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Resumo 
 

 

Existem muitos monumentos com valor arquitetónico que se encontram em estado de 

degradação, o que exige estratégias de intervenção que assegurem a sua preservação. A 

presente investigação, focada no Mosteiro de Santo André de Rendufe, procura perceber de 

que forma uma intervenção no património arquitetónico motivada pela alteração funcional 

e consequente transformação física garante e possibilita a preservação de valores patrimo-

niais. O estudo centra-se em como uma transformação num monumento decorrida de qual-

quer tipo de intervenção consegue contribuir para a permanência dos valores que o deter-

minam como património. Procura-se assim investigar metodologias de reabilitação e os 

processos de transformação e de redefinição das caraterísticas espaciais e funcionais no 

património arquitetónico. 

Para a consolidação do tema, recorre-se ao estudo de referências teóricas e investigam-

se três casos de estudo: Torre de Mérola (Carles Enrich Studio); Neues Museum (David 

Chipperfield); e o Atelier Des Createurs (Nuno Valentim). Estes permitem analisar diferen-

tes metodologias e abordagens que garantem a preservação dos valores, não alterando a sua 

identidade. 

Formula-se, em conclusão, que a problemática reside em prevenir que o edifício seja 

esquecido e deixado ao abandono, tentando que o mesmo se prolongue no tempo, ainda 

que com diferente uso, mas sem perder os seus valores iniciais que o caraterizam. Através 

de intervenções cuidadas, procura-se dar resposta a novos usos sem comprometer a pree-

xistência, aproveitando programas e estruturas que possam acompanhar as novas necessi-

dades contemporâneas. Assim, espera-se com este trabalho valorizar o edifício existente e 

a preservação do património arquitetónico e histórico.   
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Abstract 
 

  

 

There are many monuments with architectural value that are in a state of degradation, 

which requires intervention strategies to ensure their preservation. The present investiga-

tion, focused on the Monastery of Santo André de Rendufe, seeks to understand how an 

intervention in the architectural heritage motivated by the functional change and conse-

quent physical transformation guarantees and enables the preservation of heritage values. 

The study focuses on how a transformation in a monument resulting from any type of inter-

vention can contribute to the permanence of the values that determine it as a heritage. 

Thus, we seek to investigate rehabilitation methodologies and the processes of transfor-

mation and redefinition of spatial and functional characteristics in the architectural herit-

age. 

For consolidation, the study of theoretical references is used and three case studies are 

investigated: Merola Tower (Carles Enrich Studio); Neues Museum (David Chipperfield); 

and the Atelier Des Createurs (Nuno Valentim). These examples allow us to analyze differ-

ent methodologies and approaches that guarantee the preservation of values, without 

changing their identity. 

In conclusion, the goal lies in preventing the building from being forgotten and aban-

doned, and therefore trying to extend it over time, albeit with different use, but without los-

ing its initial characteristic values. With careful interventions, we seek to provide new uses 

without compromising pre-existence, taking advantage of programs and structures that 

can keep up with new contemporary needs. Thus, it is expected with this work to value the 

existing building and the preservation of the architectural and historical heritage. 
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Introdução 
 

 

 

Nos dias de hoje, verificam-se inúmeros casos de abandono e ruína do património 

arquitetónico. Em Portugal existem vários mosteiros, que outrora eram locais de oração, 

geradores de cultura, portadores de vida e ativos nas atividades locais, e que atualmente 

não possuem qualquer tipo de ocupação, deixados à mercê do tempo.  

Com a extinção das ordens religiosas masculinas em 1834, Portugal assistiu à expul-

são dos monges das suas casas religiosas e ao consequente abandono destes mosteiros e 

conventos por todo o país. Muitos destes edifícios são transformados e utilizados para 

outros fins públicos (escolas, hospitais, colégios, quartéis, etc.), ou até mesmo para ha-

bitações, o que leva muitas vezes à sua destruição e descaraterização cultural e arquite-

tónica.  

Face a estes fenómenos e aos efeitos que deles advêm, surge a arquitetura como a 

disciplina que pode ser utilizada para solucionar esta problemática, em particular o 

abandono do património. A requalificação do património arquitetónico, quer nos centros 

das cidades quer nas periferias, deve ser prioritária e ter como base salvaguardar e pre-

servar os imóveis para dinamizar as áreas urbanas. O seu valor histórico e arquitetónico 

exige intervenções que assegurem a herança cultural intrínseca e estendam a sua vida 

útil.  

