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“(…) as ruínas representam para o arquiteto, de forma exemplar e enigmática, a 

síntese artística mais fortuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o 

tempo e a história.” 

        Alberto Ustárroz 
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Resumo 

 

O tema proposto para esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo 

compreender o valor da ruína arquitetónica e a metodologia de intervenção que permita 

salvaguardá-la, de modo a ser possível decidir entre a contemplação da ruína e a intervenção 

através da introdução de um novo uso.  

Assim, com base na análise e interpretação da bibliografia e das obras de referência 

sobre análise de valores, intervenção no património e metodologias de intervenção no 

património, pretende-se chegar à melhor solução para a intervenção no caso de estudo 

escolhido.  

O caso de estudo situa-se nas margens do Rio Douro, no concelho de Baião. Trata-

se das ruínas do antigo Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, que tiveram origem num 

mosteiro de crúzios do séc. XII e que, mais tarde, foi transformado em casa senhorial. Na 

área envolvente ao edifício encontra-se uma vasta vegetação que acabou por se apoderar do 

edifício ao longo do tempo. 

Iniciou-se a investigação com a exploração dos temas de património e de ruína, e a 

interação dos dois, de modo a compreender de que forma se pode considerar a ruína como 

sendo património arquitetónico, tendo como base o caso de estudo escolhido. Por vezes, com 

a degradação e fragmentação inerente ao estado de ruína, o edifício acaba por perder algumas 

das suas características e, neste sentido, pretende-se compreender se o objeto de estudo pode 

ser considerado como património arquitetónico. 

Posteriormente, estudaram-se vários métodos para a salvaguarda de monumentos 

históricos, de forma a compreender em que condições são consideradas cada tipo de 

intervenção e assim, poder definir a metodologia proposta para o caso de estudo. A análise 

de casos de referência que estão associados às diferentes metodologias, contribuiu para a 

perceção dos princípios característicos de cada um. Com isto, conseguiu-se concluir qual a 

abordagem adequada para o objeto de estudo.  

Partindo dos conhecimentos adquiridos através da pesquisa e da leitura da 

bibliografia, bem como da análise, quer do elemento construído, quer do lugar, apresenta-se 

uma proposta de intervenção para o caso de estudo, procurando a valorização do monumento 

e da região. Deste modo, entende-se que a informação adquirida através da análise teórica 

que consta na presente dissertação foi essencial para compreender o modo de intervir em 

edifícios de valor patrimonial, assim como a justificação das ações realizadas no projeto de 

arquitetura idealizado para o objeto de estudo. A estratégia projetual propõe a recuperação 
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do edifício através de uma intervenção que preserve os seus valores, a sua autenticidade e a 

sua identidade, na tentativa de manter a sua memória histórica e a sua transmissão às futuras 

gerações. 
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Abstract 

 

The proposed theme for this dissertation has as main objective to understand the 

value of architectural ruin and the intervention methodology that allows to safeguard it, in 

order to be able to decide between the contemplation of the ruin and the intervention through 

the introduction of a new use. 

Therefore, based on the analysis and interpretation of the bibliography and reference 

works on value analysis, intervention in heritage and methodologies for intervention in 

heritage, we intend to arrive at the best solution for the intervention in the chosen case study. 

The case study is located on the banks of the Douro River, in the municipality of 

Baião. These are the ruins of the old Santa Maria de Ermelo Monastery, that originated in a 

12th century crosier monastery and which was later transformed into a manor house. In the 

area surrounding the building there is a vast vegetation that ended up taking over the building 

over time. 

The investigation started with the exploration of the themes of heritage and ruin, and 

the interaction of the two, in order to understand how the ruin can be considered as 

architectural heritage, based on the chosen case study. Sometimes, with the degradation and 

fragmentation inherent in the state of ruin, the building ends up losing some of its 

characteristics and, in this sense, it is intended to understand whether the object of study can 

be considered as architectural heritage. 

Subsequently, several methods for the protection of historical monuments were 

studied, in order to understand the conditions under which each type of intervention is 

considered and, therefore, be able to define the proposed methodology for the case study. 

The analysis of reference cases that are associated with the different methodologies, 

contributed to the perception of the main characteristic of each one. With this, it was possible 

to conclude which is the proper approach for the object of study. 

Based on the knowledge acquired through research and reading of the bibliography, 

as well as the analysis, both of the built element and the place, an intervention proposal is 

presented for the case study, seeking to enhance the monument and the region. That way, it 

is understood that the information acquired through the theoretical analysis that appears in 

this dissertation was essential to understand the way of intervening in buildings of heritage 

value, as well as the justification of the actions carried out in the architecture project 

idealized for the object of study. The design strategy proposes the restoration of the building 
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through an intervention that preserves its values, its authenticity and its identity, in an 

attempt to maintain its historical memory and its transmission to future generations. 
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Introdução 

 

A presente dissertação foi desenvolvida em paralelo com o exercício proposto no 

âmbito da unidade curricular de Projeto III, tendo como ponto de partida a escolha de uma 

obra arquitetónica de caráter patrimonial, onde fosse possível intervir de modo a contribuir 

para a sua valorização enquanto monumento. É neste sentido que surge a oportunidade de 

realizar uma abordagem ao tema da salvaguarda e preservação do património arquitetónico, 

explorando a temática da ruína e as várias metodologias de intervenção em monumentos 

históricos. 

Torna-se cada vez mais importante classificar e preservar o património. O facto de 

existirem muitos edifícios relevantes a nível cultural que se encontram esquecidos em 

elevado estado de degradação, faz com que seja necessário intervir de modo a que não se 

percam estes “pedaços” de história presentes nestes monumentos. 

O caso de estudo que serviu de leme para a execução desta investigação localiza-se 

no concelho de Baião, na freguesia de Ancede. Trata-se das ruínas do antigo Mosteiro de 

Santa Maria de Ermelo. O edifício implanta-se à margem do Rio Douro, num contexto 

isolado. Apresenta um elevado estado de degradação e encontra-se totalmente invadido pela 

vegetação. A escolha deste monumento deve-se ao facto de considerar que este apresenta 

uma grande importância para a história e cultura portuguesa. No entanto, este edifício 

encontra-se num esquecimento profundo, o que levará à perda dessas características, uma 

vez que este se encontra à beira do colapso. Considera-se que se deve preservar esta 

construção e é, nesse sentido, que a escolha para este trabalho recaiu no mosteiro de Ermelo, 

quer para compreender um pouco da sua história, quer para ter a possibilidade de intervir 

num edifício que apresenta um grande potencial para a região. 

Com a análise e desenvolvimento da proposta, surgem várias questões que servem 

de mote para esta investigação: O que é património? O que é um monumento? O que é uma 

ruína? O que leva ao estado de ruína? Quais os tipos de ruína? De que forma se intervém 

numa ruína? Em que condições se pode considerar uma ruína como património? Pode 

considerar-se a ruína do Mosteiro de Ermelo como património? Qual o método de 

intervenção mais adequado para a ruína de Ermelo? 

Assim, pretende-se que estas questões sejam respondidas ao longo do trabalho, de 

forma a justificar as decisões tomadas no projeto realizado para o presente caso de estudo. 

O processo de trabalho iniciou-se com a leitura de alguns livros que tratavam a 

história do património, de autores como Françoise Choay, Pedro Vaz, Pedro Alarcão e 
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Helena Barranha, de modo a compreender a evolução das teorias e das estratégias 

relativamente à classificação e salvaguarda de monumentos. Uma vez que o conceito de 

ruína está presente nesta dissertação, foi necessário recorrer a bibliografia referente a essa 

temática. Após a absorção das bases desses conceitos, foi necessário analisar as cartas 

patrimoniais, como a Carta de Atenas, de Veneza, de Amesterdão e de Cracóvia, que 

permitiram compreender aspetos relevantes para a conservação e valorização dos 

monumentos, e obras de referência, que tratassem intervenções em contexto de ruína 

arquitetónica de modo a que fosse possível definir uma metodologia de intervenção para o 

caso de estudo escolhido. 

No que à divisão do presente trabalho diz respeito, é possível fazê-lo através de 

pontos, o primeiro intitulado de “O património através da ruína”, o segundo “Intervir na 

ruína” e por último “Intervir no Mosteiro de Ermelo”. 

No ponto um, introduz-se a definição de património e, com base nas cartas 

patrimoniais, é possível compreender como este conceito foi evoluindo ao longo do tempo 

e como os valores patrimoniais são relevantes para a sua identificação e classificação. Neste 

capítulo aborda-se também a ruína, que é um dos principais conceitos deste trabalho. 

Pretende-se entender de que forma é possível definir a ruína, quais os tipos existentes e de 

que modo se chega ao estado de degradação inerente a este conceito. Posteriormente, 

cruzando esses dois conceitos, pretende-se compreender a ruína enquanto património, como 

esta é classificada e quais os valores e princípios presentes na mesma. Neste capítulo é 

introduzido o caso de estudo, de forma a facilitar a compreensão destes conteúdos e, desta 

forma, compreender quais são os valores presentes no monumento, de modo a justificar a 

sua classificação enquanto património arquitetónico. 

No ponto dois, pretende-se estudar os vários tipos de intervenção, com base na 

bibliografia e nos casos de referência, de modo a chegar ao método de intervenção que 

melhor se adequa ao caso de estudo desta dissertação. Os casos de referência são a 

Valorização do Palácio de Cristóvão de Moura de Castelo Rodrigo, do arquiteto João 

Rapagão, o Montemaggio Estate, do arquiteto John Pawson, e o Museu de História Natural 

de Berlim dos arquitetos Diener & Diener. Estes projetos foram selecionados para 

representar um modo de intervenção em ruínas arquitetónicas. Os modos que se pretendem 

estudar são a conservação, a reabilitação e a reconstrução. Assim, analisando as 

características e os valores da ruína enquanto pré-existência, espera-se compreender o que 

levou a que fosse realizada a intervenção desse modo. 
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O ponto três, resulta no projeto idealizado para o caso de estudo. É possível dividir 

este capítulo em três partes: a contextualização do local da intervenção, a análise e 

levantamento do edifício e a apresentação e justificação da proposta. Os capítulos anteriores 

revelam uma enorme importância neste capítulo, uma vez que é através dos conhecimentos 

adquiridos que são apresentados no primeiro capítulo, com base nas teorias relacionadas a 

cada modo de intervenção e nas características dos projetos escolhidos como referência, que 

são justificadas as ações de intervenção associadas ao caso de estudo desta dissertação.  

