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Resumo 

 

A presente dissertação tem como objetivo construir conhecimento acerca dos mode-

los de intervenção no património, mais especificamente, sobre os edifícios monásticos em 

Portugal. Iremos estudar a forma de como podemos intervir nos mosteiros de modo a torná-

los úteis para a sociedade atual, seja através da inserção de um novo programa nas estruturas 

existentes ou através da ampliação destas mesmas. Não obstante, é também importante pre-

servar os valores inerentes aos mesmos. Ao encontro desta ideia iremos explorar a inevitável 

transformação e a necessária permanência destes valores em conjuntos monásticos. 

As estruturas monásticas são das mais antigas e mais resistentes às mudanças sobre 

a ação do tempo, que têm em si incorporados valores de autenticidade e de historicidade 

como nenhuma outra. Apesar disto, e fruto das raras intervenções que lhes são feitas, são 

passiveis de sofrerem maior degradação estrutural. As ações da DGEMN (Direção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais) nestes edifícios no século XX foi a última grande fase 

de intervenções, que por si só não foram suficientes, visto que foi dada maior importância 

às igrejas, enquanto os mosteiros foram pospostos. 

Desta forma, o presente trabalho pretende consolidar as expressões de autores como 

Riegl e Choay,   analisando os diferentes valores existentes em mosteiros, entender as pers-

pectivas apresentadas por autores como Viollet-Le-Duc e Ruskin, e aprofundar  o método 

de intervenção de Antoni Moreno-Navarro que apresentamos aqui como o modelo mais ade-

quado para intervir nos mosteiros, devido à importância que este método estabelece entre a 

história e o passado. 
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Abstract 

 

This dissertation aims to build knowledge about intervention methods in heritage, 

namely in monastic buildings in Portugal. This document will present forms of intervention 

in monasteries with the aim of making them more useful for today’s society, either by in-

serting a new program into existing structures or by expanding them. However, is also im-

portant to preserve their inherent values. In line with this idea, we will explore the inevitable 

transformation and necessary permanence of these values in monasteries. 

Monastic structures are one of the most resilient to changes over time, which incor-

porated values of authenticity and historicity like no other. Despite that, and as a result of 

the rare interventions made to them, they are likely to suffer further structural degradation.. 

The structural measures by DGEMN on these buildings in the 20th century were the last 

major phase of interventions on these buildings, which alone were not sufficient. Greater 

importance was given to churches, while the monasteries were postponed. 

 Thus, the present work intends to consolidate the expressions of authors such as Riegl 

and Choay, analyzing different values existing in monasteries, understanding the perspec-

tives presented by authors such as Viollet-Le-Duc and from Ruskin`s. The method of inter-

vention by Antoni Moreno-Navarro, is presented here as the most suitable model for inter-

vening in monasteries, due to the importance that this methods establishes between the his-

tory and the past. 
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Introdução 

 

Os mosteiros são elementos fundadores de comunidades, são marcos no território 

que relembram o início da nacionalidade portuguesa. Apesar desta importância agora per-

dida, estes edifícios têm um caracter transformador, no entanto na sua maioria encontram-se 

degradados, levando ao abandono pela sociedade contemporânea (Magalhães, 2019). 

A intervenção no património monástico deve ressalvar a importância que estes edifí-

cios outrora tiveram, iremos perceber também quais os cuidados a ter e qual a metodologia 

mais indicada para essa mesma intervenção. Para tal, torna-se fundamental elaborar um le-

vantamento e uma construção de conhecimento sobre estes mosteiros, afim de estabelecer a 

cronologia histórica do edifício ao longo dos vários séculos. Para isto, uma metodologia 

hierarquizada será fundamental para organizar a própria intervenção (Moreno-Navarro, 

1998). 

Várias questões são levantadas quando se estudam a longevidade e o modo de cons-

trução destes edifícios. Se estes edifícios estão ligados à fundação da nacionalidade portu-

guesa, como conseguiram chegar ao século XXI? Será que sofreram muitas alterações ou 

adaptações ao longo da sua existência? Quais foram essas principais alterações? Todas estas 

questões são importantes para conseguirmos conhecer a melhor forma de intervir nestes con-

juntos. A resposta a estas questões são cruciais para entender a evolução da arquitetura mo-

nástica, nomeadamente nos seus valores de transformação e de permanência, assim como o 

valor de contemporaneidade e o seu valor de autenticidade. 

 O método de intervenção proposto para o Mosteiro de São Pedro de Cête será fase-

ado. A primeira fase corresponde a um conhecimento total do edifício, começando por visitas 

ao terreno onde são feitos vários tipos levantamentos, entre eles, fotográficos, arquitetónicos, 

e de patologias. É igualmente importante o estudo de casos de referência que nos ajudem a 

perceber e a caracterizar os mosteiros portugueses. Para isto iremos ter em conta fontes e 

autores que se dedicaram a estudar o património religioso. Após esta análise, e de modo a 

introduzir os conceitos estudados, demonstrando na prática a forma mais adequada para este 

caso específico de património arquitetónico, será feita uma proposta de intervenção. 
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Os autores que revelaram uma maior importância para este estudo foram, Françoise 

Choay e as suas obras “Alegoria do Património” e “As questões do património”, que permi-

tiram obter um melhor entendimento sobre o património, aproximando várias visões de au-

tores como Viollet Le-Duc, John Ruskin, William Morris e Camillo Boito. Alois Riegl e a 

sua obra “El culto moderno a los monumentos”, fundamentam o tipo de valores associados 

ao património. Juan Domingo Santos e “La Tradicion Innovada – Escritos sobre regresión y 

modernidade”, enquadram várias correntes de intervenção ao longo da história, expondo ca-

sos de referência e ao seu enquadramento histórico. 

Antoni Moreno-Navarro com a sua obra “La Restauración objetiva (Método SCCM 

de restauración monumental) Memoria SPAL 1993-1998”, é uma referência basilar no pre-

sente trabalho, nomeadamente devido à construção de conhecimento e de reflexão, algo que 

permitirá a chegar a uma melhor intervenção. 

A obra “Património cultural – conceitos e critérios fundamentais” de Helena Barra-

nha fornece ferramentas para melhor enquadrar conceitos e valores do património arquitetó-

nico como um todo. Para além disso permite obter um melhor entendimento a cerca dos 

métodos de intervenção e que tipo de ações irão ser propostas para cada um desses métodos. 

A obra “História da Construção em Portugal” de João Mascarenhas Mateus, é uma 

fonte de conhecimento fundamental para entender as técnicas de construção destes mostei-

ros, oferecendo um conhecimento mais específico dos sistemas construtivos da época. Ao 

mesmo tempo iremos entender outras questões sobre as construções, nomeadamente acerca 

da mão de obra. 

 

A estrutura da dissertação encontra-se disposta em três capítulos distintos.  

No primeiro capítulo, “Património Arquitetónico entre a permanência e a transfor-

mação”, o conteúdo teórico é apresentado em três pontos distintos: valores para o património 

religiosos, valores e transformação de património, e obstáculos à intervenção do património 

religioso.  

No primeiro ponto que descreve a importância da permanência e dos seus valores 

para o património religioso, exploramos também as ideias chaves de autores que se identifi-

caram melhor com estes valores.  
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No segundo ponto iremos apontar os valores associados á transformação deste patri-

mónio, esclarecendo também a necessidade desta transformação para apelar aos caprichos 

da atualidade, novamente ligando estes valores a atitudes de intervenção dos últimos séculos. 

No terceiro e último ponto do capítulo iremos explorar os obstáculos que as interven-

ções no património religioso enfrentam e associaremos estas problemáticas às diferentes ide-

ologias. 

O segundo capítulo, “Modelo de Intervenção no Património Religioso”, divide-se em 

duas partes: descrição da intervenção e casos de estudo.  

Na primeira iremos identificar e explicar o método de intervenção defendido. Iremos 

também dissecar e indicar as diferentes fases desse método.  

Na segunda secção iremos apresentar casos de estudo no património religioso, apro-

ximando assim, a parte conceptual á parte pratica. 

No terceiro e último capítulo, “Estudo de caso: Intervenção no Mosteiro de São Pedro 

de Cête”, iremos abordar o projeto prático. Este capítulo encontra-se dividido em duas fases. 

Na primeira iremos abordar o enquadramento do monumento, fazendo o levanta-

mento de todos os documentos necessários que, posteriormente nos levarão a elaborar ana-

lises de teor histórico, material e sociológico.  

A segunda fase deste capítulo irá consistir na criação de uma estratégia e proposta de 

intervenção no Mosteiro de São Pedro de Cête. Iremos elaborar um diagnóstico do estado 

atual do mosteiro, e com este diagnóstico iremos chegar à proposta que melhor se adequa ao 

monumento, tendo em conta as questões de transformação e de permanência, concluindo 

assim, a dissertação. 
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Capítulo I – Conjuntos Monásticos entre a Permanência e a Transformação 
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1.1 Património Arquitetónico 

 

 

A origem etimológica do termo património provém do latim “Patrimoniu” em que 

“Patri” significa “pai” e “Moniu” significa “recebido”, o que nos remete a uma ideia de 

algo que é hereditário, passado de geração em geração, estando assim ligado a um conceito 

de herança. 

O termo é utilizado para descrever um “Conjunto de bens herdados do passado; 

Herança comum.” O património é a junção de todas as criações feitas pela mão humana e 

todos os produtos da natureza, tanto no tempo como no espaço. É uma realidade de todas as 

comunidades e também uma herança que convida à nossa participação. Deve ser partilhado 

e transportado para gerações futuras de forma dinâmica, criando assim algo que é transversal 

ao longo dos tempos, mas que, no entanto não se mantém estático e tem vindo sempre a 

evoluir consoante as necessidades e vontades da humanidade (European Heritage Network 

in Barranha, 2016:26).  

Sendo um conceito que nos remete para o passado, é essencial para avançarmos para 

o futuro. 

A palavra património abrange muito mais que arquitetura, engloba todo o tipo de arte 

produzida pelo Homem, é o conjunto de todas as obras criadas pelo ser humano nas quais 

uma comunidade se identifica e reconhece os seus valores específicos. A identificação e a 

valorização do património é, assim, um processo relacionado com a seleção de valores. 

 “O património, sob todas as suas formas, deverá ser preservado, valorizado e transmitido 

às gerações futuras enquanto testemunho da experiência e das aspirações humanas, de 

forma a fomentar a criatividade em toda a sua diversidade e a inspirar um diálogo genuíno 

entre culturas.” (Unesco 2001 in Barranha, 2016:27). 

Para este caso específico interessa-nos focar o património construído pois é o mais 

relevante para a arquitetura. O património construído é muito abrangente, tanto engloba todo 

o tipo de estruturas, isoladas ou em conjunto, criadas pelo homem às quais há algum valor 

de testemunho inerente, podendo este ser histórico, artístico ou técnico. Pode também 
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englobar elementos móveis que têm um papel decorativo nessas mesmas estruturas ou 

monumentos. Pode ser então um sítio, ou conjunto de sítios e em certos casos até mesmo as 

próprias envolventes, designadamente as zonas de proteção.  

Por um lado, podem ser relacionadas com as necessidades materiais da comunidade, 

assim como por outro lado podem ser locais de caracter simbólico mais direcionado à vida 

espiritual da comunidade.  

Porém, nem tudo o que são vestígios do passado será considerado como património. 

O património não é só o que é herdado, mas também o que, através de uma seleção 

consciente de um grupo populacional é desejado como algo a legar ao futuro. Como afirma 

Ballart, o conceito de património surge “(…) quando um individuo ou um grupo de 

indivíduos identifica como seus um objeto ou um conjunto de objetos.” (Ballart, 1997: 17). 

Este conceito é entendido como um conjunto onde entram não só estruturas físicas onde se 

incluem edifícios e núcleos urbanos, mas também as paisagens e todos os seus componentes, 

cuja comunidade local dá um determinado valor arquitetónico, podendo ser artístico, 

construtivo, funcional, histórico, identitário ou simbólico. 

 

“Esta noção de património, com a ideia de posse que lhe é implícita, sugere-nos 

imediatamente que estamos na presença de algo de valor. Valor que os seres humanos, tanto 

individual como socialmente, atribuem ao legado material do passado, valor no sentido do 

apreço individual ou social atribuído aos bens patrimoniais numa dada circunstância 

histórica e conforme o quadro de referências de então. Trata-se de um conceito relativo, 

que varia com as pessoas e com os grupos que atribuem esse valor, permeável às flutuações 

da moda e aos critérios de gosto dominantes, matizado pelo figurino intelectual, cultura e 

psicológico de uma época.” (Silva, 2000: 218)   

 

Ficamos a perceber então que o património não é um conceito imutável, bem pelo 

contrário, é um termo que varia tanto mais quanto maior for o período de tempo que 

consideramos. Isto leva à necessidade de um ajuste constante feito pelo indivíduo e pela 

comunidade. 

“O património arquitectónico europeu compreende não só edifícios de valor excepcional e 

as respectivas envolventes mas também áreas de cidades, vilas e aldeias que apresentem 

um interesse histórico ou cultural.” (Conselho da Europa 1975 in Barranha 2016:35). 



 

29 
 

Podemos dizer então que este património arquitetónico não abrange só edifícios 

monumentais, mas também aqueles edifícios cujo contexto de formação e características 

particulares são emblemáticos no local e no tempo onde foram formados e se desenvolveram 

até ao que são hoje. Em particular dentro de todo o património arquitetónico, o religioso irá 

ter uma importância acrescida sob o último ponto. 

Nesta convenção da expressão são considerados bens imoveis, os monumentos, os 

conjuntos arquitetónicos e os sítios. 

O Património Arquitetónico construído engloba aspetos do meio ambiente, que são 

resultado da interação entre as pessoas e o respetivo lugar ao longo do tempo, é uma vertente 

vital para a identidade coletiva e um fator que torna essa comunidade única em todo o 

mundo. É importante valorizar e preservar estes pedaços de cultura para as gerações futuras, 

caso contrário perderemos o passado e uma parte da nossa identidade com ele. 

As intervenções neste património devem, por isso, ter o máximo de cuidado em 

preservar as características únicas destes locais, devem cuidar das diversas valências e 

expressões que os caracterizam e que lhes conferem um carácter único. É um trabalho 

pluridisciplinar muito exigente que pode valorizar muito a comunidade e até tornar-se num 

motor importante para a mesma. 

 

1.1.1 – Património Religioso  

 

O Património religioso sempre teve um papel fundamental na criação de núcleos 

urbanos, promovendo a criação e o desenvolvimento das suas áreas adjacentes. Eram 

elementos diferenciadores e importantes da cidade, seja no momento da sua fundação seja 

ao longo da sua presença no espaço urbano através da agregação de parcelas, ou raramente 

pelo contrário, devolvendo partes à cidade. (Rocha, 2006) 

Não é de estranhar o aumento cada vez maior do património religioso, já que entre 

os séculos IV e VII a riqueza destes edifícios fora cada vez maior devido à construção do 

espólio de matriz religiosa, e também devido à ideia de que, apesar de terem existido alguns 

momentos de contestação, tudo o que é de luxo ou de melhor deveria ser oferecido a Deus.  
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Dentro do património religioso encontramos um leque muito vasto de edifícios, 

muitos deles são igrejas, que assumem um papel importante na difusão da religião cristã em 

Portugal, sendo por isso consideradas como o alvo principal de obras de restauro e 

reabilitação. Para além das igrejas, e com o movimento românico a espalhar-se pelo país a 

partir do século XI, encontramos também mosteiros e conventos com o uso da pedra como 

material de eleição para toda a construção, estes são os mais vocacionados para o alojamento 

e para o dia-a-dia da vida religiosa dos monges e freiras. 

Numa escala monumental maior, encontramos ainda as Sés e Santuários que terão 

que atraíam um maior número de fiéis para as grandes celebrações. Por oposição a este 

espectro, estão as capelas, normalmente numa dimensão menor e mais regional. 

Maior parte destes edifícios, igrejas, conventos ou catedrais poderiam ser considera-

dos como museus sem lhes tirar o verdadeiro uso para o qual foram construídos. Prova disto 

e devido ao seu valor monumental tanto interior como exterior, são para os visitantes um 

ponto de paragem obrigatória, independentemente da crença religiosa. O património religi-

oso tem um valor universal e incontestável. 

Dentro do património religioso existem inúmeros tipos de construções, considerando 

o facto de que cada religião destaca um tipo de edifício diferente para o seu local de culto, 

enquanto na religião cristã são as igrejas, as basílicas e as capelas, noutras religiões como o 

islamismo e no budismo temos mesquitas e pagodes. Em Portugal, sendo um país maiorita-

riamente cristão, podemos observar que muitos dos edifícios religiosos existentes, apesar de 

já terem sofrido alterações ou adições, são sem sombra de dúvida românicos, com paredes 

maciças e vãos pequenos. 

  Os edifícios religiosos são construções que variam muito, também dependendo do 

local e do intervalo temporal que escolhemos.  

 

1.1.2 Estruturas Monástico  

 

Perante este vasto leque de edifícios religiosos, é importante distinguir mosteiros de 

outras estruturas religiosas.  
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Em primeiro lugar, os mosteiros são edifício habitacionais e de oração, normalmente 

construídos no exterior das cidades, pois o seu intuito é a paz interior e de certa forma a 

exclusão do mundo ao seu redor. No entanto são ao mesmo tempo um marco na paisagem e 

também um sinal de um assentamento populacional nas redondezas. Estes mosteiros irão ser 

diferentes conforme a janela temporal que escolhermos, tal como a ordem a que eles perten-

cem, temos como exemplos a ordem beneditina e a ordem cisterciense. Em maior parte dos 

casos estas diferentes ordens mudam o modo como se vive nos edifícios consoante as regras, 

mas não mudam os edifícios em si.  

Outra distinção que é relevante apontar é a diferença entre conventos e mosteiros. A 

sua grande diferença é que os mosteiros são feitos para se viver longe e isolados da comuni-

dade, daí serem construídos fora das comunidades, enquanto os conventos são construídos 

dentro dos limites das muralhas das cidades, pois os conventos nutriam relações muito mais 

próximas com os habitantes das mesmas. A falta de clareza entre estes dois termos provém 

da expansão que as cidades sofreram até aos dias de hoje, fazendo com que estes mosteiros, 

em muitos casos, se encontrem agora dentro das cidades, tal como os conventos. É impor-

tante então ter em conta a data de construção destes edifícios e entender as circunstâncias da 

época. 

 

1.2 Estruturas monásticas em Portugal 

 

O estilo Românico chega a Portugal proveniente das influências do império romano 

que dominava a Europa na época. Os elementos mais predominantes nestas construções se-

riam as plantas longitudinais, um número reduzido de janelas, as abobadas de berço, as es-

culturas, os arcos de arquivolta e as tapeçarias e pinturas relativas à religião católica. 

“O Século X e os inícios do século XI são marcados, em parte do Ocidente europeu, pela 

construção de edifícios cujas características definem um tipo de arquitetura que se con-

vencionou designar de primeira arte românica meridional.” (Rosas, 2008: 36). 

A arquitetura românica é uma grande parte da identidade portuguesa, pois é parte 

integrante do que dá início à formação nacional de Portugal, entre eles, os edifícios monás-

ticos construídos desde o século X e XI. Esta fase da história é bastante complicada e diversa 

pois existe uma heterogeneidade de movimentos arquitetónicos pela Europa. No entanto, é 
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este movimento que cria alguma uniformidade nos elementos das construções que estão li-

gadas à unificação da fé. Alguns historiadores simplesmente dividem esta arquitetura româ-

nica em duas: a das catedrais, e a das pequenas igrejas. Estas serão muito abundantes no 

norte e interior de Portugal.  

Os mosteiros desta época fazem parte da ordem de Cister, e como tal “(…) tinham 

como características particulares, e necessidade fundamental, o afastamento da sociedade e 

a ausência de contactos com os habitantes mais próximos.” (Martins, 2015: 26) Esta seria a 

vida ideal destes monges, havendo a divisão entre a oração, sendo essa a parte mais impor-

tante, e o trabalho da terra para alcançar autonomia, tornando assim indispensáveis as gran-

des cercas e os grandes terrenos agrícolas adjacentes que são um elemento comum à maior 

parte destas estruturas monásticas. Nessa parte da história, o acesso a água potável era tam-

bém um desafio, o que nos leva ao terceiro pré-requisito para a instalação destes mosteiros, 

uma linha de água. 