Vários arquitetos recorrem à reabilitação para assegurar que monumentos como o 

Mosteiro de Santo André de Rendufe sejam aproveitados e fiquem disponíveis ao públi-

co de forma a preservar e, em simultâneo, enriquecer a herança cultural nacional. Assim, 

com o presente estudo pretende-se analisar edifícios abandonados de elevada importân-

cia e valor patrimonial, através de uma intervenção cuidada de requalificação.  

Por outras palavras, a presente dissertação procura perceber de que forma se pode 

intervir num edifício abandonado com valor cultural, seguindo um método de interven-

ção que tem como base a reabilitação e a conservação, garantindo a preservação dos 

seus valores. Considera-se de vital importância o reajuste dos espaços a novos usos sem 

que se coloque em causa o valor patrimonial e histórico que estes edifícios carregam 

consigo ao longo dos anos.   



 

 
 

 

2 

O estudo em análise foi desenvolvido para o mestrado integrado em Arquitetura na 

Universidade Lusíada do Porto. Sendo o objeto de estudo o parcialmente abandonado 

Mosteiro de Santo André de Rendufe, em Amares (Braga), procura-se, através de uma 

intervenção, dar-lhe uma nova vida, enriquecendo e dinamizando tanto o mosteiro como 

a sua envolvente. Como tal, espera-se compreender os princípios gerais de intervenção 

no Património, perceber as relações que o mosteiro estabelece com o território e enten-

der como é que uma transformação decorrida de qualquer tipo de intervenção que se 

realize num monumento consegue ainda assim contribuir para a permanência dos valo-

res que o determinam como património. 

Com base no caso de estudo, procura-se perceber qual a melhor forma de guiar uma 

intervenção no património de maneira a adaptar estes edifícios à contemporaneidade. O 

primeiro objetivo passa por perceber a herança cultural deixada pelos mosteiros ao lon-

go dos anos. Por outro lado, perceber o edifício e de que forma é possível intervir de 

forma ajustada sem o descaraterizar, trazendo ao edifício uma nova unidade. O estudo 

visa ainda encontrar um programa que satisfaça os requisitos atuais do local e que, atra-

vés de intervenção cuidada, prolongue o edifício no seu tempo útil. 

Para o presente projeto, foram utilizadas diferentes ferramentas para a sua interven-

ção. Inicialmente, foi necessário visitar o local para melhor entender o objeto, a sua en-

volvente e como interage com o meio, pelo que se procedeu à recolha de dados, nomea-

damente o seu levantamento fotográfico e dimensional. A análise histórica e social atra-

vés da pesquisa e análise de referências na literatura foi também essencial para compre-

ender a origem, o estado de conservação e as alterações sofridas ao longo do tempo. Em 

seguida, foi feita a leitura de alguns autores que tratam a temática do património arqui-

tetónico, como Helena Barranha, Pedro Vaz e Françoise Choay, com o objetivo de me-

lhor compreender as teorias e as metodologias de classificação, intervenção e salva-

guarda do património.  

Após esta leitura, e visto que estamos a intervir no património arquitetónico, foi ne-

cessário analisar as cartas e convenções patrimoniais, como a carta de Atenas, carta de 

Veneza, carta de Cracóvia e documento de Nara. Esta análise permitiu-nos compreender 

melhor os modelos de intervenção que servem de base para guiar uma intervenção no 

património arquitetónico.  

Nesta problemática, foram ainda analisados três casos de estudo que apresentam di-

ferentes interpretações e metodologias de intervenção no património arquitetónico. Ex-
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plorar múltiplas obras que resultaram de métodos de idealização e desenvolvimento dis-

tintos é de caráter enriquecedor para os processos criativos de qualquer artista.  

Após esta etapa, prosseguiu-se à modelação tridimensional do edifício, utilizando 

um software de modelação digital (AutoCAD). Este processo permitiu obter a represen-

tação digital do espaço, quer para análise, quer para manipulação do objeto de interven-

ção.  

Para concluir, o trabalho apresentado é o resultado da combinação do processo cria-

tivo com todas as etapas realizadas, de forma que a estratégia de intervenção respondes-

se a uma problemática que é popular nos dias de hoje. 

