceição, é aparentemente mais prosaico, 
é um modelo essencialmente arquitectónico. (ibidem). Em casos em que não exista hierofania, 
é a arquitetura que assume esse papel, dando uma identidade ‘mística’, criando um novo 
lugar, um encontro com o sagrado materializado.

Assim, o valor territorial sustentando pela relação simbólica e espiritual do lugar, está 
inerente às escolhas do local de implantação, como este é tratado e os valores nele implícitos.

O valor cultural das envolventes, exprime-se pelo seu contexto, o seu uso e significados dos 
lugares, que foram apreendidos pelas gerações do passado e passadas para as gerações do 
presente, bem como as do futuro.

O significado cultural e patrimonial corresponde ao valor cultural e patrimonial de 
um lugar em relação a outros lugares semelhantes ou comparáveis, reconhecendo 
a especificidade do seu contexto cultural. (ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the 
Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions [trad.].apud. Barranha, 2016:45)  

Pode também ser associado às envolventes o valor social. Este consiste na ligação das 
pessoas a um local, desde a história que este contém, e tradições locais a que esteja associado, 

16  Revelação do sagrado
17  O autor refere como exemplo, o Conventinho dos Capuchos na Arrábida, na Senhora do Cabo, no Cabo 
Espichel, ou no Convento dos Capuchos em Sintra. (Conceição, 2010:136)
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contribuindo para a identidade de uma população. (Pimenta, 2015:44) É o valor de pertença que as 
comunidades atribuem a um lugar.

O valor emocional, que também pode ser associado com as envolventes, relaciona-se com 
o sentimento e apego das pessoas quando visitam um local. É uma ligação afetiva com um 
lugar de culto ou memórias passadas (ibidem, 2015:44) despertando um sentimento de admiração 
e conexão com o lugar. 

Os valores das envolventes devem ser preservados, como forma de preservar a integridade 
do lugar e do bem patrimonial, de preservar o carácter do lugar, o seu significado, o seu 
sentido, paralelamente com os valores materiais e imateriais inerentes à envolvente.

Os sítios monumentais devem ser objecto de cuidados especiais a fim de salvaguardar 
a sua integridade e assegurar que são tratados e apresentados de forma adequada. 
(ICOMOS (1964) Carta de Veneza sobre a conservação e o restauro de monu- mentos e sítios, Artigo 14.o. apud. 
Barranha, 2016:48)  

As envolventes das casas monásticas, em conjunto constituem um sistema edificado, 
que concentram diferentes elementos que os tornam essenciais a serem salvaguardados, 
a memória que os lugares contêm de tempos e ações passadas, que ficaram marcadas na 
envolvente e na paisagem. Os valores tangíveis e intangíveis, são testemunho da relação 
que os Conventos estabeleceram com o sítio, transformação do território e da paisagem, 
tornando-os insubstituíveis e formando a sua identidade. 

Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores 
actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. 
(Conferência Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia - Princípios para a conservação e o 
restauro do património construído, Anexo - Definições. apud. Barranha, 2016:48)  



63

2.2. Metodologia de intervenção nas envolventes

As envolventes, com os seus valores inerentes, fazem parte das casas conventuais, sendo 
necessário a sua devida preservação. Para tal, é necessária uma metodologia de intervenção. 

Tal como no edificado, é necessário conhecer o objeto, de forma a conseguirmos preservar 
os seus valores e identidade. Para isso, primeira etapa da metodologia, passa pela análise 
histórica da envolvente. Esta etapa recai sobre o conhecimento das características históricas, 
o seu desenvolvimento e participação na trama urbana, meio rural e natural. As envolventes 
têm influência sobre os imóveis nelas implantadas, e segundo Jose Castillo Ruiz, determinados 
edifícios por su significación han sido generadores de la dinâmica del crecimiento del tejido 
urban. (Ruiz, 1993:547) A necessidade da análise histórica, recai sobre o conhecimento da sua 
evolução, que influência teve sobre o traçado, ou se o traçado teve qualquer influência sobre 
determinada envolvente. 

A par da primeira etapa, surge o estudo do estado atual da envolvente, como a segunda 
etapa. Nesta fase, o primeiro contacto que se tem com a envolvente, como a partir de uma 
caminhada, torna-se importante pois, en éste se irán anotando aquellos aspectos de mayor 
reliece y que dará pie a uma porterior organización de los trabajos. (Ruiz, 1993:548). Com esta 
aproximação conseguimos entender o lugar, a sua problemática, e catalogar aspetos e marcas 
existentes no território, de grande importância, que devam ser preservados. O papel das 
pessoas que habitam as envolventes, torna-se um aspeto a ter em consideração, uma vez que 
estas podem contribuir para a configuração, evolução, alteração e ambiente das envolventes. 

A etapa seguinte ao estado das envolventes, são previsões para o futuro, quais as opções, 
possibilidades para o espaço. Com as informações adquiridas nas etapas anteriores, é 
possível a criação de uma intervenção, que preserve e salvaguarda os aspetos considerados 
importantes na segunda etapa. Neste caso, o planeamento torna-se indispensável.

(...)para obtener em um tiempo apropriado los fines propuestos, tales como creación 
o mejoro de determinadas infraestructuras o servicios, eliminación de tendidos 
aéreos, (...) (Ruiz, 1993:549)

Com a conclusão das etapas anteriores, surge a necessidade de definir perímetros, sejam 
da envolvente, a área que estamos a trabalhar, e o perímetro do edifício. Desta forma, o 
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trabalho torna-se mais específico, realizando o planeamento, tendo por base os ambientes 
encontrados na zona, sejam características tipológicas ou proximidade ao imóvel ou à malha 
urbana. Jose Castillo Ruiz, cita Portales Pons, que explica que necessidade de estabelecer 
estas zonas, funcionam como um guia, propondo três grandes zonas:

Zona de respeto.
Zona sujeta a normativa volumétrica, compositiva y estética.
Zona de protección de visuales.
Zona de respeto es el âmbito, construído o no, en relación directa con el monumento, 
y consubstancial con su imagen y decoro (...).
Zona sujeta a normas volumétricas, compositivas y estéticas, es aquella que, sin 
estar en contacto físico con el monumento se encuentra inculada con éste (...).
Zona de protección de visuales corresponde a aquellos espaços alejados del 
monumento (...).  (Ruiz, 1993:550)

Após a definição dos perímetros, conseguimos elaborar a última etapa da metodologia, a 
intervenção na envolvente, tendo em consideração as áreas definidas e o respeito pelos valores e 
aspetos e marcas existentes no território em questão. A necessidade da intervenção, recai sobre a 
preservação e salvaguarda dos aspetos encontrados no local, alterações a realizar, bem como uma 
alteração da zona de proteção, se for pertinente para a devida proteção do imóvel em questão.18 

. 

18  Na legislação em vigor, surgem dois tipos de zonas de proteção, a Zona Geral de Proteção, repostas ime-
diata à classificação de um imóvel, que resulta num raio de 50 metros, e a Zona Especial de Proteção, que 
visa a proteção do enquadramento paisagístico. Muitas vezes a ZGP não é suficiente para a devida proteção 
da envolvente do imóvel, sendo necessário a elaboração de uma ZEP. 
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Figura [6]: Esquema de metodologia de intervenção nas envolventes
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2.3. Tipos de ações nas envolventes

(...) en el caso de que los elementos naturales adyacentes a uma estrutura a uma 
estrutuctura arquitetónica manifiesten claramente su correspondência, formal, 
histórica o cultural com aquella deben, o bien, considerarse como partes del mismo 
y, por tanto, sometidos a sum ismo regime jurídico, o bien como espácios o inmubles 
de relevante valor y, por tanto, protegibles como tales. (Ruiz, 1993:414)

As envolventes fazem parte do Património, e faz parte da história de um lugar, tornando-o 
único e com uma memória própria, reforçando a identidade e singularidade do espaço. 
Assim, tal como para um imóvel, se torna indispensável a associação de tipos de ações às 
intervenções realizadas nas envolventes.

As ações envolvidas numa intervenção a realizar numa envolvente de um imóvel, seja esta 
classificada ou não, devem ser analisadas tendo em conta o seu nível de ação, tal como 
acontece com um edifício. 

Desta forma, com já explicado anteriormente, existem três níveis de intervenção para 
imóveis, que podem facilmente ser transportados para uma intervenção em envolventes. A 
não-intervenção, que consiste em manter o entorno tal como o encontramos, sem realizar 
qualquer perturbação. 

A realização de uma intervenção mínima, tem como objetivo, efectuar uma intervenção que 
não inquiete o espaço, mas que consiga alcançar o seu propósito.

Cada intervenção deve ser proporcional aos objectivos de segurança estabelecidos, 
devendo limitar-se a uma intervenção mínima que garanta a segurança e a 
durabilidade, com os menores danos possíveis para o valor patrimonial. (Canada’s 
Historic Places (2010) Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada, p. 254 [trad.]. 
Barranha, 2016:74)

A partir do conhecimento das intervenções, é possível chegar a uma decisão sobre qual o tipo 
de ação que mais se adequa para determinado lugar. A decisão deverá sempre recair sobre 
um conhecimento profundo do espaço no qual estamos a intervir, de forma a que a ação 
escolhida, venha complementar e realçar esse local e não a destruí-lo.
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A ação de manutenção, visa a proteção regular da envolvente, prevenindo futuros problemas 
de degradação e estragos que possam ser irreversíveis. A manutenção de uma envolvente, 
deve ser cuidada, de forma a que o espaço seja  

Manutenção significa protecção e cuidados regulares e conti- nuados de forma a 
prevenir a deterioração de um lugar, preser- vando o seu valor cultural e patrimonial. 
(ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, 
Definitions [trad.].Barranha, 2016:81)

A ação de valorização de uma envolvente, baseia-se em proteger os valores associados 
à envolvente, como forma de os preservar, A conservação de um sítio deve identificar e 
considerar todos os aspectos do significado cultural(...) (ICOMOS-Austrália (1979-1999) Carta de 
Burra - Carta para a conservação de lugares de significado cultural, Artigo 5.o - Valores e Artigo 13.o - Coexistência de 

valores culturais. Barranha, 2016:97) Valorizar a envolvente de um Convento, consiste em preservar 
todos os aspetos de influência que esta teve sobre o imóvel, e consequentemente, como 
o Convento influenciou a envolvente, a transformou e a tornou parte dele, criando uma 
paisagem cultural. 

As paisagens culturais são bens culturais e representam as ‘obras conjugadas do 
homem e da natureza’ a que se refere o artigo 1.o da Convenção [sobre a Protecção 
do Património Mun- dial]. Ilustram a evolução da sociedade humana e a sua 
consolidação, ao longo do tempo, sob a influência das condicionan- tes físicas e/
ou oportunidades apresentadas pelo seu ambiente natural e as sucessivas forças 
sociais, económicas e culturais, externas e internas.  (UNESCO (2010) Orientações Técnicas 
para Aplicação da Convenção do Patri- mónio Mundial, p. 22. Barranha, 2016: 63)

Assim como a valorização, também a ação de preservação pode ser utilizada numa intervenção 
a uma envolvente. Esta, apoia-se em preservar a materialidade de um espaço, evitando a 
sua degradação. Preservar um local, no estado em que se encontra, permite a consequente 
preservação de todos os valores presentes nesse mesmo sítio, bem como toda a sua história. 

Preservação significa a manutenção de um lugar com as menores alterações possíveis. 
A preservação de um lugar deve envolver a menor intervenção possível, de modo a 
assegurar a sua sobrevivência a longo prazo e a continuidade do seu valor cultural 
patrimonial. Os processos de preservação não devem ocultar ou remover a pátina do 
envelhecimento, particularmente quando a mesma contribui para a autenticidade e a 
integridade do lugar para a estabilidade estrutural dos materiais.  (ICOMOS (1993-2010) 
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New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions, 18 - Preservation 
[trad.].Barranha, 2016: 83)

A envolvente de um espaço Conventual, contém todas as memórias do espaço, do seu 
funcionamento e utilidade, da sua relação com o imóvel, com o espaço envolvente e com as 
pessoas. A sua manutenção, preservação e/ou valorização, permite que os valores inerentes 
às envolventes dos Conventos sejam salvaguardados, e a sua intervenção consiga enaltece-
los e fazer com que estes sejam uma parte (tão) importante para a preservação do Convento 
e da herança cultural do lugar.
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2.4. Síntese Conclusiva

A metodologia de intervenção, pode ser traduzida num ‘guia’, que orienta um processo 
conciso no ato da intervenção pluridisciplinar. Assim, a hipótese de metodologia apresentada 
neste capítulo, tem o objetivo de intervencionar no património, de maneira rigorosa e pensada, 
com a capacidade de lhe devolver os seus valores, autenticidade, identidade, integridade, 
e todos os outros que lhe são intrínsecos, que fazem do edificado uma parte da herança 
cultural do lugar. Tem também como objetivo, o entendimento do contexto, do lugar e da 
comunidade, como ‘atores’ principais no ate de intervencionar no património, dando-lhe um 
uso, pensado para as pessoas da comunidade onde este está inserido. 