Em suma, partindo da análise do elemento construído e do lugar, e considerando os 

conhecimentos adquiridos durante a investigação, pretende-se chegar à metodologia de 

intervenção adequada e ao programa ideal para o caso de estudo, de modo a que o edifício 

não perca a sua identidade e os seus valores. Tal deve-se ao facto de considerar as Ruínas de 

Ermelo um elemento de elevada importância a nível arquitetónico e histórico, não só para a 

região de Baião, como para Portugal, uma vez que apresenta características únicas, que se 

acredita que devem ser preservadas e valorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

1. O Património através da Ruína 

1.1. Património 

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, património pode ser definido como um 

conjunto de bens de valor económico de uma determinada pessoa. (Dicionário da Língua 

Portuguesa, 1999: 1235) 

Atualmente é possível verificar que o conceito de património é bastante genérico, 

podendo ser utilizado em diferentes contextos. Embora se encontre desde sempre 

relacionado com obras arquitetónicas e artefactos históricos e científicos, património é, nos 

dias de hoje, patente em elementos considerados intangíveis, como a linguagem, os costumes 

e a religião, e naturais, dos quais as reservas naturais e parques nacionais são exemplos.  

No presente documento pretende-se atentar especialmente no património 

arquitetónico, que se traduz num conjunto de bens de elevada importância, quer a nível local, 

nacional ou mundial, sendo ainda relevante para a nossa cultura, facto que se justifica por se 

assumir como uma representação da história da arquitetura ao longo do tempo.  

“O sentimento de defesa do património surge pelo desejo de preservar o que se 

entende ser identitário e nosso, por celebrar o que pensamos ser a nossa história e aquilo que 

nos define enquanto comunidade cultural” (VAZ, Pedro, 2019: 13). Efetivamente, é através 

deste que nos são deixadas marcas do passado, possibilitando a compreensão daquilo que 

era pensado e vivenciado na época em que o edifício em questão foi construído. 

Todavia, “(…) apesar de utilizar conhecimentos e vivificar o estudo histórico, o 

património não é um inquérito sobre o passado, mas a sua celebração, não é um esforço por 

saber exatamente o que realmente aconteceu, mas antes uma profissão de fé num passado 

ajustado aos próprios contemporâneos” (LOWENTHAL, 1998 apud VAZ, Pedro, 2019: 13). 

Assim, este argumento traduz-se na ideia de que nada foi construído com o intuito de ser 

uma “chave” sobre o passado para a futuras gerações, mas antes com o objetivo de preservar 

a memória de algo que se traduz importante atualmente.  

Portanto, muito além de ser uma representação do passado, património é, acima de 

tudo, tal como o próprio autor considera, uma celebração deste. De facto, não detemos 

conhecimento daquilo que realmente aconteceu, mas é possível compreender as situações 

que os nossos antepassados fizeram transparecer nas suas construções, deixando-nos pistas 

daquilo que era vivenciado na altura. 

Um edifício é considerado património se apresentar singularidade, características e 

valores culturais importantes que são preservados ao longo do tempo. É neste sentido que 
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surge outro conceito fundamental: o monumento (Figura 1). Este surge do latim 

monumentum, que deriva de monere e que significa advertir, recordar. Por outras palavras, 

pode ser definido como uma obra que poderá celebrar uma comemoração ou homenagear 

alguma figura, remetendo assim para a memória e a lembrança (CHOAY, Françoise, 2020). 

Tome-se como exemplo o Mosteiro da Batalha (Figura 1). Este monumento foi 

mandado construir em 1386 pelo Rei D. João I, de modo a homenagear a vitória da batalha 

de Aljubarrota, que garantiu a independência de Portugal. 

Relativamente ao conceito do monumento, é importante fazer referência ao 

monumento histórico. Este, contrariamente ao monumento, não é criado com a intenção de 

se assumir como tal, sendo classificado a posteriori devido às suas características (Figura 

2). 

De salientar que o monumento é “uma criação deliberada cujo destino foi assumido 

a priori” (CHOAY, Françoise, 2020: 24), ao contrário de monumento histórico, que não é 

pensado para ser classificado como tal. De facto, segundo Françoise Choay, monumento 

histórico é “constituído a posteriori pelos olhares convergentes do historiador e do amador 

(…). Todo o objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem ter tido 

por isso na sua origem um destino memorial” (CHOAY, Françoise, 2020: 25).  

Assim, é possível verificar que a palavra monumento está diretamente relacionada 

com o conceito de memória, na medida em que este nos permite “voltar atrás no tempo”, 

Figura 1- Mosteiro da Batalha 
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através de uma panóplia de obras que apresentam elevado valor arquitetónico. Todas as 

obras têm a sua história independentemente de permanecerem intactas, de terem sofrido 

alterações ou de se encontrarem em estado de destruição.  

A título exemplificativo refira-se o Mosteiro de São Pedro de Ferreira, um mosteiro 

românico de cónegos, datado do séc XII. Este monumento foi classificado no ano de 1928 e 

integra a Rota do Românico (Rota do Românico, 2021).  

Face ao anteriormente exposto, é de extrema relevância mencionar as cartas 

patrimoniais e o impacto destas no património arquitetónico. Em primeiro lugar, destaque-

se a Carta de Atenas, escrita pelo Serviço Internacional de Museus, no ano de 1931, fruto da 

Conferência Internacional de Atenas, que destaca a necessidade de salvaguardar os 

monumentos da sua destruição, colocando em voga diretrizes para a preservação dos 

mesmos.  

Mais tarde, em 1964, surge a Carta de Veneza, consequência do II Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, que alarga o conceito de 

património não só para os monumentos históricos, mas também para os conjuntos de 

edifícios em ambientes urbanos e rurais, e enfatiza a possibilidade de o património adquirir 

uma função útil para a sociedade.  

Figura 2- Mosteiro de São Pedro de Ferreira 
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Posteriormente, a Conferência de Nara sobre a Autenticidade em Relação à 

Convenção Mundial do Património, através da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Centro Internacional de Estudos para a 

Conservação e Restauro de Bens Culturais (ICCROM) e o Conselho Internacional dos 

Monumentos e Sítios (ICOMOS), resulta no Documento de Nara, que “está concebido no 

espírito da Carta de Veneza de 1964, e acrescenta-a e aumenta-a em resposta ao crescente 

objetivo das preocupações e dos interesses do património cultural no nosso mundo 

contemporâneo” (Documento de Nara, 1994: 2). 

No ano de 1975, derivada da iniciativa do Conselho da Europa de proclamar esse ano 

como o Ano Europeu do Património Arquitetónico, surge a Carta de Amsterdão ou Carta 

Europeia do Património, que reflete os princípios de salvaguarda pelo Comité dos 

Monumentos e Sítios do Conselho da Europa:  

“1º O património arquitetónico europeu é formado não apenas pelos nossos 

monumentos mais importantes, mas também pelos conjuntos que constituem as 

nossas cidades antigas e as nossas aldeias com tradições no seu ambiente natural 

ou construído. 

2º A encarnação do passado no património arquitetónico constitui um ambiente 

indispensável ao equilíbrio e ao desabrochar do homem. 

3º O património arquitetónico é um capital espiritual, e cultural, económico e social 

de valor insubstituível. 

4º A estrutura dos conjuntos históricos favorece o equilíbrio harmonioso das 

sociedades. 

5º O património arquitetónico tem um valor educativo determinante. 

6º Este património está em perigo. 

7º A conservação integrada afasta as ameaças. 

8º A conservação integrada requer o emprego de meios jurídicos, administrativos, 

financeiros e técnicos.  

9º A participação de todos é indispensável ao sucesso da conservação integrada. 

10º O património arquitetónico é um bem comum do nosso continente.” (Carta de 

Amsterdão, 1975: 2). 

 

É de extrema importância salientar também a Carta de Burra, escrita pelo ICOMOS 

Austrália, uma vez que esta reconhece a influência dos valores culturais para a salvaguarda 

do património. Por fim, resta dar ênfase à Carta de Cracóvia, resultado da Conferência 
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Internacional sobre Conservação, no ano 2000, que surgiu atuando sobre o espírito da Carta 

de Veneza, onde a intervenção de monumentos históricos é alargada a cidades históricas e 

paisagem. 

Analisando as Cartas Patrimoniais, é possível verificar que o conceito de património 

arquitetónico se vai alterando ao longo do tempo. Nas primeiras cartas considera-se 

património apenas o monumento histórico, no entanto, à medida que vão surgindo novas 

cartas, este conceito vai sendo alargado, uma vez que se chega a considerar o contexto onde 

o monumento se insere como sendo tão importante como o próprio edifício. Assim, quando 

se intervém no património deve ter-se em consideração a preocupação de salvaguardar todo 

o conjunto. 

Importa ainda salientar que, paralelamente às novas cartas, também os valores 

patrimoniais vão surgindo. Estes valores têm a capacidade, não só de ajudar a compreender 

em que sentido um edifício deve ser classificado como património, como o melhor método 

para intervir para a salvaguarda do mesmo. 

Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa 

(1990), pode considerar-se património, “todas as construções particularmente notáveis pelo 

seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as 

instalações ou elementos decorativos que fazem parte integrante de tais construções” (Carta 

de Granada, 1990: 2). Nestas construções é necessário haver autenticidade, que “é o 

somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado original 

até à situação atual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo”, e 

identidade, que se entende “como a referência coletiva englobando, quer os valores atuais 

que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado” (Carta de Cracóvia, 

2000: 6). 

Introduzido pela Carta de Veneza (1964), o conceito de autenticidade “aparece como 

contraponto à noção de falsidade, e ligada à originalidade da matéria” (ALARCÃO, Pedro, 

2018: 33). 

Segundo o Documento de Nara sobre a Autenticidade do património cultural (1994), 

não é possível “basearem-se os julgamentos de valores e de autenticidade de acordo com 

critérios fixos. Pelo contrário, o respeito devido a todas as culturas exige que as propriedades 

de património sejam consideradas e julgadas dentro dos contextos culturais a que pertencem” 

(Documento de Nara, 1994: 3). 

De acordo com a Carta de Burra (1999), é possível identificar no património os 

valores estético, histórico, científico e social, que se agrupam no valor cultural do 
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património. Estes valores revelam enorme importância na orientação e na definição da 

intervenção num edifício classificado. 

Por outro lado, ainda no que diz respeito aos valores, na obra Culto Moderno dos 

Monumentos, Alois Riegl assume dois grupos de valores: os Valores de Memória e os 

Valores de Atualidade. No que concerne aos Valores de Memória, o autor classifica-os em 

Valor de Antiguidade, Valor Histórico e Valor de Memória Intencional.  

O Valor de Antiguidade caracteriza-se “à primeira vista pelo aspeto não moderno” 

(RIEGL, Alois, 2020: 27). Este valor reside no seu aspeto antigo, nos traços de 

decomposição da obra impostos pela passagem do tempo. “As ruínas como já se disse, 

oferecem o exemplo mais drástico disto, dado que se geram a partir de um todo outrora coeso 

de um castelo através do gradual desmoronar de grandes partes tangíveis” (RIEGL, Alois, 

2020: 29).  

O Valor Histórico é representado pelas características do edifício que mantenham a 

sua condição original, sendo que este “é tanto mais elevado quanto mais claro for o grau em 

que se revela o estado coeso original, que o monumento possuía imediatamente ao ser 

produzido” (RIEGL, Alois, 2020: 34).  