Desta forma, o documento foi organizado em vários capítulos, começando com o 

Capítulo 1 - Contextualização, Capítulo 2 - Intervenção no património, Capítulo 3 - 

Mosteiro de Santo André de Rendufe e Capítulo 4 - Projeto: Reabilitação do Mosteiro 

Santo André de Rendufe. 

No primeiro capítulo é realizada uma análise geral da problemática a analisar e co-

mo a arquitetura (e a reabilitação) surge como resposta aos desafios atuais. Esta análise 

permite entender melhor os monumentos, nomeadamente mosteiros, as suas histórias e 

funções e de que forma é possível reaproveitar estes patrimónios e dar-lhes uma segun-

da “vida”. Analisa-se ainda o conceito de ruína e as diferentes teorias de intervenção no 

património, através dos seus principais teóricos. Procura-se também apurar estas teorias 

através da leitura das cartas e convenções patrimoniais e definir a metodologia de inter-

venção adequada através da leitura de metodologias desenvolvidas por teóricos.  

No segundo capítulo procura-se analisar as teorias acerca da intervenção no patri-

mónio, assim como os conceitos e as formas de reabilitação comuns nos dias atuais. É 

importante conhecer e entender diferentes interpretações no património e metodologias 

desenvolvidas por diferentes arquitetos, pelo que, como ponto de partida, apresentam-se 

três casos de estudo pelo olhar de três arquitetos distintos na sua forma de projetar. 

O terceiro capítulo consiste na análise aprofundada do caso de estudo abordado, o 

Mosteiro de Santo André de Rendufe, em particular a sua origem e história, local e en-

volvente, caraterísticas arquitetónicas e a sua evolução ao longo do tempo. São também 

apresentadas as suas intervenções (ou propostas de intervenções) realizadas anterior-

mente, e de que forma influenciaram o presente trabalho. 

No quarto capítulo expõe-se a componente prática do presente trabalho, que consiste 

na intervenção realizada no Mosteiro de Santo André de Rendufe, localizado na cidade 
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de Braga. Nesta secção, colocaram-se em prática os critérios e conceitos abordados nos 

capítulos anteriores, apresentando-se o processo criativo, as abordagens e metodologias 

aplicadas, assim como os principais resultados de tais intervenções. 
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Capítulo 1 - Contextualização 
 

 

 

É notório o significado dos bens patrimoniais que nos são deixados ao longo das diver-

sas gerações. É com base no cuidado e na salvaguarda destes bens que nos certificamos da 

presença de um legado para as gerações seguintes. No caso do património arquitetónico, 

este assume uma grande importância local a nível económico, social, cultural etc. No que 

toca a monumentos históricos, estes assumem uma ligação entre o presente e o passado, 

devido à sua carga de memória. É esta memória que nos permite lembrar do passado, é esta 

lembrança que nos faz compreender também a nossa identidade e com isto perceber a nos-

sa história e o nosso percurso. A partir dos monumentos, temos acesso a tudo isto, eles 

próprios contam uma história, sendo que através deles conseguimos perceber determinadas 

práticas e costumes da sociedade. No caso dos monumentos religiosos que chegaram até 

aos dias de hoje, são utilizados por uns para o culto e para outros são grandes marcos da 

arquitetura que definem métodos e formas de construção de determinada época.  

Por outro lado, temos também construções que marcam de forma negativa determina-

dos acontecimentos da história. Apesar disso, são tudo construções que carregam valores 

arquitetónico, artístico e histórico, assim como autenticidade e identidade. É claro que esta 

memória ligada ao património arquitetónico não está somente ligada a grandes edifícios. 

Podemos também observar pequenas construções que assumem grande importância na His-

tória e na Arquitetura. Desta forma é importante preservar e salvaguardar estes testemu-

nhos que são os bens patrimoniais, de modo que estes sejam contemplados pelas futuras 

gerações. Tal pode ser conseguido inicialmente por teorias sobre o património e, mais tarde, 

por cartas e convenções, de modo a definir metodologias de intervenção no património sem 

que este perca os seus valores.   
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1.1. Outrora Património, Agora uma Ruína 

Património é o “Conjunto de bens herdados do passado; herança comum.” (Barranha, 

Helena, 2016: 26) 

No seu sentido mais amplo, podemos definir Património como o conjunto de bens que     

recebemos dos nossos antepassados. Em Arquitetura, podemos definir património arquite-

tónico como o conjunto de bens edificados que cada sociedade atribui ou reconhece um 

valor cultural. Assim, o património está ligado a determinada sociedade o que o torna um 

reflexo da mesma, fazendo com que este assuma um valor de identidade e de memória de 

uma comunidade. No entanto, património não é só aquilo que nos é deixado pelas gerações 

passadas, que nós herdamos, é também o legado que vamos deixar para as gerações futuras.     