No entanto, esta metodologia não é entendida como única, mas sim, como uma hipótese de 
percurso para o caso específico das casas monásticas, com o seu contexto como base. 
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Figura [7]:  A pesquisa
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CAPÍTULO III
Casos de referência
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Preâmbulo

Os casos de referência, são Conventos e Mosteiros, que presentes em diferentes contextos 
urbanos, refletem a necessidade de valorização deste tipo de edifícios, e consequentemente 
da sua envolvente, seja ela parte integrante do complexo conventual/monástico, ou seja ela, 
uma envolvente que se foi apoderando das cercas destes edifícios.
A interpretação realizada nestes casos de referência, tenham sido pensadas e fundamentadas 
com uma metodologia de intervenção ou não, são um arquétipo de conservação destes 
edificados, com valorização das suas envolventes.
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Figura [8]: Convento de São Paulo de Alferrara

Convento de São Paulo de Alferrara
Setubal
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3.1. Convento de São Paulo de Alferrara

Situado na cidade de Setúbal, numa zona de parque natural, mais concretamente, na Serra 
da Arrábida, encontra-se o Convento de São Paulo de Alferrara. O Convento, localizado 
na Quinta de São Paulo, foi construído em 1338, sendo que na mesma quinta, encontra-se 
ainda, a cerca de 300 metros de distância, o Convento dos Capuchos de Alferrara.

A razão da sua implantação, terá sido a beleza do sítio, a amenidade dos ares, a abundância de 
água, a abundante vegetação, a fauna e flora paradisíacas e o esplendor de uma desafogada 
paisagem. (Quinta de São Paulo). 

Sofreu alterações entre o século XVII e XVIII, mesmo antes das ordens religiosas serem 
extintas em 1834, onde o Convento foi colocado à venda. Após a extinção das ordens, o 
convento ficou ao abandono até voltar a ser adquirido em 1984 pela Associação de Municípios 
de Setúbal, que realizou inúmeras intervenções de forma a travar a degradação do imóvel. 

Apenas em 2017 sofre uma intervenção a cargo do Arquiteto Vítor Mestre, onde o Convento 
abre parcialmente ao público. 

O espaço conventual pode ser dividido em duas partes, utilizando o volume da igreja como 
eixo. A primeira, que se situa do lado direito, e é a parte mais estreita, era onde se localizavam 
as celas e os dormitórios, e que se encontrava em elevado estado de ruína, faltando já a sua 
cobertura. A segunda parte, do lado esquerdo da igreja, localiza-se o claustro. Este, é um 

Figura [9]: Convento de São Paulo de Alferrara antes da  intervenção
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belo espaço maneirista que conserva todos os elementos estruturais, muito sóbrios mas bem 
desenhados (ibidem) O espaço contém três arcos de volta inteira, que são apoiados por colunas 
toscanas de calcário, o chão de tijoleira ainda se encontrava presente, mas o seu rodapé de 
azulejos das galerias desapareceu. (ibidem)  

Valores inerentes ao Convento

O Convento de São Paulo de Alferrara, fazendo parte de uma quinta, a qual contém um 
outro Convento, involuntariamente, compreende valores que não devem ser descartados. 
Rapidamente se associa um valor histórico a todo aquele complexo, não só pelas marcas 
visíveis deixadas pelo passado, mas igualmente, pelo percurso que o imóvel “percorreu”, a 
sua construção, as diferentes pessoas que passaram por aquele edificado, até ao momento 
do seu abandono. Também se deve considerar, a proximidade ao Convento dos Capuchos, 
onde a eventual partilha de bens e serviços poderá ter existido entre ambas as comunidades 
com potenciais benefícios. (Pessoa, Rodrigues, Aleixo, Pina e Mestre, 2017:103) Todos estes pequenos 
detalhes, contribuíram para a história do Convento e consequentemente não devem ser 
esquecidos. 

Colunas toscanas, coberturas em abobadas de berço, claustro com arco de volta perfeita 
(figura 15), são alguns dos elementos arquitetónicos que caracterizam o Convento e o seu 
tempo de construção. A sua arquitetura maneirista e barroca, definem o espaço, tornando-o 
num marco a preservar, o que contribui para enaltecer a sua identidade e autenticidade, 
sendo então indispensável preservar e salvaguardar o seu valor arquitetónico.

Também se facilmente identifica o valor artístico do Convento de São Paulo, através de 
vestígios de azulejos e decorações policroma de embrechados (figura 15) (SIPA. Sistema de 

Figura [10]: Elementos artísticos e arquitetónicos
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Informação para o Património Arquitetónico [em linha] [Referência de 24 de Novembro de 2018] Disponível na Internet 

em: <http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10469>) A utilização de materiais, 
tais como, pedra, mármore, azulejo, enaltecem o valor do Convento. A presença de todos 
estes elementos, sejam eles palpáveis ou não, conseguem caracterizar aquele espaço.

Intervenção 

Antes da grande intervenção, o Convento de São Paulo de Alferrara foi alvo de obras de 
sustentação.

que se centraram na implantação de uma estrutura de proteção das águas da chuva, 
consolidação da estrutura principal do edifício e cobertura de paredes expostas aos 
elementos. Toda a envolvente tem sido alvo de regulares intervenções ao nível da 
limpeza dos terrenos e arranjos dos caminhos (Setúbal mais).

Estas obras marcaram o início da intervenção do Convento, que consiste na preservação 
e conservação do mesmo. As obras incidiram apenas em metade do Convento, sendo de 
esperar que o restante também venha a ser alvo de intervenção. 

O arquiteto responsável, Victor Mestre, explica que a intervenção foi dividida em três áreas, 
a nave da igreja, a sacristia e o claustro. Este explica que este espaço era, um espaço amplo e 
o que reunia piores condições com a abobada em pré-colapso, que já foi consolidada. (ibidem)  

Apesar da escassa informação sofre a intervenção, sabe-se que a intenção de funcionalidade 
para aquele espaço conventual foi a de criar um espaço cultural, que potenciasse encontros 

Figura [11]: Convento de São Paulo de Alferrara depois da  intervenção
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de âmbito cultural e científico. A metodologia de intervenção, passou por manter o máximo 
possível da tipologia existente, uma vez que permite “refuncionalizar” o espaço, sem abdicar 
da memoria material e imaterial do espaço.

A actual memoria da organização funcional ainda reabitável, não só permitira uma 
adequada reabilitação estrutural e arquitetónica, como também reconfigurará usos 
correctos. (Pessoa, Rodrigues, Aleixo, Pina e Mestre, 2017:110)

Desta forma, aproveitaram a tipologia existente, mas dando-lhe uma nova função, como por 
exemplo, a Igreja, passou a ser um espaço de espetáculos, tal como o claustro, que após a sua 
reabilitação, consegue albergar um usufruto variado.

 
Serão no futuro igrejas, ou quanto muito espaços em que permaneça essa memoria, 
tanto na espacialidade como na expressão, podendo no entanto albergar, em paralelo, 
usos respeitadores destes lugares, actualmente sagrados. (Pessoa, Rodrigues, Aleixo, Pina e 

Mestre, 2017:110)

Os restantes espaços que foram reabilitados, foram também adaptados às novas funções, 
que se mostrassem equivalentes com o próprio espaço. A cozinha, passou a ser uma pequena 
copa, onde fosse possível, receber equipas de catering, o refeitório, passou a ser um espaço 
multifuncional e a sacristia, permaneceu com a sua função original, uma sala de apoio ao 
restante espaço.

Com todos o programa e metodologia de intervenção delineados, as ações de conservação 
e restauro do Convento, começaram por completar a cobertura existente, que se encontrava 
em mau estado. 

Tal como descrito anteriormente, apenas parte do Convento foi intervencionado, sendo que 
nessas partes, procedeu-se à recuperação da estrutura arquitetónica existente, através de 
obras de limpeza, recuperação dos rebocos, de forma que seja possível devolver o estado 
original do Convento. A envolvente do Convento de São Paulo de Alferrara, não é fácil 
de identificar, devido à avançada degradação do espaço, sabemos apenas que contém um 
outro Convento nas suas imediações. Mas apesar de não ser fácil de identificar, conseguimos 
verificar que consegue criar laços com a população local, uma ligação imaterial ao espaço.
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Figura [12] Figura [13]

Figura [14] Figura [15] Figura [16]

Figura [17] Figura [18]

Figura [19]

Figura [12]: Claustro do Convento antes da intervenção
Figura [13]: Igreja antes de intervencionada
Figura [14]: Esquema do Arquiteto Victor Mestre
Figura [15]: Parte do claustro degradado
Figura [16]: Alçado principal vandalizado e degradado
Figura [17]: Igreja depois de intervcencionada
Figura [18]: Claustro após a intervenção
Figura [19]: Alçado principal da intervenção
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Figura [20]: Convento de Nossa Senhora da Conceição

Convento de Nossa Senhora da Conceição
Almada
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3.2. Convento de Nossa Senhora da Conceição 

O Convento de Nossa Senhora da Conceição, também conhecido como o Convento dos 
Capuchos, implantado lugar de Outeiro do Funchal, na Costa da Caparica, teve a sua 
fundação em 1550, na Quinta da Conceição, no sítio da Cova. Nesse local, instalou-se uma 
pequena comunidade de frades capuchos, numa das extremidades da Quinta. 

Mais tarde, em 1558, a Quinta da Conceição sofre uma mudança de proprietários, e os frades 
mudam a sua comunidade de lugar. A mudança de lugar, isolado e sossegado, permitiu que 
os frades tivessem um local que fosse de encontro ao seu modo de vida. 

Apesar de pertenceram à vertente da observância da Ordem Franciscana, não significava 
isolamento da população local. 

(...) procuravam acolher os pobres e doentes, inclusive aqueles, como os leprosos ou 
os atacados pelos recorrentes surtos de peste, que se viam por esse motivo relegados 
para fora do convívio social. (O Convento dos Capuchos. Vida, Memória, Identidade. Catálogo de 
exposição. 2019:61).

Outra forma de contacto com o mundo exterior, seria através de uma “Escola de ler, escrever 
e contar”, que os frades formaram em 1779, aberta ao exterior, onde afluíam jovens das 
aldeias vizinhas. 

Figura [21]: Convento em ruína
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Com a extinção das ordens religiosas em 1834, acabou por ser abandonado, e vendido a 
particulares, sendo mais tarde, em 1950, adquirido pela Camara Municipal de Almada que 
realizou obras de requalificação, voltando a abrir a Igreja do Convento ao público em 1952. 

Sofreu duas intervenções de conservação, uma realizada quando adquirida pela Câmara 
Municipal, ao qual foi realizado um levantamento arquitetónico em 1988, e mais tarde, em 
2000-2001, voltou a sofrer uma intervenção, pelo Arquiteto João Lucas. 

Valores inerentes ao Convento

Os valores que se encontram associados aos Conventos, são parte integrante deles, tornando-
se indispensável a sua salvaguarda. O Convento de Nossa Senhora da Conceição, possui 
valores que fazem dele um marco importante na sua comunidade, bem como na sua história. 
A necessidade do reconhecimento dos valores inerentes ao Convento, bem como à sua 
envolvente, consiste na perceção dos mesmos e como este foram, ou não, valorizados nas 
intervenções realizadas. 

Desta forma, conseguimos identificar quais os valores que lhe estão associados, tais como o 
histórico. Este, é facilmente identificável e justificável, pela memória que este contém dos 
tempos passados, da sua evolução e influência na história da localidade e comunidade. O 
valor arquitetónico, pelos elementos que o caracterizam e representam a sua origem, sendo 
necessário para a preservação da sua autenticidade, como forma de manter a sua cultura 
arquitetónica para futuras gerações. 