Por último, o Valor de Memória Intencional, apresenta-se com o objetivo de, “desde 

a edificação do monumento com um fim específico, de fazer que, em certa medida, um 

momento nunca se torne passado, tem de mantê-lo sempre presente e vivo na consciência 

dos vindouros. Essa terceira classe de valores de memória forma, pois, a passagem evidente 

para os valores de atualidade” (RIEGL, Alois, 2020: 42).  

Segundo Riegl, os Valores de Atualidade podem ser agrupados em Valor de Uso e 

Valor Artístico, sendo que o último se subdivide em Valor de Novidade e Valor Artístico 

Relativo. 

O Valor de Uso diz respeito à capacidade de utilização de um edifício. Ou seja, num 

“edifício antigo, por exemplo, que ainda hoje está a uso prático deve ser conservado em boas 

condições relativamente às pessoas que o utilizam” (RIEGL, Alois, 2020: 44).   

O Valor de Novidade, que é relativo a uma obra acabada de ser produzida. Este valor 

“é, com efeito, o adversário mais formidável do valor de antiguidade” (RIEGL, Alois, 2020: 

49). 

O Valor Artístico Relativo “diz respeito à constituição específica do monumento ao 

nível de conceção, forma e cor; (...) esta exigência não apresenta ao nível do seu conteúdo 

nada de objetivo e permanentemente válido, antes está em mudança contínua” (RIEGL, 

Alois, 2020: 48).     
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Face ao exposto, é possível destacar três conceitos fundamentais: o património 

arquitetónico, que se apresenta como um conjunto de edifícios que detém importância a nível 

local, nacional e/ou mundial e a partir do qual surge o monumento e o monumento histórico, 

tal como explicado anteriormente. Existem, de facto, vários exemplos de património que se 

encontram atualmente abandonados, razão pela qual surgiu a necessidade de elaboração de 

cartas patrimoniais com o intuito de estabelecer alguns princípios para a sua salvaguarda e 

classificação. Dessas cartas surgem novos conceitos como os princípios da autenticidade e 

da identidade e os valores patrimoniais que apresentam uma grande relevância quer para a 

identificação e classificação do património, quer para a sua salvaguarda, no sentido em que 

conduzem à forma mais adequada de intervir. 

Nesse sentido, podemos fazer uma relação entre os valores das cartas patrimoniais e 

os valores de Riegl. No que diz respeito ao valor estético presente nas cartas patrimoniais, é 

possível relacionar com os valores artísticos criados por Alois Riegl. O valor histórico 

apresenta as mesmas características, no entanto pode ainda relacionar-se o valor histórico de 

Riegl com os valores de autenticidade e identidade, na medida em que este defende que o 

edifício deve conter as suas principais características originais. O valor social das cartas pode 

relacionar-se com o Valor de Memória Intencional na medida em que ambos representam 

uma ligação entre o edifício e o seu utilizador. 

 Sendo assim, podemos enumerar os valores estético, histórico, científico, social, 

antiguidade, autenticidade e identidade, como uma junção de todos os valores referidos 

anteriormente. Estes valores serão encontrados em edifícios que são classificados como 

monumentos.  
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1.2. A Ruína 

 

De acordo com Pedro Alarcão (2018), o interesse pela ruína como fragmento da 

arquitetura do passado, é um fenómeno que atravessou toda a história da arquitetura. Ao 

valor simbólico ou documental que detém, soma-se ainda o valor didático, já que transmite 

uma mensagem, uma herança conceptual, técnica e formal. Efetivamente, o estudo da ruína 

permite o reconhecimento de um lugar, dos modos de fazer, de um ofício, além de revelar 

continuidade, pois é capaz de expor o que perdura através dos tempos, e identifica distância 

entre o que se transporta para o presente e o que se omite do passado. 

 

“As ruínas são símbolos e marcos visíveis das nossas sociedades e da sua 

transformação, pequenos pedaços de história em suspensão. O estado de ruína é 

essencialmente uma situação temporária, que acontece nalgum momento, resultado 

volátil da mudança de era e da queda de impérios. Esta fragilidade, a velocidade do 

curso do tempo, leva-nos a olhá-las uma última vez: desanimados, espantados, 

fazendo-nos questionar sobre perenidade das coisas.” (MARCHAND, Yves; 

MEFFRE, Romain, 2014: 24). 

 

A ruína pode ser vista como objeto, objeto arquitetónico, objeto arqueológico ou 

como objeto artístico. De salientar que pode ser considerada um marco histórico, na medida 

em que retrata um período da história ou o surgimento de uma nova era. Tal deve-se ao 

surgimento de novos materiais, novas técnicas, ou novas ideias e conceitos que assinalam o 

início de um estilo arquitetónico. Neste sentido, a ruína assume extrema relevância 

arquitetónica.  

 

“Na versão simpática, a ruína é coisa estimada que sobreviveu à destruição total. 

Na versão heroica, é o memorial de ideias passados-presentes. Na versão 

Hollywood, são mistérios, tesouros e aventuras. Na versão turística, uma coisa linda 

para fotografar e iluminar à noite. Na versão melancólica, um luto sem perda 

definida porque de múltiplas perdas…, para Flaubert, a poesia de qualquer 

paisagem.” (DOMINGUES, Álvaro, 2014: 112). 

 

Com o passar do tempo, os edifícios vão sofrendo desgaste, acabando por surgir 

patologias, que se vão agravando caso não seja realizado algum tipo de intervenção. Se o 
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homem intervir, o edifício mantém as suas características. Por outro lado, no caso de isso 

não acontecer, o edificio poderá tornar-se numa ruína.  

De acordo com os autores da obra “On Wheatering”, e segundo o argumento de 

Victor Hugo, um livro pode durar mais tempo que uma construção. Isto deve-se ao facto de 

os materiais dos edifícios estarem expostos a condições que muitas vezes não são favoráveis 

para a sua preservação, o que pode antecipar a degradação do edifício (MOSTAFAVI, 

Mohsen; LEATHERBARROW, David, 1993). 

Assim, a ruína pode assumir-se através de dois modos: as ruínas causadas pelo tempo 

e as ruínas produzidas pelo Homem. As ruínas causadas pelo tempo são causadas pelo 

desgaste da passagem do tempo nos materiais do edifício, resultando na sua fragmentação. 

Por outro lado, as ruínas produzidas pelo Homem, são motivadas pela ação deste. Acontecem 

quando edifícios são destruídos em guerras, conflitos, catástrofes, etc. Por norma, estas 

ruínas são conservadas de modo a preservar um marco na história.  

Em suma, é possível concluir que a ruína está bastante marcada pela passagem do 

tempo, revelando constantemente um confronto entre o passado e o presente, remetendo para 

a memória e a nostalgia daquilo que foi na sua condição original. Assim, esta pode definir-

se como um aglomerado de fragmentos de uma certa edificação que nos remete para a 

interpretação do seu passado. É possível considerar dois tipos de ruína patrimonial: a ruína 

arquitetónica e a ruína arqueológica. Na presente dissertação pretende-se estudar a temática 

da ruína arquitetónica classificada como património. Neste sentido, no próximo capítulo será 

possível compreender quais as condições necessárias para que a ruína seja classificada como 

tal. 
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1.3. A ruína enquanto Património Arquitetónico 

 

Para uma ruína ser considerada património arquitetónico deve conter valores e 

características que sejam importantes para a história e para a cultura. Isto pode acontecer de 

duas formas: ou se trata de um edifício que já apresenta esse valor e que, devido a variados 

fatores, chegou ao estado de ruína, ou quando após o seu abandono e consequente 

degradação, se encontram valores que o tornam uma construção importante para que seja 

considerada património. 

Segundo o Artigo 17º da Lei 107/2001, são estabelecidos critérios para a 

classificação e inventariação do património: 

“a) O caráter matricial do bem; 

b) O génio do respetivo criador; 

c) O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso; 

d) O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos; 

e) O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; 

f) A conceção arquitetónica, urbanística e paisagística; 

g) A extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva; 

h) A importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica; 

i) As circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade 

ou da integridade do bem.” 

São previstos, segundo o Artigo 3º do Decreto-Lei 309/2009, três graus de 

classificação, que são o interesse nacional, o interesse público e o interesse municipal. 

O artigo 21º do Decreto-Lei 309/2009 determina que “o interesse cultural relevante 

deve demonstrar, separada ou conjuntamente, valores de memória, antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”. 

 

1.3.1. Ruína de Ermelo 

 

Tome-se como exemplo aquele que será o caso de estudo da presente dissertação: as 

ruínas do Mosteiro de Santa Maria de Ermelo. Construído no séc. XII, localiza-se nas 

margens do Rio Douro, no concelho de Baião, freguesia de Ancede. Trata-se das ruínas de 

um antigo mosteiro que pertenceu à Ordem de Cónegos Regrantes de Santa Cruz, até estes 

se mudarem para o Mosteiro de Santo André de Ancede. Atualmente, deste edifício resta 

apenas a sua igreja, a qual é possível percecionar através do tombo do mosteiro.  
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“Item pretence ao convento da Igreja Velha de Erme / lo que foi antigamente do 

Mosteiro dos cónegos onde / residiam antes que se mudassem para este mosteiro a / 

qual é de três naves que se acha desterrada e só tem / a capela mor fechada e de 

abobada existindo ainda / nela seu altar com retábulo e uma imagem de Nossa / 

Senhora, da Invocação de Nossa Senhora, da Ajuda que / medida toda a Igreja por 

dentro tem, de poente ao nascente / vinte e uma varas e a sua capela / mor que lhe 

fica do nascente tem de comprido três varas e de lar / go duas varas e duas terças e 

parte do sul com as casas do prazo / da Quinta de Ermelo e de todas as mais partes 

com a área da dita / Igreja e em cada nave tem três arcos e tem na capela / mor duas 

capelas colaterais aos lados descobertas.”1 (PRATA, Raúl Solla. 1981: 146). 

  

                                                 
1 “Trata-se do Tombo do século XVIII que como se poderá ver descreve a igreja num estado pouco melhor que o atual e 

que refere que esta pertenceu a um mosteiro de “cónegos” que posteriormente se transferiram para Sto. André de Ancede 

onde se elaborou o Tombo.” 

Figura 3- Vista aérea da ruína do Mosteiro de Santa Maria de Ermelo 
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Tendo em consideração as características que se podem encontrar atualmente na 

igreja, esta pode ser atribuída ao período gótico, ainda que apresente alguns vestígios de 

românico. Pressupõe-se, assim, que seja bastante posterior à data de criação do mosteiro, 

não se reconhecendo as características da igreja primitiva. Apesar disso, são visíveis 

vestígios de ocupação tardo-romana, nomeadamente sepulturas e fragmentos de tegulae2. É 

ainda possível encontrar uma pedra almofadada romana a empedrar uma das portas laterais 

da igreja (Figura 4).   