Estas construções de estilo românico surgem nos últimos anos do século X, e durante 

o século XI espalham-se proliferamente, sobrevivendo no nosso país durante o século XII 

até ao aparecimento do estilo gótico no século seguinte, no entanto apesar de existirem mu-

danças nos mosteiros, como por exemplo o aparecimento de rosáceas, devemos ter essas 

pequenas alterações como circunstanciais e apenas atribuir como valorosas as ampliações 

que sofreram durante os séculos seguintes (Martins, 2015). 

 

Durante a idade média “(…) as diferentes fases do processo construtivo 

podem ser estruturadas em três grandes etapas, designadamente uma 1ª fase, onde se in-

cluem trabalhos preliminares (…) uma 2ª fase de edificação e, por fim, uma 3ª fase refe-

rente aos acabamentos. Por sua vez, os aspetos relacionados com a organização e gestão 

do estaleiro ou da atividade construtiva, transversais às diferentes fases do processo cons-

trutivo, abarcam as questões do promotor, do financiamento, da direção do estaleiro, da 

contratação de mão-de-obra ou do aprovisionamento dos materiais utilizados.” (MELO, 

Andrade, RIBEIRO, Maria, 2018: 37 in Mateus) 

 

Nesta primeira fase que antecede a construção é elaborado o projeto, escolhido o 

local de obra, feita a preparação do terreno e onde é feita a marcação da obra, de forma a 

garantir o cumprimento dos requisitos necessários para a execução mais tarde. 
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De seguida, na segunda fase após este trabalho prévio, dá-se início aos trabalhos de 

edificação, que incluem a construção de fundações, alicerces, muros, vãos, escadas, estrutu-

ras de estabilidade, armação de andaimes, sistemas de abastecimentos e escoamentos de água 

ou resíduos, e a construção de telhados e coberturas. Apesar da ordem natural ser a constru-

ção desde as fundações, encontramos exceções nos casos em que se reutilizariam as funda-

ções de edifícios outrora existentes. 

A construção em pedra seria a prática mais comummente utilizada nesta fase da his-

tória em Portugal, e seria utilizada para muitos elementos, desde escadas até elementos de-

corativos como esculturas. Estes elementos escultóricos, sobretudo em edifícios religiosos, 

ganharam imensa importância levando assim a que a sua execução fosse uma das mais ricas 

partes de toda a obra. Apesar de ser atribuída à pedra um papel de destaque nestas constru-

ções, a madeira era também um material utilizado muito amplamente tanto para estruturas 

interiores como exteriores. Nos telhados, todo o travejamento era executado em madeira tal 

como nos pisos e soalhos. A utilização da madeira chega também a ser aplicada para os 

utensílios de construção e também nos andaimes. (Sousa, 2013) 

Na terceira fase de construção o edifício é alvo dos trabalhos de acabamento em que, 

revestimentos, pinturas, vidros e azulejos seriam colocados, tal como os vários equipamentos 

necessários para o funcionamento do edifício, acabando com limpezas. 

Os clientes mais comuns destas construções seriam o clero, a coroa e os senhores, 

sendo estas as entidades com mais poder económico da época, nestes casos o financiamento 

das obras não seria um problema. 

A contratação da mão-de-obra seria geralmente feita duma de duas maneiras, “(…) 

com contratação direta de mão-de-obra pela direção do estaleiro (…)” ou com um “(…) 

sistema de contratação por empreitadas a grandes equipas, com chefias próprias para a exe-

cução de partes distintas dos edifícios.” (MELO, Andrade, RIBEIRO, Maria, 2018: 37 in Mateus) 

Em termos da obtenção de materiais, geralmente eram obtidos durante a obra, a pedra 

vinha das pedreiras e as madeiras das florestas, estes materiais podiam também ser obtidos 

através da reutilização de estruturas já existentes no local. É depois feito o seu transporte 

para o estaleiro de obra, onde seriam trabalhados para a sua função em especial (Segundo 

Boletins da DGEMN). 

 



 

34 
 

 

 

 

 

                                                                          Fig. 2 – Mosteiro de Pombeiro (1) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Mosteiro de Pombeiro Planta                                      Fig. 3 – Mosteiro de Pombeiro (2) 

Legenda:           - Mosteiro no Séc. XII                   - Intervenção XVII 

 

 

 

 

 

                                                                           Fig. 5 – Mosteiro Paço do Sousa (1) 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Mosteiro de Paço de Sousa Planta                                                Fig. 6 – Mosteiro Paço do Sousa (2) 

Legenda:            - Igreja Românica Séc. XIII                  - Intervenção XVII 
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“Sabemos que, por proximidade familiar, D. Henrique traz para Portugal, no interior e a 

Norte, um programa construtivo cluniacense, a que poderemos observar quando analisar-

mos as características de Pombeiro e de Paço de Sousa.” (Sousa, 2013: 63 e 64) 

Encontramos casos como o mosteiro de Pombeiro (fig. 1 a 3) e o mosteiro de Paço 

de Sousa (fig. 4 a 6) que nos ajudam a comprovar isso, estes conjuntos monásticos estão 

situados no centro de terrenos agrícolas, ambos com cursos de água nas redondezas. São 

também exemplos em termos da data de fundação, tendo aparecido no século XI e sofrendo 

alterações no século seguinte.  

Podemos, na maior parte dos casos, atribuir estas fundações dos mosteiros a entida-

des locais com algumas posses ou até, no caso de Pombeiro, um favorecimento por uma 

entidade mais importante, como descrito pela Direção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), “(…) D. Afonso Henriques beneficia o mosteiro ao favorecer D. Gon-

çalo de Sousa.” (Santos, 1994: sp). 

Estes mosteiros, e consoante a documentação escrita pela DGEMN, sofrem campa-

nhas de intervenção e transformações bastante frequentes até ao século XV, e que desde 

então são apenas feitas obras de restauro ou reabilitação da igreja a partir do século XVIII. 

Infelizmente, comprovamos também que entre esse período até ao século XX as intervenções 

nestes edifícios se tornaram cada vez mais raras, verificando-se, ao longo dos anos, a dete-

rioração dos mesmos até à ruína.  Mais recentemente, no séc. XX a DGEMN iniciou uma 

campanha de restauro de edifícios religiosos, mas que se foca mais no restauro das igrejas, 

principalmente a reabilitação de interiores e de coberturas. Apesar de insuficiente são obras 

importantes para que estas estruturas sobrevivam até aos dias de hoje. 

Como edifícios monásticos tipicamente românicos as suas igrejas têm planta longi-

tudinal, acentuada pela profundidade da capela-mor. Encontramos também vestígios de ele-

mentos góticos como as rosáceas e por vezes arcos quebrados. O mosteiro está implantado 

a sul da igreja, e é normalmente composto pelo claustro e pela área residencial.  

A propósito dos materiais e das técnicas utilizadas: “As técnicas de construção destas 

estruturas podiam ter uma gama muito diversificada de materiais como a pedra, madeira, 

argamassa, tijolos e água, entre outros.” (MELO, Andrade, RIBEIRO, Maria, 2018: 34 in Ma-

teus) 
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1.2.1 – Sofisticação Construtiva dos Mosteiros 

 

“Com a grande renovação religiosa da Península Ibérica veio também a arte românica. 

Esta representava uma forma nova de construir, resultado direto dos grandes melhora-

mentos técnicos que se verificaram no ocidente europeu a partir dos séculos X e XI. 

Como há muito não se via na Europa, o sistema construtivo românico permitia o uso da 

abóbada de forma sistemática, ao mesmo tempo que as paredes atingiam notável perfei-

ção e aspeto cuidado.” (Rosas, 2013: 64) 

 

Estas técnicas românicas acabam por ser muito procuradas por arquitetos e mestres 

de obra, sendo esta uma técnica muito flexível, vê-se agora utilizada tanto para mosteiro e 

igrejas como para castelos e torres entre outros. Muros duplos em pedra bem trabalhada, 

arcos de volta perfeita e abobadas assentes em pilares grossos eram elementos usados sempre 

que possível.  

Os silhares de grande dimensão, normalmente retangulares e com vértices bem defi-

nidos eram dispostos em paredes em isodomia, não dispensando o uso de níveis ou de fios 

de prumo. Estes eram dispostos e construídos em tramos retangulares ou quadrangulares, 

permitindo assim a sua repetição as vezes necessárias, algo importante pois na época os 

mosteiros eram muitas vezes expandidos.  

Uma das principais características destas construções monásticas é o cuidado e a qua-

lidade do trabalho de cantaria. É uma arquitetura dispendiosa e um dos fatores determinantes 

para o ser é facto de toda a iluminação ser feita com fogo, ou seja, tudo o que era estrutural 

teria de ter resistência contra incêndios, tornando assim a pedra um elemento essencial para 

a construção destes mosteiros. As próprias coberturas eram feitas em pedra, o que leva à 

necessidade da construção de paredes de pedra duplas e de contrafortes, para alem disso 

eram usados pilares com colunas adossadas.  

Além disso, “A forma de arco mais utilizada foi a de volta perfeita, que era acompa-

nhada pelo semicírculo da abóbada e assim reforçava a sensação de igualdade de todos os 

elementos das obras” (Rosas, 2013: 66) atingindo assim uma uniformização e coesão arqui-

tetónica muito apreciada nestes conjuntos. 

Apesar do seu custo ser problemático, o uso da pedra para a construção dos mosteiros 

confere a esses edifícios a sua maior virtude, que é a resiliência e a resistência à ação do 
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tempo, fazendo com que estes edifícios com centenas de anos permaneçam com a sua estru-

tura intacta, tornando assim possível a reabilitação dos mesmos para usos adequados à atu-

alidade. 

Apesar desta durabilidade, com a extinção das ordens religiosas muitos destes edifí-

cios deixaram de ser devidamente acompanhados, observando-se o desgaste e destruição dos 

mosteiros e igrejas. Ainda assim, ao longo do tempo, algumas igrejas e mosteiros sofreram 

obras de conservação e reconstrução chegando assim ao século XX. A DGEMN procura 

assegurar a continuidade dos mesmos, apesar de ser o último grande movimento de conser-

vação e restauro nacional destas construções promovido pelo estado, a sua abordagem ao 

tema não é imune a críticas nem a defeitos. 

 

1.2.2. Problemáticas associadas aos Mosteiros 

 

O património monástico padece de muitos dos problemas que afetam também o pa-

trimónio cultural. A transformação em museus e o abandono, afetam muitos espaços atual-

mente sem uso. O pastiche e o fachadismo provam ser atitudes pouco honestas e degradantes 

para o património original. Também o desgaste ao longo do tempo, sendo inevitável, é no-

tavelmente predominante no património religioso. Pior que os anteriores, existe ainda um 

outro problema, a inaptidão de tratar este património religioso devidamente, muito por culpa 

da escassez de meios financeiros.  

Desde a extinção das ordens religiosas imensos mosteiros e conventos, tirando raras 

exceções, ficaram sem uso levando a um inevitável abandono caso nenhuma posição para o 

evitar seja tomada. Maior parte deste património está agora sobre a tutela do estado ou de 

instituições privadas, fazendo com que estes monumentos sejam propriedade privada. Esta 

instituições não terão qualquer tipo de vínculo ou obrigação de salvaguardar os valores des-

tes mosteiros, tornando assim a transformação destes edifícios em motores económicos que 

só têm importância caso sejam rentáveis. 

 

“À ENATUR cabe parte da «culpa», na elaboração dos programas e na avaliação das 

propostas, assentes, sobretudo, em critérios políticos e de rentabilização financeira (…). 

Seria importante, também, saber qual o papel do IPPAR” (Lobo, 2006: 152). 
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Fig. 7 – Pousada D. Afonso II 

       

Fig. 8 – Claustro da Pousada D. Afonso II 

 

Fig. 9 – Estado atual do Mosteiro de Verride 
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“Se o gesto de completar o claustro (…) surge com alguma naturalidade, a ostensiva mar-

cação dos vértices do claustro, com a colagem de um novo volume sobre o coro das freiras 

(…) parece querer competir com a presença da cúpula da igreja. E, de facto, anula-a. Como, 

de resto, toda a intervenção «apaga» o edifício existente.” (Lobo, 2006: 152) 

 

No caso da intervenção no antigo convento de Nossa Senhora de Ara Caeli (fig. 7 e 

8) a elaboração dos programas e avaliação de propostas é feita assente em critérios políticos 

e de rentabilização financeira que apenas irão beneficiar a empresa pública com capitais 

privados. É de levantar algumas questões acerca do papel de institutos como o IPPAR que 

deveriam ser responsáveis pela proteção destes edifícios. 

 

“Até ao momento em que os problemas colocados pela difusão do culto da «cultura» pre-

cipitam uma alteração semântica. Os museus consagram-na antes dos monumentos. A cul-

tura perde o seu carácter de realização pessoal, torna-se empresa e, rapidamente, indústria.” 

(Choay, 2000: 226) 

 

Se retirarmos à arquitetura a sua habilidade de se transformar vamos inevitavelmente, 

condenar monumentos históricos à museificação, pois sem mudança estes edifícios irão aca-

bar por se tornar obsoletos. Durante a vida do monumento ele é alterado, modelado, remo-

delado por muitas razões, no entanto é a sua função que mais vai suscitar essa mudança. No 

mundo atual estas alterações são ainda mais necessárias. Para além de nos encontrarmos em 

constante evolução, há agora novas condicionantes que não foram consideradas no momento 

da construção do monumento, questões de bem-estar, de higiene, de salubridade e de preo-

cupações energéticas, entre outras, só muito recentemente começaram a ser devidamente 

respondidas.  

Viollet-Le-duc afirmava que “(…) o melhor meio de conservar um edifício é o de lhe 

encontrar um emprego.” (Le-Duc, in Choay, 2011: 31) 

Já desde o século XVIII que locais emblemáticos por todo o mundo são utilizados 

como “turismo cultural”, noção que é precedente à “grande viagem” preconizada por Ingla-

terra. Este tipo de atividades tem maioritariamente efeitos positivos nos monumentos, como 

por exemplo, a Rota do Românico que trouxe a atenção de inúmeros visitantes a mosteiros 

do norte de Portugal, trazendo assim conhecimento sobre a história dos locais aos visitantes 

e também meios monetários para manter estes mosteiros e igrejas em funcionamento. No 
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entanto existem casos, sobretudo em locais densamente populosos como em centros históri-

cos, em que a quantidade de visitantes leva ao deterioramento rápido das condições dos edi-

fícios. 

 

“O condicionamento sofrido pelo património urbano histórico tendo vista o seu consumo 

cultural, bem como a sua disputa pelo mercado imobiliário de prestígio, tende a excluir dele 

as populações locais ou não privilegiadas e, com elas, as suas atividades tradicionais e mo-

destamente quotidianas. Criou-se um mercado internacional dos centros e dos bairros anti-

gos.” (Choay, 2000: 241) 

 

Este tipo de apelo ao turismo como fonte de rendimento para restauros de edifícios 

históricos é muito comum nas cidades históricas europeias. Desde Praga, República Checa 

a cidades mais pequenas como Bruges na Bélgica, todas reféns deste mercado internacional 

de centros e bairros antigos. Quando este efeito perdura como é habitual, acaba por se dar 

uma gentrificação desses locais. Onde antes estavam presentes mosteiros e conventos com 

valor para a comunidade local, passam a existir pousadas, hotéis e centros comerciais para 

apelar e satisfazer as necessidades turísticas da região, secundarizando assim as prioridades 

dos habitantes locais, o que leva no pior dos casos à deslocalização dos mesmos, modifi-

cando assim a identidade da região.  

Teremos de procurar uma atitude transformadora de modo a tornar o edifício nova-

mente relevante aos dias de hoje, tanto ao nível de uso como condições físicas, mas sem 

nunca ferir os valores de autenticidade do edifício em questão, algo que uma atitude anti 

intervencionista equilibrada irá ajudar a resolver. 

O problema desta atitude é manter um equilíbrio destas duas vertentes, no entanto é 

imperativo minimizar o impacto das obras de restauro, de modo que a integridade e autenti-

cidade destes bens culturais sejam preservadas. 

“O grande perigo em todas as nossas restaurações é fazer demasiado, a nossa grande 

dificuldade é saber quando parar.” (Scott, 1850: 29) 
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1.3 Património Monástico - A Permanência ao longo da história  

 

As noções sobre as estruturas monásticas no mundo ocidental assentam no princípio 

da restauração, em que se valoriza o antigo, a sua restauração e conservação. A palavra 

‘restauração’vem do latim restauratio, e significa renovar e restabelecer, um conceito que 

vai variando segundo a janela de tempo considerada. 

Em Portugal vemos que o século XII é o século do aparecimento de mosteiros em 

grande escala, e mais tarde desde o século XVII é quando se começam a dar as maiores 

reformas nessas estruturas monásticas. No entanto, é importante perceber que estes 

intervalos foram preconizados não só pela mudança de atitude perante o património na 

Europa mas também por outros fatores. 

Durante o Renascimento há a procura do passado, tenta-se utilizar formas já testadas 

e normalizadas na era clássica. É utilizado um sistema de formas extraídas do passado 

consideradas como um modelo a seguir, alienando assim, o património existente 

desvalorizando-o. Dois arquitetos destacam-se, Alberti, que escreve o livro “De re 

Aedificatoria” que servirá como suporte teórico ao estilo arquitetónico do renascimento, e 

Brunelleschi, com a construção da cúpula da catedral de Santa Maria del Fiore.        

Apesar deste período renascentista, os séculos que o viriam a seguir descartariam os 

ensinamentos deste, assim sendo só a partir do seculo XVIII, com o neoclassicismo é que 

voltamos a apreciar o passado pelo que ele é. E então é quando se dá uma alteração de 

mentalidades, no sentido de ver os edifícios monásticos como tal tratando-os agora com o 

devido respeito. A restauração agora praticada nestas estruturas é um exercício crítico que 

tem em mente o que existe e não procura apenas a demolição e reconstrução, como até agora 

teria vindo a ser praticado. Só a partir deste ponto é que é atribuída a verdadeira importância 

a estes monumentos religiosos, e assim ser-lhes-á dado o tratamento correto. 

Assim sendo, devemos atribuir a grande permanência dos mosteiros a dois pontos 

importantes. Um deles será o seu carácter religioso, sendo um dos patrimónios mais antigos 

na história, este carácter confere-lhes uma maior importância comparativamente a outro tipo 

de construções devido às influências que esta instituição exerce já desde o séc. X.  

O segundo ponto serão as suas características construtivas, que permitiram com que 

estes edifícios em alguns casos, se cristalizassem no tempo enquanto inutilizados, resistindo 
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à ruína e à destruição durante séculos. Para além disso, a utilização da pedra granítica nos 

mosteiros do Norte de Portugal, em alternativa ao calcário mais utilizado a sul é também 

fulcral para se conseguirem fazer intervenções sem desvirtuar a sua permanência.  

Muitos destes conjuntos monásticos chegaram à atualidade, no entanto são raros os 

casos em que não sofreram qualquer tipo de intervenções para que isso tenha acontecido. 

Ações como as ampliações e as mudanças de estilo arquitetónico são normais nos mosteiros, 

principalmente com a ampliação das igrejas e com o estilo gótico tardio que atuou Portugal. 

Estes factos só provam mais uma vez que os sistemas construtivos utilizados e toda 

a sua execução foi fulcral para a permanência dos mosteiros, pois apesar de o uso da pedra 

não ser modular a própria unidade construtiva é tão simples e eficaz que permite uma fácil 

adaptação a qualquer que seja o uso pretendido. 

Com a extinção das ordens religiosas em Portugal no séc. XIX o problema que tinha 

surgido séculos antes, está novamente no horizonte, estas estruturas enfrentam novamente o 

eventual abandono e com isto a sua nova ruína. No entanto, pela Europa e depois do período 

neoclassicista, que dá ainda mais importância aos monumentos antigos, são criadas leis sobre 

estes monumentos.  