O Convento de Nossa Senhora da Conceição, contém materiais, tais como a madeira e o 
azulejo, que podem ser encontrados em diversos locais do Convento, como a entrada, igreja 
e capelas, que enaltecem o seu valor artístico. 

Figura [22]: Convento após uma operação de restauro em 1952
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(...) Já em 1906 Bulhão Pato fazia memória dos “magníficos azulejos” que forravam 
diversas áreas do convento, entretanto “vendidos de rastos ao primeiro que lhe deitou 
olhos mais ou menos entendedores (...) (O Convento dos Capuchos. Vida, Memória, Identidade. 
Catálogo de exposição. 2019: 96).

Assim, o entendimento dos valores que são encontrados no Convento, sejam físicos ou 
figurados, transformam o lugar e o espaço, reforçando a ideia de preservação e salvaguarda 
desses mesmos valores e do próprio Convento. 

Intervenção do Convento

Desde 1995 que começaram a analisar a requalificação do Convento de Nossa Senhora da 
Conceição, que resultaria na intervenção de 2000 e 2001 pelo arquiteto João Lucas. Foram 
dois os motivos que impulsionaram essa mesma intervenção, sendo eles, a requalificação do 
imóvel e o projeto de o converter num Centro Cultural, particularmente vocacionado para 
a promoção da música. (...) (ibidem, 2019:144). 

Figura [25]: Convento após a intervenção

Figura [23]: Azulejos presentes numa sala do 
Convento 

Figura [24]: Detalhes decorativos da capela de 
Santo António
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Toda a intervenção, implicava um cuidado redobrado sobre o edificado, devido às suas 
características e os seus valores associados, levando à necessidade de experiência em técnicas 
de construção em reabilitação do património. Assim, a intervenção fruía de um arquiteto, 
João Lucas, e de dois parceiros com conhecimento especializado em conservação e restauro 
do património arquitetónico, quer no domínio da preservação, detecçao, diagnostico e 
tratamento de patologias (STAP), quer na execução das obras exigidas (ENSUL) (ibidem, 144)  

Assim, surgia o primeiro objetivo desta intervenção, recuperar o máximo possível19 do 
traço original do Convento. Permitir que o edificado voltasse ao seu esplendor original, 
devolvendo a sua simplicidade, com a sua volumetria e materiais que fossem adequados às 
suas necessidades atuais.

As plantas disponíveis, que remontavam apenas a 1988, deixavam já a descoberto 
as grandes linhas de continuidade das estruturas originais e denunciavam algumas 
destas divisões mais recentes, que poderiam ser facilmente eliminadas, permitindo 
um regresso à volumetria original. (O Convento dos Capuchos. Vida, Memória, Identidade. Catálogo 
de exposição. 2019:144).

Com um função multicultural, centro cultural e espaço de culto, era necessário a compreensão 
plena da sua identidade e a criação de condições para a correta funcionalidade do espaço. 
Com a existência de dois espaços, amplos o suficiente para função do centro cultural, era 
fundamental adequar os espaços às acessibilidades.  

Com a adaptação do espaço conventual a novas funções culturais, foi também necessário 
adaptar o espaço. Dessa forma, no claustro, foram eliminados os canteiros e o pequeno lago 
com o fontanário, que conseguiu assim, tornar o espaço mais amplo para que fosse capaz de 
acolher eventos culturais. 

Na nova entrada do Convento, foi criado uma ampliação, resolvendo uma zona que ate então 
se encontrava em risco de derrocada. O edifício novo, com um traçado mais contemporâneo, 
que permite destacar a nova entrada, mas de forma a que esta não perca a sua identidade. 

19  Uma vez que na intervenção de 1952, não foram deixadas informações sobre o mesmo, não se sabia ao 
certo quais as alterações que tinham sido realizadas. No entanto, sabia-se que algumas dessas opções seriam 
já irreversíveis. A abertura de espaços amplos no primeiro e segundo pisos do convento, nas zonas dos 
antigos dormitórios e do refeitório, fizera desaparecer para sempre os vestígios que subsistiam das celas, do 
corredor que as ligava entre si ou das mesas onde, outrora, a comunidade conventual tomara as suas refei-
ções e acolhera alguns dos seus hospedes. (O Convento dos Capuchos. Vida, Memória, Identidade. Catálogo 
de exposição. 2019:144).
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A intervenção, permitiu que o Convento respondesse às necessidades da população, como 
uma sala polivalente, e uma sala de exposições. Assim, conseguiu que espaço conventual, 
não caísse em decadência e perdesse os seus valores. Assim, o programa inserido, cria uma 
ligação com as pessoas locais, criando espaços que estas possam utilizar e coincidentemente 
descobrir o Património local.

Apesar da cerca do Convento ter sido alterada e apoderada por outras edificações ao longo dos 
tempos, restam ainda algumas valências, como o jardim, mandado construir por Lourenço 
Pires de Távora em 1558. Neste espaço, consegue-se encontrar um corredor de pinheiros 
mansos e canteiros de flores diversificadas (Câmara Municipal de Almada)

Embora não existam referências de alterações aos jardins, e o que aconteceu à restante cerca, 
conseguimos perceber a ligação imaterial com a população, uma vez que este continuam a 
visitar os jardins com vista para o Oceano Atlântico regularmente.

Em suma, a grande prioridade, foi respeitar os traços do edifício do século XVI, e em conjunto, 
criar as valências necessárias para as novas funções, que respondessem às necessidades 
atuais e, igualmente, que criassem ligações com a população local.

Figura [26]: Planta do Piso 0 da intervenção Figura [27]: Planta do Piso 1 da intervenção
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Figura [28] Figura [29]

Figura [30] Figura [31] Figura [32]

Figura [33] Figura [34]

Figura [28]: Fachada da Igreja em estado degradado
Figura [29]: Convento após a intervenção de 1950
Figura [30]: Claustro após a intervenção de 1950
Figura [31]: Parte do Jardim do Convento
Figura [32]: Jardim e lago artificial do Convento
Figura [33]: Jardim do Convento
Figura [34]: Novo equipamento junto à entrada do Convento
Figura [35]: Claustro após a intervenção de 2000-2001

Figura [45]
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Figura [36]: Mosteiro de São Martinho Tibães 

Mosteiro de São Martinho de Tibães
Braga
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3.3 Mosteiro de São Martinho de Tibães

Mosteiro de São Martinho de Tibães, implantado na encosta do monte de São Gens, na 
freguesia de Mire de Tibães, localiza-se a 6 quilómetros da cidade de Braga. O conjunto 
monástico, é constituído pela igreja, alas conventuais e espaço exterior, que se resume na 
cerca muralhada, onde era composta por hortas, pomar e campos, vinha, olival, floresta, 
escadório, capela de São Bento, fonte várias, lago, aqueduto e jardim de buxo. (Costa, 2010:19).

Fundado nos finais do século XI, pertence à Ordem Beneditina20, de observância, onde 
seguiam as regras prescritas por São Bento de Núrsia, que consistia em silêncio, obediência, 
pobreza, oração e trabalho. 

Foi devido a privilégios e poder, que o mosteiro cresceu, sendo escolhido em 1567 para 
a Casa-mãe da Congregação de São Bento dos Reinos de Portugal (Direção Regional da Cultura 

do Norte [em linha] [referência de 25 de Janeiro de 2019]. Disponível na Internet: http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/

mosteiro-de-sao-martinho-de-tibaes/) Nos séculos XVII e XVIII converteu-se num dos maiores 
conjuntos monásticos do País barroco, bem como num significativo centro produtor e difusor 
das cultural. (ibidem)

O Mosteiro foi construído ao longo de vários séculos, XVII, XVIII e XIX, com uma 
arquitetura funcional, apresentava nesse tempo uma clara separação entre as áreas de 

20  Ordem Beneditina, fundada por Bento de Núrsia, mais conhecido por São Bento, seguiam os ensinamentos 
do mesmo, onde persistia a assistência aos pobres, acolher peregrinos, obediência, castidade, oração e tra-
balho. Defendiam também, uma vida casta, dedicada ao trabalho e servir a Deus e aos outros. (Enciclopédia 
temática knoow.net)

Figura [37]: Mosteiro de São Tibães em 1995
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oração, trabalho, lazer, comunicação com o exterior, zonas ocupadas pela comunidade 
residente e outras, reservadas para o uso como Casa-mãe da congregação. (ibidem) 

Com a extinção das Ordens Religiosas em 1834, o Mosteiro foi encerrado (como todos os 
outros), os seus bens foram colocados à venda, com a exceção da igreja, o passal e a sua 
zona conventual, que ficaram para o uso paroquial. Foi adquirido, em 1986, devido a sua 
degradação, iniciando a sua recuperação. 

Valores inerentes ao Mosteiro

O Mosteiro de Tibães, com a sua vasta cerca, constitui um elaborado complexo monástico. 
Com a sua igreja, sendo um dos maiores marcos de arte barroca do país, e com a sua 
arquitetura particular, o início das obras filia-se ainda numa corrente maneirista, mas 
o Barroco haveria de triunfar nas numerosas obras desenvolvidas ao longo da segunda 
metade do século XVII e todo o século XVIII. (SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

[em linha] [Referência de 24 de Novembro de 2018] Disponível na Internet em: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/

pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73612)>, 
tornam evidentes todos os valores associados a este património. 

Com toda a sua complexidade e história, conseguimos rapidamente identificar vários 
valores que lhe são inerentes, tais como o valor histórico e arquitetónico. O valor histórico, é 
rapidamente associado ao valor cognitivo ou de memória, uma vez que nos permite reconhecer 
o seu passado, a sua herança, e dessa forma a preservação da sociedade em que este está 
inserido. O seu valor arquitetónico, compreende os seus elementos, que o caracterizam e o 
transportam para uma determinada época e estilo arquitetónico. Com os seus dois claustros, 
as torres sineiras com cobertura em coruchéu bolboso (SIPA. Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico [em linha] [Referência de 24 de Novembro de 2018] Disponível na Internet em: <http://www.monumentos.

gov.pt/site/app_pagesuser/sipa.aspx?id=1151>), a sua igreja, de planta longitudinal composta por 
endonártex, nave com oito capelas laterais intercomunicantes, e mais duas que comunicam 
com o endonártex  (SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico [em linha] [Referência de 24 de 

Novembro de 2018] Disponível na Internet em: <http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/sipa.aspx?id=1151)>, 

tornam o Mosteiro de Tibães, num exemplo arquitetónico, no qual, a sua autenticidade e 
identidade devem ser preservados e valorizados. 

A utilização de materiais diversos, como o mármore, madeira (figura 43), azulejo (figura 42) 
e talha dourada, fazem com que o valor artístico do mosteiro seja grandioso. Os elementos 
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arquitetónicos encontrados no interior, revestidos a talha dourada, demonstram a capacidade 
dos artesãos da época, como é o exemplo do Claustro do cemitério, constituído por dois 
andares, e onde as duas alas eram revestidas com painéis de azulejo, Pavimento lajeado e 
cobertura das alas inferiores de madeira em apainelados geométricos, assente em mísulas de 
talha.(ibidem) Todos estes elementos, sejam eles físicos, como a construção e materialização, 
ou imagináveis, como a memória de um lugar, cria uma história, e um enredo em volta do 
edificado e dos seus elementos anexos, elevando-o a algo mais, tornando mais relevante, a 
necessidade de preservação, conservação e valorização do edificado na sua intervenção. 

Intervenção na cerca 

Nos Conventos e Mosteiros, as cercas eram tão importantes como os restantes edifícios 
conventuais, fazendo parte dele. No caso do Mosteiro de Tibães, a cerca estabelece-se sobre 
a encosta do Monte de São Gens, ocupando cerca de 43 hectares. 