                                                 
2 Peça que faz parte do telhado romano 

Figura 5- Planta da Igreja de Santa Maria de Ermelo 

Figura 4- Pedra almofadada romana 
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Em 1539, foi construída uma casa senhorial (Figura 6) anexa à igreja que se pensa 

estar construída sobre o antigo mosteiro. Posteriormente e durante alguns anos, a igreja 

manteve o seu caráter religioso, acabando por ser transformada num estábulo para animais. 

No ano de 1932 foi vendida ao senhor da Casa de Sequeiros. Mais tarde, após um incêndio, 

o edifício acabou por ficar destruído, facto que conduziu ao seu abandono e, 

consequentemente, ao atual estado de ruína. 

No que diz respeito à casa senhorial, estima-se que esta se possa enquadrar na 

tipologia de solar, uma vez que apresenta algumas características semelhantes. Segundo 

Carlos de Azevedo (1988), as casas senhoriais construídas no século XVI, representam a 

época renascentista ainda que possam apresentar várias características de casas típicas da 

época medieval. Tal como se verifica na casa de Ermelo, “a decoração mostra-se sempre 

muito sóbria”, “conservadoras e continuam durante o séc. XVI a apresentar características 

da casa medieval” (AZEVEDO, Carlos, 1988: 40-41). “A casa fechada cede o lugar a uma 

nova em que a mesma se abre para o exterior, buscando um maior contacto com a natureza, 

rasgando e multiplicando aberturas, procurando rodear-se de interesse paisagístico” 

(AZEVEDO, Carlos, 1988: 53). Isto levou à introdução da varanda na casa portuguesa, que 

representa mais uma das características que se pode encontrar na casa. 

Figura 6- Casa Senhorial 



39 

 

Devido ao facto de muitos edifícios de valor histórico e arquitetónico se encontrarem 

em estado de ruína, surge a necessidade de encontrar uma identidade que, até então, se 

considerava perdida. Assim, a necessidade de classificar estes monumentos, levou a que 

fossem realizados estudos para perceber o que é fundamental, em termos de características 

e valores. Face ao exposto, surge a questão: podemos considerar Ermelo como Património 

Arquitetónico? No sentido de encontrar uma resposta, ter-se-á em consideração as cartas 

referidas no primeiro subcapítulo, assim como as recomendações patrimoniais.  

Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, 

pode considerar-se património “todas as construções particularmente notáveis pelo seu 

interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as 

instalações ou elementos decorativos que fazem parte integrante de tais construções” 

(Convenção de Granada, 1990: 2). Nestas construções é necessário haver autenticidade, que 

“é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado 

original até à situação atual, como resultado das várias transformações que ocorreram no 

tempo”, e identidade, que se entende “como a referência coletiva englobando, quer os 

valores atuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado” 

(Carta de Cracóvia, 2000: 6). 

Relativamente ao Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, é possível afirmar que este 

apresenta autenticidade e identidade. Isto será patente maioritariamente na parte da igreja, 

uma vez que nela se encontram características únicas. Por outro lado, na casa senhorial a 

presença de valores é inferior. Apesar da falta de informação, é possível observar a presença 

de valores através do que está contruído. No que aos valores presentes na igreja de Ermelo 

diz respeito, acredita-se que este edifício se encontra um pouco subvalorizado, uma vez que 

se podem encontrar características que, de facto, apresentam elevado valor arquitetónico, 

histórico, autenticidade e identidade. 

De uma forma geral, trata-se de uma igreja de três naves, que se encontram separadas 

por três arcos quebrados. Não possui transepto. “A cabeceira era composta por três absides 

retangulares escalonadas, das quais apenas sobrevive a capela-mor. Das laterais restam os 

arcos, hoje emparelhados e os arranques das paredes” (BARROCA, Mário, 1984: 129). A 

acrescentar, é composta por cachorros lisos ao longo da nave, com exceção de três modilhões 

figurativos. No seu interior, é possível encontrar vários ornamentos decorativos, que 

contribuem para o enriquecimento da igreja. 

Na capela-mor a cachorrada é composta por modilhões característicos do estilo 

gótico. Relativamente ao arco triunfal de acesso à capela-mor, este apresenta “uma faixa 
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decorada com motivos vegetalistas tratados de forma goticizante. As aduelas apresentam, 

motivos vegetais (roletas) do lado da nave e meias esferas, na face oposta” (BARROCA, 

Mario, 1984: 130). É, de facto, neste local que se encontram os elementos mais notáveis. 

“Trata-se do único espaço do templo que possui abóbada pétrea (…). A meio 

encontram-se dois colunelos adoçados que prolongam e concluem o arco da 

abóbada. Os colunelos assentam em bases retangulares chanfradas que possuem um 

enorme toro. Os seus capitéis são figurativos, mostrando-nos, do lado da epístola 

dois anjos segurando um escudo de Armas Nacionais, onde se vislumbram restos de 

pintura, e do lado do evangelho duas figuras humanas unicéfalas” (BARROCA, 

Mário, 1984: 130).  

 

A Pedra de Armas presente num dos capitéis da capela-mor, é um elemento de 

extrema importância para o Mosteiro de Ermelo, uma vez que é dotado de elevado valor 

artístico e histórico. Toda a capela-mor era decorada com frescos, que atualmente se 

encontram praticamente destruídos. Apesar disso, ainda restam alguns fragmentos, cobertos 

de cal e em grande risco de destruição. 

Figura 7- Portal da capela-mor 
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É possível ainda encontrar na capela-mor, uma janela maneilada de três luzes, que é 

considerada uma das mais belas da região de Entre-Douro-e-Minho, decorada com motivos 

vegetalistas e geométricos (BARROCA, Mário, 1984). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8- Pedra de Armas presente no capitel da capela-mor 

Figura 9- Janela maneilada da capela-mor 
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Face às características expostas anteriormente, é possível afirmar que Ermelo pode 

ser considerado património arquitetónico, e que merece ser reconhecido pelos seus valores. 

A Pedra de Armas e a janela gótica maneilada são os elementos que mais se evidenciam, 

facto que se explica pelo seu valor para a história de Portugal (no caso da Pedra de Armas), 

e pelo seu valor arquitetónico. 

Pode definir-se valor arquitetónico através da contribuição que um edifício teve num 

determinado estilo ou período arquitetónico e das qualidades que este pode apresentar ao 

nível do desenho e das proporções. 

Na Igreja de Ermelo, são encontrados vários valores patrimoniais, nomeadamente o 

valor estético, que engloba o valor arquitetónico, o valor histórico uma vez que este apresenta 

elementos que contribuem para a história, tal como foi referido anteriormente, e valor 

espiritual. Este último valor integra locais de culto como por exemplo igrejas, templos e 

mesquitas. 

Relativamente ao valor científico, não é possível afirmar que este se encontra em 

Ermelo, uma vez que não foram realizados estudos no monumento e não existe informação 

suficiente para se poder clarificar de que forma o edifício se caracterizava no seu estado 

original. 

No caso de Ermelo, no que diz respeito aos valores de rememoração indicados por 

Reigl, aplica-se o Valor da Antiguidade, uma vez que se trata de um edifício cuja origem 

remonta ao séc. XII, encontrando-se bastante marcada a degradação, ao nível da estrutura do 

edifício e dos materiais do mesmo, sendo possível observar que se trata de um edifício 

antigo. Pode aplicar-se também o Valor Histórico, na medida em que são encontradas 

características na obra que remontam à criação original que, apesar do estado de degradação 

do edifício, se mantêm inalteradas. 

Relativamente aos valores de contemporaneidade estabelecidos por Alois Reigl, no 

Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, pode considerar-se que este apresenta o Valor de Arte 

Relativo, dado que o monumento tem a capacidade de sensibilizar o observador, no entanto 

este valor, como foi referido anteriormente, pode variar de pessoa para pessoa. 

O princípio da autenticidade pode ser considerado como um dos mais importantes no 

que diz respeito ao património arquitetónico. De facto, é possível afirmar que este apresenta 

grande relevância para a prática da salvaguarda de monumentos. Tal como mencionado 

anteriormente, segundo a Carta de Cracóvia, autenticidade pode ser definida como o 

conjunto de características exclusivas e valores que representem um monumento. Neste 

sentido, é possível afirmar que as características e os valores referidos anteriormente, não só 
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justificam a autenticidade do edifício, como também se assumem como essenciais para a 

classificação da ruína como património. 

O termo identidade está diretamente relacionado com o princípio da identidade. À 

semelhança de autenticidade, o conceito de identidade também está presente na Carta de 

Cracóvia, onde é definido por um conjunto de elementos que tenham a capacidade de 

permitir a identificação do monumento. Para a intervenção no património é necessário 

manter esta característica, de modo a que o edifício não perca a sua “alma”. No caso de 

Ermelo, existem elementos com a capacidade de serem determinantes para a sua 

identificação. A título exemplificativo, refira-se a janela gótica da capela-mor e os arcos 

quebrados que se encontram na nave principal do templo. Estes elementos rapidamente se 

associam ao mosteiro, pelo que contribuem para a sua identidade. 

Tal como foi referido no subcapítulo intitulado de “Património”, foi possível concluir 

que o valor estético, histórico, científico, social, antiguidade, autenticidade e identidade são 

encontrados em monumentos classificados. Estes valores surgem como uma junção dos 

valores das cartas patrimoniais e os valores de Riegl. Nesse sentido, podemos afirmar que, 

no caso de Ermelo, podemos encontrar todos esses valores. 

Nos edifícios que se encontram no estado de ruína, é frequente perderem-se as 

características do mesmo. No caso de Ermelo, não é possível saber o que se perdeu, uma vez 

que não há documentação que comprove o que aconteceu ao edifício ao longo do tempo. É 

nesse sentido que apenas se enunciaram as características que se encontram presentes 

atualmente. No entanto, tal como já mencionado, estes valores podem ser considerados 

suficientes para a classificação do monumento. 

Para intervir numa ruína como a de Ermelo, tendo em consideração o caráter religioso 

que remonta para o passado do edifício, é necessária especial atenção ao tipo de intervenção 

a realizar. Tratando-se de uma igreja gótica, a sua preservação deve ser realizada com 

cuidado de modo manter a integridade do edifício. Relativamente à casa senhorial, apesar 

desta não apresentar valores tão relevantes como na igreja, é necessário ter em consideração 

o edifício como um conjunto, de modo a manter a identidade do mesmo. 