Porém, há um problema ainda maior para além da inexistência de leis. Apesar da 

legislação criada em torno da conservação, a implementação das mesmas é um processo 

moroso, nomeadamente quando se constata uma generalização da ignorância acerca dos edi-

fícios de estilo medieval na Europa. Desde a idade clássica que o estudo da construção antiga 

faz parte da formação da arquitetura, desde Soufflot a Garnier, tudo é matéria de estudo, no 

entanto o estilo gótico é desprezado e deixado de lado. 

É necessário reformular a maneira como se formam arquitetos, de modo a dar mais 

importância a estas matérias. Mérimée e Vitet acabam por ensinar esta pedagogia por falta 

de instituto especializado. 

Na Europa, instituições como o Comité de Instrução Publica e autores como Guizot, 

Ludovic Vitet e Mérimée serão vistos como os primeiros a atuar em prol destes monumentos, 

classificando-os e dando-lhes este estatuto especial. É uma época em que as sociedades de 

proteção destes monumentos continuam a prosperar, é o caso da Society for the Protection 

of Ancient Building por W. Morris em 1877 que começam por apenas reunir informação 

sobre igrejas. 
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Em Portugal, já no século XX, existiram iniciativas semelhantes como por exemplo 

o “Inventário Artístico de Portugal” pela Academia Nacional de Belas-Artes, que consistia 

na criação de documentos divididos por concelhos em que estariam catalogados todos os 

monumentos dessa zona. Para além disso, é também neste século que a DGEMN começa a 

fase de intervenções nestes mosteiros, e com ela é feita também um registo de muitos destes 

mosteiros, através de boletins. 

“Entre as suas responsabilidades destacavam-se a elaboração de projectos de restauro e 

conservação de monumentos e palácios nacionais, assim como a execução e fiscalização 

dessas obras.” (Matos, 2019:27) 

Desde o séc. XIX a conservação e o restauro vão supor um maior entendimento de 

novas matérias de saberes técnicos e científicos, ligados à constituição dos materiais, mas 

sem nunca tirar o enfase da importância da história da arquitetura. Estes novos saberes irão 

dar origem a novas formas de pensar na intervenção ou, por outro lado a não intervenção 

nestes conjuntos monásticos. 

 

1.3.1 A Corrente de pensamento Anti-Intervencionista  

 

Como produto da permanência dos conjuntos monásticos até ao séc. XIX, começa-

se a estudar mais a fundo os vários pontos de vista e as várias formas de atuar nestes edifícios. 

É assim que o debate entre duas correntes de pensamento opostas se inicia. Uma delas 

é o Intervencionismo com Viollet-le-Duc predominante nos países europeus, e o seu par an-

tagónico, o Anti Intervencionismo apoiada por Ruskin, secundado por Morris, esta por sua 

vez predominante em Inglaterra. O debate consiste sobre a maneira de como se vê o patri-

mónio, se por um lado devemos restaurar o edifício até o devolver à forma original, ou se 

por outro lado, devemos manter como se encontra atualmente mesmo que isto signifique dar 

continuidade à ruína. 
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Fig. 10 – Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, estado atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Convento do Carmo, estado atual 
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Os anti-intervencionistas defendem uma posição radical sem antecedentes. Eles di-

zem que não temos direito de modificar o que as gerações passadas nos deram, pois consi-

deram essas obras sagradas, adiantam ainda que as marcas do tempo fazem parte da sua 

essência. Afirmam que o valor dos monumentos do passado é resultado não da revolução 

industrial, mas sim de uma revolução interior na sociedade e que só com esta nova tomada 

de consciência é que daríamos o verdadeiro valor aos antigos.  

“No verdadeiro sentido do termo, restauro significa «a destruição mais total que uma 

construção pode sofrer», «a coisa é uma mentira absoluta». O projeto restaurador é absurdo. 

Restaurar é impossível. Tanto como dar vida a um morto.” (Ruskin in Choay, 2000 :159) 

Para eles a ruína e a degradação são o destino final adequado aos monumentos, no 

entanto Ruskin e Morris acabam por propagar a ideia de que a manutenção de forma invisível 

é a maneira de consolidar estes edifícios. A sua posição adversa e a sua intransigência acerca 

do restauro pode justificar-se com a sua “(…) fé incondicional na perenidade da arquitetura 

enquanto arte”. (Choay, 2000 :160)  

Em Portugal e no património monástico temos exemplos como o Mosteiro de Santa-

Clara-a-Velha (fig. 10) e como o Convento do Carmo (fig. 11) em que apenas se limpam as 

ruínas e se cria uma estrutura, bem distinta da existente de modo a manter o local exatamente 

como se encontra há séculos, tornando-o assim numa visita ao passado deixando o mosteiro 

falar por si só. 

 

1.3.2 Valores da Permanência das Estruturas Monásticas 

 

O termo “valor” tem o significado vindo da filosofia e da ética. Denota o grau de 

importância de alguma coisa ou ação, com isto determinamos o melhor percurso a percorrer 

consoante esses mesmo valores. 

Na arquitetura, e mais especificamente nas estruturas monásticas, este termo assume 

um significado paralelo. São os parâmetros pelos quais nos regemos para fazer seja o que 

for dentro desta arquitetura, sendo só possível praticar boa arquitetura caso tenhamos os 

valores bem definidos. 
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 Tal como visto anteriormente, o reconhecimento que os edifícios monásticos 

recebem vem variando muito de época em época, e com isto os valores seguem uma 

tendência semelhante. 

O valor cognitivo representa um lado dos conjuntos monásticos que traduz toda a 

sabedoria que estes monumentos nos podem transmitir em variadas áreas do conhecimento. 

“Pode começar-se pelo valor cognitivo, igualmente educativo, que se ramifica numa série 

de ramos respeitantes a saberes abstractos e a múltiplos conhecimentos (…) os monumentos 

históricos são portadores de valores de saber específicos e gerais, para todas as categorias 

sociais (…). Eles permitem assim construir uma multiplicidade de histórias, de políticas, 

de costumes, de arte, de técnicas.” (Choay, 2000: 119-120) 

Os mosteiros têm não só o carácter de testemunho vivo da história da religião em 

particular, mas são também pontos importantes dentro da vida das sociedades locais, pois 

são elementos que representam certos valores das mesmas. 

Valor de Memória - O património monástico tem a capacidade de estimular a 

memoria das pessoas para certos períodos históricos, daí ser muitas vezes e bem, alvo de 

estratégias de preservação de modo a manter estes estímulos vivos nas comunidades onde 

estão semeados. Apesar desta atitude de louvar, devemos criticar que dentro destes conjuntos 

em maior parte das vezes, o corpo da igreja é o elemento que sofre as maiores ações de 

preservação, deixando assim os volumes associados ao mosteiro um pouco menosprezados. 

O património monástico tem esta capacidade enquanto falamos de crenças. 

Independentemente do facto de sermos ou não ligados à religião, o facto de sentirmos em 

nós sensações que não conseguimos explicar ao entrar nestes edifícios, é prova da existência 

deste valor nos monumentos monásticos e nas suas igrejas, que por sua vez nos ligam à 

memória da história de todas as pessoas que passaram por esses locais e que já sentiram o 

mesmo que nós. Esta memória está vinculada a essa parte da história. 

 

“O passado é uma realidade tão distante da experiência individual da actualidade […] Mas, 

por outro lado, a história e os seus objectos ganham um valor e um interesse sem 

precedentes. Face ao fantasma da ruptura e da desordem provocada pela ausência de valores 

simbólicos e de identificação, a sociedade reclama, numa explosão de nostalgia, a 

recuperação do passado.” (Silva, 2000: 219-220) 
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Valor de Monumentalidade - A própria noção da palavra “monumental” remete a 

algo que impressiona pela dimensão ou pelas suas características ou qualidades 

impressionantes, podendo ser essas qualidades físicas ou não. 

“A monumentalidade atua na dimensão do simbólico, dando visualidade, representando e 

valorizando as ideias, ações e concepções daqueles que a utilizam. Ela tem sempre uma 

razão de ser, a qual pode estar bem explicitada ou não. A monumentalidade se difunde e se 

concentra, como diz Lefebvre, nas variadas formas, e aqueles que habitam as cidades, 

especialmente (mas não unicamente) os grandes centros e capitais, com ela convivem e a 

admiram (…)” (Rodrigues, 2001: 1) 

 

É na própria sofisticação construtiva dos mosteiros que revemos este valor, a sua 

estrutura primária em pedra servirá para se eternizar momentos, tendências e costumes que 

a mesmo tornou possíveis. No entanto, existem também dentro do património religioso 

edifícios extraordinários tanto pela sua dimensão tanto pela sua beleza construtiva ou até 

pelo próprio significado e simbolismo. 

“A monumentalidade atua na dimensão do simbólico, dando visualidade, representando e 

valorizando as ideias, ações e concepções daqueles que a utilizam. Ela tem sempre uma 

razão de ser, a qual pode estar bem explicitada ou não. Assim, a ideia de monumento está 

mais ligada ao efeito produzido pelo edifício que ao seu fim ou destinação, ajusta-se e 

aplica-se a todos os tipos de edificações.” (Rodrigues, 2001: 42) 

 

Valor de Antiguidade – este valor está intimamente ligado à ideia de que devemos 

deixar a ação do tempo atuar nos mosteiros, sem realizarmos qualquer tipo de ação para o 

impedir. 

“(…) o valor da antiguidade manifesta-se melhor nas imperfeições, na falta de um 

carácter fechado e na tendência da erosão da forma e da cor, características que contrariam 

as obras modernas e recém-criadas.” (Riegl, 1987: 49) 

Tendo isto em conta, o valor da antiguidade irá tomar uma posição contra a 

conservação dos conjuntos monásticos. É também contra qualquer tipo de intervenção nos 

monumentos antigos, pois o objeto deverá ser observado tal e qual como a natureza o 

transforme. Paralelamente a esta forma de pensar, irá também contra a destruição abrupta do 

património por ação humana, sendo esta ação considerada ainda pior do que qualquer outra 

ação de restauro.  
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“Desde o ponto de vista do valor de antiguidade não se trata da conservação eterna dos 

monumentos criados no passado pela atividade humana, mas sim de mostrar eternamente 

o ciclo de criação e de destruição, de géneses e extinção, isto ficará garantido mesmo 

quando outros monumentos terão ocupado o local onde existem os de hoje.” (Riegl, 

1987:54 

 

Valor de Autenticidade – este valor é revelado quando o edifício é genuíno, quando 

é autêntico e não uma imitação que finge ser o que não é. Uma forma de averiguar este tipo 

de valor é procurando e analisando as marcas deixadas pelo passado, pela transformações, 

subtrações e adições sofridas até ao dia de hoje. No caso em questão não faltam essas marcas 

pelo edifício todo. Não há nada disfarçado, conseguimos perceber onde existiam portas que 

não existem hoje, onde havia anexos que hoje já não estão em pé. Dentro do próprio mosteiro 

que já se encontra em ruínas há muitos anos, consegue-se deduzir o uso de cada divisão pelos 

vestígios do que lá ainda existe. 

“O valor de autenticidade atribuído ao património depende essencialmente do grau 

de credibilidade e veracidade atribuído às fontes de informação relativas à avaliação desse 

valor, e à nossa capacidade de compreensão e análise factual.” (Miranda, 2015: 102) 

Valor Histórico - Ao contrário do valor de antiguidade caracterizado por Riegl, o 

valor histórico de um conjunto monástico é representado num intervalo de tempo 

determinado. Os vestígios da atuação da natureza deixam de ter relevância e o que importa 

vai ser o “estado de géneses”, o original. 

Este valor será tanto maior quanto menor for a alteração sofrida desde o momento de 

conceção até ao estado atual, ou seja, “(…) as deformações e a deterioração parcial são para 

o valor histórico um fator secundário inconveniente e desagradável.” (Lopez, 1992: 57) 

Segundo o ponto de vista de Riegl, então o valor histórico de um mosteiro assenta e 

necessita de um conhecimento prévio do mesmo. Conhecer o estilo arquitetónico da época 

de construção é fundamental para se entender o valor histórico, já que se trata de uma 

apreciação extensiva e reflexiva do monumento e não apenas um “prazer imediato”.  

Podemos considerar o valor histórico como uma extrapolação do valor de 

antiguidade. O valor de antiguidade não representa nada mais nada menos que um produto 

afetado pelo tempo e pela natureza, mas até os defensores mais ávidos deste ponto de vista 

percebem e admitem que não é apenas esta passagem do tempo que lhes dá prazer quando 
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se observa estes mosteiros. Outra face importante é conseguir perceber em que época foram 

construídos e em que estilo arquitetónico foram concebidos, mesmo que isto prossuponha 

um conhecimento histórico prévio e uma reflexão não imediata. 

 

“O valor histórico não ignora que todo o cálculo humano e toda a restauração estão expostos 

a um valor subjetivo, considerando assim, o documento, como o único elemento objetivo 

definitivamente dado, devendo este ser preservado o mais intacto possível para que a 

posteridade possa controlar as nossas tentativas de reabilitá-lo e, se necessário, substitua-

os por outros melhores e mais bem fundamentados.” (Lopez, 1992: 58) 

 

Esta posição torna-se mais forte quando se põe a questão do tratamento mais 

adequado de um edifício monástico, segundo todo o conhecimento adquirido sobre as fases 

anteriores do mesmo. O desgaste até agora produzido nestes mosteiros tal como o valor de 

antiguidade defende, não deve ser restaurado, no entanto devemos precaver e atenuar os 

efeitos da natureza futuros, pois quanto maior for o desgaste mais difícil é restituir o edifício 

ao estado de original. 

Concluindo, conseguimos perceber que esta capacidade de resistir ao tempo está 

ligada à longevidade que a manutenção da estrutura primaria fornece a estes edifícios, sendo 

assim responsável pela permanência dos valores indicados, como o valor da memória, da 

história e da identidade, revelando-nos assim a importância das ações que irão ser tomadas. 

 

1.3.3   Ações Relacionadas com a permanência  

 

Perante os valores de permanência referidos anteriormente, devemos também 

esclarecer que tipo de ações é que apoiam e reforçam estes, nomeadamente o restauro, a 

consolidação e a preservação ou manutenção, que são ações de intervenção indispensáveis 

quando estamos a trabalhar sobre o património monástico. 

 O restauro “(…) destina-se a preservar e a revelar os valores estéticos e históricos 

dos monumentos e baseia-se no respeito pelos materiais originais e por documentos 

autênticos.” (ICOMOS in Barranha, 2016: 88). 
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Conforme a autora e todas as fontes que a mesma cita, o restauro é muito importante 

quando o objetivo da intervenção é repor o edifício à sua antiga glória, isto é, devolvê-lo ao 

estado original ou ao seu auge. Estas ações especializadas podem também significar a 

remoção de volumes que não fizessem parte da forma original, tal como o uso de materiais 

e técnicas construtivas o mais fiéis possível às utilizadas no passado. 

O próprio conceito de restauração é suscetível de nuances e ao longo dos séculos foi 

alvo de estudo por vários autores importantes, como Cesar Brandi, o precursor do restauro 

critico e Aloís Riegl que, “(…) ao traçar um quadro de análise (…) identifica as práticas de 

restauros que caracterizaram o século XIX (…)”. (Alarcão, 2009: 30). Estas ainda segundo 

o autor apoiam-se no valor histórico. 

Já no século XXI documentos como a carta de Atenas e mais tarde a carta de Veneza 

e de Cracóvia defendem que a conservação deve ser muito criteriosa, caso contrário será 

preferível não fazer qualquer intervenção na ruína. Para isso a arqueologia tem um papel 

fundamental para elevar a restauração ao mais alto nível. 

O termo consolidação é normalmente associado ao restauro, no entanto tem um teor 

diferente, sendo mais utilizado quando falamos do conjunto como um todo e da sua 

estabilização e consequente unificação. Esta ação é especialmente importante quando 

falamos em vários volumes que fazem parte do mesmo edifício e quando o objetivo da 

intervenção envolve um novo uso do conjunto. 

“Sempre que técnicas tradicionais se revelem inadequadas, a consolidação de um 

monumento pode ser assegurada com o apoio de todas as técnicas modernas de conservação 

e de construção, cuja eficácia tenha sido comprovada por dados científicos e garantida pela 

experiência.” (ICOMOS in Barranha, 2016: 83) 

Também se aplica esta ação quando as intervenções requerem técnicas diferentes das 

usadas originalmente, não para alterar ou modificar o edifício do seu estado primordial, mas 

sim de modo a conseguir ter os resultados mais aproximados e fiéis possíveis. Estas técnicas 

deverão já ter sido utilizadas com sucesso anteriormente, não devendo haver qualquer tipo 

de dúvida sobre a sua eficácia no caso em específico, não havendo dúvidas de que o resultado 

será o esperado. 

“A manutenção permanente do património arquitectónico permitirá, a longo prazo, evitar 

dispendiosas operações de reabilitação.” (Concelho da Europa in Barranha, 2016: 81) 
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Enquanto as duas ações anteriores visam intervenções transformadores no edifício, a 

manutenção tem um carácter preventivo e deve ser utilizada durante toda a vida do edifício. 

Deverá ser feito um plano que cuide regularmente e continuamente do edifício de maneira 

que o mesmo não sofra deteriorações, preservando assim o seu valor patrimonial e cultural. 

“É importante estabelecer um plano para a manutenção preventiva regular do património. 

[…] Uma manutenção contínua e adequada e a realização de inspecções periódicas são, 

consequentemente, as melhor medidas de conservação do património arquitetónico e 

reduzem os custos de reparação a longo prazo.” (ICOMOS in Barranha, 2016 :82) 

Todas as ações mencionadas até agora têm um carácter bastante preservador do es-

tado do edifício, tanto no passado como no presente. Elas vêm o património religioso como 

monumentos que deverão ser restaurados ao seu estado original de modo a poderem ser no-

vamente apreciados no presente. Ao mesmo tempo, são utilizadas pelos arquitetos quando o 

edifício deverá ser mantido tal e qual como existe. Veremos que estas ações serão distintas 

das ações que serão priorizadas quando falarmos da necessidade de transformação do patri-

mónio. 

 

1.4 Património Monástico – A necessidade da Transformação 

 

A história mostra-nos que a utilização de estruturas monásticas para outros fins não 

é novidade, mostra-nos que até hoje houve vários períodos em que esta atitude é notável. 

Francoise Choay identifica a revolução industrial francesa no século XVIII como um 

destes períodos. Numa altura em que a espiritualidade que alimenta o uso dos edifícios 

religiosos decai, em prol de uma racionalidade e de uma sociedade que não tem grande 

interesse nesse tipo de edifícios. Questões que punham em dúvida a utilidade destes 

monumentos como “o que fazer com as igrejas?” vão pôr em perigo todos estes monumentos 

muito valiosos para a história da arquitetura, uma vez que a sociedade de outrora não via 

esse valor resultando em imensas demolições. Era uma época em que as edificações 

religiosas seriam algo a superar e, como consequência disso eram demolidas ou passariam a 

ter um uso completamente diferente. 

Apesar da atitude transformadora nem sempre ter sido muito bem-sucedida, achamos 

que é possível tornar essa ação em algo beneficiador, tanto para a sociedade em redor do 
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mosteiro como para o conjunto em si mesmo, através de uma escolha meticulosa da uma 

nova utilidade a dar ao conjunto monástico.  

O “restaurar” da época romana é distinto do restaurar durante o renascimento ou 

durante o período neoclássico. Durante o período romano a “restauração” era o 

derrubamento e reconstrução de edifícios, numa tentativa de inovar. Por exemplo o “(…) 

Panteão de Roma foi derrubado e reconstruído em três ocasiões diferentes, sempre no mesmo 

lugar e com as mesmas funções, a versão que chegou aos dias de hoje é a de Adriano e por 

isso, consideramos a obra do seculo II.” (Santos, 2013: 1) 

Isto influencia mais tarde, Borromini que transforma vários edifícios históricos com 

esta linha de pensamento. Temos como exemplo a basílica de San Juan de Letrán 

transformada numa construção barroca em 1647 e a catedral de Siracusa que antes fora um 

templo dórico. 