Dentro deste território, fechado por 2,7km de muro em alvenaria rebocada, loca- 
lizam-se a Igreja, os edifícios conventuais, a Quinta da Ouriçosa, o Passal, Matas, 
Terras de Pão, Hortas, Pomares, Laranjais e Pastagens. Todos es- tes usos se 
organizam numa estrutura perfilada por ruas, muros, escadas, fontes e tanques, 
elementos construí- dos durante o programa beneditino dos séculos XVII a XVIII e 
que configuram no seu conjunto, mais do que um lugar de agricultura de rendimento, 
um espaço de contemplação, recreação e experimentação. (Pedra & Cal, 2007:18) 

Figura [38]: Azulejos presentes no claustro do 
mosteiro

Figura [39]: Detalhe do teto da livraria
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Tal como várias cercas de inúmeros Conventos e Mosteiros, após a extinção das Ordens 
Religiosas em 1834, com o encerramento do Mosteiro, os seus bens são vendidos em hasta 
pública. No século XIX e ainda em parte do seguinte, enquanto propriedade privada, a Cerca 
é mantida na função de Quinta de Recreio associada à exploração agrícola. A descrição das 
suas “belezas” ficou retratada em artigos de revista e de jornais da época. (Pedra & Cal, 2007:18) 

Com o passar do tempo, a decadência do tecido rural e a falta de manutenção, a cerca do 
Mosteiro de Tibães é gradualmente consumida pela vegetação que cresce espontaneamente, 
desta forma, todo este misto de ações, fez com que parte da cerca, a sua componente 
construída, acabasse por alcançar a ruína. 

Quando, em 1986, o Mosteiro é adquirido pelo Sector da Cultura do Estado, procurou-se 
desde o início salvar, estudar, divulgar e dinamizar o conjunto, trabalhando a referência à 
comunidade que o construiu e habitou. (Pedra & Cal, 2007:18)  

Com este princípio, surgiu uma metodologia de intervenção, que contou com uma equipa 
multidisciplinar, que inclui a arquiteta paisagística Maria João Costa Dias21, 

O processo de recuperação da Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães tem 
demonstrado que a recuperação de um jardim necessita de u profundo conhecimento 
deste. Conhecimento que não se limita aos levantamentos históricos, cartográficos 
e botânicos, nem tao pouco à caracterização dos vários sistemas e elementos, mas 
passa, sobretudo, pela vivência com o jardim. É este contacto íntimo que nos permite 
gerir o espaço, ponderar e optar por este ou aquele processo técnico, por esta ou 
aquela árvore. (Património estudos, 2002:92)

A intervenção na cerca do mosteiro de Tibães, prolongou-se durante vários anos, tendo sido 
necessário definir prioridades para a correta preservação do complexo. Assim, no primeiro 
ano da intervenção, a grande prioridade e metodologia foi o controlo, aproveitamento e 
condução da água presente na cerca, conduzindo assim às ações de salvaguarda e divulgação, 
como a arquiteta explica no artigo escrito para a revista Património estudos.

21   Nascida em Lisboa a 1960, Licenciada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da Univer-
sidade Técnica de Lisboa. Sempre se sentiu realizada com o trabalho que desenvolveu e continua a desenvolver e diz 
que toda a sua experiência académica (e não só) foi posta em prática obrigando-a a utilizar todas as suas capacidades. 
Maria João diz que ainda “há muito para fazer, conhecer, estudar e divulgar”, mas tal só é possível ao trabalhar com 
técnicos de várias áreas, que permitiu desde o início uma conceção coerente, pensada e discutida deste grande projeto.  
(Mosteiro de Tibães)  
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À medida que foram realizando ações de limpezas, depararam-se com diferentes elementos 
que pertenciam à cerca, como caminhos, aquedutos, minas, fontes e muros, que os levaram 
a definir então quatro zonas distintas na cerca. 

(...) os jardins; a zona agrícola – compreendendo as hortas e pomares em socalcos, 
o laranjal, o olival e as vinhas; a zona da mata – toda a área de mata inclusa nos 
muros da cerca, e as zonas em propriedade e/ou uso privado. (Património estudos, 2002:93)

Ao delinearem estas diferentes áreas, conseguiram definir para todas as zonas, ações que 
permitiram a salvaguarda e recuperação do espaço e dos elementos encontrados, conseguindo 
também, intervir em cada zona de forma individual, não descartando nem confundindo as 
ações que deveriam ser usadas em cada zona. 

Como referido anteriormente, o primeiro passo foi a recuperação da linha de água existente. 
A necessidade desta intervenção, recai sobre o facto de a água ser o elemento de ligação 
entre toda a cerca, e entre a cerca e o mosteiro. Assim, analisaram o percurso da água, desde 
a sua exploração, através de minas, o transporte até ao terreno, o percurso por aquedutos 
(figura 46) aéreos e subterrâneos, que a levam até ao seu destino (tanques, fontes, moinhos, 
lagos e edifícios). (Património estudos, 2002:94)

Após a análise realizada, e ao depararem-se com o problema do caudal, trabalharam com 
agricultores e mineiros locais para a resolução do problema. As intervenções no circuito 
hidráulico passaram, pelo registo e por limpezas das minas, aquedutos, fontes e lagos. 
Sempre que não era possível pôr a funcionar os aquedutos, utilizaram-se, provisoriamente 
circuitos alternativos com tubos de plásticos. (Património estudos, 2002:94)

A intervenção nas restantes zonas da cerca, passou pelo fazer tanto quanto necessário, 
salvaguardando o que foi encontrado e recuperar algumas coisas que poderia devolver a 
vida às zonas. Assim, na zona agrícola, como as horas e os pomares deixaram de ser tratados 
há cerca de vinte e cinco anos, decidiram instalar prados que passaram a ser explorados por 
agricultores da região. Na zona da mata, foi instalado um programa de controlo de infestação 
de mimosas, que trabalha paralelamente com a plantação de mais de três mil árvores.

Os trabalhos que acabamos de descrever são o resultado de um diálogo profícuo entre 
arquitetos paisagistas, restauradores, arquitetos, biólogos, jardineiros, mineiros e 
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“mestres-de-obra”; foram orientados por uma arquiteta paisagista e executados 
pelas diferentes especialidades (...) (Património estudos, 2002:95)

A intervenção na cerca do mosteiro de Tibães, é sobre valorizar tudo o que ali se encontrava 
e tentar trazer ao máximo as vivências antigas dos monges naquele espaço.

Figura [41]:Lago da cerca

Figura [42]:Aqueduto presente na cerca

Figura [40]:Caminho do Mosteiro para o jardim
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Intervenção no mosteiro

Adquirido em 1986 pelo Estado Português, onde este iniciou um projeto de recuperação. 
Este projeto, realizou-se em três fases, orientadas pelo arquiteto João Carlos dos Santos, 
tendo sido a primeira fase de 1994 a 2001, a segunda entre 1999 e 2006 e a terceira, e última, 
de 2005 a 2009. 

Assente em dois grandes princípios – o reuso do mosteiro é o garante da sua 
sobrevivência patrimonial e a sua recuperação passa pela conservação da memoria 
e do espírito do lugar – o programa para a reutilização do mosteiro foi ganhando 
forma à medida que se ia sedimentando o conhecimento profundo do espaço, da sua 
história e do homem que o viveu. (Património estudos, 2002:85)

O arquiteto João Carlos dos Santos e a sua equipa desenvolveram o projeto durante 15 anos, 
por várias fases, que correspondem às diferentes áreas existentes a serem intervencionadas. 
Assim, o projeto, incidiu sobre partes com características e necessidades distintas, o projeto 
de restauro e recuperação da igreja/claustro do cemitério e o projeto de recuperação e 
reabilitação do noviciado, ala sul e claustro do refeitório. 

O primeiro projeto, o espaço encontrava-se em razoável estado de conservação, tendo a 
intervenção visar a importância do espaço para o lugar e a comunidade e o recheio artístico 
de grande qualidade (azulejos, talha dourada, entre outros), tendo então, restaurando o 
espaço, sem alterar o seu uso. Assim, a intervenção tornou-se silenciosa, quase impercetível, 
através de uma intervenção mínima. 

O claustro do cemitério começou a ser construído em 1725 e os trabalhos prolongaram-
se durante quase todo o século XVIII. Um painel de azulejos policromado e historiado 
reveste as quatro paredes do piso térreo. Afetado pelo grande incêndio que deflagrou 
no claustro do refeitório no final do século XIX, que destruiu alguns dos seus espaços 
e revestimentos, é ainda assim, um dos espaços mais emblemáticos do MSMT. 
Apresentava grandes deformações estruturais (paredes com grandes “barrigas”) e 
um aspeto inacabado fruto das intervenções realizadas nas décadas de sessenta a 
oitenta do século XX, que não foram terminadas. O projeto contemplou o restauro 
e a recuperação destes espaços, agregando em torno desta área, todas as funções 
relacionadas com a atividade cultural e a reposição dos acessos verticais. (Santos, 
João - Mosteiro de São Martinho de Tibães Project and Commitment -Editor: José Manuel das Neves, Urban 
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Books,2012 apud Sousa: 2015:43)

O projeto de reabilitação do noviciado, ala sul e claustro do refeitório, abrangeu o noviciado, 
hospício, parte sul que contém a livraria, cozinha, espaços anexos e o claustro do refeitório. 
Esta parte do projeto, consistiu na reabilitação e recuperação da estrutura arquitetónica 
existente, que estava maioritariamente inalterada. Assim, foi corpo novo em betão armado 
sob o claustro de refeitório e reposta a ligação entre o corredor da livraria e a ala sul do 
claustro do cemitério bem como todas as infraestruturas necessárias ao seu funcionamento. 
(Afonso, 2018: 180)

Com esta intervenção, foi possível a criação de um novo piso (-1), criaram mais valências de 
apoio à nova função da hospedaria.  

(...) No corpo enterrado sob o claustro localizam-se as áreas de serviço da hospedaria 
e restaurante, como as instalações sanitárias, a cozinha e áreas anexas, as instalações 
de pessoal, arrumos, espaços técnicos e área para cargas e descargas, que se abre 
para o passal através de um greande vão novo aberto entre os dois contrafortes da 
parede exterior. . (Santos, João - Mosteiro de São Martinho de Tibães Project and Commitment -Editor: 
José Manuel das Neves, Urban Books,2012 apud Sousa: 2015:49)

A nova abordagem ao mosteiro de são martinho de Tibães, permitiu que fosse possível, recriar 
algumas das funções existentes quando o mosteiro ainda se encontrava em funcionamento, 
bem como, a criação de novos espaços, que respondessem às necessidades atuais da 
comunidade, tais como um museu, um centro de documentação, que incorpora o estudo e 
pesquisa das ordens monásticas e das áreas dos jardins e sítios históricos. 

Figura [43]:Mosteiro após a intervenção
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Figura [44]

Figura [45]

Figura [46]

Figura [47]

Figura [48]

Figura [49]

Figura [50]

Figura [44]: Sala do capítulo
Figura [45]: Loja do Mosteiro
Figura [46]: Passadiço da nova intervenção 
Figura [47]: Sala do Recibo do Mosteiro
Figura [48]: Cavalariças
Figura [49]: Corredor da Hospedaria do Mosteiro
Figura [50]: Uma das celas da Hospedaria
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3.4. Síntese Conclusiva

Os casos de referência, apresentados e estudados, são um arquétipo da exigência que este 
gênero de edifício reivindica, no estudo das suas tipologias, e essencialmente das suas 
envolventes. Na pesquisa destes casos de referência, procuramos encontrar edifícios que 
fossem próximos ao caso de estudo, mas principalmente, que fossem de encontro ao tema de 
estudo aqui interpretado.

No que toca às cercas e envolventes dos casos de referência escolhidos, foi fundamental, 
perceber quais a que se mantinham intactas e  as que se tinham perdido e/ou alterado, de 
forma a que conseguir um estudo completo, e entender como estas poderiam ter afetado o 
edificado que era/é parte deles. Assim, os três edifícios estudados, influenciaram e ajudaram 
no entendimento das casas monásticas, e como as suas envolventes e comunidades em que 
se inserem, podem de uma forma pratica e fácil, influenciar o seu (re)uso. 

No caso do Mosteiro de São Martinho de Tibães, este permitiu-nos entender como a 
cerca, pode e consegue fazer parte do edificado, tornando-o num todo e reforçando a sua 
importância. O trabalho de pesquisa e entendimento por detrás de todo o trabalho, viabiliza 
a compreensão que é necessário ter para conseguir que a intervenção seja bem-sucedida. 
Esta intervenção, a par com a intervenção realizada no mosteiro, permite-nos assimilar a 
importância do lugar, da sua história e memória, como ligação entre um todo.