“Património é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os 

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

lorização do património é, assim, um processo relacionado com a selecção de valores.” 

(Carta de Cracóvia, 2000: 5) 

É esta herança patrimonial que nos permite não só conhecer melhor o passado, como 

também ser utilizada como recurso no que diz respeito a manter o futuro. Através do pa-

trimónio, podemos gerar desenvolvimento num determinado local, de forma que este as-

suma uma capacidade de gerar desenvolvimento a nível cultural, económico e social para 

as gerações futuras. Neste ponto de vista podemos considerar o património como um pro-

duto potencializador de memória e identidade. É nesta valorização dos monumentos, man-

tendo-os ativos nos dias de hoje e no futuro, que surge o valor de memória de uma comu-

nidade. “Nós podemos viver sem arquitetura, adorar o nosso Deus sem ela, mas sem ela 

não podemos recordar” (Ruskin em Choay, 2014: 147). Para Ruskin, o monumento históri-

co serve de suporte à memória, tornando o elemento significativo para a identidade do Ser 

humano.  

“Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores actu-

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

Cracóvia, 2000: 6). 

 É na identidade, neste conjunto de caraterísticas próprias e exclusivas, que nos reve-

mos, que temos a sensação de pertença. Assim, património e memória têm a qualidade de 

criar vínculos de identidade, pertença e de responsabilidade nas relações que temos com 

locais ou edifícios de caráter público ou privado.  
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As construções do passado, locais ou monumentos, são um retrato da forma de projetar, 

dos costumes, experiências culturais, da estética e técnicas das populações. O conceito de 

identidade relaciona-se também com o conceito de autenticidade, isto é, quando o patrimó-

nio se assume autêntico e legítimo a determinada cultura. Assim sendo, a definição da pa-

lavra autenticidade está diretamente relacionada com a verdade das coisas.  

É indissociável a relação entre património e monumento - podemos dizer que muitas 

vezes o conceito de património no passado foi denominado de “antiguidade” e recentemen-

te de “monumento histórico”, porém atualmente estas expressões assumem diferentes sig-

nificados. A palavra monumento do latim monumentum, que deriva da palavra monere, es-

tá ligada à memória e a recordar. É com Alois Riegl, em 1903, no seu “O Culto Moderno 

dos Monumentos” que se aborda mais aprofundadamente a temática dos monumentos, on-

de é feita a distinção entre “monumento” e “monumento histórico”. (Choay, 2014: 17)  

“A especificidade do monumento pretende-se então, precisamente com o seu modo de 

ação sobre a memória. Não só ele a trabalha, como também a mobiliza pela mediação da 

afetividade, de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar á maneira do presente.” (Cho-

ay, 2014: 17) 

Por outras palavras, o monumento tem nele uma carga de memória, é um objeto que foi 

criado intencionalmente pela sociedade com o intuito de recordar algo. Sob outra perspeti-

va, temos o monumento histórico que não assume uma intencionalidade no momento da 

sua criação. Este é criado, e devido a um acontecimento posterior, é-lhe atribuído o valor 

de monumento. 

“Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um 

suporte da memória. Nele, a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com ac-

tos e pensamentos humanos, associados ao curso da história e, todavia, acessíveis a todos.” 

(Carta de Cracóvia, 2000: 6) 

Por outro lado, existe também uma ligação entre o monumento, a memória, a ruína e o 

património, e todos estes apontam para o passado, para algo que já existiu num determina-

do local. Estando assim ligada ao património, a ruína assume um papel importante nas nos-

sas vidas e cidades, pois representa o passar do tempo nos edifícios. 

“O edifício em ruínas é um remanescente e um portal para o passado; a sua decadência 

é uma memória concreta da passagem do tempo. E, no entanto, por definição, sobrevive, 

de certa forma; deve haver uma certa quantidade (talvez indeterminada) de uma estrutura 

construída ainda em pé para que possamos nos referir a ela como uma ruína e não apenas 

como um monte de escombros.” (DILLON, B 2014: 11).  
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Assim, a ruína é uma representação da passagem do tempo, mas revela na sua forma a 

capacidade de a arquitetura comunicar e absorver as memórias e valores de cada constru-

ção.  