Em 1825 havia preocupações sobre o património monástico abandonado, no entanto 

ainda não havia nenhuma legislação eficaz para a sua conservação nem recursos técnicos 

que a possibilitassem de forma bem-sucedida. 

“Há que parar o martelo que mutila a face do país. Uma lei bastaria. Que se faça. Quais-

quer que sejam os direitos da propriedade, a destruição de um edifício histórico não deve 

ser permitida.” (Victor Hugo in Choay, 2000: 155) 

Apesar de haver vozes a favor da conservação deste património, no contexto do sé-

culo XIX não conseguiram ter muito êxito, em parte devido a falta de legislação de proteção 

e à falta de uma disciplina de conservação.  

A consagração de monumento histórico deixa de ter a mesma importância que teve 

durante a era da revolução industrial francesa. Cai agora sobre a sociedade uma atitude mais 

inerente à logica da era industrial. Estas obras deixam de ser deliberadas e ideológicas. Na 

organização do tecido urbano agora expandido, chega aos locais onde os mosteiros eram 

plantados, no entanto dentro da sociedade estes volumes acabam por se tornar monumentos 

obsoletos, entraves ao desenvolvimento e por isso deveriam ser derrubados.  

Os edifícios monásticos são muito importantes nas transformações sociológicas, eco-

nómicas e urbanísticas, no entanto estão obsoletos se tivermos em conta a sua utilização 

original. Atualmente em Portugal, o negócio hoteleiro é para muitos destes edifícios a única 

forma de garantir o seu uso e a sua própria autonomia. 
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Fig. 12 – Convento de Santo António da cidade / Biblioteca Pública Municipal do Porto 

 

 

Fig. 13 – Convento de São João de Deus / Tribunal de são João de Deus 
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Esta ideia vai de encontro com a sociedade contemporânea que dá valor e importân-

cia a estas intervenções, e que percebe que estas transformações são necessárias para que 

haja uma nova utilização das estruturas monásticas. 

Temos exemplos como o Convento de Santo António da Cidade (fig. 12) e o con-

vento de São João de Deus (fig. 13). O primeiro albergou um hospício religioso e mais tarde 

uma escola de belas-artes, sendo nos dias de hoje a biblioteca pública municipal do Porto. O 

segundo, já esteve dedicado a funções hospitalares e mais tarde, após a extinção das ordens 

religiosas é instalado o quartel da brigada real da marinha, após a sua desativação torna-se 

no tribunal de São João de Deus, e mantem essa função até aos dias de hoje. 

 

1.4.1 A Corrente de pensamento Intervencionista  

 

“É necessário, antes de começar, tudo buscar, tudo examinar, reunir os menores fragmentos 

tendo o cuidado de constatar o ponto onde foram descobertos e somente iniciar a obra 

quando todos os remanescentes tiverem encontrado logicamente sua destinação e seu lugar 

(…).” (Viollet-Le-Duc, 2000:69-70) 

Como apoiantes desta doutrina temos arquitetos como Gilbert Scott cujo conheci-

mento sobre a arquitetura medieval dá-lhe estofo e habilidade de defender a fidelidade his-

tórica dos monumentos. Em 1850 publica “Playdoyer pour la restauration fidéle de no égli-

ses anciennes”, um documento sobre a restauração de igrejas antigas. Isto leva-o a um esta-

tuto que lhe vai permitir intervir em maior parte das grandes catedrais inglesas, sendo assim 

as suas ideias, dominantes na Grã-Bretanha até ao final do seculo XIX. 

Mais relevantes ainda serão as ideias de Viollet-le-Duc, que podem ser simplesmente 

entendidas com uma definição do seu dicionário. 

“Restaurar um edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido 

num dado momento.” (Viollet-Le-Duc in Choay, 2000:160) 

Esta definição sugere uma ideia de progresso nos monumentos históricos em que o 

objetivo não é voltar ao que era antes, mas sim torná-lo no que ele poderia ter sido. Para 

Viollet-Le-Duc um edifício só pode ser considerado monumento histórico a partir do mo-

mento em que ele é entendido como objeto no presente imediato e no passado.  Defendia a 

destruição de todos os acréscimos de épocas anteriores de forma a reestabelecer o original, 
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conduzindo assim, o monumento ao estado mais puro, mesmo que esse estado nunca tivesse 

existido.   

O arquiteto francês atua numa época onde a restauração vai começando a afirmar-se 

como uma ciência. Viagens por França e Itália consolidam a noção da existência de princí-

pios de adequação da forma à função, da estrutura é forma e da ornamentação ao conjunto 

arquitetónico, tanto no estilo clássico como no gótico. 

Na mesma linha de pensamento temos também Vitet, Mérimée e Victor Hugo, mas 

com uma posição mais moderada. Quanto menos sublinhada for a intervenção dos arquitetos 

restauradores melhor, devemos apenas intervir para impedir a sua queda. Não se deve acres-

centar ao que o passado nos deu, deve-se, portanto, “(…) reduzir ao mínimo possível a in-

tervenção do arquitecto reparador (…)”. (Choay, 2000:163) 

Desde os finais do seculo XIX a doutrina de Viollet-le-Duc vai se esmorecendo à 

medida que um método mais analítico, mais moderado e também mais informado vai ga-

nhando ímpeto graças à evolução da arqueologia e da história da arte. Esta forma de pensar 

foi sendo passada à prática de maneira lenta e gradual “(…) defendida com paixão por um 

homem cuja obra antecipante é hoje em dia quase ignorada, Camillo Boito.” (Choay, 

2000:166) 

Boito irá combinar as duas teorias, intervencionista e anti intervencionista, de forma 

a criar uma síntese subtil nos seus textos, que, no entanto, nem sempre leva à prática nos 

seus próprios restauros. 

Ele fundamenta a sua conceção de conservação de estruturas monásticas como 

Ruskin e Moris, defendendo a persistência da antiguidade e da autenticidade da obra, no 

entanto contraria o fatalismo da inevitabilidade da extinção. Afirma que não se deve apenas 

preservar a pátina dos edifícios antigos, mas também se deve conservar todos os acrescentos 

que foram construídos à posteriori. A respeito pela autenticidade das obras não devemos ao 

contrário de Viollet-Le-Duc, reconstituir partes do edifício que já não existem. 

Apesar disto Boito assume o presente como prioridade, e aproximando-se das teorias 

de Viollet-Le-Duc, vê as ações de requalificação que envolvam a adição de novos elementos 

necessária, partindo do princípio de que estas adições são limitadas e diferenciadas do res-

tante dando assim legitimidade ao restauro, no entanto este método só deve ser utilizado 

como último recurso em prol da manutenção, consolidação e de reparações “invisíveis”.  
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        Fig. 14 – Mosteiro dos Jerónimos, durante o séc. XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 15 – Mosteiro dos Jerónimos, atualmente 
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            Sendo assim, o restauro não passa apenas de uma ferramenta para a conservação, 

cujo projeto não consegue subsistir sem ele. 

Contudo, o maior problema continua a ser de um ponto de vista de identificação. 

Continua-se a não conseguir avaliar justamente a necessidade ou oportunidade de interven-

ção tornando difícil determinar a sua natureza e a sua importância. 

 

Boito vai ainda defender que a, “(…)falta de autenticidade da zona restaurada deve 

poder ser distinguida dos elementos originais do edifício à vista desarmada, graças a uma 

encenação engenhosa recorrendo a diferentes materiais, de diferente cor dos do monumento 

original, aposição sobre as partes restauradas de inscrições e de sinais simbólicos preci-

sando as condições e as datas da intervenções, difusão, local e na imprensa, das informações 

necessárias e, em particular, de fotografias das diferentes fases das operações e conservação 

na proximidade do monumentos das partes eventuais a que o restauro se substituiu.” 

(Choay, 2000: 168) 

 

Em Portugal, encontramos casos como o do Mosteiro dos Jerónimos (fig. 14 e 15) 

que teve a sua fundação no século XIV, mas que sofreu muitos danos devido ao terramoto 

de 1755. No ano seguinte foram recomeçadas obras para devolver o estado original do mos-

teiro, no entanto e já “(…) em 1834, extinguem-se as ordens religiosas e dá-se a passagem 

do património da igreja para o Estado (…) ele passou para a alçada da Casa Pia e era preciso 

criar condições de alojamento e de salubridade para as crianças (…)” (Lopes, 2021: sp) 

As obras de reconstrução seriam apenas acabadas já durante o Estado Novo, um pe-

ríodo muito conhecido pela recuperação de muito do património português que estaria em 

decadência ou mesmo abandonado. 

O mosteiro do Jerónimos sofre uma intervenção de grande escala, mas sem desvirtuar 

os valores já existentes, tanto de permanência, de monumentalidade e de transformação. Es-

tas obras fazem com que este mosteiro renasça para a contemporaneidade enquanto ao 

mesmo tempo é mantida a sua identidade já vinda dos séculos anteriores. 
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1.4.2 Valores da Transformação das Estruturas Monásticas  

 

Os valores de transformação associados aos edifícios monásticos terão sempre de ser 

associados à necessidade que eles têm de se tornarem em algo útil para a sociedade atual. 

Enquanto a sua estrutura primária serviu para os manter erguidos nas suas formas originais, 

as suas características interiores, sendo mais frágeis comparativamente, serviram de apoio 

para a reconstrução e reorganização dos espaços interiores. 

Valor de Identidade - A identidade é criada nas relações socias e na compreensão 

do contexto social em que um individuo se insere. A compreensão desta identidade acontece 

quando o indivíduo compreende o existente social ao seu redor. Símbolos, tecnologias, 

tradições, relações sociais e crenças ajudam a facilitar essa compreensão. O património 

monástico tem um papel fundamental nessa identidade da comunidade e até do próprio País. 

Sendo um tipo de património muito antigo, os edifícios religiosos têm a 

especificidade de estarem relacionados com os movimentos nacionalistas e de identidade 

das regiões onde estão inseridos, tornando-se então em símbolos que representam toda a 

parte de uma cultura de um país. No caso de Portugal, conseguimos ver claramente o 

assumido estilo românico nas construções religiosas, fator identitário da nação. 

Talvez mais no passado do que no presente, no entanto a maior parte dos edifícios 

religiosos são locais de reunião onde se realizam eventos e onde se cultiva o sentido de 

comunidade.  

Para além da dimensão do indivíduo, o património religioso contribui para o 

conhecimento da identidade a outro nível. Sendo património histórico, os mosteiros, os 

conventos e as igrejas são símbolos do que o próprio edifício outrora fora, assumindo assim 

também uma dimensão simbólica da região.  

 

“Compreendendo os símbolos como um veículo nato de comunicação cultural, a sociedade 

mantém através destes, um estreito vínculo com o passado, haja visto, que é através desta 

identidade – passado/presente – que nos diferenciamos coletivamente como iguais, que nos 

identificamos com os restantes e que nos discernimos dos demais”. (Oliveira e Lopes 2018: 

2) 
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Valor Contemporâneo - Os valores contemporâneos em relação ao património 

monástico, concentram-se em avaliar a capacidade destes edifícios de satisfazer as 

necessidades materiais e ou espirituais do Homem que podem ser satisfeitas pelas criações 

modernas. Constatamos que estes edifícios religiosos só terão este valor inerente caso 

consigam igualar as mesmas condições das criações recentes, ou seja, terá de ser devolvido 

ao seu estado original de modo a voltar a ter todas as condições de habitabilidade e de uso, 

aliando-se assim à restauração completa deste património. 

Daqui conseguimos observar que os valores contemporâneos e o valor da antiguidade 

são completos opostos e não conseguem existir ao mesmo tempo. Já que pelo valor da 

antiguidade o destino final das igrejas, de mosteiros e de conventos será a degradação e 

destruição completa.  

Valor Instrumental – Segundo Riegl, o valor instrumental vai focar-se nas 

características físicas dos espaços onde o homem vive, ou seja, os edifícios monásticos só 

terão valor instrumental se o seu fim prático se mantiver de tal forma que possa ser usado 

pelo homem em segurança e conforto. Todas as fendas deverão ser reparadas imediatamente 

de modo a impedir humidades interiores. O valor instrumental não terá em conta o que 

acontece ao mosteiro desde que não afete a sua existência.  

No entanto estas exigências têm um aspeto negativo. O valor instrumental pode levar 

ao derrubamento destes volumes no caso em que estes estejam em tão mau estado que se 

tornam perigosos para a vida do homem. Este valor tem acima de tudo, o bem-estar do 

homem como prioridade suprema. 

Apesar de parecer evidente o conflito entre o valor instrumental e o valor de 

antiguidade, na verdade não é assim tão simples. A questão propõe-se quando pensamos no 

seguinte caso. Imaginemos que todos os edifícios religiosos existentes poderiam ser 

substituídos por obras contemporâneas, de maneira que este património ficasse 

completamente inutilizável. Isto levaria a uma degradação e eventualmente à ruína por forças 

naturais, como o valor de antiguidade sugere. No entanto esta ação daria também origem a 

uma destruição muito violenta que nem os adeptos do valor de antiguidade conseguem 

defender. 
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“Da mesma maneira que o defensor mais radical do valor da antiguidade achara a imagem 

dos restos carbonizados de uma casa destruída por um raio mais desagradável do que 

sugestiva, ainda que esses restos possam referir-se a uma construção centenário do edifício 

e o mesmo aconteceria com as ruinas de uma igreja numa rua movimentada, porque nestes 

casos são também obras a que estamos habituados a ver como instrumentos utilizados pelo 

homem, que nos chamam a atenção de forma desagradável quando deixam de ter esse uso, 

dando a impressão de uma destruição violenta, também insuportável para o culto do valor 

da antiguidade.” (Lopez, 1992: 75) 

 

Aqui vemos um ponto em comum entre estes dois valores, que à primeira vista seriam 

incompatíveis. Devemos então diferenciar entre obras utilizáveis e inutilizáveis, porque se a 

utilização se torna indispensável para o valor da antiguidade não haverá tantas razões para 

os dois valores chocarem. 

Valor de Novidade - Todo o tipo de património religioso tem valor artístico segundo 

a conceção moderna, se responder às exigências da vontade da arte moderna. Uma das exi-

gências é que todas as obras novas deverão ter um carácter fechado, e não devem apresentar 

qualquer sinal de deterioramento nem em termos de forma nem cor. 

Dito por outras palavras, Alois Riegl afirma que: “(…) toda a obra nova possui, em 

virtude desta novidade, um valor artístico, que pode denominar como valor artístico elemen-

tal ou simplesmente valor de novidade.” (Lopez, 1992: 79) 

Posto isto, é difícil de reconhecer este valor em igrejas e em mosteiros com séculos 

de vida, porque certamente estes sofrem das consequências da passagem do tempo, fazendo 

com que só seja possível isto acontecer caso haja uma restauração minuciosa de modo a 

todos os pormenores originais sejam restaurados.  

Este vai ser considerado o “valor das massas”, pois tudo o que é novo ou recém-

criado com formas intactas pode ser apreciado por qualquer um, fazendo com que pessoas 

com pouca ou nenhuma cultura sejam capazes de também as admirar. Ver construções re-

centes como força criadora da mão humana, e não monumentos deteriorados representantes 

da força destruidora da natureza sempre foi a posição das massas. 

Esta noção milenária não será facilmente reformada em apenas algumas décadas du-

rante o século XIX, toda a conservação se vai basear nesta ideia de restaurar tudo. Todos os 
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vestígios de desgaste teriam de ser eliminados de modo a reestabelecer o estado original do 

monumento. Isto vem de encontro à posição intervencionista de Violet-Le-Duc. 

Então, perante nós, um conflito impossível de resolver entre o valor de novidade e o 

de antiguidade. Um dá valor ao que é novo e tenta apagar todas as pistas da passagem do 

tempo, o outro dá valor ao que é antigo e degradado e tenta obter o mesmo sentido de grati-

ficação que o valor de novidade tem quando é alvo de uma primeira observação. 

Todos estes valores estão associados a grande capacidade de mudança e de adapta-

bilidade dos mosteiros. As estruturas secundarias feitas em paredes de tabique e toda a sua 

modulação espacial demonstra a polivalência que estes edifícios têm para conter novos pro-

gramas e usos, transportando assim estes monumentos milenares para a contemporaneidade. 

 

1.4.3 Ações relacionadas com a transformação 

 

Perante os valores de transformação referidos anteriormente, devemos também 

esclarecer que tipo de ações apoiam e reforçam estes, nomeadamente a reabilitação e a 

ampliação, que são ações de intervenção importantes e muito utilizadas quando queremos 

revitalizar o património monástico. 

 

“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 actuais (revitalização) e 

adaptá-los criteriosamente às necessidades do nosso tempo (reabilitação).” (Council of 

Europe in Barranha, 2016: 84) 

 

 A reabilitação é uma das temáticas mais presentes no trabalho de um arquiteto nos 

dias de hoje, uma vez que permite transportar momentos da história passada para o presente. 

Estas reabilitações prossupõem sempre uma viagem ao passado. Esta ação varia dependendo 

do caso que falamos, tanto pode significar apenas a alteração do uso do edifício como noutros 

casos pode requerer demolições, ampliações ou reconstruções. 
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Fig. 16 e 17 – Antes e depois da demolição de um anexo, Mosteiro de Cête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 18 – Substituição do telhado da igreja do mosteiro de Cête 
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“Reabilitação - intervenção integrada de adaptação de uma construção ou sítio com o 

objetivo de permitir a sua utilização, que procura melhorar os seus níveis de desempenho 

e implica a preservação dos valores com significado cultural nele existentes.” (Colégio 

Património Arquitetónico) 

 

A ampliação resulta normalmente num aumento da área de implantação ou 

pavimento, mas também dependendo do caso, da construção de um novo volume. Isto torna 

esta ação de intervenção numa das melhores ferramentas para os arquitetos. Estas ampliações 

normalmente nunca são feitas isoladamente, são acompanhadas da reabilitação ou até do 

restauro da pré-existência, sendo assim uma ação muito versátil. 

 

“Em alguns casos pode ser necessária uma intervenção (tal como uma ampliação) para 

assegurar a sustentabilidade do bem patrimonial. Após uma análise cuidadosa, as 

ampliações devem desenhar-se respeitando a escala, a implantação, a composição, a 

proporção a estrutura, os materiais, a textura e a cor do bem patrimonial. Estas ampliações 

devem ser reconhecíveis como elementos novos, identificáveis sob atenta observação, mas 

desenvolvidas de forma a manter a harmonia com a preexistência; complementando sem 

competir.” (ICOMOS in Barranha, 2016: 103) 

 

O uso da ampliação no caso do património monástico é extremamente útil pois 

normalmente, perante as especificidades das modificações desse património, as áreas que 

outrora seriam suficientes para acomodar o programa pretendido atualmente não são capazes 

de o fazer. 

A DGEMN é uma das instituições que mais peso tem nestas intervenções em 

Portugal. Criada em 1929 acompanha o início do Estado Novo e as suas intervenções irão 

seguir de perto as teorias de restauro intervencionista de Viollet-Le-duc procurando 

principalmente devolver os edifícios à estética original e em simultâneo enaltecendo o estilo 

românico considerado nacional.  

Em ambientes urbanos estas intervenções são muito visíveis, considerava-se que para 

se apreciar estas estruturas se deveria ter espaço suficiente para as ver de longe, o que leva 

à demolição de muitas casas fronteiras, como é o caso da Sé do Porto em 1940, criando assim 

o atual Terreiro da Sé.  



 

64 
 

Ações que atualmente não seriam possíveis pois consideravam a envolvente destes 

monumentos como meros cenários turísticos, não tendo qualquer tipo de consideração pelas 

consequências sociais das demolições. 

Apesar dessas ações, a atuação da DGEMN sobre os mosteiros em Portugal é vasta 

e sem dúvida que muitos destes edifícios não estariam erguidos caso estas intervenções não 

tivessem acontecido.  