O Convento de Nossa Senhora da Conceição e o Convento de São Paulo de Alferrara, 
apesar das suas cercas, terem sido perdidas, no primeiro, e não serem exatas, no segundo, 
demonstram-nos, como a ligação com uma comunidade, são elementos fundamentais quanto 
se fala em (re)uso. As funções escolhidas para estas casas conventuais, são espaços para as 
comunidades locais, mas são também âncoras, para que estes sejam conhecidos por outros.

Entendemos que estes Convento e Mosteiro, partilham enumeras características, desde os 
valores que lhe são associados, bem como a forma como a intervenção os abordou. Não 
perderam as suas características originais, muito pelo contrário, realçaram-nas. Conseguimos 
perceber esta ideia, quando olhamos para os edificados antes e depois da intervenção, e 
percebemos que os seus traços e particularidades, ainda se encontram presentes. O mesmo 
acontece na sua relação com a envolvente, conseguem manter a ligação existem, ao tratar 
das suas cercas, fazendo com que estas sejam uma parte fundamental do total funcionamento 
do complexo.
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Em suma, em todos os casos de referência, a metodologia de intervenção, tenha sido ela 
intencional e estudada, ou não, tem a finalidade de preservar e salvaguardar, com a finalidade 
de implementar um núcleo cultural no lugar, os aspetos fundamentais dos espaços e dos 
imóveis e da interligação entre eles.
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Figura [51]:Terreiro do Convento de São Francisco do Monte
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CAPÍTULO IV
Ensaio Projetual - O Convento de São Francisco do Monte
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Preâmbulo

O Convento de São Francisco do Monte, localizado em Viana do Castelo, encontra-se 
abandonado desde a extinção das ordens religiosas. A compreensão do seu contexto, torna-
se indispensável para que o novo uso a determinar seja viável e compatível com o edifício e 
a população. 
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4.1 Contextualização

O Convento de São Francisco do Monte, fundado em 1392, na então Vila de Viana, encontra-
se implantado no lugar da Abelheira, freguesia de Santa Maria Maior, na vertente Sudeste 
do monte de Santa Luzia.

Fundado por Frei Gonçalo Marinho22, é a terceira casa a ser criada pelos Franciscanos 
Observantes na região do Minho, sendo também o primeiro Convento a ser criado em Viana 
do Castelo. 

De maneira a compreender a verdadeira essência do Convento, de como surgiu e a maneira 
de como os seus habitantes vivam, é imprescindível perceber o funcionamento da Ordem à 
qual pertenciam e entender as suas origens e condições. 

22  Da casa Condal de Altamira, em Espanha. Depois de participar nas guerras de Castela com Portugal, decidiu dedicar-
-se ao hábito. Após ter fundado o mosteiro no Cerdal em Valença e outro na Ínsua de Caminha, foi para a Vila de Viana, 
onde fundou um Convento, com a ajuda de cinco companheiros. Fundou assim o Convento de São Francisco do Monte. 
Faleceu em 1400, no mesmo Convento que fundou, e ainda hoje podemos ver a lapide onde foi sepultado, após várias 
transladações. (Morais, 1995:218)

Figura [52]: Entrada do Convento de São Francisco do Monte  
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4.1.1. Ordem Franciscana

Surge em 1210 e tinham a designação de Frades Menores, por acharem que dela faziam parte 
os mais humildes, pobres e os mais pequenos. A implantação dos Franciscanos23 em Portugal 
deu-se num período de descrença nas tradicionais ordens monásticas que os precederam, 
essencialmente ordens de São Bento e de São Agostinho. (Oliveira, 2003:11)

Na Ordem Franciscana surgiram duas vertentes, o conventualismo e a observância. Esta 
última, era a vertente seguida por Frei Gonçalo Marinho, que fundou o Convento. Os 
Franciscanos Observantes foram criados, uma vez que alguns franciscanos não se esqueceram 
da vida simples e pobre dos eremitérios e dedicaram-se a ela. Por norma, viviam em lugares 
rurais, defendiam a observância integral da regra, a prática da austeridade e da pobreza. 
(Oliveira, 2003:13)

(...) uma das que melhor se identifica com a tipologia de localização periurbana: 
estes religiosos instalavam os seus conventos a uma considerável distância física 
dos limites das pequenas povoações às quais se associavam, escolhendo um local 
isolado, de preferência junto a uma linha de água. Tal como aconteceu, de uma 
forma geral, com todos os institutos regulares, o rigoroso modo de vida capucho não 
se manteve intacto ao longo dos vários séculos de existência desta ordem. (Amorim, 
2011: 164)

Com uma perspetiva de como funcionava a ordem Franciscana, como se desenvolveu, e 
quais os valores que a fundaram, conseguimos analisar o edifício com uma visão diferente, 
compreendendo algumas das decisões que foram tomadas ao longo da sua história. 

23  Franciscanos, eram todos os frades que viviam segundo a regra de vida que São Francisco de Assis estipulou para 
quem o quisesse seguir, criando assim a intitulada Ordem Franciscana. (Oliveira, 2003:11)
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4.2. Enquadramento Histórico

Fundado em 1392, o local escolhido para a sua localização, no lugar da Abelheira, no Monte 
de Santa Luzia, começou por ser implantado junto à Fonte do Ligo, que mais tarde se 
chamou de Cela. Rapidamente encontraram inconveniência no lugar escolhido, e mudaram-
se mais para cima, na encosta do monte, para um terreno cedido pela Câmara. Esse terreno, 
rodeado de quintas, vinhedos e pomares e abundância de águas cristalinas (Fernandes, 1980: 

157) mostrou-se ser o que os humildes frades necessitavam para a dedicação ao culto. 

A escolha do terreno de implantação, isolado, longe da população, numa enconsta e com 
água abundante nas proximidades, vai de encontro com as ideologias dos Franciscanos 
Observantes.  

A fundação primitiva, por iniciativa do seu fundador, consistia num pequeno oratório, sendo 
que mais tarde sofre obras de aumento, que transformaram toda a zona regral24 em um único 
piso, e tornando-o num edifício de maiores dimensões. Essas obras, foram possíveis, devido 
a D. Afonso V. No século XVI, ao integrar-se na Província25 Capucha de Santo António26, 
primeira Província a que pertence, passa à condição de Convento, sofrendo novamente obras, 
por ordem do provincial de Santo António, Frei Martinho de Guimarães. 

As obras que se foram realizando ao longo dos tempos no Convento, foram possíveis devido 
a doações, uma vez que os frades que ali vivam não tinham poses para tal trabalho. 

No século XVII, surge outro convento em Viana do Castelo, mas desta vez no centro da vila, 
fazendo com que o Convento de São Francisco do Monte voltasse a ser oratório, perdendo 
os seus frades para o novo Convento.

24   Zona regral, consistia na zona reservada aos frades. 
25    Segundo o dicionário, uma Província é conjunto de conventos ou institutos de uma ordem religiosa, dentro 
do mesmo país, governados por um provincial. (província in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 
[em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [referência de 29 de Novembro de 2018]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/província)
As Províncias, tinham uma serie de regras que os seus integrantes teriam de cumprir, desde a maneira como 
construir os seus templos, onde os instalar e como os frades deveriam viver.
26  A Província Capucha de Santo António, constituída por Franciscanos, seguiam a diretriz da observância. 
Formou-se a partir de um grupo de casa caracterizadas por seguirem o rigor e o recolhimento. (Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo [em linha]. [referência de 29 de Novembro de 2018]. Disponível na Internet: 
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1497383 )
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A partir desta data funcionariam simultaneamente em Viana duas casas de 
padres franciscanos: a do Monte, reduzida a Oratório de 4 ou 5 religiosos 
dedicados à vida eremítica e contemplativa, e a da vila, convertida em casa 
de atividades e apostolado (Abreu, A. A. Para a história de Viana do Castelo. Viana 
do Castelo, Edição da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 2007: 18 apud. Afonso, 
2018: 51)

Após a entrada na Província da Conceição27, no século XVIII, volta a ser Convento (1752), 
sofrendo novamente uma reforma, paga pelo novo padroeiro Sebastião Pinto Rubin 
Sotomaior, reformulando o Convento e introduzindo novas funções para ir de encontro ao 
esquema arquitetónico definido pela Província. 

No século XIX, mais concretamente em 1834, resultante da sua vitoria sobre os Miguelistas, 
os Liberais, despojam e expropriam os conventos religiosos (Morais, 1995: 217) remetendo 
assim o Convento de São Francisco do Monte para o abandono. 

Após a erradicação das ordens, o Convento é comprado por Luís Bravo de Abreu e Lima, 
terceiro visconde da carreira, sendo mais tarde herdado por Maria Luísa Malheiro de Távora 
Castro Feijó, onde estes contrataram caseiros e zelaram pelo imóvel. (Afonso, 2018:52)

Em 1966, com a saída do caseiro, o espaço fica ao abandono e em avançado estado de 
ruína. Devido a esse estado avançado de ruína, decidiram retirar o retábulo-mor, devido ao 
estado da talha, sendo que se mostrou ser uma decisão desastrosa, uma vez que a talha se 
encontrada apodrecida, o que ajudou no aceleramento do processo de ruína, nomeadamente 
da cobertura. 

Até cerca de 1945, Casa e Igreja, mantiveram-se mais ou menos, mas após a frustrada 
tentativa de retirar os altares e as imagens para um museu, ao destelhá-lo, caiu tudo 
em ruínas!... (Fernandes, 1990:159)

O imóvel foi mais tarde doado à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, pelo último 
herdeiro, Rui Feijó, por falta de meios. Esta identidade, ainda realizou obras de limpeza, 
organização de exposições, sendo que o projeto teve de parar por falta de verbas, fazendo 
com que o edifício chegasse a um maior estado de ruína. (Morais, 1995: 227)

27   Província de Conceição, surge e é integrada na Ordem de São Francisco, e seguia uma das tendências mais 
rigorosas, designada de Observância.
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Em 2001, foi adquirido pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sendo que em 2007 
realizou obras de estabilização do arco da Portaria. A APNOR (Associação dos Politécnicos 
da Região Norte) ainda considerou colocar ali a Fundação do Instituto, que se encontra 
construída, e o Centro de Competências e de Formação Avançada do Instituto. (Afonso, 

2018:53)

Desde que foi adquirido pelo IPVC, este, em pareceria com a Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, assegura a manutenção mínima do espaço, com operações de limpeza da vegetação 
envolvente e do caminho de acesso ao Convento. 

Figura [53]: Terreiro do Convento em ruína

Figura [54]: Estado de degradação avançado do Convento   
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Figura [55] Figura [56]

Figura [57] Figura [58] Figura [59]

Figura [60] Figura [61]

Figura [44]: Galilé do Convento
Figura [56]: Entrada do Convento
Figura [57]: Igreja
Figura [58]: Claustro
Figura [59]: Alçado
Figura [60]: Refeitório 
Figura [61]: Pórtico de entrada do Convento
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Torna-se indispensável reconhecer os valores presentes no Convento de São Francisco do 
Monte e na sua envolvente, de forma a que a intervenção realizada não os destrua, mas sim, 
lhes dê uma importância redobrada. 

Assim, é associado o valor de Identidade onde são todos os elementos que caracterizam o 
imóvel. As obras do passado, retratam o modo de pensar social, técnico, estético de cada 
geração. O Convento de São Francisco do Monte, transmite as vivências de quem habitava 
aquele local, uma vez que a sua envolvente não foi alterada, preservando a identidade do 
local.

O valor Histórico é igualmente encontrado naquele imóvel, uma vez que esse valor não são 
apenas as evidências físicas do passado que este representa, mas também pelo papel que o 
edifício desempenhou na história. O Convento em estudo, contém história incorporada desde 
a sua construção até ao momento em que foi abandonado, importantes para a sua envolvente, 
que ainda hoje estão patentes naquele local, apesar do seu estado de ruína avançado.

Conseguimos também, identificar o valor artístico inerente ao Convento de São Francisco do 
Monte, através de todos os detalhes arquitetónicos presentes nesse espaço. É identificável 
através de elementos decorativos e ainda na arquitetura do edificado

Figura [62]: Imagem do Convento ainda em bom estado

Figura [63]: Detalhes artisticos   
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Por fim, identificamos o valor Arquitetónico, que compreende todos os elementos de um 
edifício, e como estes contribuíram e representam o período arquitetónico em que foram 
construídos (Afonso, 2018:131). Assim, no Convento São Francisco do Monte, o seu valor 
arquitetónico provém dos materiais utilizados, do seu estilo arquitetónico e das técnicas 
construtivas utilizadas, que contribuem para a compreensão de como se construía. A 
importância deste valor, recai na necessidade de preservar a autenticidade dos métodos de 
construção para futuras gerações.  Também na envolvente identificamos alguns valores, apesar 
da cerca do Convento de São Francisco do Monte ser de particulares e estar maioritariamente 
destruída, retanto apenas alguns dos muros que a delimitavam. 