Em suma, podemos relacionar os valores referidos nas cartas com os valores 

estabelecidos por Alois Riegl. Estes valores revelam grande importância para a classificação 

e intervenção no património. Através destes, é possível compreender que o monumento em 

estudo deve ser considerado património, uma vez que este representa uma parte da história 

de Portugal e apresenta características singulares e de grande qualidade. A acrescentar, tem 

a capacidade de fornecer diretrizes que possibilitam que a salvaguarda do património seja 
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realizada da forma mais correta para que a autenticidade e identidade do edifício sejam 

mantidas. 
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2. Intervir na ruína 

 

No presente capítulo pretende-se estudar várias formas de intervenção, realizar um 

confronto com alguns exemplos e, desta forma, compreender qual o impacto no existente, 

dependendo do valor do edifício. Portanto, tenciona-se perceber qual a metodologia de 

intervenção ideal para o património, nomeadamente no caso de estudo definido, tendo por 

base a análise e pesquisa realizada.   

Segundo Pedro Alarcão, em toda a preservação do património deve considerar-se que 

independentemente do interesse científico de um determinado local, o seu valor patrimonial 

decorre da relação deste primeiro com o seu interesse turístico. A conservação deve 

considerar limites, quer a sua efetiva capacidade de acolhimento, quer o risco de ao 

converter-se no eixo de economia local, não valorizar ou estimular as outras economias 

produtivas regionais, que têm tendência para se dinamizar a partir desse momento. 

Admitindo que nem tudo se pode conservar, considera fundamental analisar os vestígios e 

documentá-los. 

 

“É importante integrar os monumentos, conjuntos e sítios na vida social e, para tal, 

conferir-lhes uma nova função, no contexto das atividades e dos requisitos atuais 

(revitalização), e adaptá-los criteriosamente às necessidades do nosso tempo 

(reabilitação). Neste sentido, uma boa razão para restaurar e reabilitar o património 

arquitetónico reside nas vantagens desta opção, a nível económico: otimização de 

terrenos, infraestruturas e materiais e, consequentemente, poupança de energia. 

É altamente desejável que os instrumentos legais de planeamento sejam revistos e 

completados, de modo a desencorajar a sobreocupação dos lotes e a promover a 

reabilitação mais do que a renovação (precedida de demolições).” (Conselho da 

Europa, 1976). 

 

Para intervir no património, é fundamental ter em consideração os valores e as 

características da obra em questão. Dependendo desses fatores, a intervenção deve ser 

realizada de diferentes formas, no sentido de não desvirtualizar o edifício. Neste sentido, é 

necessário fazer uma análise prévia de modo a entender a sua história e o que levou ao desuso 

do mesmo.  

Tratando-se de uma ruína, devemos ter especial atenção ao seu valor, no sentido em 

que por vezes, esta possa ter mais valor no seu estado atual, do que quando é intervencionada. 
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Isto acontece quando o valor do edifício está diretamente relacionado com o seu estado, ou 

seja, por vezes a conservação da ruína valoriza mais o edifício, do que a sua intervenção, tal 

como acontece com as ruínas arqueológicas (ALARCÃO, Pedro, 2018).  

Segundo Helena Barranha, é possível enunciar vários tipos de intervenção em 

património arquitetónico, nomeadamente a conservação, a consolidação, a reabilitação e a 

reconstrução. Deste modo, nos próximos subcapítulos serão expostos três métodos de 

intervenção: a conservação, a reconstrução e a reabilitação. 
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2.1. Conservação 

 

De forma muito sintética, a conservação pode ser entendida como intervir o mínimo 

possível na construção, de modo a conservar o existente.  

 

“Conservação significa todos os processos ligados à compreensão e ao cuidado de 

um lugar, de modo a salvaguardar o seu valor cultural e patrimonial. A conservação 

é baseada no respeito pela materialidade, pelas associações, pelos significados e 

pelo uso do lugar. Exige uma abordagem cautelosa no sentido de se fazer todos os 

trabalhos necessários, mas tão poucos quanto possível, mantendo a autenticidade e 

a integridade e garantindo que o lugar e os seus valores são transmitidos às gerações 

futuras.” (ICOMOS, 2010 apud BARRANHA, Helena, 2016: 76). 

 

Falando de conservação do património é importante ressalvar algumas teorias que 

defendem este método de intervenção que se apoia em posições “anti-restauracionistas”. 

Podemos destacar John Carter, arquiteto do séc. XVIII-XIV, que se afirmava contra restauro. 

Este antecipava as teorias defendidas por Ruskin. John Ruskin considerava impossível 

restabelecer um monumento uma vez que a sua alma não poderia ser devolvida. Sustenta a 

ideia de que outra época alteraria o espírito original da obra, perdendo o caráter da mesma. 

Desta forma, considerava apenas a conservação como a única intervenção possível no 

património.  

“(…) será correto manter o mais possível, mesmo em períodos de mais avançada 

tecnologia, os materiais e os princípios dos tempos anteriores” (Ruskin, 1849 apud VAZ, 

Pedro, 2010: 160). Para Ruskin, não temos o direito de alterar um monumento, pois eles não 

são nossos, pertencem a quem os construiu e, em parte às gerações futuras. “O seu 

pensamento parecia encontrar a síntese na expressão: «Tratem bem os vossos monumentos 

e não terão que os restaurar» ” (RUSKIN, 1849 apud VAZ, Pedro, 2010: 165). 

Mais tarde, William Morris surge como um dos maiores seguidores do pensamento 

de Ruskin, que defendia que “o verdadeiro valor residia exatamente na antiguidade dos 

elementos que se perdiam nas intervenções” (VAZ, Pedro, 2010: 169). 

Em suma, a conservação revela-se como o manter das características originais do 

edifício e as suas marcas de degradação ao longo do tempo, preservando o seu caráter sem a 

introdução de um novo uso.  
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A título exemplificativo, considere-se o projeto de valorização do Palácio do 

Marquês de Castelo Rodrigo, realizado pelos arquitetos João Rapagão e César Fernandes. 

 

 “As lendárias notícias acerca da fundação do castelo por volta de 500 a. C., pelos 

Túrdulos, e a posterior instalação de um oppidum romano, permanecem, ainda, no 

domínio da lenda e os vestígios romanos achados (IPPAR, 2002: 1) não permitem 

uma clara caracterização do local antes da Idade Média, duvidando-se da sua 

proveniência. (PERESTRELO, 2003)” (DGPC, 2021). 

Este edifício apresenta um grande valor a nível histórico e cultural. Representa um 

pouco da história portuguesa, na época da dinastia filipina, uma vez que foi mandado 

construir, em 1580, por Cristóvão de Moura, que tinha um papel fundamental na 

administração de Portugal durante este período. 

Com a Restauração da Independência Portuguesa, o palácio, que é tido como um 

símbolo da opressão e do domínio espanhol, foi incendiado pela população, que levou ao 

estado de ruína que se encontra atualmente. 

Nos séculos XVIII e XIX, o palácio sofreu obras de consolidação apesar de ter estado 

abandonado até à última intervenção. Esta ruína foi, em 1922, classificada como monumento 

Figura 10- Vista interior do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo após intervenção 
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Nacional, e representa nos dias de hoje, o testemunho da traição e da ação do Homem (SIPA, 

2011). 

De acordo com o que foi referido anteriormente, a ruína pode ser concebida de dois 

modos, causadas pelo tempo ou produzidas pelo Homem. Neste caso em concreto pode-se 

assumir como uma ruína produzida pelo Homem, uma vez que resulta de um incêndio 

causado pela população como forma de protesto. Relativamente ao tipo de ruína, esta pode 

ser considerada uma ruína arquitetónica. 

Dado que esta edificação é considerada como monumento nacional, é possível 

afirmar que esta apresenta valores de memória, antiguidade, históricos, estéticos, 

autenticidade e identidade, uma vez que é um edifício que apresenta grande relevância a 

nível cultural, histórico e arquitetónico.  

 

“A ruína representa, aqui, um processo de construção da destruição da arquitetura 

onde a afirmação do espaço negativo concorre com a resolução do espaço positivo. 

Representa, ainda, um exemplo de transformação psicológica de um dado natural 

ou artificial que evoca a vitalidade do passado e afasta a caducidade de todas as 

coisas. Representa, finalmente, um objeto de reflexão histórica, filosófica ou 

Figura 11- Vista interior do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo antes da intervenção 
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arquitetónica ou, ainda, e apenas, um bastidor visual com uma grande capacidade 

interpretativa e subjetiva para o visitante” (HABITAR PORTUGAL, 2002). 

 

Esta obra contribuiu para um aumento exponencial do número de visitantes, que por 

parte de cidadãos nacionais, como também internacionais, que testemunham uma 

intervenção de “sucesso que não desfocou o monumento” (LOPES, Rita, 2003). 

O arquiteto João Rapagão entende que o monumento deve ser um “documento aberto 

para o imaginário descobrir”. Este lembra que a intervenção apenas “aclarou o documento”, 

sendo que cada visitante deve descobrir o restante por si. Salienta que bastou “deixar um 

óculo no centro do pátio para verem que ali era uma cisterna” (LOPES, Rita, 2003). 

Pretendia-se que esta intervenção se reduzisse aos mínimos para que fosse realizada 

a conservação da ruína existente e que evidenciasse os valores e as características presentes 

no monumento. A proposta tem o objetivo que estes elementos contribuam para melhorar a 

interpretação e a exposição da história do monumento. 

 

“A atuação absorve todas as ações mais ou menos notáveis ou úteis porque 

expressam a vontade do tempo e do homem que produziram uma ruína que 

testemunha uma traição. A ação estabelece, por isso, princípios para a valorização 

Figura 12- Vista interior da entrada das ruínas do castelo 
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do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo com a criação e dinamização de uma 

estrutura espacial e funcional que se disponibiliza para animar Castelo Rodrigo, 

reforçando a leitura dos seus espaços e procurando a glorificação e exaltação da 

ruína” (HABITAR PORTUGAL, 2002). 

 

A proposta interpreta a intervenção anteriormente realizada por Duarte Darmas, de 

modo a enriquecer a leitura do monumento que revela um caráter didático para os seus 

utilizadores. 

A intervenção contempla a consolidação das estruturas existentes de modo a 

conservar a ruína existente e a pavimentação dos espaços, contribuindo para a interpretação 

do passado do monumento. 

Assim, a conceção propõe a consolidação das estruturas e a pavimentação dos 

espaços que acolhem e materializam esta ideia recorrendo ao granito e ao ferro, entre a 

tradição e a transformação dos elementos naturais e artificiais, assinando a 

contemporaneidade da ação. 

 

“A conservação e consolidação das estruturas recorre a levantamentos exaustivos 

que suportam as seguintes ações: eliminação de vegetação diversa, remoção de 

Figura 13- Vista interior do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo após a intervenção 
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argamassas degradadas, execução de juntas, injeção de resinas e caldas diversas, 

execução de pregagens, impermeabilização dos topos dos paramentos verticais 

expressivos, execução de alvenarias e aplicação de revestimento incolor.” 

(HABITAR PORTUGAL, 2002). 