Os conceitos de intervenções desenvolvidos por esta instituição seguiam estes cinco 

critérios: “Integridade construtiva (…) Integração formal (…) Exemplaridade artística (…) 

Qualidade didática (…) Ocultação de elementos primitivos (…)” (Tomé in Sousa, 2013; 

182) 

Podemos considerar estes cinco pontos como as diretrizes das intervenções nos 

mosteiros. A integridade construtiva refere-se aos elementos acrescentados, que seriam ou 

não removidos dependendo da avaliação do seu estado de conservação, na maior parte dos 

casos estes acrescentos seriam removidos. A exemplaridade artística condiciona a 

manutenção do objeto dependendo da qualidade artística, por vezes responsáveis por 

transformar estes mosteiros em peças museológicas, modificando assim o uso anterior. Esta 

manutenção dependia também da qualidade didática, sendo fundamental a compreensão 

histórica e simbólica da estrutura, assim seriam aferidos critérios da valorização dos 

mosteiros e mais uma vez se os acréscimos feitos nas épocas medievais fossem entraves à 

leitura arquitetónica do edifício, seriam removidos. Podemos ver também a ocultação de 

elementos primitivos como sendo muito comum nos conjuntos monásticos, através de 

volumes adossados ou do apeamento de retábulos. Estes volumes são destruídos na maior 

parte dos casos encontrados. 

Provavelmente e devido a questões financeiras, nos finais do séc. XX muitas destas 

intervenções passam agora a ser apenas substituições de coberturas e de lajes interiores por 

lajes aligeiradas.  

As ações mencionadas tanto como de permanência, como de transformação deverão 

ser utilizadas em conjunto, de modo a conseguirmos de forma harmoniosa, criar uma junção 

entre manter o que há de valor do passado e em simultâneo transformarmos só o necessário 

para tornar o mosteiro relevante para os dias de hoje.  
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Capítulo II - Reabilitação e Transformação do Património Monástico 
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Fig. 19 – Método de intervenção, segundo o Método SCCM de restauración monumental de Antoni Moreno – Navarro 
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2.1 Modelo de Intervenção defendido 

 

Os métodos de restauração com o objetivo de preservação das estruturas monásticas 

devem evitar dogmas e respostas definitivas, visto que as necessidades do presente estão 

sempre em constante mudança e evolução. Tendo isto em conta, uma intervenção concreta 

na realidade construída pressupõe sempre um conhecimento específico do objeto. 

Sendo estes conjuntos monásticos parte de um dos patrimónios mais longínquos e 

considerados também uma parte fundamental da história da fundação de Portugal, traz con-

sigo uma necessidade de conhecer a sua evolução e todo o seu conhecimento adquirido ao 

longos dos séculos, através de memórias, da sua história e do seu saber construtivo. É por 

isso imperativo utilizar um método de intervenção que dê enfase à descoberta deste mesmo 

conhecimento, e o método de Antoni Moreno-Navarro e a sua especificidade confere-nos 

essa mesma possibilidade. 

 

A propósito da intervenção mínima, Antoni Moreno-Navarro afirma: “(…) a 

intervenção há de sempre ser a «intervenção mínima» (…) nunca devemos fazer mais do 

que o estritamente necessário. Em sentido nenhum. No entanto o que é «necessário» não se 

pode definir genericamente (…): o que define, em cada caso, é a reflexão feita a partir do 

conhecimento do objeto e de todas as suas circunstâncias.” (Navarro, 1999: 78) 

 

É a partir deste ponto de vista que devemos atuar sobre a arquitetura monástica, algo 

que é tão precioso quanto rico para o passado e para o futuro. Este património não deverá 

ser deixado ao acaso, mas deverá o seu modelo de intervenção seguir certas regras e etapas, 

de modo que estas ações sejam realizadas da forma mais minuciosa possível e que ao mesmo 

tempo respondam a todas as necessidades de transformação e de permanência. 

Defendemos que deverão ser seguidas várias etapas durante a intervenção, estas 

sendo o pré-diagnóstico e tudo o que esse aspeto pressupõe, como: o estudo prévio, as visitas 

ao terreno e os levantamentos ou a concretização de todos os elementos documentais neces-

sários.  
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De seguida e com estes estudos feitos, poderemos realizar um diagnóstico sobre o 

mosteiro, com este detetaremos os problemas existentes no monumento e na comunidade 

que o alberga, ajudando-nos assim a chegar ao tipo de intervenção e uso mais adequado.  

Só agora é que estaremos equipados para pensar numa intervenção, esta que terá to-

dos os elementos fundamentais para ser relevante para a comunidade e que ao mesmo tempo 

mantenha a autenticidade e a integridade desta estrutura monástica. 

 

2.2 Passos a seguir antes de intervir 

 

Dando como terminado o estudo sobre os valores dos mosteiros no território 

português, é fundamental estabelecer princípios de intervenção de modo a garantir que esses 

valores perdurem no tempo.  

Segundo o autor Antoni Navarro, existem quatro passos a tomar para garantir estes 

princípios. O primeiro é o de adquirir conhecimento sobre o objeto onde vamos intervir. O 

segundo passo será a reflexão como meio de aprofundar o que foi antes analisado como parte 

do conhecimento, ou seja, esta reflexão tornará a informação anteriormente recolhida em 

conhecimento autêntico. O terceiro passo é a intervenção, onde pela primeira vez 

começamos a falar em projeto consoante o que foi anteriormente definido, começam a 

aparecer soluções técnicas e desenho arquitetónico. O quarto e último passo, será a 

conservação preventiva que apesar do nome, não é uma alternativa á intervenção, mas sim 

uma etapa posterior que tem como objetivo prolongar os efeitos da intervenção, de modo a 

evitar modificações futuras desnecessárias.  

Nesta fase vamos focar-nos no primeiro e segundo passos, pois é o conhecimento 

que nos ajudará a conhecer estes conjuntos monásticos e a reflexão que nos ajudará a definir 

a intervenção a seguir. 

 

2.2.1 Conhecimento  

“Conhecer e compreender o monumento (a sua identidade – histórica, material e cultural 

-, a sua envolvente - física e social -, as suas circunstâncias atuais de todos os tipos) é 

imprescindível para planear a atuação no mesmo.” (Navarro, 1999: 39) 
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Segundo o autor o conhecimento está dividido em duas etapas, a primeira é o pré-

diagnóstico e a segunda é o diagnóstico.  

Na primeira etapa iremos criar conhecimento histórico, arquitetónico e material, 

vamos também definir até que ponto iremos estudar o conjunto monástico, desta maneira 

economizamos recursos, depois disso iremos recolher todos esses documentos de modo a 

contruir uma base documental sobre o mosteiro, que inclui documentos base do edifício 

como a localização e o regime urbanístico em que se insere.  

A segunda etapa consiste em desenvolver os estudos anteriores e atua sobre três tipos 

de análises, a histórica, a material e a sociológica, assim vamos conseguir diagnosticar 

melhor o seu problema com base numa melhor compreensão do monumento e por fim 

planear a intervenção mais adequada. 

Sendo o património monástico em Portugal um património cheio de história e um 

dos fatores determinantes para a criação da cultura portuguesa, o facto deste modelo ser tão 

específico em termos do conhecimento histórico, cultural e material é o que o tornam mais 

adequado para o estudo deste tipo de edifícios. 

 

2.2.1.1 Pré-diagnóstico 

 

“Em todo o caso é conveniente, para economizar esforços e gastos, que a etapa do conhecimento se 

divida em duas fazes sucessivas. A primeira é onde se fixa o alcance inicial do conhecimento 

necessário e onde se determinam, considerando os recursos disponíveis, os estudos que se devem 

realizar na segunda fase, de forma a conseguirmos alcançar a maior eficácia com o menor dos 

esforços.” (Navarro, 1999: 40) 

 

Segundo o autor devemos então definir criteriosamente quais os documentos e quais 

as informações que serão necessárias para a criação de conhecimento acerca do mosteiros, 

levando a que nesta primeira fase se dê a criação de uma primeira opinião sobre os problemas 

e sobre a natureza do monumento, a partir da recolha de todos e quaisquer documentos que 

consigamos obter, no caso dos mosteiros em Portugal temos o contributo da DGEMN  que 

nos fornece muita documentação, no entanto caso não existam deveremos ser nós a elaborar 

tais documentos.  
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Serão separados por três tipos distintos de documentação, a escrita, que inclui 

manuscritos e informação textual sobre o edifício, a gráfica, que será tudo desde fotografias, 

vídeos ou informação informática e oral, que será diretamente fornecida por habitantes ou 

pessoas que já viveram no local, isto irá implicar visitas à região. 

O pré-diagnóstico dará uso a todos estes tipos de documentação diferente e atuará 

sobre três áreas do conhecimento distintas. 

A primeira será sobre o conhecimento histórico, adquirido através de todos os 

documentos recolhidos, caso estes documentos não existam ou não estejam disponíveis 

devemos tirar as nossas próprias conclusões a partir do estado atual do mosteiro, permitindo 

assim criar uma primeira imagem sobre o edifício. 

A segunda será sobre conhecimento arquitetónico e artístico, esta atuará sobre as 

questões arquitetónicas do conjunto monástico, inclusive sobre a sua construção, estrutura e 

conteúdos do seu interior, como objetos de arte e pinturas. É importante mais uma vez 

recolher informações sobre todos estes elementos, de maneira a obter uma melhor 

panorâmica sobre o edifício. 

A terceira será sobre o conhecimento da natureza material, nesta área faremos um 

estudo sobre os dados geológicos, sísmicos e ambientais, iremos analisar os danos presentes 

no conjunto monástico, as alterações de materiais ao longo do tempo, o grau de segurança, 

o seu uso na atualidade e temos também de ter em conta todas as barreiras arquitetónicas 

que se possam apresentar.  

Navarro diz também que deverá haver uma primeira avaliação do interesse do 

edifício e da sua envolvente. Depois desta fase já podemos ter um primeiro esboço do tipo 

de intervenção possível e adequada no edifício.  

 

2.2.1.2 Diagnóstico  

 

A segunda parte do conhecimento terá como objetivo desenvolver o trabalho feito na 

primeira parte, esses estudos irão nos permitir conhecer e compreender o mosteiro de modo 

a termos a certeza dos problemas do edifício e de como planear a intervenção no mesmo. 
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Dentro do diagnóstico iremos encontrar três análises diferentes, a histórica, a material e a 

sociológica. 

Para a análise histórica, o conhecimento histórico do mosteiro é fundamental para se 

poder planear e projetar uma solução arquitetónica correta. Esta análise procura 

fundamentalmente conhecimento sobre a datação, as descrições, os acontecimentos, as 

circunstâncias relacionadas com os diferentes momentos na vida do conjunto, a evolução do 

seu uso, do seu deterioramento e da sua destruição. Esta análise compreende todas as épocas 

do edifício desde a sua origem até à atualidade. Para a obtenção deste conhecimento o autor 

defende dois tipos de fontes de conhecimento. A primeira são todos os documentos escritos, 

desenhados ou fotografados do edifício, a segunda fonte é o próprio mosteiro. 

Em simultâneo a estas duas fontes de conhecimento, devem ser desenvolvidos dois 

tipos de estudos consoante o seu objetivo, o estudo histórico-construtivo e o estudo histórico-

artístico. Por fim deverá existir uma síntese das conclusões de todos os estudos referidos 

anteriormente. 

A análise material aborda questões acerca do carácter material do mosteiro e consiste 

em dois tipos de estudos, o estudo geométrico-formal, e o estudo físico-construtivo. O estudo 

geométrico-formal estuda a geometria, a forma, a realidade geográfica e a topografia, não só 

do próprio mosteiro, mas também da envolvente imediata. É fundamental não apenas para a 

intervenção que irá ser feita, mas também para completar o conhecimento real do edifício. 

Já o estudo físico-construtivo tem como objetivo compreender o comportamento atual do 

mosteiro como conjunto de materiais e elementos estruturais, como coberturas, paredes, 

pisos, pavimentos e fundações. 

A análise sociológica é o instrumento que nos vai permitir um estudo global sobre as 

relações entre o mosteiro e a sociedade em que ele se insere, é o que nos vai revelar a 

utilidade que o edifício tem para a comunidade local e as expectativas que essa mesma 

comunidade tem para esse conjunto. Para além dos estudos especializados que são 

considerados convenientes e indispensáveis, há outros métodos de adquirir conhecimento 

sociológico. Através da observação do usuário dentro destes edifícios, através da análise da 

sua conduta e das suas manifestações emotivas assim como através da interação com os 

mesmos. 

O objetivo desta análise é entender o tipo de programa que será mais propenso a atrair 

mais utilizadores novamente ao mosteiro.   
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2.2.2 Reflexão  

 

A reflexão é segundo o autor, um meio de aprofundar o que foi anteriormente 

analisado, é o resultado de toda a acumulação de conhecimento feita até esta fase, fazendo 

com que toda a informação recolhida durante o conhecimento se torne em conhecimento 

autêntico, dando-nos assim a possibilidade de fixar critérios de intervenção. 

No método estudado por Antoni Navarro a reflexão não fica limitada apenas a uma 

fase posterior à do conhecimento, mas sim deverá ser feita durante todo o processo de 

restauro. 

“A reflexão, como meio de aprofundar aquilo que foi analisado, forma parte do conhecimento. 

Dito de outra maneira, a reflexão é o que torna a informação em autêntico conhecimento. No 

nosso método de restauração objetiva, a reflexão constitui uma etapa posterior à do 

conhecimento, mas também uma atitude permanente ao longo de todo o processo.” (Navarro, 

1999: 54) 

 

A reflexão separa-se em duas vertentes diferentes, a avaliação do objeto e a 

programação da intervenção posterior. A primeira vertente reflete-se sobre os valores do 

mosteiro, sobre a sua arquitetura e sobre a sua importância sobre o local onde existe. 

Compete-nos então avaliar o estado material e definir os aspetos essenciais do edifício. O 

objetivo da segunda vertente é abordar o plano de intervenção, ou seja, a reflexão terá como 

objetivo final definir os critérios de intervenção, dando origem ao projeto de usos e aos 

estudos prévios, tornando assim a intervenção numa ação criteriosa.  

O autor também nos propõe algumas questões sobre o conjunto monástico, que 

devemos responder tendo em conta o, “(…) contexto do seu tempo e os mecanismos de 

projeto utilizados por aqueles que nos precederam.” (Navarro, 1999: 66)  

Nesta fase do método de restauração objetiva proposto, surgem questões sobre o tipo 

de intervenção a fazer tal como o uso que será dado ao mosteiro, o que iremos reconstruir, o 

que iremos demolir, adicionar, que tratamento daremos às ruínas, os efeitos da reintegração 

e a ponderação de intervenção mínima, são todas questões que o autor propõe no seu método. 
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      2.3 Caso de Estudo I – Reabilitação e Ampliação do Mosteiro de Santa 

Marinha da Costa 

 

O mosteiro de Santa Marinha da Costa, atualmente conhecido como igreja Paroquial 

da Costa e Pousada de Santa Marinha situa-se na cidade de Braga, concelho de Guimarães. 

Tem dois volumes de carácter distintos um diz respeito à arquitetura religiosa e o outro à 

arquitetura habitacional. 

Existem vestígios de ocupação romana, havendo sinais de ter sido utilizada como 

local de culto religioso nos séculos VI e VII. Terá sido reconstruída nos finais do século IX 

onde a igreja de Santa Marinha da Costa passou a fazer parte do mosteiro da Costa. Em 

meados do século X é instalada no local a sede do Condado Portucalense para 

posteriormente, no século XII passar a fazer parte do mosteiro. Já no século XVI, o mosteiro 

é entregue à ordem de São Jerónimo por D. João III. No final desse mesmo século dá-se um 

grande incêndio no mosteiro, destruindo o claustro românico que virá depois a ser 

reconstruído. É então durante o século XVII que o mosteiro vai sofrendo obras de 

reconstrução tanto estruturais como decorativas (Nachmartinrom, 2014: sp). 

Após a extinção das ordens religiosas e após voltar a ser uma igreja paroquial, o 

edifício é vendido em leilão público e é passado por várias famílias que tirarão proveito de 

um exemplo de arquitetura religiosa portuguesa tão importante. 

Devido a várias fases de degradação do convento, serão feitas várias adaptações e 

transformações para introduzir o programa de pousada no mosteiro. A reativação deste 

mosteiro é muito importante e dá um grande valor a todo o conjunto, valorizando a sua 

história. 

A intervenção feita por Fernando Távora procura não acentuar a dualidade entre o 

que é antigo e o que é recente, mas sim definir o que é essencial, adicionando apenas o que 

é necessário para a transformação. Tendo isto em consideração é construída uma nova ala 

de quartos, sendo o objetivo principal não prejudicar o edificado original, criando assim uma 

relação de harmonia entre os dois. 

O projeto pode então ser divido em partes diferentes: o convento, a garagem e a 

piscina e espaços exteriores. 
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Fig. 20 – Cronologia dos diferentes estados do construído ao longo dos séculos 

                        

Fig. 21 – Galeria do Mosteiro, pré intervenção             Fig. 22 – Galeria do Mosteiro, Pós intervenção 

              

Fig. 23 – Estado das paredes, pré intervenção     Fig. 24 – Corredor do piso superior 

                          

Fig. 25 – Estado das portas, pré intervenção       Fig. 26 – Portas no estado atual        
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A primeira fase da intervenção vai se focar na reabilitação do antigo mosteiro, 

incluindo as celas, o corpo central e a zona envolvente do claustro. São também recuperados 

os tetos em madeira de castanho na sala, com madeira de pinho tratada. Este espaço após 

recuperação, servirá tanto de zona de passagem como de esplanada exterior ainda com o 

intuito de prolongar a sala de jantar no Verão. As portas das celas também serão alvo de 

recuperação assim como os pavimentos interiores, agora em madeira tratada. As paredes que 

fazem as divisões interiores são revestidas a gesso. Nas áreas interiores da pousada os 

mosaicos em melhor estados foram também restaurados (Nachmartinrom, 2014: sp). 

A segunda fase alude à ampliação e construção de um novo volume. Este volume 

tem a forma de L e alberga quartos em dois pisos, para além disso contém um piso de 

garagens e também dois pisos subterrâneos com cozinhas, lavandarias e anexos.  

A entrada para a pousada é feita pelo antigo corpo do mosteiro, ponto onde 

conseguimos ver o claustro. Daqui temos acesso à sala de estar e posteriormente ao piso zero 

da antiga ala dos dormitórios, onde vamos encontrar uma sala de refeições e um salão de 

banquetes. No piso superior encontra-se a galeria que liga a sala do Capítulo à varanda. Nesta 

galeria encontramos 24 quartos enquanto os restantes 31 são albergados no novo volume. 

O espaço exterior do acesso à pousada também teve de ser modificado devido à 

garagem e aos anexos, no entanto espaços como os jardins foram mantidos e conservados. 

O método para adaptar este novo corpo ao edifício já existente de modo harmonioso 

sem alterar a composição original foi: destacar este novo volume de quartos pelo seu 

acabamento exterior, e utilizando também um jogo de cotas para não se sobrepor ao volume 

do mosteiro. Assim, do exterior temos a ideia de transparência e mobilidade aliada com uma 

racionalidade que junta o programa à história do mosteiro. 

Concluindo, podemos afirmar que a intervenção deste mosteiro segue o modelo que 

pretendemos adotar. O primeiro passo é limpar e reabilitar uma parte do existente, seguido 

de uma (re)construção e uma ampliação posterior. Apesar da utilização de técnicas 

construtivas distintas das usadas na construção original, nesta intervenção essas técnicas 

adaptam-se perfeitamente ao que já existe, não interferindo assim com a ideia de conjunto 

que queremos manter (Nachmartinrom, 2014: sp). 
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Fig. 27 – Planta do mosteiro e convento, pré intervenção                         Fig. 28 – Planta dos pisos -1 e -2 do novo volume 

 

                            

Fig. 29 – Acesso ao mosteiro                                          Fig. 30 – Claustro do Mosteiro, atualmente 

             

Fig. 31 – Sala adjacente ao Claustro                                  Fig. 32 – Quartos existentes no novo volume 

              

Fig. 33 – Cobertura do novo volume                                 Fig. 34 – Relação entro o novo e o antigo volume 
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2.4 Caso de Estudo II – Reabilitação e Consolidação do Mosteiro de 

Santa Maria de Seiça 

O mosteiro de Santa Maria de Seiça situa-se em Paião, na Figueira da Foz. É 

constituído pelo corpo da igreja que demonstra uma frente bastante imponente, e na parte 

traseira pelo corpo do próprio mosteiro. 