Apesar do Convento estar inserido numa zona rural, distanciado da população, conseguimos 
identificar o seu valor territorial, através da relação que estabelece com o restante território. 
Ao estar distanciado, percebemos que se enquadra num dos modelos de valor territorial 
identificado por Luís Conceição28 . O modelo que ele identifica como essencialmente telúrico 
(Conceição, 2010:135) onde através da edificação, elevamos o valor sagrado do lugar, que resulta 
num equilíbrio entre a envolvente e o espaço construído, sem destruir o seu contexto, dando-
lhe uma elevada importância. 

O valor social e emocional presente na envolvente do Convento de São Francisco do Monte, 
é determinado, através da relação que as pessoas têm com aquele lugar sagrado. Apesar de 
este estar devoluto e completamente ao abandono, muitas são as pessoas que ainda hoje se 
dirigem àquele espaço. 

28   Ver ponto 2.1. Valores inerentes à envolvente.

Figura [64]: Detalhes da construção do Convento

Figura [65]: Imagem antiga, retratando a visita de pessoas ao Convento
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4.3 Evolução Construtiva

A análise da evolução construtiva do Convento, permite-nos perceber as intervenções 
que o imóvel sofreu ao longo dos séculos, mais concretamente nos séculos XVI e XVIII, 
e como estas alteraram e influenciaram a sua conceção final. A noção dessas diferentes 
épocas construtivas, foram possíveis, devido a campanhas arqueológicas que se sucederam 
na sequência de operações de limpeza. 

Aquando da sua construção, no século XIV, em 1392, era apenas um pequeno oratório, 
constituído por uma única cela e capela. Dessa primeira fase de construção, restam alguns 
vestígios góticos, como o cruzeiro implantado frente à portaria (que se encontra classificado, 
mas atualmente está desaparecido), a cachorrada borgonhesa da capela-mor e com a 
campanha arqueológica realizada em 1987, foi possível descobrir siglas, um arcossólio29 
gótico na parede sul da capela mor e ainda uma fresta gótica de bordos chanfrados. (Abreu, 

1990:142) 

29   Nicho em forma de arco, que servia para túmulo. 

Figura [66]: Sigla encontrada na capela mor.
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Com o passar do tempo e devido às necessidades de quem o habitava, foram realizadas 
obras de aumento, no século XV. Obras essas que apenas foram possíveis, uma vez que D. 
Afonso V facultou à comunidade a isenção das sisas30 , dizimas31  e portagens32 . Assim, 
a comunidade, como forma de agradecimento, colocou um escudo e uma lápide referente 

30  Consiste num imposto existente em Portugal desde o século XIV, que constava como um imposto que os 
conselhos cobraram sobre a transação de determinados bens para financiar gastos. No entanto, com o passar 
dos anos, foi sempre sofrendo alterações. No reinado de D. João I, que este retirou o privilégio a todos, ou 
seja, todos os compradores e vendedores tiveram de pagar a sisa, incluindo monarcas e eclesiásticos, pas-
sando assim a ser considerado um imposto nacional. Foi apenas no reinado de D. Manuel I, que este tornou 
a Ordem de Cristo e os membros e instituições da Igreja, exonerando do pagamento deste imposto. (sisa in 
Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [referência de 22 de Novembro de 
2018]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$sisa)
31  Imposto instituído pelos romanos, que consistia em cobrar sobre a décima parte dos valores dos bens de 
importação ou exportação. Foi imposto em 1410, por D. João I a pedido da alfandega do Porto. Existiam 
localidades em que os valores variavam, devido a especial privilégio facultado pelo Rei. (dízima in Artigos 
de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [referência de 22 de Novembro de 2018]. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$dizima)
32  Imposto que era cobrado à entrada das cidades. (portagem in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 
[em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [referência de 22 de Novembro de 2018]. Disponível na Inter-
net: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/portagem)

Figura [67]: Planta da construção do século XIV
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à construção do convento, sendo que estes já não se encontram no local. Dessas obras de 
aumento, surgiram a sacristia, via sacra e corpo da igreja, que sofreram alterações no século 
seguinte, fazendo com que não existam vestígios da sua verdadeira conceção, naquela época 
específica.

Numa segunda fase de construção, que se inicia no século XVI, terá sido ergido um novo 
mosteiro sobre o antigo a espesas de Gonçalo Perreira Vilas Boas, fidalgo de Areosa (Abreu, 
Arezes e Lopes 1988:156. apud. Abreu, et al, 1990:142). Desta reforma, não restaram 
quaisquer vestígios, sendo que com a campanha arqueológica de 1985 foram encontrados 
vestígios de alguns túmulos datados, a porta de acesso do claustro para a sacristia, os 
confessionários, bem como a porta de acesso da cozinha para a copa daquela época. 

Nessa mesma fase de construção, mas no final do século XVI o edifício volta a sofrer 
alterações, uma vez que se integrou na Província Capucha de Santo António , foram então 
abertos os alicerces para a total reconstrução do convento. Os planos para a reconstrução, 
são da autoria de Frei Francisco de São Boaventura, conservando-se a sacristia, com a sua 
porta de acesso assinalada por uma ampla cartela lobulada, e a igreja de estrutura maneirista, 

Figura [68]: Planta da construção do século XV
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com um acesso de verga e portal de verga recta, definido por pilastras e arquitrave toscanas, 
que suportam um frontão de laços. (SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico [em linha] 
[Referência de 24 de Novembro de 2018] Disponível na Internet em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/

SIPA.aspx?id=3492)

A reconstrução do convento, tornou-se tão demorada, que se prolongou até ao século XVII, 
altura em que foram construídos os pilares de ordem jónica33 do claustro, as varandas (que na 
atualidade já não existem) e se elevou o dormitório que até então era térreo. Este foi elevado 
para se fazerem por cima do antigo mais celas, por serem poucas as que haviam para os 
religiosos aqui moradores. (Jesus Maria José (1754): t. I, 1. III, cap. VI. apud. Abreu et al, 1990:55).

Com a criação do segundo piso foram criados dois acessos, sendo a escada regral, as escadas 
das matinas e ainda a Portaria. Com esta reforma, e com a elevação do dormitório, poucos 

33  A utilização dos pilares de ordem jónica, demonstra a utilização da Arquitetura Maneirista, uma vez que 
esta valorizava a cultura greco-romana, e por sua vez as colunas e entablamentos das ordens clássicas, e ainda 
frontões triangulares, como é possível verificar na porta de acesso à Igreja.

Figura [69]: Planta da construção do século XVI
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são os vestígios do, anterior, primeiro piso, criando assim uma lacuna na compreensão da 
vivência dos frades, bem como na verdadeira linguagem arquitetónica que o Convento 
continha antes de ingressar na Província.

A terceira fase de (re)construção, no século XVIII, acontece após receber a Província da 
Conceição34, procedeu-se então à reforma do imóvel, onde se atuou na feitura do corpo da 
igreja, a fundamentis, e com a exceção da parede do adro por se encontrar em relativo bom 
estado, onde se executou uma cobertura falsa em abóbada de madeira, como maneira de 
responder às necessidades acústicas dos pregadores (Amorim, 2011:168). 

Esta reforma, amplia o edifício, dando-lhe novas funções, como maneira de responder e se 
integrar na Arquitetura Capucha. Foi então contruída uma galilé, de acesso à igreja, e com 
um nicho, como capela do Senhor dos Passos, uma livraria e hospedaria. Foram também 
fundadas capelas localizadas no terreiro, dedicada a São Pedro de Alcântara, Santa Maria 
Madalena e Senhor da Prisão, com diferentes padroeiros. Esta reconstrução leva-nos à 

34  Província de Conceição, surge e é integrada na Ordem de São Francisco, e seguia uma das tendências mais 
rigorosas, designada de Observância. 

Figura [70]: Planta da construção do século XVII
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conceção do edifício atualmente.

Assim, os imóveis Franciscanos capuchos optavam por um edifício simples, 
aproximado dos modelos da arquitectura chã, compostos por uma igreja de planta 
longitudinal, com o corpo conventual anexo e ligados por duas portas, uma ao 
corpo do templo e outra à capela-mor, além da porta de acesso ao coro-alto, todas 
elas reservadas aos frades. As igrejas apresentam uma nave, antecedida por galilé, 
por onde se acede à portaria, fronteira à qual se situava a Capela do Senhor dos 
Passos, com um falso transepto constituído por uma capela adossada e por uma 
porta profunda, de acesso ao claustro, junto à qual se desenvolvem, embutidos 
no muro, confessionários, possuindo uma cabeceira, mais ou menos profunda, 
consoante o período de construção, ostentando coberturas em falsas abóbadas 
de berço, correspondendo às necessidades acústicas dos pregadores. O interior 
é medianamente iluminado por janelas em capialço, normalmente unilaterais, 
rasgadas na fachada oposta à que se adossa à zona regral. (Figueiredo, 2008:373)

Figura [71]: Planta da construção do século XVIII
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É necessário compreender que as diferentes intervenções que o edifício sofre ao longo dos 
anos, devem-se às diferentes etapas que este atravessa, desde a sua fundação até à entrada 
em diferentes Províncias35. Como forma de responder à necessidade da comunidade e das 
Províncias, sofreu alterações, que não nos permite ter uma visão correta da verdadeira 
evolução do Convento e de quem o habitou. Mas essas mesmas alterações, apesar das 
diferentes exigências estipuladas pelas diferentes Províncias, dá-nos a indicação de que 
quem interveio no edifício estava a par das evoluções de estilos arquitetónicos, uma vez que 
contém elementos desses que se aplicam nos diferentes séculos. 

35   Segundo o dicionário, uma Província é conjunto de conventos ou institutos de uma ordem religiosa, dentro 
do mesmo país, governados por um provincial. (província in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 
[em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [referência de 29 de Novembro de 2018]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/província)
As Províncias, tinham uma serie de regras que os seus integrantes teriam de cumprir, desde a maneira como 
construir os seus templos, onde os instalar e como os frades deveriam viver. 
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4.4. A envolvente do Convento

Do ponto de vista geológico, esta estrutura conventual implantou-se nos terrenos 
graníticos que dão vigor e realce a Santa Luzia como maciço orográfico, mas em cuja 
base oriental se encontra uma faixa de terrenos xistosos do Silúrico, por onde corre a 
ribeira de Fornelos.
Durante os trabalhos efetuados neste edifício, pudemos verificar que esta rocha 
metamórfica foi utilizada para cobrir o chão, o que nos leva a pensar na existência 
contígua de pedreiras que forneceram as placas empregadas no lajeamento interno do 
edifício (Abreu,Para a história de Viana do Castelo. Viana do Castelo, Edição da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo.  2007: 18. apud. Afonso, 2018: 46) 

O Convento de São Francisco do Monte, encontra-se implantado num lugar isolado, natural, 
mas este pode ser considerado de fundação peri-urbana, onde está localizado entre o espaço 
urbano e o rural, fora dos grandes aglomerados urbanos, mas dentro da sua área de influência.

A sua envolvente, é bem definida pelos muros de pedra de granito da cerca, e pelo pavimento 
de acesso ao terreiro constituído pela mesma pedra.

Assim, o Convento de São Francisco do Monte, localiza-se na freguesia de Santa Maria 
Maior, no lugar da Abelheira, aproximadamente na cota 130 metros, que é marcado por 
uma rede hidrográfica. É também marcado por maciços florestais, de forma acentuada, 
envolvendo todo o Convento. 