 

“Os estudos e projetos são desenvolvidos e sustentados pelo levantamento 

fotogramétrico dos paramentos verticais que permite a identificação dos tramos 

destinados à consolidação. Permite, ainda, quantificar e orçamentar as diversas 

ações programadas e aprovadas pelo Instituto Português do Património 

Arquitetónico. Permite, finalmente, registar as atuações para documentação e 

avaliação futura. Paralelamente, realiza a recolha de amostras das argamassas de 

assentamento e dos rebocos dos paramentos do palácio para caracterização e 

identificação da intervenção. As argamassas propostas estão informadas pelos 

Figura 14- Planta da intervenção no Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo 
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ensaios laboratoriais efetuados com vista à formulação e caracterização das 

mesmas. A intervenção propõe, ainda, a realização de ensaios de rotura por flexão 

e por compressão.” (HABITAR PORTUGAL, 2002). 

 

“A intervenção decorre com a remoção da vegetação infestante, nomeadamente, da 

matéria orgânica acumulada e a eliminação de líquenes, musgos e algas. Prossegue 

com injeções de caldas de ligante com cal, cimento branco e aditivos diversos. As 

juntas das alvenarias dos paramentos são saneadas e incluem a remoção das 

argamassas de assentamento que se encontram degradadas. Seguidamente, as juntas 

são refechadas e os furos para injeção são efetuados. A consolidação decorre com 

a injeção de caldas de silicatos e de resinas poliéster. Prossegue, ainda, com a 

execução de pregagens e com o levantamento de tramos de paramentos de alvenaria 

semelhante à existente. Os topos dos paramentos são capeados com argamassa de 

cal e cimento branco. Finalmente, a alvenaria aparente recebe um revestimento 

incolor.” (HABITAR PORTUGAL, 2002). 

 

Figura 15- Iluminação no Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo 
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A planta, organizada através de um eixo regulador longitudinal quebrado pela 

diferença de cotas que atravessa os pátios para os quais várias divisões estão voltadas, revela 

um espaço com caráter habitacional, que na sua forma original se realizava através de dois 

pisos. O projeto proposto pretende reforçar os espaços existentes, que são revelados através 

do desenho da pavimentação. Os espaços exteriores, são representados através de materiais 

mais rústicos e naturais, enquanto que os espaços interiores são representados por materiais 

mais nobres e macios. Assim, através das diferentes texturas, os utilizadores têm a 

capacidade de captar as diferentes sensações que retratam uma memória do edifício no seu 

carater original.   

Apesar de este exemplo não considerar as teorias impostas por Ruskin, pode 

considerar-se um projeto de conservação da ruína. Segundo a teoria de Ruskin não se pode 

alterar o edifício para que este não perca o seu valor, contudo, atualmente esse conceito pode 

variar um pouco, como é patente neste caso, já que todas as alterações realizadas na ruína do 

edifício foram estabelecidas de modo a melhorar a sua utilização e interpretação, sem 

desvirtualizar o mesmo. As utilizações de técnicas atuais contribuem para a consolidação da 

ruína existente. A criação de novos pavimentos e iluminação não alteram o caráter do 

monumento, uma vez que este não perde as suas características e os seus valores. Portanto, 

Figura 16- Iluminação no Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo 
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considera-se que a intervenção em questão foi fundamental para devolver o prestígio ao 

edifício, assim como o destaque à região onde este se localiza. 
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2.2. Reconstrução 

 

“Reconstrução significa devolver um lugar a um estado anterior conhecido; 

distingue-se do restauro pela introdução de novos materiais.  

A reconstrução só é apropriada quando um lugar estiver incompleto, devido a danos 

ou alterações, e apenas quando existir evidência suficiente para reproduzir um 

estado anterior da construção. Em casos excecionais, a reconstrução pode também 

ser adequada como parte de um uso ou de uma prática que mantenha o significado 

cultural do lugar.  

A reconstrução deve ser identificável através de observação próxima ou de 

interpretação adicional.”(ICOMOS, 1999 apud BARRANHA, Helena, 2016: 90). 

“Reconstrução significa edificar de novo, usando novos materiais e sendo tão fiel 

quanto possível a uma forma anterior documentada.” (ICOMOS, 2010 apud BARRANHA, 

Helena, 2016: 91). 

Se por um lado, como vimos anteriormente, Ruskin defende a valorização simbólica 

e poética da ruína, por outro, Violet-le-Duc defende que intervir num “edifício é restabelecê-

lo num estado completo que pode nunca ter existido num dado momento” (Choay, 

2020:160). É necessário compreender a lógica de conceção do projeto, de modo a que seja 

possível realizar uma reformulação ideal do edifício e não uma restituição do seu estado 

original. Salienta ainda a necessidade de encontrar uma utilidade para o edifício.  

Relativamente a este tipo de intervenção, tenha-se como exemplo o Museu de 

História Natural de Berlim, projetado por Diener & Diener. Fundado em 1889, este museu é 

um dos mais importantes museus de história natural. Durante a Segunda Guerra Mundial, a 

3 de fevereiro de 1945, a ala Este do edifício foi destruída na sequência de uma explosão 

causada por uma bomba que deixou a fachada original reduzida a fragmentos. Por vários 

anos, esta ala do edifício foi mantida no estado de ruína, até que em 2006 iniciaram as obras 

de reconstrução desta parte do mesmo, após 10 anos de planeamento do projeto. As obras 

ficaram concluídas em 2010 (DIENER & DIENER, 2021). 

 

Figura 17- Destroços do Museu de História Natural de Berlim após a explosão 
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Figura 18- Ala Este do Museu de História Natural de Berlim antes da intervenção 

Figura 19- Ala Este do Museu de História Natural de Berlim após a intervenção 
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A intervenção na ala este do edifício, consiste na recriação da fachada original através 

de elementos pré-fabricados em betão. Estes elementos são feitos a partir de moldes da 

fachada existente de modo a preencher as lacunas da fachada existente. Estes elementos 

apresentam janelas cegas em cimento e as aberturas das janelas antigas são emparelhadas. 

Deste modo é possível obter as condições ideais no interior do edifício, visto que se trata de 

salas de armazenamento de coleções húmidas. 

 

 

 

Figura 20- Planta da intervenção da reconstrução no Museu de História Natural de Berlim 



59 

 

Os novos elementos modelados a partir de fachada original evidenciam a arquitetura 

original do edifício ainda que apresentem a cor natural do betão, que se diferencia da cor do 

tijolo. Isto permite que ter a clareza não só daquilo que foi construído posteriormente, como 

também ter uma representação daquilo que seria o edifício antigamente. 

Pode-se considerar este projeto como uma reconstrução crítica no sentido em que é 

assumida a forma da pré-existência sem que sejam apagados os vestígios da destruição 

causada pela guerra, ou seja, o edifício tem a capacidade de demostrar a destruição e a 

reconstrução. Esta intervenção pretende então, demonstrar o passado ligado quer ao país e à 

cidade em questão, quer ao edifício. Os arquitetos tiveram em atenção que esse não fosse 

apagado com a nova intervenção, criando um confronto entre a identidade do existente e a 

diferença marcada pela intervenção, ou seja o acréscimo é diferente na sua materialidade, 

mas mantém o efeito do que existia anteriormente. 

Figura 21- Elemento pré-fabricado em betão para a reconstrução da fachada do Museu de História Natural de Berlim 
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No caso de estudo deste trabalho, a reconstrução não é uma opção viável a nível de 

intervenção, uma vez que a informação disponível acerca do mesmo é relativa ao seu estado 

atual. Para executar um restauro fidedigno, é necessária informação que retrate a construção 

na sua forma original, de modo a que seja possível compreender todas as características do 

edifício. 

  

Figura 22- Alçado da intervenção no Museu de História Natural de Berlim 
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2.3. Reabilitação 

 

No que diz respeito ao método de intervenção denominado de reabilitação, este pode 

ser definido pela adaptação do edifício para lhe introduzir características dos dias de hoje 

e/ou conferir-lhes uma nova função.  

“Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais 

contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS, 1983 apud 

BARRANHA, Helena, 2016: 85). 

Segundo González Varas, reabilitar “significa que a reaquisição cultural foi 

temporariamente abandonada, degradada ou privada da sua funcionalidade, portanto, refere-

se a métodos que permitem que um objecto histórico, nascido num outro contexto, satisfaça 

as necessidades contemporâneas através da sua reutilização” (GONZÁLEZ-VARAS, I., 

2005: 545).  

Ao nível da Reabilitação, será apresentado o projeto Montemaggio Estate, do 

arquiteto John Pawson. Trata-se de uma propriedade localizada em Montemaggio, no norte 

de Itália, perto da fronteira regional entre a Toscana e Umbria, entra as cidades de Perigia e 

Cortona. Integra-se num vale situado a 650 metros acima do nível da água do mar e encontra-

se isolada no meio da vegetação. Na altura da aquisição da propriedade, os edifícios 

encontravam-se abandonados e um pouco danificados pela passagem do tempo e invadidos 

pela vegetação. Deste conjunto, é possível destacar os edifícios principais, que se trata de 

um pequeno mosteiro e um convento datados do século XII. 

Figura 23- Projeto Montemaggio Estate antes da intervenção 
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O projeto em questão privilegia a relação entre a paisagem e a arquitetura, isto é, 

entre o que é modelado pela natureza e o que é construído pelo Homem. 

  

Figura 25- Antigo Convento Montemaggio antes da intervenção 

Figura 24- Antigo Convento Montemaggio após a intervenção 
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O projeto divide-se em 3 fases. A primeira fase do projeto contemplou a construção 

do convento onde se respeitou a sua forma original, deixando a alvenaria em pedra visível, 

como na construção típica do local. No que concerne à torre da escada central, esta foi refeita, 

criando vãos de 9 metros de altura em todos os quatro lados. Por outro lado, dada a 

degradação do existente, o interior exigiu novas fundações e lajes, pelo que possibilitou a 

adoção de uma configuração mais livre dos pavimentos, criando espaços capazes de se 

adaptar aos hábitos de vida contemporâneos.  

Figura 26- Implantação Montemaggio Estate 
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Figura 27- Plantas e cortes do Covento Montemaggio Estate 
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Figura 28- Torre da escada central 
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A segunda fase da obra, diz respeito ao antigo mosteiro, onde um dos objetivos 

primários da construção do mosteiro foi deixar apenas o núcleo central com uma escada de 

ligação entre os andares, tendo sido necessário eliminar os acréscimos que tinham sido feitos 

posteriormente. No interior foi usado um conjunto de materiais locais, nomeadamente 

paredes estucadas, tetos com vigas de madeira de castanho à vista, pietra serena florentina 

e travertino romano. Esta fase da obra contempla também a introdução de infraestruturas 

atuais capazes de trazer para uma edificação antiga o conforto das construções atuais, 

nomeadamente a utilização de piso radiante. No entanto, foram utilizadas lajes de betão 

armado nestes pisos, o que pode contribuir para descaracterizar a obra e o contexto em que 

se pretende inserir.  