Não se conhece exatamente qual a data de fundação do mosteiro, no entanto a 

referência documental mais antiga, é datada de 1162, segundo o texto de Alexandre Alves 

Costa, no livro “Centralidade do Real”. Está também documentada a doação deste mosteiro 

por D. Sancho I ao abade de Alcobaça, que o tornou num albergue de uma comunidade de 

monges. No século XVI o mosteiro sofre a extinção por D. João III e consequente restituição 

por D. Sebastião no ano de 1560. Já entre os séculos XVI e XVII o edifício monástico é 

reedificado e passa a funcionar como centro de estudos. Após a extinção das ordens 

religiosas e com a instalação de uma fábrica de descasque de arroz não só se deram 

derrubamentos da parte da igreja como também na zona conventual. Nos dias de hoje o 

conjunto encontra-se abandonado (fig. 35), no entanto existem várias propostas interessantes 

para o que será eventualmente a sua reabilitação e consolidação (Costa, 2019:268). 

“Testemunho do puder destrutivo do tempo e do triunfo da natureza sobre a cultura, a ruína 

confere, todavia, à paisagem, uma marca humana que a abre para uma dimensão histórica. 

Apesar da sua falta de utilidade a ruína pode desempenhar o seu papel graças à imaginação 

que vê nela um símbolo de acontecimentos do passado, investindo-a de valores 

particulares.” (Costa, 2019: 269) 

Sobre a proposta de intervenção podemos distinguir duas ações no construído, na 

igreja será realizada uma limpeza e consolidação da ruína e no conjunto conventual uma 

reabilitação, já que se destinará a conter um programa funcional. 

Este tratamento da ruína irá prossupor uma grande delicadeza na libertação dos 

espaços, haverá também lugar para o tratamento e hierarquização de pavimentos, assim 

como a integração de um sistema que ajude pessoas com mobilidade reduzida. Haverá 

inclusive, um grande cuidado e atenção ao detalhe quando se colorizar as argamassas que 

serão usadas, de modo a serem as mais fiéis possíveis ao original, tudo isto será realizado 

com o mínimo recurso possível ao desenho arquitetónico, para que a experiência desfrutada 

pelo utilizador ao visitar a ruína seja o mais crua e fiel possível. 
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Fig. 35 – Planta do piso 0                                                              Fig. 36 – Planta do piso 1 

 

                           

Fig. 37 – Frente da igreja do mosteiro de Seiça                           Fig. 38 – Estado da cobertura da nave da igreja     

 

 

Fig. 39 –Torres da igreja de Seiça                                                 Fig. 40 – Estado interior da ruína da igreja 

 

            

Fig. 41 –Interior da ruína da igreja                        Fig. 42 – Ligação entre as capelas laterais 
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Já na parte do mosteiro a intervenção proposta terá um teor diferente da igreja pelo 

simples facto de que não será conservada a sua ruína, mas sim reabilitada. É essencial 

também demolir o que resta da fábrica de descasque de arroz deixando apenas no terreno a 

chaminé. Outra ação que achamos importante é também desenhar em pavimento o que foi 

desaparecendo durante a história da igreja, de modo a manter essa imagem viva. 

  

“Quanto às instalações conventuais ou o que delas resta, as questões que se levantam são 

muito diferentes, uma vez que, para além da mesma limpeza e consolidação, elas devem 

albergar um programa funcional mesmo que este não esteja bem definido. Atribuímos 

funções a alguns espaços que serão generalizáveis a qualquer programa que venha a ser 

decidido.” (Costa, 2019: 270) 

 

No piso térreo serão construídas as instalações sanitárias requeridas, já no primeiro 

piso será construída uma área para eventos com vestíbulo e salão, havendo a possibilidade 

da utilização de uma plataforma elevatória para ajudar os utilizadores com problemas de 

locomoção. 

O tratamento da envolvente também será o mais minimalista possível, pois devido à 

linha de ferro existente, essa operação torna-se impossível, optando-se assim por um 

tratamento da envolvente como se de um prado arborizado se tratasse.  

A propósito de trabalhos de arqueologia sobre o local, seriam também bastante 

importantes para os diferentes tipos de intervenção, principalmente naqueles que terão 

influência no piso que se encontra ao nível do solo. 

Concluindo, podemos afirmar que a intervenção deste mosteiro segue o modelo que 

pretendemos adotar. O primeiro passo é limpar e consolidar a parte existente da igreja, 

seguido da demolição de tudo o que faça parte da antiga fábrica exceto a torre, para que sirva 

de marco histórico da evolução do mosteiro. Vemos então uma aliança entre ações de 

permanência e ações de transformação para o tratamento de um conjunto monástico que 

devemos tratar de modo diferente consoante os vários objetivos para cada parte do mosteiro. 
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Fig. 43 – Alçado Frontal do mosteiro e igreja                                     Fig. 44 – Corte longitudinal do mosteiro e igreja  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fig. 45 –Alçado lateral da igreja e torre da fábrica                                   Fig. 46 – Corte transversal da igreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 – Claustro do mosteiro de santa Maria de Seiça                    Fig. 48 – Estado do interior na zona do mosteiro     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 – Torre da antiga fabrica de descascar arroz                         Fig. 50 – Estado interior da ruína da igreja 
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2.5 Caso de Estudo III – Reabilitação e Reconversão do convento de 

Santa Maria do Bouro 

O convento de Santa Maria do Bouro, atualmente conhecida como a pousada Santa 

Maria do Bouro situa-se em Amares, no distrito de Braga. É constituído por dois volumes 

com caracteres diferentes, um deles com carácter religioso e o outro com carácter 

habitacional, contando também com um restaurante. 

A intervenção do arquiteto Souto Mouro é acabada em 1997, no convento que terá 

sido fundado primeiro como um mosteiro habitado por eremitas e só no século XII é que a 

ordem de Cister se terá lá instalado. Entre o final do século XVI e o início do seguinte terá 

sofrido uma campanha de obras que originou uma igreja de carácter maneirista, estas 

alterações continuarão até ao século XVIII, quando acaba de ser decorada com azulejos. 

Com a extinção das ordens religiosas no século XIX o convento cai no abandono e é 

posteriormente vendido em hasta pública. Em meados do século XX o monumento é 

adquirido pela câmara Municipal de Amares e doado ao IPPC. Em 1989 o projeto de Eduardo 

Souto Moura é apresentado, e passados cinco anos é começada a reabilitação e reconversão 

do convento (Sampaio, 2012: 57). 

Na altura da intervenção o conjunto monástico já se encontrava num estado de 

degradação considerável, excluindo a igreja e sacristia que mantiveram o seu uso. Na zona 

do convento os interiores estavam vazios, as paredes interiores caídas e as coberturas 

desmontadas. O uso de pedras das ruínas para a intervenção é um ponto bastante interessante 

e fundamental sobre a nova construção. 

 

“Quando se identifica o edifício com um século específico, (o restauro) deverá ser feito tendo em 

vista essa poderosa identidade. Caso contrário, terei de escolher um século: para mim, a única 

possibilidade será o século XX. Tenho de construir um edifício próximo da cultura contemporânea e 

não faz sentido construí-lo seiscentos anos mais velho, o que é uma longevidade pouco significativa. 

Isso fez-me sentir melhor e perder alguns complexos. Afinal de contas, não estou a restaurar um 

mosteiro, estou a construir uma pousada com as pedras de um mosteiro”. (Moura, 2001: 46) 

 

Assim, a intervenção irá centrar-se em manter a imagem que os habitantes locais têm 

do sítio enquanto ao mesmo tempo, será feita a distinção entre o que é intervenção e o que é 

pré-existência. 
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Fig. 51 – Planta do Conjunto Monástico                                      

                

 

 

 

 

           

 

Fig. 52 –Foto do mosteiro e igreja 1946                                        Fig. 53 – Planta do piso térreo do convento pré-intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 –Fachada Poente do convento pré-intervenção             Fig. 55 – Imagem do claustro pré-intervenção     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 – Pormenor na fachada do mosteiro                            Fig. 57 – Imagem do claustro pós intervenção 
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Sobre o programa que irá ser introduzido no volume do mosteiro, a conversão será 

bastante direta devido à natureza do programa modelo do próprio mosteiro, as cozinhas 

continuam a ser cozinhas, a biblioteca passará a ser um auditório, o refeitório será 

transformado num restaurante, e as celas passarão a ser quartos. Estas funções serão 

albergadas da seguinte forma: as áreas comuns serão no piso inferior enquanto as áreas 

privadas estarão no piso superior, mantendo assim o modelo conventual. 

No piso destinado aos quartos, apesar de não ser muito percetível, a largura dos 

corredores e a modulação das antigas celas foi alterada de forma a ficar dentro dos 

parâmetros do novo programa. 

Todo o projeto é desenhado a rigor desde os rodapés às caixilharias, a decoração é 

feita o mais simples possível, imitando de certa forma o tipo de vida que teria sido vivida no 

edifício enquanto convento. 

 É construído um novo volume para satisfazer as necessidades dos serviços hoteleiros 

da pousada, reaproveitando o material da preexistência. Este novo volume é escondido de 

forma discreta numa cota mais baixa, relacionando-se apenas por uma esplanada ao edifício 

principal. Esta nova área é desenhada a um nível intermédio entre as zonas coletivas do 

interior, que ficam apenas uns degraus acima, e ao pátio das laranjeiras, que por sua vez 

ficará apenas a uns degraus abaixo. 

Apesar do conjunto se encontrar com um estado elevado de degradação a cerca 

original e a envolvente construída mantinham uma certa integridade, possibilitando assim a 

integração de novos componentes, como a piscina e o campo de ténis. 

Quanto aos acessos, a norte continua a ser feito o acesso à igreja e à pousada através 

de uma entrada totalmente restaurada de modo a ficar igual ao original, essa dá acesso ao 

pátio do laranjal e através de uma escadaria à receção. 

A intervenção feita no convento de Santa Maria de Bouro é um exemplo perfeito da 

reabilitação que almejamos, criando novos espaços usando configurações diferentes do 

mesmo local e para além disso o uso dos restos das ruínas, para construir algo novo e ao 

mesmo tempo dar vida ao que se manteve. 
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Fig. 58 – Corredor que dá acesso ao quartos               Fig. 59 – Caixilhos em harmonia com a pedra 

                

                

 

 

 

 

           

 

 

Fig. 60 –Simplicidade dos materiais         Fig. 61 – Vista da Pousada da cota mais baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 –Pátio dentro do volume do mosteiro                          Fig. 63 – Piscina no patamar de menor cota     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 – Espelho de água como elemento pontual                  Fig. 65 – Uso de materiais das ruínas 
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Fig. 66 – Corte transversal a passar pelo volume do mosteiro                      Fig. 67- Planta do segundo piso 

 

 

 

 

 

 

                                            Fig. 68 – Corte/alçado oeste 
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2.6 Conclusão 

Os casos de referência expostos anteriormente são todos monumentos com imensa 

importância para o património religioso português, principalmente devido ao valor 

patrimonial que apresentam.  

Entre todos os casos conseguimos apontar várias ações interventivas, entre as quais 

estão a reabilitação, a restauração, a consolidação, a reconversão e a ampliação, todos elas 

importantes para a identidade proposta. Algo que podemos reconhecer como constante nos 

três projetos é o cuidado e o valor dado à pré-existência, em todos eles a ideia de restaurar 

para não desvirtuar o monumento é visível, tanto no aproveitamento de materiais das ruínas 

no projeto para o convento de Santa Maria do Bouro, como no restauro do mosteiro no caso 

de Santa Maria de Seiça e na reabilitação do mosteiro de Santa Marinha da Costa. 

Em termos de ampliações e de novas construções vemos, no primeiro e terceiro caso 

essas ações como fundamentais para dar vida ao novo programa lá instalado, de acordo com 

a evolução das necessidades em termos programáticos. No primeiro caso é mais evidente 

devido à maior escala do volume para habitação, enquanto no terceiro caso é pretendido que 

fique mais dissimulado. 

Como estes edifícios são muito antigos e já têm em si muitos séculos de história e 

também tendo sido alvos de imensas intervenções, torna-se quase impossível não introduzir 

algo inovador mesmo que seja apenas a introdução de um novo programa. É muito difícil 

cristalizar estas estruturas no tempo. Transversalmente em todos os projetos encontramos 

uma necessidade de redimensionar e transformar espaços, uma vez mais para acomodar o 

presente.  

Outra conclusão que podemos tirar depois de analisar estes três casos de referência é 

a importância do restauro neste tipo de património, que se torna imperativo para a ideia de 

permanência do monumento que queremos imprimir no edifício. Por um lado, a reabilitação 

é a força transformadora, enquanto a consolidação é o que concede resistência à 

permanência. 

Todos estes casos de referência incidentes em mosteiros espelham ideias a 

implementar no estudo de caso, são consideradas intervenções com critério e que são tanto 

coerentes com o seu contexto como com o seu passado histórico, transmitindo assim os 

valores de permanência e de transformação em simultâneo. 
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Capítulo III Estudo de caso: Reabilitação e Ampliação do Mosteiro de São Pedro de Cête 
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Fig. 69 – Planta de Localização do Mosteiro de São Pedro de Cête 
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3.1 Construção do conhecimento – Pré-diagnóstico 

 

O Mosteiro de São Pedro de Cête localiza se na freguesia de Cête, no concelho de 

Paredes, na área metropolitana do Porto, está classificado como Monumento Nacional desde 

1910 como da Rota do Românico do Vale do Sousa. Está inserido num contexto rural, com 

terrenos agrícolas ao seu redor onde também existem linhas de água. Como é recorrente 

nestes tipos de conjuntos, o edifício encontra-se afastado da população local. A nascente 

temos a ligação mais direta ao centro da freguesia pela Rua Ponte de Carros, onde passamos 

pela capela mortuária, a norte temos o largo do mosteiro que faz ligação com a Rua da 

Nogueira. Do lado poente/sul do mosteiro temos o cemitério.  

Desde a sua fundação no séc. X o mosteiro já sofreu inúmeras intervenções, 

expandindo e ampliando a pequena igreja, a anexação do volume do claustro, toda a 

construção dos volumes de residência à sua volta e também de todos os anexos funcionais 

no seu perímetro mais alargado.  

Já depois da extinção das ordens religiosas tiveram lugar as intervenções da 

DGEMN, que se focaram na reabilitação da cobertura e do interior da igreja e sacristia, e na 

remoção de um volume adjacente à igreja que não adicionava grande valor ao conjunto em 

si. 

A escolha do edifício para investigação prende-se muito à disciplina de projeto do 

quinto ano do curso de arquitetura. Sendo o tema desse ano a intervenção em património já 

existente, ficou aparente que os edifícios monásticos são merecedores desse estudo tendo em 

conta todos os valores já referidos.  

O mosteiro de São Pedro de Cête foi um bom objeto de estudo devido à sua 

especificidade e ao seu carácter. Muitas de intervenções que vemos são feitas em mosteiros 

com umas dimensões muito maiores, o que dá liberdade para a definição do programa. No 

entanto, e ao contrário, o caso de Cête fornece um quebra-cabeças devido as suas limitações, 

tornando-se assim um desafio maior e mais enriquecedor.  
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3.1.1 Pré-diagnóstico – construção do conhecimento histórico 

 

“Construída como uma fortaleza, para resistir às surpresas e aos embates da guerra medieval, a igreja 

de Cete chegou ao nosso tempo com algumas das primitivas paredes ainda firmes sobre os alicerces 

que lhes cimentou a fé cristã há quási 10 séculos (…) A Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, quando procedeu ao exame da igreja de Cete, logo pôde verificar que neste templo (…) 

os malefícios resultantes da marcha subversora dos séculos pouco excediam (…) a actvidade insciente 

dos reformadores desaparecidos nas sombras do passado(…)” (DGEMN, 1936: 17) 

 

A primeira informação que temos sobre o mosteiro data do início do século X, no 

entanto a fundação do mosteiro é atribuída a D. Gonçalo Oveques no início do seculo XI. A 

sua localização não é arbitrária, tem ao seu redor muitas terras agrícolas outrora consideradas 

como uma necessidade para estes tipos de construções. Para além disso a presença da igreja 

era um sinal de organização e povoamento do território adjacente, era um testemunho da 

ocupação cristã o que por sua vez era uma garantia física, religiosa e mental para os 

habitantes da zona. 

 

“Certo, as reparações e reconstruções parciais efectuadas ao longo de tantos séculos não se ultimaram 

sem que numerosos elementos arquitectónicos de diversa origem alterassem a obra dêsse remoto 

antepassado. Assim, se as linhas fortes do estilo românico subsistem em parte da igreja, é forçoso 

reconhecer que outra arte construtiva, a gótica domina hoje, de algum modo, a estrutura geral.” 

(DGEMN, 1936: 8) 

 

Tendo começado por ser apenas uma pequena igreja românica sofreu uma 

reconstrução geral ao gosto gótico pela iniciativa do Abade Estevão I não tendo conservado 

praticamente nada dos seus traços românicos. O mosteiro cairá em desuso após a extinção 

das ordens religiosas, o que vai levar a um abandono gradual e consequentemente à 

degradação do mosteiro, levando-o ao estado em que se encontra atualmente. 

Apesar disso e segundo está documentado no boletim criado pela DGEMN em 1936, 

o mosteiro vai sofrer obras de ampliação e de reconstrução no século XVI e mais tarde obras 

de conservação e restauro nos séculos XIX e XX.  
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Fig. 70 – (1) Pintura Mural           Fig. 71 – (2) Torre da Igreja 

           

Fig. 72 - (3) Vista do Telhado da Igreja                                           Fig. 73 – (4) Vista do altar 

 

                   

Fig. 74 - (5) Claustro atualmente                                                    Fig. 75 – (6) Espigueiros e volumes auxiliares 
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A fundação original do edifício tem a data de 924, só nos finais do século XI é que 

se atribui a segunda fundação, atribuída a Gonçalo Oveques. No século XII entre os anos 

1121 e 1128 a igreja adere à regra de são Bento, que se destina a regular a vivência de uma 

comunidade monástica cristã. Durante os séculos XIII e XIV, o edifício sofre uma campanha 

de obras góticas, uma reforma pelo Abade D. Estevão, tendo sido erguida de novo a capela-

mor, a nave aumentada em altura e em comprimento e a fachada principal remodelada. 

Durante o século XVI a capela do fundador é reconstruída e o revestimento passa a ser em 

azulejos e pinturas murais (fig. 70). Entre os séculos XIV e XIX foi quando a igreja cresceu 

para praticamente o volume que encontramos hoje, nos finais do século XIX, segundo o 

Pároco Joaquim Moutinho dos Santos, existiram infiltrações que ameaçaram a integridade 

física da torre da igreja (fig. 71), tendo levado à necessidade de reparar o altar-mor. 

A partir do século XX e devido à campanha de restauração da DGEMN o edifício 

sofre vários trabalhos de conservação e de restauração. Em 1939 as coberturas obtêm novos 

revestimentos exteriores (fig. 72), entre 1948 e 1953 são feitos diversos trabalhos como por 

exemplo, a demolição da sacristia e arrecadação que encobriam parte da fachada norte, 

reabrindo e restaurando uma porta primitiva. No interior, remove-se o púlpito e os quatro 

altares, reconstituem-se colunelos, molduras e frestas, diminuísse o espaço do coro alto (fig. 

73), consolidam-se muros e o contraforte da fachada norte e o seu coroamento é restaurado. 

(DGEMN, 1936:22) 

Em 1966 são feitas mais obras de conservação, incluindo a drenagem do claustro e a 

instalação elétrica. Mais tarde, em 1972, são feitos reparos devido a intempéries, o que leva 

a que em 1974 haja um melhoramento das coberturas do edifício anexo à sacristia. Até ao 

fim do século XX a igreja e o mosteiro ainda sofrem mais obras de restauro nos elementos 

da sacristia e do claustro (fig. 74). Os azulejos são conservados e restaurados pelo museu 

nacional do azulejo. 