Esse maciço florestal presente na envolvente do Convento de São Francisco do Monte, é 
de  folha caduca (castanheiros, carvalhos, nogueiras), que tem sido objeto de ameaças e de 
alterações de influência humana, onde atualmente, apenas são encontrados alguns destes 
tipos de flora, com uma presença espaçada (Afonso, 2018: 47) Assim, com estas alterações, 
a flora predominante, são o eucalipto e as espécies exóticas invasoras do género Acácia 
(ibidem)
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- Ocupação do solo

A ocupação do solo da envolvente do Convento, é maioritariamente florestal, sendo que 
quando o Convento se encontrava em funcionamento, a sua ocupação, era em grande 
parte agrícola, dentro dos limites da sua cerca. Aqui, todos os terrenos que eram agrícolas, 
encontram-se abandonados (mesmo que, todos os terrenos delimitados pela cerca do 
Convento, foram vendidos a privados), foram ocupadas pela vegetação predominante.

Uma vez que o Convento de São Francisco do Monte tem uma implantação peri-urbana, a 
ocupação urbana, é concentrada junto das grandes vias de acesso, ficando fora do aglomerado 
florestal, criando uma separação entre o Convento e o aglomerado urbano.  

- Rede Hidrográfica

O Convento localiza-se junto à Fonte da Cela, que dessa forma, permitiu que a linha de água, 
que origina dessa fonte, atravessasse a cerca do Convento de São Francisco do Monte, que 
era a sua área de cultivo. 

- Cruzeiro

Na envolvente do Convento, pode-se encontrar um cruzeiro no percurso de acesso ao espaço 
regral, com um símbolo da Ordem Mendicante encimado por uma cruz latina. Também no 

Figura [72]: Linha de água presente na cerca
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terreiro do Convento existiu um cruzeiro com as mesmas características, dos quais restam 
apenas a plataforma retangular de três degraus. 

Em 1979, a queda de um eucalipto, por ação de uma tempestade, provocou a sua 
quebra, tendo os fragmentos do fuste e da cruz desaparecido, quase de imediato, 
apesar dos esforços de instituições locais e do Grupo de Amadores de Arqueologia de 
Viana do Castelo. (Figueiredo, 2008:142)

- Acesso pedonal 

O acesso pedonal até ao Convento é realizado por uma via ascendente e marcado pelo seu 
pavimento irregular em lajeado de granito. Essa mesma via ascendente era evidenciada pela 
presença de um portão, do qual apenas restam alguns vestígios. A meio do percurso surge 
um cruzeiro, evidenciado assim a presença de um espaço religioso.  No topo, encontra-se um 
arco de volta perfeita (...) que remata em cornija, e é flanqueado por duas colunas, dando 
acesso ao terreiro, à portaria e à igreja. (Afonso, 2018:55)

Figura [73]: Cruzeiro presente no percurso
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- Cerca

(...) Cerca de vastas dimensões, como se depreende das várias descrições que existem 
da mesma, com acesso por uma porta à saída da casa do Capítulo, tendo de diâmetro 
um quarto de légua, dividida em alamedas “(...) algumas (...) direitas, largas, e plainas, 
e vistosamente copadas de buxos, e outras arvores, que formando no alto huma quasi 
como abobeda, não as deixão penetrar do Sol (...)” (Figueiredo, 2008:207)

A densa vegetação presente, hoje, na cerca do Convento de São Francisco do Monte, não 
permite uma correta observação e compreensão da mesma. Assim, é necessário recorrer a 
autores para que se consiga perceber como seria e funcionaria a cerca do Convento, e que 
marcas deixou na sua envolvente. 

Segundo Ana Paula Figueiredo, a cerca dispunha de hortas, um pomar com árvores de 
espinho e fruto, especialmente figueiras, surgindo, na mata, pinheiros, carvalhos, buxos, 
medronheiros, murtas e nogueiras, (ibidem) limitada por altos muros de pedra de granito. 

A via sacra fazia também parte da vasta cerca do Convento, A cerca possuía várias capelas, 
uma delas situada junto à saída para a horta, constituindo uma capela-fonte, dedicada a 
Nossa Senhora da Conceição (ibidem)

Figura [74]: Acesso pedonal
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A compreensão da importância da cerca para a vida no espaço conventual, as marcas que 
esta deixou na envolvente do Convento que ainda hoje são visíveis36

-Via Sacra

Na mata, existiam várias cruzes compondo uma Via Sacra, acompanhadas por capelas 
alusivas ao arrependimento, ao sacrifício e à meditação. (Figueiredo, 2008:207)

Existia pela mata que rodeia o Convento de São Francisco do Monte, uma via sacra37, 
utilizada pelos frades e pela população. A existência deste elemento, marcou a envolvente 
do Convento, salientando a presença do mesmo e de devoções religiosas, acabando por se 
tornar numa extensão do Convento. 

Como demonstra Pedro Teixeira Morais, 

Domingos P. Roza descreve-nos o Convento e as suas “capelinhas” da seguinte forma: 
“Tem à entrada do convento 4 capellinhas mui devotadas dos passos de Christo Senhor 

36  Apesar da vasta vegetação, que impede a verdadeira compreensão da cerca, ainda são visíveis os altos 
muros de granito, e os diferentes espaços criados e as “alamedas”. 
37 Diversas eram as capelas que demonstravam a devoção por diferentes santos, sendo alguns deles S. João 
Batista, S. Pedro, Senhor Morto, Santa Madalena, S. Jerónimo entre outros. (Morais, 1995:220)

Figura [75]: Chegada ao Convento, com os muros da cerca
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Nosso, e pela matta estão onze capellinhas que fazem por todas 15”. (Morais,1995 :220)

Os diferentes elementos presentes na envolvente do Convento de São Francisco do Monte, 
permite-nos compreender a vivência dos frades e as marcas que estes deixaram ao longo 
dos tempos. Assim, conseguimos realizar uma leitura correta dos elementos, bem como uma 
maneira de os conseguir enaltecer num novo programa a inserir no espaço conventual. 

Figura [76]: Capelo presente na cerca do Convento
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4.4.1. Convento de S. Francisco do Monte e a comunidade.

Apesar de se ter implantado num local distante e isolado, o Convento de São Francisco do 
Monte, sempre manteve uma forte ligação com a população e a cidade. A sua construção, 
teve influência na vila de Viana e na sua expansão territorial, como demonstra Leal em Viana 
no Tempo.

(...) estabelece a ligação para Norte, junto ao Palácio dos Condes da Carreira e 
ao Convento de Sant ́Ana, seguindo em direção ao Convento de S. Francisco do 
Monte, através do Lugar da Abelheira, que deve ter começado a ser ocupado de 
uma forma mais intensa nesta época, como sugerem diversos vestígios quinhentistas, 
nomeadamente um portal e uma fonte de mergulho. Paralelamente, são rasgados 
novos e importantes arruamentos, (Rua das Rosas, Rua de S. Sebastião, Rua do 
Loureiro e Rua Gonçalo Afonso, entre outras), que ligavam os conventos e as 
habitações senhoriais, entre si e a vila, e que mais o que estruturarem o espaço, o 
prepararam para o processo subsequente de construção. (Leal, 2001:35-36)

Quando foram extintas as ordens religiosas, em 1850, a saída dos frades do Convento, 
fez com que este ficasse devoluto, mas a sua igreja foi colocada à disposição da paroquia 
de Santa Maria Maior. Apesar da forte ligação que a população tinha com o Convento, a 
distância a que se encontrava o edifício e o consequente abandono do templo, levou também 
ao declínio do culto. (Afonso, 2018:80)

Mas apesar da igreja ter deixado de ser o espaço de culto de eleição da população de Santa 
Maria Maior, a população ainda frequentava o espaço do Convento para devoção aos Santos 
que ainda se encontravam nas capelas existentes no terreiro, a Santa Madalena, Santo 
António, Senhor da Prisão, Senhor dos Passos e Santo Taumaturgo. Segundo .... faziam-se 
procissões ao Senhor da Prisão presente no terreiro do Convento, como se pode comprovar 
quando o autor diz 

Numa conversa que mantive com duas senhoras, (...) apercebi-me da extrema 
devoção que ainda hoje existe em relação aos santos do Convento de S. Francisco, 
nomeadamente ao Senhor da Prisao: “Pode chover, pode estar frio (...) vai p’ra la 
toda a gente. (...) na Quinta-feira Santa (...) vamos de noite (...) às 4 da manha (...) e 
já estão muitos pessoas no Convento! (...)”  (Morais, 1995:225)
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Apesar de atualmente as imagens dos Santos não se encontrarem no terreiro do Convento, 
a procura pelo espaço de devoção continua, seja pela população, como por quem tenha 
curiosidade de ver o imóvel que hoje se encontra devoluto.
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4.5. O Contexto na determinação do (re) uso

Através da determinação de um (re)uso para o Convento, conseguimos que este espaço, 
outrora importante para a sua envolvente, volte a ter um papel fundamental na vida de quem 
o usufrui. Dessa forma, consegue-se que o edifício que se encontrava em avançado estado de 
ruína, não se perca, e com ele leve o seu valor histórico e arquitetónico.

Com a finalização de toda a análise realizada às diferentes vertentes do Convento, desde a 
sua história, ligação com a comunidade, a sua envolvente e os seus elementos que a marcam, 
permite que seja possível realizar um contexto que determine uma nova função para o 
edifício, tendo sempre em consideração os resultados obtidos, bem como a sua valorização.

Para que a intervenção neste espaço fosse a mais fiel possível, foi necessário entender qual 
o nível de intervenção que iriamos implementar, bem como que ações iria ser utilizadas. 
Assim, devido ao elevado valor que este Convento tem (arquitetónico, histórico, artístico), 
e consequentemente a necessidade de conseguir preservar o máximo possível, o nível de 
intervenção a implementar seria o mínimo, com a ação de conservação. Desta forma, iriamos 
alterar apenas o necessário, de forma a instalar a função adequada, sem alterar os valores do 
imóvel e do local.

Como primeiro passo, era necessário entender, que o grande objetivo seria sempre, fazer 
com que o Convento de São Francisco do Monte tivesse uma função, que fosse viável e 
que se mantivesse. Para tal objetivo ser cumprido, seria indispensável levar as pessoas 
ao Convento. Assim, com a determinação da ligação que a população mantinha com o 
Convento, rapidamente ficou decidido que o primeiro grande passo na sua conversação, 
seria devolver o Convento à população, permitindo que as pessoas restabeleçam a conexão 
perdida, conseguindo também cumprir o objetivo estabelecido inicialmente.

Uma vez que o Convento é da população, a escolha do programa, recaiu sobre essas premissas, 
relacionando-o com as atividades culturais da população que habita nas imediações. Como 
não seria uma solução viável, voltar a colocar o Convento em funcionamento, decidiu-se 
por criar um espaço, com diferentes valências, para que seja possível criar um local onde 
toda a população seja envolvida e faça parte dele. Assim, a implementação de um espaço 
polivalente/ multifuncional, mostrou ser o mais indicado, com base em todo o trabalho 
realizado e referido anteriormente.
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Desta forma, o (re)uso estabelecido para o Convento, teve sempre por base aspectos 
encontrados no seu contexto, que devam ser valorizados e preservados. O espaço polivalente, 
conta com a (re)introdução do culto no Convento. Como demonstrado anteriormente38, a 
população local tinha uma forma ligação ao Convento, por ser um local de culto, sagrada. 
Assim, ao devolver o culto ao local, conseguimos que a população volte a utilizar o Convento 
para as mais diversas celebrações religiosas.

A criação de um pequeno alojamento (6 quartos), permite que os utentes consigam pernoitar 
no Convento e estabelecer uma maior ligação com o espaço. Este espaço, foi também pensado 
para ser utilizado por quem viesse de longe, utilizar os espaços desportivos encontrados na 
envolvente do Convento, como o Estádio Municipal Manuela Machado e o Centro Hípico 
A.C.A.T.E. de Viana do Castelo, permitindo também que pessoas fora da cidade de Viana do 
Castelo descobrissem o Convento.

A ideia da criação de um centro de investigação direcionado para a Ordem Franciscana 
em Portugal, a localização dos seus Conventos e a compreensão e valorização das suas 
envolventes, recai sobre a importância que estes tiveram para o desenvolvimento do território. 
O centro de investigação conta com uma biblioteca de apoio, que poderá ser utilizada por 
todos.

38   Como é demonstrado no ponto 4.4.1. na página 83, “Pode chover, pode estar frio (...) vai p’ra la toda a 
gente. (...) na Quinta-feira Santa (...) vamos de noite (...) às 4h da manha (...) e já estão muitos pessoas no 
Convento! (...)”