No que diz respeito ao programa, este divide-se através da cozinha, sala de estar, 

despensa e outras divisões mais pequenas. O segundo andar diz respeito a uma sala de estar 

com um caráter mais privado. No segundo piso encontram-se os quartos. A capela original 

foi recuperada para acolher pequenos recitais. 

 

Figura 29- Quarto Montemaggio Estate 
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A terceira e última fase consiste na construção de pequenas edificações 

independentes para hóspedes. 

Após realizar a análise do projeto, é possível compreender que possivelmente este 

exemplo não cumpre os requisitos necessários para se poder considerar uma reabilitação. 

Por um lado, no antigo convento a intervenção foi mais cuidada apesar de serem alterados 

os interiores, nomeadamente as divisões e os acabamentos, e as lajes serem substituídas, 

ainda que se tenha mantido a materialidade.  

Por outro lado, no caso do antigo mosteiro, a intervenção foi consideravelmente mais 

invasiva, devido ao seu estado de conservação. Uma vez que este se encontrava bastante 

fragmentado, foi necessário preencher as partes perdidas das paredes. Houve uma tentativa 

de manter a linguagem ao nível exterior, reproduzindo a aparência das restantes paredes. No 

que diz respeito ao interior, os materiais utilizados são semelhantes aos materiais do 

convento. 

Assim, podemos concluir que no exterior o arquiteto pretendia manter a identidade e 

o caráter original dos edifícios. No interior, a utilização de materiais e técnicas atuais, 

acabam por revelar uma contemporaneidade que não se adequa à reabilitação, uma vez que 

este método defende que a introdução de novos materiais deve contribuir para o conforto e 

sustentabilidade do edifício, sem que estes alterem o espírito do local.   

Figura 30- Vista do interior do Montemaggio Estate 
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3. Caso de Estudo - Mosteiro de Ermelo, Baião 

3.1. Baião 

 

O concelho de baião, localiza-se no distrito do Porto, na região denominada por 

Tâmega. Confronta com os concelhos de Amarante, Cinfães, Marco de Canaveses, Mesão 

Frio e Peso da Régua. 

Tem cerca de 17.000 km² e está bastante marcado pela paisagem das serras do Marão 

e da Aboboreira, e dos vales do Rio Douro. 

Esta região apresenta uma vasta área florestal, sendo que é o município que apresenta 

a maior mancha de floresta do distrito, representando mais de metade da totalidade da área. 

As explorações florestais e agrícolas estão bastante presentes no concelho de Baião, 

sendo que este pode ser considerado um dos mais ricos do distrito do Porto, ao nível da 

produção agrícola e de vinhos. 

A nível histórico, a formação da Terra de Baião, surge na passagem da Alta para a 

Baixa Idade Média. Esta era dominada pelo Castelo de Matos, antigo Castelo de Penalva. 

Baião tem na sua origem a família nobre dos Baiões. 

No que diz respeito ao património de Baião, este resulta de longos anos de história. 

Os primeiros vestígios remontam para os anos compreendidos entre 4200 e 1500 a.C. 

Figura 31- Mapa de Baião 
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 Trata-se de monumentos megalíticos que constituem o Campo Arqueológico da 

Serra da Aboboreira. 

Entre a grande diversidade de obras e artefactos que fazem parte da história de Baião, 

existem alguns que podem ser destacados. O Tesouro de Baião, que é um conjunto de peças 

de joalharia primitiva de ouro, que remonta a sua origem aos anos 700-500 a.C., e se encontra 

depositado no Museu Nacional de Arqueologia de Baião. Além disso, é importante fazer 

referência aos caminhos romanos, ao Marco Miliário, às Epigrafes e às Necrópoles que se 

podem encontrar pelas terras de Baião. 

A nível arquitetónico, é relevante destacar o Castelo de Matos, referido 

anteriormente, o Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, utilizado como caso de estudo para 

esta investigação, a Casa de Sequeiros (Figura 33), o Mosteiro de Santo André de Ancede 

(Figura 34) e a Igreja Paroquial de Valadares (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Castelo de Matos, Baião 
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Figura 33- Casa de Sequeiros 

Figura 34- Mosteiro de Santo André de Ancede 
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Figura 35- Igreja Paroquial de Valadares 
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3.2. Ancede 

 

A freguesia de Ancede, que se juntou à freguesia de Ribadouro no ano de 2013, é 

uma das vinte freguesias que constituem o município de Baião. Com quase 3000 habitantes 

e cerca de 15.5 km², desfruta de belas paisagens naturais que se inserem no vale do Rio 

Douro. 

Apresenta uma localização bastante vantajosa, dada a sua excelente exposição solar, 

uma vasta área florestal e uma topografia bastante acidentada, muito características das 

margens do Rio Douro. 

Para além do Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, encontramos em Ancede, o 

Mosteiro de Santo André de Ancede e a casa de Sequeiros referidos anteriormente. 

 

  

Figura 36- Mapa de Baião com localização de Ancede 
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3.3. O mosteiro 

 

Num primeiro contacto, o Mosteiro de Santa Maria de Ermelo não se destaca da 

paisagem. Consumido pela vegetação, o edifício acaba por se camuflar no vale do rio, sem 

que seja possível observar indício da sua presença. 

O acesso, que se inicia a partir da Rua Penedo de Mina em Ancede, atravessa a 

floresta, onde se acaba por perder o contacto com as construções, ingressando por completo 

na natureza. Ao longo do percurso, que se encontra impróprio para a circulação automóvel, 

é possível encontrar pequenos vestígios de antigas construções. Na envolvente próxima da 

edificação encontram-se pequenas habitações bastante degradadas, que indicam o desuso do 

local. 

O silêncio que vai crescendo à medida que se aproxima do edifício revela o abandono 

e o isolamento da construção. A ruína encontra-se completamente absorvida pela natureza, 

as paredes pela vegetação remetem para o romantismo e a poética da ruína, principalmente 

os arcos quebrados do templo. Envolvente ao mosteiro, encontra-se um vasto terreno por 

explorar que se prolonga até ao Rio Douro, onde confronta com a linha férrea e um pequeno 

lago que se liga ao rio. 

Nas proximidades do edifício podemos encontrar outras obras de valor patrimonial, 

como por exemplo o mosteiro de Ancede, a Casa de Sequeiros (atual dono do mosteiro de 

Ermelo) e a igreja de São Pedro de Ermida na outra margem do rio. 

No que diz respeito às patologias, foi possível verificar com a realização do 

levantamento, e como se pode comprovar através das fotografias do local, que o edifício se 

encontra num estado de degradação bastante avançado, onde é percetível as marcas da 

passagem do tempo. Apresenta assim uma grande diversidade de patologias, tais como a 

presença de musgos, fungos, fissuras, corrosão, apodrecimento, derrocadas e invasão da 

vegetação, com várias paredes próximas do colapso (Fig. 37). 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Fotografias das patologias (como a presença de fungos, musgos, fissuras, paredes em risco de colapso e invasão 

de vegetação) em Ermelo 



74 

 

 

 

Quanto à caracterização construtiva, conta-se com a presença de uma pequena 

variedade de materiais, uma vez que a sua maioria, acabou por se perder aquando do incêndio 

que desencadeou a fase de degradação do mosteiro. Nesse sentido, a planta apresentada 

abaixo, pretende clarificar os materiais presentes no edifício.  

Figura 38- Caracterização construtiva do Mosteiro de Ermelo 
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A estrutura do edifício que se pode encontrar atualmente, resultou da junção de 

diversas fases de construção. Como se pode verificar na linha cronológica representada, o 

templo gótico constitui a primeira fase. Mais tarde, foi construída a casa senhorial e 

posteriormente, pequenos aumentos à mesma. 

Após a análise de vários métodos de intervenção e uma profunda análise do 

monumento, surge a necessidade de optar por uma metodologia que se considerava a ideal 

para a pré-existência. 

  

Figura 39- Linha cronológica do Mosteiro de Ermelo 
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3.3.1. Levantamento 

Figura 40- Implantação do existente 
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Figura 41- Cortes e alçados do existente 
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Figura 42- Maquete do existente, vista da casa (poente) 

Figura 43- Maquete do existente, vista da igreja (nascente) 
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No que diz respeito aos valores presentes em Ermelo, tal como foi referido 

anteriormente, é possível salientar a presença de valores artístico, histórico, científico, social, 

antiguidade, autenticidade e identidade. 

É também importante reforçar o contributo de algumas características para que esses 

valores sejam revelados. Na igreja, é importante salientar elementos como os capitéis, a 

janela maneilada, os cachorros e o arco triunfal da capela-mor, o arco triunfal da entrada, os 

cachorros da nave principal, os arcos quebrados e as siglas marcadas em várias pedras no 

interior da igreja, uma vez que demonstram elevada importância para a classificação do 

edifício. Na casa, encontram-se elementos como a varanda de ferro e a lareira, que são 

elementos que identificam a construção. 

Pretende-se que todos estes elementos sejam mantidos após a intervenção, uma vez 

que são a marca da importância do mosteiro a nível cultural, histórico e arquitetónico. 

  Figura 44 - Siglas marcadas nas pedras da igreja de Ermelo 
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3.3.2. Intervenção 

 

Tendo em consideração as características e os valores presentes, pretendia-se uma 

intervenção que fosse capaz de respeitar o passado do edifício e também a adaptação do 

mesmo aos dias de hoje, de modo a que fosse possível que a sua utilização fosse realizada 

de uma forma frequente. 

Desta forma, era possível excluir a reconstrução e a cristalização. Como foi referido 

anteriormente, a reconstrução não é um método viável neste caso, uma vez que não é possível 

obter informação para que esta seja realizada corretamente. A cristalização não era 

considerada, uma vez que não iria contribuir para a visibilidade da ruína, acabando por cair 

no esquecimento. 

Sendo assim, a opção que se considerou foi a reabilitação. No entanto, foi necessário 

considerar o edifício em duas partes: a igreja e a casa senhorial. Na igreja, a reabilitação foi 

tratada sob a forma de uma conservação acrescentando apenas uma cobertura, de forma a 

que a ruína se possa preservar ao longo de vários anos, conservando o máximo possível o 

que se encontra construído e utilizando técnicas tradicionais. Na casa, a estratégia passou 

pela colocação de novos materiais que introduzissem o conforto dos dias de hoje e também 

um pequeno acrescento. Contudo, foi necessário estabelecer uma relação entre as partes, de 

modo a não descaracterizar o elemento construído e tendo em consideração a memória e a 

simbologia do mesmo. 

 

Figura 45- Localização do Mosteiro no vale do rio, visto da outra margem. 
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Tratando-se de um edifício com uma forte relação com a envolvente natural, e tirando 

partido da extensão do terreno até ao rio, era necessário pensar no projeto de forma a que 

fosse possível tirar partido da paisagem. 