Na última década de noventa, o edifício passa à tutela do IPPAR, anos em que vai 

tendo algumas ações de limpeza e consolidação das suas estruturas. Na área agrícola à sua 

volta vão aparecendo algumas novas construções de apoio a essa mesma atividade, como 

por exemplo, espigueiros e volumes para guardar ferramentas e utensílios (fig. 75). Com o 

IPPAR agora extinto, o edifício encontra-se na tutela da DGEMN que nas últimas décadas 

não fez qualquer tipo de intervenção de modo a manter este património e inevitavelmente 

levando-o edifício à ruína. 
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   Fig. 76 – Planta do Século X                                                                          Fig. 77 – Planta dos Séculos XIII a XIV                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                               

   Fig. 78 - Planta do Século XIV                                                                                                                                 

                                                                                                                               Fig. 79 – Planta do Século XV                                                                                       

 

 

 

 

 

 

   

 

    Fig. 80 - Planta do Século XVI                                                                                       

                 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fig. 81 - Planta do Século XVI                                                                                                                                                                                                   
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3.1.2 Pré-diagnóstico - Construção do conhecimento arquitetónico 

 

O mosteiro de Cête inicia a sua história começando apenas por ser uma pequena 

igreja (fig. 76), o local da sua implantação não é aleatório, é colocado entre as melhores 

terras agrícolas da região. As igrejas na época eram sinal de uma boa organização territorial, 

demonstrando igualmente a importância das ordens religiosas sob a formação e consolidação 

do reino.  

Só nos séculos XIII e XIV estão registadas mudanças no corpo da igreja (fig. 77), foi 

nesse século que a capela-mor é erguida, a nave é aumentada em altura e em comprimento e 

a fachada principal remodelada. Esta é considerada uma campanha de obras góticas pelo 

Abade D. Estevão, vemos vestígios deste aspeto gótico no portal de arquivoltas sobrepujado 

por uma rosácea (DGEMN, 1936:15). 

É então que surge um volume de dois pisos adossado ao corpo da igreja a norte (fig. 

78). Há indícios deste volume no construído atual através de marcas nessa mesma fachada. 

Apesar de não haver certezas sobre o uso desse volume, no boletim de 1936 ele é descrito 

de dois modos, o primeiro sendo “anexo utilitário” e o segundo sendo simplesmente “casa”. 

Isto leva-nos a crer que este anexo tenha sido a casa do padre e a sacristia em simultâneo. 

No século XV é construído um claustro manuelino com arcos de esquinas chanfradas 

e com bases e capitéis geométricos com muita pouca decoração (fig. 79).  

No século seguinte aparecem as construções adossadas a todo o claustro menos do 

lado sudoeste (fig. 80). Nestes volumes pode haver muita variação de programa, no entanto 

segundo os costumes dos mosteiros que seguem a regra de S. Bento, os locais espirituais e 

de culto (escolas, bibliotecas, salas de oração) ficariam na ala nascente. Atualmente, ligado 

diretamente à fachada sul existe apenas um piso, no entanto no boletim conseguimos 

observar que anteriormente esse não era o caso, tendo esse volume dois pisos. O seu uso não 

deverá diferenciar-se muito do restante, mas é interessante perceber que provavelmente esse 

volume foi demolido para dar mais importância à igreja, não competindo assim com a sua 

verticalidade, libertando a fachada sul. 
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Fig. 82 e 83 - (1) Fachada principal, arquivoltas e rosácea; (2) Aspeto da igreja em 1936 

                                                                                           

 Fig. 84 – (2) Vestígios do anexo na fachada Norte      Fig. 85 – (3) Claustro Manuelino 

                  

Fig. 86 e 87 – (1) Antes e depois da demolição que libertaria a fachada sul da igreja  
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A sudeste, no piso de cima seriam dormitórios ou celas (como as paredes divisórias 

sugerem) enquanto no piso de baixo, seria o refeitório. Este piso de baixo, atualmente dá a 

ideia de que, entretanto, nesse espaço terá existido uma adega.  

Como últimas adições, no século XVI ainda temos todo o conjunto de anexos 

separados do claustro. Devido a toda a sua compartimentação e também devido aos costumes 

beneditinos diríamos que a sul estariam os espaços mais funcionais, como as latrinas, 

oficinas e locais de armazenamento. 

As plantas anteriores são interpretações das adições e subtrações que o mosteiro foi 

sofrendo ao logo do tempo. Interpretamos também os vários programas e utilidades que 

possam ter ocorrido nesses espaços, tendo por base as visitas ao terreno, - analisando o estado 

atual do edificado e os vários documentos que falam da evolução do mosteiro. Porém, o 

único documento mais concreto é o boletim desenvolvido pela DGEMN em 1936 que 

detalha as restaurações do século XX. (DGEMN, 1936:22 a 24) 

Em termos de relações entre formas e usos, o mosteiro tem vindo ao longo dos 

séculos a adaptar-se à evolução da sua utilização, passando de ser um pequeno volume que 

servia apenas como igreja, para um grupo de construções isolado do exterior, transformando 

a sua planta numa forma fechada contendo apenas um próprio espaço ao ar livre interior no 

claustro. 

Podemos então concluir que este mosteiro apesar de ter começado com um estilo 

românico, praticamente nada se conservou, e o que se preservou até aos dias de hoje foi o 

estilo gótico imposto pelas modificações após a sua fundação. É impossível precisar os 

diferentes usos do interior do mosteiro ao longo do tempo, mas conseguimos de forma 

relativa aos costumes beneditinos e aos vestígios do estado atual, obter uma ideia sóbria do 

que decorreu em cada parte do edifício. 
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Fig. 88 – (1) Parede exterior em granito 

 

       

Fig. 89 – (2) Parede interior em tabique                          Fig. 90 – (3) Piso intermedio com estrutura feita em madeira 

            

Fig. 91 – (3) Piso térreo feito em pedra                                    Fig. 92 – (4) Caixilharias em madeira e portada pintada 
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3.1.3 Pré-diagnóstico - Construção do conhecimento material 

 

O mosteiro de São Pedro de Cête encontra-se num grande estado de degradação, 

deveremos assumir que maior parte dos elementos estruturais se mantêm como os originais. 

A cobertura do mosteiro é toda feita recorrendo a vários sistemas de telhados executados 

com telha portuguesa e com asnas simples (madres, asnas e frechal) feitas em madeira e com 

duas ou três águas. As paredes exteriores são os elementos mais robustos do mosteiro, 

sendo feitas em alvenaria de pedra granítica com cerca de meio metro de espessura (fig. 88). 

As paredes interiores existentes no conjunto são feitas em tabique caiado de branco e em 

alguns locais estão pintadas de azul (fig. 89). Na zona da igreja encontramos algumas 

pinturas e/ou azulejos como acabamento interior das paredes. Os pisos interiores também 

são feitos em madeira, utilizando um sistema de barrotes e tábuas de soalho (fig. 90). O piso 

térreo é feito em pedra granítica (fig. 91). As caixilharias são maioritariamente feitas em 

madeira, existindo também em alguns casos, portadas pintadas de branco (fig. 92). Apesar 

de não existirem fundações facilmente percetíveis, devemos assumir que seguem a 

tendência das fundações de mosteiros da época de construção do nosso caso de estudo, sendo 

então feitas com pedra e argamassas de saibro, cal e água. Na ligação às paredes exteriores 

poderiam chegar até um metro de espessura. 

 3.2 Construção do conhecimento - Diagnóstico  

O objetivo deste diagnóstico será identificar as causas que levaram ao estado atual 

do mosteiro. Consideramos o abandono humano como causa principal do seu estado, apesar 

de causas naturais como vento e a chuva terem um papel muito pronunciado na deterioração 

do mosteiro, estas não teriam tanto impacto caso o edifício não estivesse negligenciado 

durante tantos anos.  

A extinção das ordens religiosos no decorrer do século XIX tem um grande impacto 

no abandono destes monumentos. Mosteiros e conventos são extintos e os bens com valor 

para o estado, apreendidos, tornando assim maior parte do património monástico e 

conventual obsoleto.  

Este abandono faz com que haja muito menos necessidade de reparações e restauros 

no mosteiro, levando a que defeitos de pequena escala, com o passar dos anos se tornem 

problemas graves, levando-o à condição de ruína que se encontra atualmente. 
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Fig. 93 e 94 – Plantas da região de influência e de elementos ligados ao mosteiro 

Legenda:  

- Área de influência pré intervenção                          

- Centros populacionais alvo mais próximos            

 

                    

Fig. 95 – (1) Capela Mortuária                                                         Fig. 96 – (2) Cemitério de Cête 

                                

Fig. 97 – (3) Espigueiros                                                                  Fig. 98 – (4) Campos de Cultivo                    
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3.3. Reflexão – Objetivo da intervenção 

 

É importante avaliar o conjunto monástico e a importância que este representa para 

o local onde está inserido. Conseguimos perceber que a pertinência que o mosteiro tem 

atualmente em nada se compara com a importância que outrora tivera durante os primeiros 

séculos do segundo milénio.  

Atualmente, existem apenas algumas dependências ligadas ao mosteiro, 

nomeadamente o cemitério, a capela mortuária, os terrenos agrícolas adjacentes e uma zona 

de armazenamento de cereais (fig. 95 a 98). 

A envolvente imediata que rodeia o mosteiro mantém-se inalterada, no entanto é 

importante que conjunto monástico não se limite apenas a influenciar essa envolvente. Um 

objetivo importante da intervenção será tornar a estrutura monástica num elemento 

importante para uma região mais alargada. Para isso pensamos que o melhor curso de ação 

será encontrar um programa que satisfaça as necessidades dos conjuntos habitacionais mais 

próximos (fig. 93 e 94). 

Depois de feitas análises à envolvente do conjunto monástico, decidimos tornar o 

Mosteiro de São Pedro de Cête num equipamento cultural para a freguesia, mais 

precisamente num auditório. Este programa irá satisfazer a necessidade de inúmeros grupos 

artísticos locais. Anteriormente estes grupos juntavam-se no centro cultural de Cête, no 

entanto esse espaço está atualmente sobrelotado, tendo-se tornado agora numa residência 

sénior. 

Vemos também que ao longo dos anos esta vertente cultural de Cête tem vindo a 

desaparecer, o que é preocupante pois é uma parte da identidade da comunidade. Como tal, 

é importante encorajar e dar meios para se formarem novos artistas. Tendo isto em conta 

propomos a criação de uma escola de teatro dentro do mosteiro. 

Para alcançar este objetivo iremos utilizar todo o conhecimento adquirido até agora, 

inclusive iremos tanto tomar uma posição de permanência como uma posição de 

transformação. 
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Fig. 99 – (1) Construção anexa sem cobertura                            Fig. 100 – (2) Vestígios de lajes interiores nas paredes 

    

Fig. 101 – (3) Estado exterior da parede                                           Fig. 102 – (4) Volume junto à sacristia 

           

Fig. 103 – (5) Piso térreo do volume adossado ao claustro                Fig. 104 – (6) Escada exterior 
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3.3.1 Reflexão – Estado de Conservação 

 

Sabemos então que as ações destrutivas das condições climatéricas acabam por levar 

a que pequenas imperfeições se transformem na destruição total de algumas zonas do 

mosteiro, algo que testemunhamos hoje.  

Começando pelas construções anexas, a sua maioria encontra-se em ruína total ou 

parcial. Só uma pequena porção dos volumes ainda têm cobertura. Onde não existem 

telhados as telhas encontram-se partidas no chão juntamente com vegetação (fig. 99). Na 

zona onde existiram dois pisos não encontramos qualquer vestígio do piso intermédio, a não 

ser marcações nas paredes, as quais se encontram repletas de musgo e vegetação (fig. 100). 

Existem poucos restos de reboco nas paredes de granito e dos vãos só sobram as proteções 

de metal e uma porta em madeira que se encontra muito danificada (fig. 101). 

Nas construções anexas ao claustro, vemos claramente um melhor tratamento das 

mesmas, no entanto o seu estado deverá ser igualmente considerado como ruína parcial. As 

paredes exteriores encontram-se relativamente intactas com poucos vestígios de vegetação. 

O volume junto à sacristia é o que se encontra em pior estado de conservação, não 

tem coberturas, lajes ou pavimentos. Temos apenas marcas nas paredes onde o piso outrora 

tivera existido (fig. 102). Ainda neste volume em semelhança com as construções anexas, 

encontramos muita humidade e vegetação tanto nas paredes como no chão. 

O outro volume adossado ao claustro é o único que conseguimos analisar o interior, 

apesar de se encontrar em más condições. Dentro do volume no piso térreo não encontramos 

qualquer pavimento, as paredes encontram-se maioritariamente caiadas de branco e o teto 

consiste na estrutura do primeiro piso (fig. 103). Neste piso encontramos vários elementos 

que nos levam à conclusão que ali teria existido uma adega (fig. 103). Para o piso superior 

existe uma escada exterior utilizável, mas em más condições (fig. 104).  
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Fig. 105 – (1) Paredes interiores em tabique, brancas                Fig. 106 – (2) Teto falso e paredes azuis         

 

      

Fig. 107 – (3) Patologias da Chaminé                                                     Fig. 108 – (4) Patologias interiores e estado do piso 

 

   

Fig. 109 – (5) Estado da cobertura                                                            
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No interior deste volume, encontramos paredes divisórias construídas em tabique, 

pintadas de branco (fig. 105). Os interiores das paredes exteriores em pedra encontram-se 

pintadas em azul e existem tetos falsos feitos em madeira também caiados de branco (fig. 

106). Existe uma chaminé na entrada que se encontra com muito desgaste e com muitas 

patologias no seu interior (fig. 107). É nesta zona do edifício onde ainda vamos encontrar 

vidro nos vãos e algumas portadas em madeira. Existem inúmeras zonas com humidade e 

patologias, tanto nas paredes como nas superfícies horizontais (fig. 108). 

Consideramos que a cobertura seja o elemento mais degradado, sendo o mais 

suscetível de sofrer danos devido às intempéries. Nos telhados que ainda hoje existem e que 

não foram restaurados, vemos falhas nas telhas o que terá levado ao apodrecimento da 

madeira estrutural (fig. 109) e eventualmente à sua ruína, isto introduzirá humidade e 

vegetação, que por si só são o suficiente para arruinar todo o resto dos interiores do edifício. 

As paredes exteriores (ainda em pé) feitas em alvenaria de granito constituem a 

estrutura primária do edifício, pela sua natureza robusta são os elementos que sobreviveram 

melhor à ação do tempo. Exteriormente onde não tinham proteção estão bem conservadas, 

no entanto no interior vemos musgo e vestígios de plantas para além de humidade. 

As paredes interiores (existentes) feitas em tabique resistem quando ainda perdura 

a cobertura para as proteger, no entanto manifestam também um desgaste brutal, restando 

apenas a sua estrutura, as tábuas verticais e os fasquios. Maior parte destas paredes têm 

humidade, musgo e plantas.  

Em relação às caixilharias, na maior parte do volume as molduras e as portadas em 

madeira não resistiram à passagem do tempo, persistindo apenas as proteções de ferro 

exteriores. Existem apenas cinco portas em muito más condições, partidas e cheias de 

humidade, algumas delas estão apenas encostadas às paredes devido às dobradiças estarem 

partidas ou simplesmente não existirem. 

Os pisos interiores onde o volume não tem telhado ruíram por completo. Mais tarde 

devem ter sido retiradas por mão humana. Consequentemente estes volumes parecem agora 

grandes depósitos de telhas partidas onde só há vegetação. O de piso existente encontra-se 

num estado muito frágil e perigoso (fig. 108) para além da presença de muitas tábuas partidas 

e lixo causado pelo desgaste dos rebocos interiores. A estrutura destes pisos consiste em 

vigas e barrotes de madeira com acabamento em soalho. 
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 Fig. 110 – Planta de patologias, Rés-do-chão                                  Fig. 111 – Planta de patologias, 1º Piso 

 

   

                                                           

                                                                                                         Mapa de Patologias  

        

                                                                               Degradação Material 

                                                                               Dano 1 – Deformação de Tetos 

                                                                                                         Dano 2 – Presença de Vegetação 

                                                                                                         Dano 3 – Presença de Humidade 

                                                                                                         Dano 4 – Degradação Generalizada 

            

                                                                                                        Danos na Cobertura  

                                                                                                        Dano 1 – Deformação e Torção 

                                                                                                        Dano 2 – Humidade na Madeira 

                                                                                                        Dano 3 – Queda da Cobertura 

  Fig. 112 – Planta de patologias, Cobertura                                                          
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Fig. 113 – Planta de 1º piso, identificação de espaços                  Fig. 114 – (1) Vista entre o claustro e as construções anexas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 115 – (2) Vista do piso superior para o claustro                    Fig. 116 – (3) Acesso da igreja á sacristia 

Fig. 117 – (4) Volume que separa o mosteiro do exterior 
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3.3.2 Reflexão – Funcionamento do Mosteiro 

 

Nesta reflexão achamos importante referir o funcionamento e as ligações que existem 

entre as várias partes do mosteiro. 

Em termos funcionais o mosteiro é bastante simples, o claustro é o elemento que liga 

a igreja à sacristia, às salas de oração e à biblioteca (fig. 115), funcionando também como 

espaço exterior, privado para os utilizadores do mosteiro. As restantes funcionalidades ainda 

ligadas ao claustro como os dormitórios e o refeitório só têm acesso pelo lado exterior do 

mosteiro criando assim uma separação entre o programa de culto e o programa de 

alojamento.  

O pátio exterior entre os volumes adossados ao claustro e os volumes separados do 

claustro (fig. 114) tem também um valor importante para o conjunto. É o elemento que liga 

os terrenos agrícolas ao mosteiro. As construções mais periféricas do mosteiro (fig. 117) 

serão as menos íntimas como oficinas, locais de armazenamento, latrinas e adegas. Estas 

construções apesar de separadas do corpo principal, vão promover unidade ao conjunto, pois 

de certa maneira separam as zonas mais íntimas do mundo exterior. 

No volume mais a sul (fig. 117) existem várias passagens entre divisões, no entanto, 

devido ao estado de deterioração no presente e à incerteza programática das mesmas não 

conseguimos indicar a sua importância para o funcionamento dessa zona do mosteiro. 

Com um caráter menos importante a nível de valor patrimonial, as zonas em ruína 

construídas na parte sul do conjunto apresentam uma importância ímpar para o que pode vir 

a ser a intervenção, dando-nos assim oportunidade para serem feitas as adições necessárias 

para a satisfazer. 

Concluindo, podemos então detetar vários graus de intimidade e também as 

diferentes fases de aproximação ao edifício dentro do conjunto monástico. estas serão 

importantes para nos ajudar a hierarquizar e organizar vários aspetos da intervenção, 

nomeadamente o tipo de ação a que devemos recorrer.    
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3.3.3 Reflexão - Conclusões 

 

Conseguimos detetar uma atitude dupla perante várias zonas do conjunto monástico 

(fig.118). Apesar da igreja, da sacristia e do claustro se encontrarem em boas condições, é 

de notar que todas as zonas do volume onde não foram feitas quaisquer intervenções com o 

fim de conservar o construído, se encontram num estado de degradação grave ou muito 

grave. Devemos então classificar o mosteiro como em estado de ruína, necessitando assim, 

de uma intervenção urgente tanto em termos funcionais como em termos estruturais. 

Esta dualidade entre o conjunto “igreja, sacristia e claustro”, com todo o resto do 

mosteiro, dá-nos pistas importantes de como intervir dentro deste património tendo em conta 

os valores de permanência e os valores de transformação. 

Iremos focar-nos em duas zonas especificas, na zona em estado grave de degradação, 

e na zona em estado muito grave de degradação (fig. 118). Iremos utilizar duas ações dentro 

da nossa intervenção. O primeiro grupo (fig. 119) será alvo das ações de permanência que 

já referimos, iremos efetuar obras de manutenção em todos os elementos que fazem parte 

da estrutura primária que servirão como suporte ao resto da intervenção. Iremos reabilitar 

as coberturas com sistemas de asnas em madeira, o interior será rebocado, impermeabilizado 

e isolado de modo a criar um ambiente confortável e adequado às necessidades do presente. 