Figura [77]: Esquema do programa
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O novo uso do Convento, conta também com um espaço de restauração, que funcionará de 
apoio ao alojamento, mas também que poderá ser utilizado por todos.

Figura [78]: Esquema funcional - Piso 0 

Figura [79]: Esquema funcional - Piso 1
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Um aspeto importante para o bom funcionamento do Convento no passado, era a presença 
da cerca. Esta era utilizada como forma de sustento dos frades, e demonstra o seu elevado 
saber, com o sistema de ligação de água.

Ao inserirmos este programa na cerca, tentamos criar uma ligação entre o passado, as 
vivências dos frades, ao reinterpretarmos o que seriam as funções originais da cerca.

Como forma de valorizar este espaço, foram criados diferentes espaços dentro do mesmo, 
para que fosse possível introduzir alguns detalhes que eram importantes no passado. Então, 
criaram-se três espaços distintos, um local com árvores de fruto, onde as pessoas que 
visitam o Convento podem usufruir da mesma, uma vez, que com o Convento devoluto e 
com a presença de Castanheiros, as pessoas faziam o percurso até ao local de culto, para 
aproveitarem a fruta. Foi criado um local com flores que, tal como acontece com o local 
das arvores de fruto, possa ser usufruído por todos, fazendo com que as pessoas visitem o 
local. Por fim, a criação de um espaço com ervas aromáticas, que sirva de apoio ao espaço de 
restauração criado. Transformando a cerca em três espaços distintos, com cheiros e texturas 
diferentes, cria uma atmosfera única e particular.

Ao (re)aproveitar a cerca, conseguimos também (re)utilizar o sistema de rega que os frades 
utilizavam, sendo a água um elemento fundamental na vida quotidiana dos frades, bem 
como, um elemento essencial para que um Convento se instalasse em determinado local. 
Desta forma, fazemos com que a água seja, o que outrora foi, a ligação entre o Convento e a 
cerca, bem como, fazemos com que os utentes consigam experienciar como funcionavam as 
coisas quando o Convento ainda estava em funcionamento.

Tal como a Igreja era um ponto fulcral do Convento, da mesma forma era a Via Sacra. Apesar 
de atualmente não ser fácil encontrar todas as capelas que se encontram na envolvente39, o 
objetivo seria conservar todas as capelas que ainda se encontram na envolvente e poder 
devolver essa tradição ao local. O percurso pelo qual se encontram as capelas, é também o 
acesso automóvel criado, facilitando a chegada ao Convento de automóvel.

De forma conclusiva, o (re)uso dado ao Convento, teve sempre em conta o seu contexto 
e a sua história, tentado valorizar e preservar o espaço de culto e a envolvente. Assim, 

39  Quando estávamos a realizar a análise à envolvente do Convento, apenas foi possível encontrar uma pe-
quena capela na envolvente do Convento, uma vez que parte do percurso foi destruído com a desmatação que 
estava a decorrer naquele espaço.
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conseguimos conservar o edificado e devolver o espaço à população, uma vez que sem as 
pessoas o espaço não funciona.

Figura [80]: Esquema funcional da envolvente e cerca do Convento

1 - Convento de São Francisco do Monte
2 - Zona verde - de ervas aromáticas
3 - Zona verde - de flores 
4 - Zona verde - de árvores de fruta
5 - Acesso automóvel, através do percurso existente
6 - Acesso pedonal, através do percurso existente
7 - Novo acesso ao Convento do estacionamento criado
8 - Tanque, que distribui água para a cerca
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Figura [81]: Maquete do Convento depois da intervenção 

Figura [82]: Maquete do Convento depois da intervenção 
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Figura [83]: Imagem 3D do Pórtico  do Convento
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Conclusão

A conceção desta dissertação despertou o cuidado e preocupação sobre o património, e sobre 
os seus espaços envolventes. Abriu caminhos, para discutirmos a questão da conservação do 
Património e como o contexto onde este se insere tem um papel fundamental na determina-
ção de um (re)uso. 

Na ação de conservação e reabilitação do Património, o seu contexto, a relação com o lugar e 
as pessoas, é esquecido e posto de lado, resultando muitas vezes, em intervenções incorretas 
para o lugar. Desta forma, compromete-se todo o saber e conhecimento associado ao lugar, 
os seus valores de memória, autenticidade e identidade, levando a que se perca o verdadeiro 
Património. O conhecimento dos contextos dos Conventos, o lugar, a envolvente, a socie-
dade e comunidade onde estes se inserem, através dos vínculos que estabelecem com os 
imóveis, com o passado e o presente, torna-os indispensáveis no ato de proteção da cultura e 
memória, dos valores e da sua história. 

A Arquitetura, está sempre ligada ao lugar, à memória, à história e às pessoas. Portanto, no 
caso dos Conventos, é fundamental, integrar o seu contexto na determinação de um novo 
uso. Como o espaço onde os Conventos se inserem e as pessoas que o rodeiam, conseguem 
influenciar de uma forma direta a escolha de uma função, esta foi a motivação desta inves-
tigação, como se poderia utilizar o que existe no espaço, sejam valores tangíveis ou intangí-
veis, como forma de dar uma nova vida ao local. Assim, conseguimos devolver o Património 
às pessoas, dando-lhes a oportunidade de criar novas vivências e novos valores naquele 
local, sempre associados ao passado.

Desta forma, um passo essencial para a correta interpretação do espaço e do Convento em 
questão, é abordar o contexto territorial onde o complexo conventual se insere, e qual a sua 
evolução morfológica, muitas vezes, consequências da implantação dos Conventos nesses 
espaços. As casas conventuais, são complexos que abrangem muito mais do que apenas o 
Convento, são espaços com características específicas de uma época. São espaços, que ex-
pressam a vida conventual, as suas atividades, vivências e restrições, retratam o quotidiano 
da vida de devoção. Todos estas características, estão presentes nos espaços envolventes ao 
Convento, nas suas cercas, estejam elas ainda intactas ou alteradas e até mesmo destruídas. 

Com o intuito de salvaguardar os valores associados às envolventes e aos Conventos, foi 
necessário definir metodologias de intervenção que visassem preservar o existente. Estas 
metodologias são realizadas através de leituras de autores que investigaram esta temática, 
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e através dos casos de referência. Estes, com as suas intervenções de salvaguarda, com o 
respeito do lugar e compreensão do mesmo, pelo entendimento da influência do lugar e da 
comunidade, demonstraram, que é possível conservar o Património e as suas envolventes, ao 
tornar, os valores, sejam eles tangíveis ou intangíveis, parte do objeto de projeto.

Foi com este princípio, que ao abordarmos o caso de estudo, o Convento de São Francisco 
do Monte, onde este foi encontrado em ruínas, e com grande parte da sua cerca destruída e 
consumida pela vegetação. A compreensão deste objeto arquitetónico e do seu espaço envol-
vente, foi imprescindível para elaborar uma correta determinação de um uso. Assim, com-
preendemos que uma função multifuncional seria o mais indicado para o local, com espaços 
para toda a comunidade e ao abrir a Igreja de novo ao culto, deixamos que as tradições anti-
gas, que deixaram de se realizar devido ao elevado estado de ruína do Convento, pudessem 
retornar e dar à comunidade o seu local de devoção a Deus. A cerca, foi pensada de forma 
a que conseguisse transmitir um pouco das vivências daquele espaço, com o cultivo de flo-
res, árvores de fruto e de ervas aromáticas, que serve de apoio à função do Convento, mas 
também, para que as pessoas possam usufruir desse mesmo espaço, possam fazer parte dele, 
criando uma dinâmica baseada nos valores e vivências do passado e do local. Em suma, o 
(re)uso dado ao Convento, teve por base o lugar e as pessoas desse mesmo lugar e os valores 
que os representavam, conseguindo devolver o Património à cidade e à população.

O desenvolvimento desta dissertação, colocou-nos numa posição essencial no que toca à 
realização de intervenções em Conventos, ou de qualquer outro objeto arquitetónico, desde 
a forma como abordamos a pré-existência e a sua envolvente, como analisamos o seu con-
texto e percebemos o que este tem para nos oferecer, até à intervenção final, de salvaguarda 
do Património que se encontra em risco. A investigação e intervenção, teve como premissa a 
compreensão dos espaços envolventes e como estes podem ajudar a revitalizar um local e a 
devolver o Património à comunidade. 
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Piso 1

Legenda:

Capela Mor

Terreiro

Galilé

Capela

Corpo da Igreja

Via Sacra

Casa do Capítulo

Portaria

Confecionários

Lavado

Sacristia

Claustro

Escada Regral

Refeitório

Corte

De Profundis

Ante-coro

Cozinha e arrumos

Hospedaria

Dormitório

Não identificado

Apêndice [10]: Levantamento Arquitetónico – Funções Piso 1
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Legenda:

Capela Mor

Corpo da Igreja

Claustro

Escada Regral

Ante-coro

Hospedaria

Dormitório

Não identificado

Piso 2
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Legenda:

Século XIV

Século XV

Século XVI

Século XVII

Século XVIII

Piso 1 Piso 2
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Apêndice [16]: Levantamento Arquitetónico – Diagnóstico
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Apêndice [18]: Fotografias do local de intervenção - Alçado
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Apêndice [20]: Fotografias do local de intervenção – Entrada 
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Apêndice [21]: Fotografias do local de intervenção – Capela parcialmente destruída
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Apêndice [22]: Fotografias do local de intervenção – Cozinha
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Apêndice [24]: Maquete de localização
 Fonte própria



159

Apêndice [25]: Levantamento Arquitetónico – Maquete
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Apêndice [26]: Levantamento Arquitetónico – Maquete
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Apêndice [27]: Levantamento Arquitetónico – Maquete
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Apêndice [28]: Levantamento Arquitetónico – Maquete
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Apêndice [29]: Intervenção – Envolvente
 Fonte própria



164

134

135

136

137

138

139140

132 131

130

129

128

127

126

133

132

131

126

127

128

129

130

131132

133

125

125

124

124

123

130.05

134.30

130.65

130.65

128.77

129.58

130.61

Apêndice [30]: Intervenção – Planta de Implantação
 Fonte própria



165

Apêndice [31]: Intervenção – Planta de Vermelhos e amarelos - cobertura
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M.L.
M.S.

M.L.
M.S.
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Apêndice [34]: Intervenção – Vermelhos e amarelos – cortes
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Apêndice [35]: Intervenção –Vermelhos e amarelos – alçados
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Terreiro

Galilé

Igreja

Capela-mor
Recepção

Arrumos e escritório da
recepção

Sacristia

I.S.

Claustro

Zona de exposição
temporária

Refeitório

I.S.

Biblioteca

Cozinha

Acessos

Zona de exposição permanente

Balneários

Área
técnica

Arrumos
jardim

Piso 1

Apêndice [36]: Intervenção – Funções piso 1 
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Claustro

I.S.

Centro de investigação

Coro-alto

Alojamento

Arrumos

Zona Administrativa

Acessos

Piso 2
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Apêndice [38]: Intervenção – Planta Cobertura
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Apêndice [39]: Intervenção – Planta Piso 1
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Apêndice [40]: Intervenção – Planta Piso 2
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Apêndice [41]: Intervenção – Cortes
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Apêndice [42]: Intervenção – Cortes
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Apêndice [43]: Intervenção – Cortes
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Apêndice [44]: Intervenção – Alçados
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Apêndice [45]: Intervenção – Alçados
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Quadro Síntese

Chão
Lajetas de Granito (existentes)

Soalho

Paredes

Granito (existente)

Caiação à cor branca

Parede de tabique rebocada à cor branca

Tecto

Tecto forrado a saia e camisa

Viga estrutural aparente

Piso 1

Piso 2

Chão
Soalho

Revestimento cerâmico (azulejo)

Paredes

Granito (existente)

Caiação à cor branca

Parede de tabique rebocada à cor branca

Tecto Tecto forrado a saia e camisa

Cobertura

Telha canudo

Estrura de madeira

Exterior

Interior

Chão
Lajetas de Granito (existentes)

Saibro

Paredes
Granito (existente)

Caiação à cor branca

Vãos

Caixilharia em madeira

Caixilharia fixa

Portas em madeira

Detalhe Construtivo

M.L.
M.S.

M.L.

M.S.
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Apêndice [47]: Maquete intervenção
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Apêndice [49]: Imagem 3D da intervenção
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