Numa primeira fase, foi necessário compreender o que se ia manter e o que se ia 

demolir. Optou-se por demolir alguns acrescentos que tinham sido realizados 

posteriormente. De seguida, tendo em consideração o programa escolhido, foi necessário 

pensar os espaços necessários para os elementos que constituem as funcionalidades 

pretendidas. Uma vez que o edifício existente não contemplava área suficiente para integrar 

todo o programa, foi necessário implantar um acrescento à construção existente. Por último, 

foram escolhidos os materiais e os sistemas construtivos que melhor se enquadravam com o 

que era pretendido. 
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Alterações – Vermelhos e Amarelos 

  

Figura 46- Planta r/ch de alterações 
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Figura 47- Planta piso 1 alterações 
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Figura 48- Planta piso 2 alterações 
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Figura 49- Alçados alterações 
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3.3.3. Programa 

 

Quando se fala no Rio Douro, somos remetidos para a cidade do Porto ou para o Alto 

Douro vinhateiro. Era então necessário que o projeto ajudasse a aumentar o interesse por 

esta zona que se encontra um pouco menos reconhecida. 

Assim, surgiu a hipótese da realização de um hotel de turismo rural. Uma vez que na 

sua origem, o mosteiro tinha como principal fonte de sustento a produção agrícola, 

considerou-se ter em atenção esse fator e, dessa forma, promover o Agroturismo, permitindo 

aos utilizadores uma maior convivência com o campo e com a natureza, sendo que é muito 

procurado em meios rurais. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 80/2017, empreendimentos em espaços rurais são: 

 “(...) empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se 

destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, 

preservando, recuperando e valorizando o património arquitetónico, histórico, 

natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões onde se situam, através da 

reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, de modo a ser 

assegurada a sua integração na envolvente”. 

 

Uma vez que nesta zona a produção de vinho é uma das atividades mais comuns, 

pretende-se que esta seja a principal atividade agrícola do programa, ainda que tenha a 

capacidade de integrar outros produtos nomeadamente a produção de frutas. Desta forma 

surge a necessidade da criação de espaços como a adega e espaços de apoio. Para isso, serão 

utilizadas pequenas edificações que se encontram espalhadas pelo terreno. Ao nível do 

edifício, pretende-se albergar um número reduzido de utilizadores e, portanto, apenas foi 

criado um volume novo, de modo a não descaracterizar o edifício existente. 

A distribuição do programa principal para a constituição do hotel rural insere-se na 

casa senhorial. No piso do r/ch, encontra-se a receção, a sala de prova de vinhos, as 

infraestruturas e cinco quartos. No piso um, o restaurante, a cozinha, a sala de estar e dois 

quartos. Por último, o piso dois é constituído por dois quartos. O edifício volta-se para 

sudoeste, de modo a tirar o maior partido da paisagem. 

Dada a localização privilegiada do caso de estudo, nomeadamente a sua proximidade 

com o Rio Douro, e tendo em consideração a extensa área florestal envolvente, propõe-se a 

reabilitação do percurso existente, de modo a que seja possível a chegada de automóvel até 

ao mosteiro. Também foram introduzidos passadiços de madeira facilitando a circulação 
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pedonal. Uma vez que é fundamental que os utilizadores do hotel possam desfrutar de 

momentos de lazer durante a sua estadia, pretende-se criar um pequeno areal junto ao lago 

existente, localizado na margem do rio. 

Figura 50- Maquete de estudo da proposta 
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Figura 51- Diagrama de distribuição do programa 
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Figura 52- Localização da proposta 



90 

 

 

  

Figura 53- Planta de implantação da proposta 
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Figura 54- Planta r/ch da proposta 
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Figura 55- Planta piso 1 da proposta 
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Figura 56- Planta piso 2 da proposta 
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Figura 57- Alçados da proposta 
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Figura 58- Alçados e cortes da proposta 
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Figura 59- Alçados e cortes da proposta 
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3.3.4. Sistema Construtivo 

 

A nível construtivo, a proposta pretende que sejam utilizadas algumas técnicas 

tradicionais, como por exemplo a estrutura do telhado e a estrutura das lajes entre pisos, de 

modo a manter o caráter tradicional e rural do edifico. Na igreja, considera-se a colocação 

de uma cobertura para preservar o existente. Para além disso, foi pensado o mobiliário e a 

iluminação da mesma, de modo a que este não fosse invasivo para o existente. 

  

Figura 60- Sistema construtivo da proposta para a Igreja de Ermelo 
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Na casa senhorial, assim como no aumento, foram acrescentados materiais atuais de 

modo a aumentar o conforto do interior. Deste modo, considerou-se a utilização de 

isolamentos e gesso cartonado para melhorar a eficiência do edifício, quer a nível térmico 

como a nível acústico. O aumento é construído em betão. 

  

Figura 61- Sistema construtivo da proposta 



99 

 

3.3.5. Caracterização dos espaços 

 

Tendo em consideração que o edifício em questão foi, numa fase inicial, um 

mosteiro, pretende-se com esta proposta fazer uma analogia ao mesmo. Desta forma, propõe-

se a criação de pátios exteriores limitados por vãos concebidos através de um sistema de 

pilar e trave de granito, com o intuito de constituir uma referência aos claustros presentes 

nos mosteiros.  

Figura 63- Pátio da proposta 

Figura 62- Claustro do Mosteiro de Vila Boa do Bispo 



100 

 

Uma vez que um dos elementos de maior destaque na Igreja do Mosteiro de Ermelo 

é o arco quebrado, presente nos arcos que dividem as naves, no portal da entrada e no portal 

e na janela da capela-mor, pretende-se fazer uma referência ao mesmo através da utilização 

de uma porta com essa forma no aumento proposto. 

Figura 65- Arcos quebrados presentes na Igreja Ermelo 

Figura 64- Vista do corredor e porta 
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Relativamente ao espaço concebido ao restaurante, optou-se por projetá-lo com pé 

direito duplo de forma a dar ênfase à lareira. Note-se que este é um elemento característico 

da casa senhorial em estudo, por apresentar imponência dada a sua escala. 

No que diz respeito aos quartos optou-se por diferenciar aqueles que fazem parte do 

existente, daqueles que se localizam no aumento proposto. Embora se tenha primado pela 

simplicidade em ambos, os quartos situados na casa são característicos pelo uso de materiais 

tradicionais, enquanto os restantes apresentam materiais mais contemporâneos. 

Figura 66- Restaurante 

Figura 67- Quarto localizado no aumento proposto 
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Na antiga igreja, onde se propõe um espaço interpretativo, privilegiou-se o uso de 

mobiliário e iluminação de linhas simples de forma a não tirar o destaque às características 

e valores existentes. 

Figura 69- Vista do espaço interpretativo a partir da entrada 

Figura 68- Vista do espaço interpretativo a partir da entrada (disposição para pequeno auditório) 
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Figura 71- Vista do espaço interpretativo a partir da capela-mor 

Figura 70- Vista do espaço interpretativo a partir da nave lateral 
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3.3.6. Arranjos Exteriores 

 

No que diz respeito ao exterior do edifício e à sua envolvente, é possível observar 

através das imagens abaixo representadas que o edifício se relaciona com o espaço natural 

envolvente. A nível de arranjos exteriores, foram projetados a pavimentação do caminho 

existente que se encontra em terra batida e da entrada principal do edifício. No que diz 

respeito aos elementos paisagísticos, o edifício contém pequenos pátios que incorporam 

alguma vegetação, nomeadamente algumas árvores. Na grande parte do terreno envolvente 

encontram-se plantações agrícolas, nomeadamente vinha e um pequeno pomar. 

No que concerne à caracterização dos materiais das fachadas, pretende-se aqui que 

seja feita uma distinção entre a igreja e a restante parte do edifico. Nesse sentido, optou-se 

por deixar exposta a alvenaria de pedra presente na igreja e rebocar o resto do edifício. Dessa 

forma cria-se uma distinção entre o espaço cultural e o espaço do hotel. Para alem disso, o 

facto de o edifício ser rebocado ajuda a unificar a casa existente com o aumento criado 

posteriormente. 

 

 

 

Figura 72- Vista sudeste exterior da proposta 
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Figura 73- Vista exterior da entrada 

Figura 74- Vista do pátio exterior 
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Conclusão 

 

A presente dissertação foi desenvolvida com o intuito de estudar a salvaguarda e a 

preservação do património no contexto da ruína, apresentando uma panóplia de temáticas 

que constituem o estudo da teoria e do objeto, e a proposta de intervenção, nomeadamente o 

património, a ruína e os métodos de intervenção no património. 

Partindo da análise da bibliografia proposta, foi possível compreender conceitos que 

se consideraram essenciais para o desenvolvimento do trabalho, particularmente a ruína, que 

pode ser classificada como arquitetónica ou arqueológica, o património e o monumento. Foi 

através destes conceitos que se tornou possível obter respostas para as questões que foram 

surgindo ao longo da investigação e da elaboração do projeto para o caso de estudo.  

Em suma, a condição de ruína e de património está bastante presente em toda a 

história da arquitetura. De salientar que há vários fatores que podem levar à fragmentação 

de edifícios e, consequentemente, à sua degradação e ao estado de ruína. Destaque-se, assim, 

a passagem do tempo e a ação do Homem.  

Relativamente à classificação de ruína como património arquitetónico, há que dar 

ênfase ao facto de que esta deve apresentar valores e características importantes para a 

história e para a cultura. Portanto, poderá tratar-se de um edifício que já apresenta esse valor 

e que, por fatores diversos, chegou ao estado de ruína ou, por outro lado, quando se 

encontram valores que o tornam uma construção importante para que seja considerada 

património, mesmo após o seu abandono e consequente degradação. 

No que concerne à intervenção na ruína, foi possível concluir que, efetivamente, é 

fulcral ter em consideração os valores e características da obra em questão, de forma a não 

a desvirtualizar. É neste sentido que surge a necessidade de realizar uma análise prévia, de 

forma a compreender qual o melhor método de intervenção. De salientar que ao longo do 

processo de investigação foram abordados três tipos de intervenção: a conservação, a 

reconstrução e a reabilitação. 

Face à investigação e análise realizadas, conclui-se que o Mosteiro de Santa Maria 

de Ermelo pode ser considerado património, dado que apresenta um conjunto de valores que 

permitem a sua classificação, nomeadamente valor estético, histórico, científico, social, 

antiguidade, autenticidade e identidade. Neste sentido, a metodologia que se pensou ser mais 

adequada ao edifício em questão, e tendo em atenção a importância de preservar os valores, 

a herança e a memória presentes na ruína, foi conservar as partes da ruína que apresentavam 

maior valor e características singulares, introduzir materiais que proporcionassem conforto 
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aos utilizadores e sustentabilidade para o edifício, e propor um pequeno aumento que 

permitisse receber mais visitantes no hotel.  

Acredita-se que esta investigação foi fundamental para a compreensão do tratamento 

da ruína enquanto património arquitetónico, sendo que é importante a sua preservação, uma 

vez que faz parte da nossa identidade a nível cultural e histórico.  
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