As janelas serão substituídas, mas iremos manter a métrica original sem adicionar, subtrair, 

aumentar ou diminuir esses vãos de modo também a consolidar o conjunto. Os pisos 

intermédios serão construídos utilizando um sistema de vigas e revestimentos em madeira, 

daremos uso a tetos falsos para que se possa esconder o mais possível isolamentos, 

iluminação e infraestrutura técnica. No lado exterior iremos restaurar essas paredes ao seu 

estado original, eliminando todos os vestígios vegetais. 

No segundo grupo (fig. 121), será alvo de ações de transformação. Estes volumes 

já em ruínas serão demolidos, e a zona onde existem agora será utilizada para ampliar o 

mosteiro, com um volume que será destinado a albergar o programa excecional do auditório 

e espaço de espetáculos. Para isto iremos utilizar técnicas de construção atuais de modo a 

diferenciar este volume do resto do construído, mas ao mesmo tempo iremos manter a sua 

relação através da utilização de materiais usados à época, como por exemplo o granito. 
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                                                                                                      Legenda: 

 

                                                                                                       - Bom estado de conservação 

 

- Estado grave de degradação                                                                                                             

 

                                                                                                          - Estado muito grave de degradação 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118 – Planta dos diferentes estados de degradação 

 

 

 

       

Fig. 119 – Volume (1)                                                  Fig. 120 – Volume (2) 

            

Fig. 121 – Volume (3)                                     Fig. 122 – Volume (4) 
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3.4. Programa 

A intervenção tem como objetivo renovar o interesse da população local sobre o edi-

fício, sendo assim uma necessidade transformar o mosteiro em algo diferente e novo na fre-

guesia. Isto torna a escolha do programa especialmente importante, o que nos levou à escolha 

de um equipamento cultural que tenha utilidade para os habitantes locais, mas que ao mesmo 

tempo consiga atrair novas pessoas e estimular a economia local. 

Sendo feito o estudo sobre a freguesia de Cête e sobre as necessidades culturais que 

existem, e também uma pesquisa sobre o que já existiu, chegamos à conclusão de que o 

programa que mais se adequa ao mosteiro será uma escola de dança e teatro e um anfiteatro 

onde possam ser feitos espetáculos, tanto pelos alunos da escola como com artistas de fora 

da comunidade. Este programa irá prossupor salas de aulas práticas e teóricas, instalações 

sanitárias e balneários, local de refeições e o próprio anfiteatro com todas as suas dependên-

cias (receção, sala de espetáculos, teia, instalações sanitárias, camarins e bastidores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123 – Organigrama Funcional 
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Fig. 124 – Distribuição do Programa - piso 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125 – Distribuição do Programa – Piso 1 



 

113 
 

3.4.1. Organigrama Funcional 

 

Sobre as questões de funcionamento, as novas funções do mosteiro serão organizadas 

da seguinte maneira: todos os espaços que sejam relativos ao programa excecional do anfi-

teatro serão feitos no volume de ampliação ao mosteiro, sendo estas o anfiteatro, o palco, a 

teia, e as suas dependências como os camarins, os bastidores, a receção e as instalações sa-

nitárias. No volume que irá permanecer da construção do mosteiro serão feitas as divisões 

relativas ao funcionamento da escola de dança e teatro, sendo elas: as salas práticas e teóri-

cas, os balneários e o refeitório, que será apenas um local de tratamento de refeições que 

poderá servir tanto os alunos como os visitantes do anfiteatro. 

O local onde cada elemento da escola de dança e teatro é colocado depende muito 

das dimensões que estas parcelas têm. Utilizamos as divisões de maior dimensão para salas 

práticas devido à necessidade de um espaço mais amplo e as de menor dimensão para as 

salas teóricas. O refeitório e balneários tem sempre acesso pelo piso térreo. 

O funcionamento do auditório é muito simples, por um lado teremos a entrada para 

espectadores feita pela receção que dá acesso ao anfiteatro e por outro lado para os artistas 

teremos uma entrada de acesso mais a sul onde há ligação direta com os camarins e bastido-

res. 

A igreja, o claustro e a sacristia manterão o seu funcionamento e organização como 

até então. 
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                                                                                    Fig. 127 – Volume 1                              Fig. 128- Volume 2 

 

 

 

 

 

Fig. 126- Distribuição do tipo de ações                                               Fig. 129 – Volume 3 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fig. 131 – Volume 1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130 – Distribuição do tipo de ações                                               Fig. 132 – Volume 2                  
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3.5 Estratégia de Intervenção 

 

Tendo em consideração as atitudes de permanência e de transformação referidas 

anteriormente, iremos intervir no mosteiro tendo em conta os valores associados a cada 

atitude. Para isso iremos dividir os tipos de ações que iremos usar por grupos, consoante o 

estado de conservação também estudado numa fase anterior. 

O primeiro grupo (fig.126 a 129) será o foco da reabilitação onde, anteriormente se 

encontrava o programa de culto como bibliotecas e espaços de meditação. 

No segundo grupo de volumes, (fig. 130 a 132), onde anteriormente se encontravam 

as dependências e os anexos destinados ao apoio da atividade agrícola, será alvo de uma 

estratégia distinta para a intervenção, através de uma ampliação  

 

3.6 Projeto de Intervenção 

 

O projeto de intervenção visa preservar os valores patrimoniais, sendo o objetivo 

manter a identidade do mosteiro enquanto em simultâneo inserir novas funções no conjunto, 

do modo a dar-lhe um valor contemporâneo que será importante para trazer os habitantes 

locais novamente a esta estrutura. 

Para este efeito e estando o edifício monástico em diferentes estados de degradação, 

achamos importante diferenciar os dois modos de intervir que iremos utilizar. Um deles não 

será muito distinto da intervenção da DGEMN na zona da igreja com a reabilitação das 

coberturas e lajes, indo de encontro a uma atitude de permanência do mosteiro. A outra será 

a ampliação, esta indo mais de encontro a uma atitude transformadora e visto que este 

mosteiro já sofreu muitas intervenções deste género em toda a sua vida desde o século X, 

achamos adequado e importante para trazer uma nova vida ao conjunto. 

Para além disso o passado fornece-nos linhas guias tanto através de inúmeros outros 

casos espalhados por Portugal, mas também e sobretudo através da história deste edifício 

sendo essa a prova concreta de que se utilizada de forma adequada, estas ações interventivas 

serão a chave para a reinvenção deste património. 
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Fig. 133 -Planta piso 1, com vermelhos e amarelos (a azul zona a ser reabilitada) 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 134 – Corte / Alçado I I´ 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 135 – Corte / Alçado H H´ 
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3.6.1 Projeto de Reabilitação  

 

A necessidade da reabilitação tem um carácter obrigatório quando se trata de intervir 

nos conjuntos monásticos, sem este tipo de intervenção não seria possível a adequação deste 

mosteiro para a atualidade mantendo os valores patrimoniais de permanência referidos. 

Será um objetivo principal, a devolução das condições físicas e de habitabilidade 

desta zona do mosteiro, tendo em conta os novos coeficientes de confortabilidade e de 

eficiência energética que na data de origem ainda não existiam. 

O foco da reabilitação (fig.133 a 135) onde anteriormente se encontrava o programa 

de culto, como bibliotecas e espaços de meditação, pelas suas dimensões e pela sua disposi-

ção, será agora transformado em salas de aulas práticas de teatro e de dança com ligação aos 

respetivos balneários em cada piso.  

Nos interiores não nos iremos desviar do que terá sido usado quando foi contruído, 

devido ao facto das paredes exteriores terem uma grossura considerável, não achamos 

necessária a adição de isolamento térmico e, portanto, serão apenas restauradas ao estado 

original mantendo a sua linguagem e aspeto formal. Um elemento que nos ajudará a 

satisfazer as condições da atualidade será a utilização de tetos falsos em gesso cartonado, de 

forma a acomodar isolamentos e iluminação enquanto ao mesmo tempo dar-nos-á uma 

imagem simples e limpa dos interiores. 

Ainda sobre estes volumes, a zona destacada (fig. 135), apesar de não ter as 

dimensões necessárias para satisfazer as necessidades das aulas práticas, esta será reabilitada 

para salas de aulas teóricas. O mesmo tratamento será dado aos interiores.  

Iremos restaurar a chaminé e a escada exterior, pois para além de serem elementos 

muito interessantes e de continuarem a ter uma função para o conjunto, são igualmente parte 

identitária do mosteiro. 

Iremos transformar o piso zero, da antiga adega, num pequeno refeitório com uma 

copa para a preparação de refeições. 

Estes dois volumes têm vistas tanto para o interior do claustro a norte como para o 

exterior do mosteiro a sul. 
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Fig. 136 – Pormenor Construtivo, Cobertura / lajes / fachada  
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      Fig. 137 – Pormenor Construtivo, paredes 

 

 

 

Em termos de opções construtivas (fig. 136 e 137) na estrutura existente do mosteiro, 

toda a estrutura primária irá ser mantida, ou seja, todo o granito das paredes exteriores será 

mantido e restaurado onde houver fissuras. Essas paredes, no seu interior serão rebocadas à 

base de cal e com acabamento em gesso cartonado. As paredes interiores serão construídas 

com duas fiadas de tijolo de onze centímetros, com linóleo como isolamento acústico entre 

as fiadas. 

O piso interior será feito com vigas e barrotes de madeira e com um acabamento em 

soalho, iremos também colocar linóleo como isolamento acústico dentro do piso. 

Usaremos tetos falsos em gesso cartonado de maneira a esconder toda a infraestrutura 

elétrica tal como o isolamento térmico feito em poliestireno extrudido. A cobertura será feita 

com um telhado de duas águas com telha portuguesa e a sua estrutura será feita com asnas 

de madeira com elementos como a madre, as varas, os pendurais, as escoras e as pernas. Este 

elemento será construído tal como foi construído há séculos atrás, mas tendo em conta as 

necessidades de conforto atuais. 
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 Fig. 138 – Planta de rés do chão, (zona ampliada a vermelho) 

 

 

 

 

  Fig. 139 – Corte C C´ 

 

 

 

 

 

  Fig. 140 – Alçado com vermelhos e amarelos 

 

 

 

 

Fig. 141 – Corte / Alçado J J´ 
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3.6.2 Projeto de Ampliação 

 

A necessidade de uma ampliação como intervenção transformativa é essencial para 

a nova página na vida do mosteiro. Esta fase da intervenção, aliada à demolição de volumes 

num muito grave estado de degradação, irá dar uma nova imagem ao mosteiro. No entanto 

devemos continuar a ver esta ação como mais uma ampliação das muitas que já sofreu ao 

longo dos séculos. 

A ampliação será feita a partir do que resta da ruína e sobre o vazio que deixa após a 

sua demolição, fazendo com que este novo volume seja de certa forma a sua herança para a 

nova vida do mosteiro. Este pensamento será transversal para todo o conjunto, pois respeitar 

o que nos é trazido desde os séculos remotos da criação do mosteiro, é um fator 

impulsionador desta intervenção como um todo. 

Nesta parte da estrutura monástica, (fig. 138 a 141) encontramos os volumes que 

mais severamente sentem o efeito do tempo levando à adoção de uma estratégia diferente 

para a sua intervenção. Em primeiro lugar as parcelas a amarelo (fig. 140) serão demolidas, 

devido ao seu estado de conservação e também ao facto de não adicionarem nenhum valor à 

intervenção. Para além disso, o tratamento do local onde se encontravam será fundamental-

mente diferente do que existe atualmente. 

Neste volume (fig. 138) manteremos todas as relações já existentes com o resto do 

conjunto. Assim este volume dar-nos-á as linhas guias para a ampliação do mosteiro não 

fugindo dessas relações. Em planta iremos usar a largura do volume existente e iremos au-

mentar o seu comprimento para dar origem à zona do teatro. Não iremos aumentar o seu pé 

direito para que não se criem rivalidades com as construções antigas da igreja e da envol-

vente do claustro. 

Funções como balneários e camarins irão ser construídas a uma cota subterrânea (fig. 

139) em que o seu acesso aparecerá ao longo do edifício. Este volume é, em si próprio, o 

centro da intervenção transformadora, destinando-se para quando houver exibições ou espe-

táculos, e será também local para onde maior parte das pessoas se vai deslocar. Assim sendo, 

o pátio encostado ao claustro irá ser fundamental, é a entrada principal do mosteiro, e será 

mantida tal e qual. 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fig.142 – Pormenor Construtivo, fachada e fundação 
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Esse pátio manterá a forma que sempre teve desde o século XVI, pois acreditamos 

que a sua forma e a sua localização são ideais para dar as boas-vindas aos utilizadores do 

espaço e é também um bom local de articulação entre a igreja e o espaço interior do conjunto 

monástico. Será repavimentado de modo a conseguir orientar os seus visitantes, inclusive 

será instalada uma rampa de acesso ao auditório, tornando ainda mais percetível a dinâmica 

do espaço. Este grande pátio exterior será também o local ideal para agrupamentos ou festas 

que sejam feitas no exterior, pois têm uma boa exposição solar para além de uma vista alar-

gada para o campo de cultivo, sendo este outro testemunho da fundação do mosteiro funci-

onando como uma janela para o passado. Desta forma, manteremos todos os valores que 

encontramos no mosteiro, manteremos a sua monumentalidade e a sua identidade, e ao 

mesmo tempo transportamos o mosteiro para a atualidade respondendo às necessidades da 

contemporaneidade. 

Em termos construtivos (fig. 142 a 144), e para não fugir ao tema de reabilitação dos 

volumes menos danificados, a construção manter-se-á simples. As paredes exteriores serão 

feitas com recurso a um sistema de parede dupla com caixa de ar ventilada, a parede de 

dentro feita em betão e a de fora com bloco de granito, para que a linguagem exterior do 

edifício seja semelhante, mas ao mesmo tempo ligeiramente distinta do resto do conjunto 

para que consiga ser feita a distinção do que permaneceu do mosteiro e do que foi transfor-

mado. As paredes interiores serão feitas com duas fiadas de tijolo, como as que encontramos 

nos volumes reabilitados, mais uma vez para criar uma coerência construtiva ao longo de 

todo o mosteiro. 

Como o programa do auditório é muito sensível e exigente em termos de questões 

acústicas, foi necessária uma preocupação acrescida de reforçar este aspeto dentro do modelo 

construtivo, resultando em várias camadas de proteção e arranjo acústico, tanto nas paredes 

com isolamento, como com o uso de elementos de arranjo acústico mais uma vez nas paredes 

mas também no teto, para redirecionar o som para os espectadores e ao mesmo tempo evi-

tando a criação de superfícies planas e duras, que afetam de forma negativa a propagação e 

qualidade do 
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        Fig. 143 -Pormenor Construtivo, Fachada / Parede Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 144 -Pormenor Construtivo, porta de correr 
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Conclusão 

 

O património monástico em Portugal já passou por variadas fases durante a sua his-

tória, no entanto é nos dias de hoje que enfrenta uma realidade que até agora ainda não teria 

acontecido. Os seus desgastes, juntamente com a passagem do tempo, retiram o prestígio 

que estes conjuntos outrora tiveram. No entanto é importante tornar estes mosteiros nova-

mente em edifícios com uso para as populações locais, com intervenções criteriosas e que 

mantenham os valores destes conjuntos intactos. 

O maior problema destes edifícios é o seu abandono, consequência da má gestão 

destes monumentos por parte do Estado e de outras eventuais entidades que as tutelam. Outro 

ponto a criticar é frequente re-estruturação destas infraestruturas para fins de alojamento 

turístico, não sendo aproveitados para suprir as necessidades locais, quando existem muitos 

outros tipos de programas que seriam mais adequados para a população local residente. 

É perentório um melhor entendimento da história destes edifícios de forma a ser feita 

uma melhor intervenção tendo em conta também as necessidades locais, não dando apenas 

primazia a questões económicas.  

A presente dissertação propõe por isso, a utilização de uma metodologia bem hierar-

quizada e focada em conhecer o seu passado, mantendo os valores inerentes de antiguidade, 

de memória e de monumentalidade que fazem parte da identidade destes edifícios. Valores 

estes que só são percetíveis devido à qualidade construtiva praticada na época, sendo esta de 

certa maneira recuperada e reabilitada com o fim de ser novamente posta ao serviço da po-

pulação através de ações como a reabilitação e o restauro. 

Por outro lado, também chegamos à conclusão de que são necessários outros tipos de 

ações dentro destas intervenções, de forma a conseguirmos acomodar as necessidades atuais 

que na época de construção seriam inexistentes. A disposição dos interiores, geralmente 

muito degrada, será uma peça chave para a sua reorganização, dando oportunidade a ações 

transformadoras como a revitalização e a ampliação tornando possível uma maior variedade 

de programas com necessidades de dimensões maiores. 
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Fig. 145 e 146 – Esquissos de plantas e cortes 

 

 

 

 

 

 

Fig. 147 – Esquissos de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 148 e 149 – Esquissos de volumes e plantas 
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Fig. 150 e 151 – Esquissos de plantas e cortes / alçados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 152 – Esquissos de plantas e alçados / cortes 
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Fig. 153 – Esquissos de plantas e cortes / alçados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 154 e 155 – Esquissos de plantas, cortes / alçados e programa 
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Fig. 156 – Esquissos de pormenores construtivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 157 – Esquissos de pormenores construtivos 
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Fig. 158 – Maquete à escala 1/50 do existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 159 – Esquissos 1/200 da proposta 
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Fig. 160 – Esquissos 1/200 da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161 – Esquissos 1/200 da proposta 
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Fig. 162 – Planta de piso -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 163 – Planta do piso do rés-do-chão 
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Fig. 164 – Planta do piso 1 

 

Fig. 165 – Planta da cobertura 
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Fig. 166 – Alçado A-A` 

 

 

 

 

 

Fig. 167 – Corte B-B` 

 

 

 

 

 

Fig. 168 – Corte C-C` 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 169 – Alçado D-D` 
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Fig. 170 – Corte E-E` 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 171 – Alçado F-F`

 

Fig. 172 – Corte / Alçado G-G` 
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Fig. 173 – Corte I-I` 

 

 

 

 

 

 

Fig. 174 – Corte J-J` 

 

 

 

 

 

 

Fig. 175 – Corte K-K` 
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Fig. 176 – Perspetiva da entrada principal, 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 177 – Perspetiva da escada, 3D 
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Fig. 178 – Perspetiva 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 179 – Perspetiva do interior do auditório, 3D 
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Fig. 180 e 181 – Perspetiva interior das salas de aulas praticas, 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 182 e 183 – Perspetiva interior das salas de aulas praticas, 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 184 e 185 – Perspetiva interior das salas de aulas praticas, 3D 

 

 

 

 

 

 

Fig. 186 e 187 – Perspetiva interior das salas de aulas praticas, 3D 
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Fig. 188 – Painel sobre o Contexto histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 189 - Painel sobre o problema / questão 
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Fig. 190 - Painel sobre o conceito e sobre a estratégia construtiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 191 - Painel com os cortes do projeto 1 
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Fig. 192 - Painel com os cortes do projeto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 193 - Painel com as plantas do projeto  
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Fig. 194 - Painel de pormenores construtivos 1  
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Fig. 195 - Painel de pormenores construtivos 2 
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Fig. 196 - Painel de pormenores construtivos 3 
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Fig. 197 - Painel de pormenores construtivos 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 198 - Painel sobre o estado construtivo do existente  
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Fig. 199 - Painel com imagens da proposta 
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Fig. 200 e 201 – Boletim da DGEMN, capa e pág. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 202 e 203 – Boletim da DGEMN, pág. 43 e 50 
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Fig. 204 – Boletim da DGEMN, págs. 22 e 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 205 – Boletim da DGEMN, págs. 14 e 15 
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Fig. 206 e 207 – Boletim da DGEMN, págs. 59 e 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 208 – Boletim da DGEMN, pág. 66 
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