Através de vários fatores, a ruína acaba por ser o resultado do Homem ou da ação ero-

siva do tempo. O agente Natureza tem a sua interferência no que toca à degradação através 

do fator Tempo que se traduz numa degradação gradual do espaço ou através de uma catás-

trofe natural. Temos também o Homem que se relaciona com o abandono e a falta de ma-

nutenção que leva a destruição do edifício. É através destes fatores que, ao longo do tempo, 

a ruína vai assumindo novas formas, formas estas onde só permanecem os elementos mais 

resistentes. É nesta linha ténue que a certa altura não se sabe bem distinguir entre a nature-

za e a ruína, pois a ruína passa a fazer parte da natureza. A apropriação por parte da nature-

za faz com que este espaço volte ao seu estado inicial e é aqui que surge o arquiteto. 

“(…) las Ruinas representan para el arquitecto, de forma ejemplar y enigmática, la sín-

tesis artística más fortuita y perfecta que puede resultar de la colaboración entre el hombre, 

el tiempo y la historia (...)” (Ustárroz, 1997: 33)  

O interesse do arquiteto pela ruína já atravessou muitas gerações ao longo da história 

da arquitetura, história esta que tem sido construída em cima das obras do passado, através 

da observação e do interesse pela ruína. O interesse pela ruína surge com maior veemência 

por volta do século XVIII, ligada à pintura, de forma a retratar edifícios em retratos por-

menorizados, conhecidos como Veduta. Este tema ganha força nos anos seguintes, época 

das Luzes, mais conhecida como Iluminismo, onde este tema participa no reconhecimento 

teórico dos temas da conservação e restauro dos monumentos arquitetónicos.  A temática 

de intervenção na ruína sempre gerou alguma controvérsia na forma de intervir na ruína. 

Se por um lado tínhamos a visão de que não se devia mexer na ruína, apenas salvaguardá-

la, temos por outro lado a ideia de intervir através da reconstituição da forma original do 

edifício.  

John Ruskin apoiava a ideia de apenas salvaguardar o edifício no seu todo de forma a 

manter a sua identidade. “O projeto restaurado é absurdo. Restaurar é impossível. Tanto 

como dar vida a um morto.”  (Ruskin em Choay, 2014: 159) Ao mesmo tempo, temos Vi-

ollet Le Duc que defendia a ideia oposta, a da intervenção. A ruína era vista como algo ne-

gativo para a cidade ou mesmo para o país, pois estava a expor uma ideia de fragilidade, a 

perda de função de um edifício e o seu abandono. “Restaurar um edifício é restabelecê-lo 

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

2014: 160) 
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1.2. Teorias de intervenção sobre o Património  

O conceito de Património dos dias de hoje teve os seus primeiros passos no século 

XVIII. Até então o mais comum era os edifícios serem demolidos quando perdessem a sua 

função e deixassem de ter utilidade para a sociedade. Os edifícios históricos que permane-

ceram inalterados até aos dias de hoje deve-se ao facto de terem mantido o seu uso, o que 

fez com que fossem preservados.  

Por outro lado, existem edifícios que foram demolidos, outros assumem o caráter de ru-

ína e ainda edifícios que mantiveram a sua função, mas foram sofrendo alterações ao longo 

do tempo. “(…) en muchas ocasiones los grandes arquitectos del Renacimiento, sin ningún 

pudor, destruían edificios romanos y aprovechaban sus piedras si tenian la oportunidad de 

elevar otros nuevos, pues se autojustificaban por los cambios de funcionalidades.” (Rivera 

Javier, 2008: 41) 

O século XVIII trouxe uma evolução no pensamento científico providenciando uma 

distinção entre a modernidade e o passado histórico. A redescoberta da antiguidade clássi-

ca fez com que se olhe de uma forma mais cuidada para os valores históricos. 

“Pouco a pouco, as antiguidades adquirem uma nova coerência visual e semântica que 

confirma o trabalho epistémico do esclarecido século XVIII e do seu projecto de democra-

tização do saber. O Museu, que recebe o seu nome quase na mesma altura que o monumen-

to histórico, institucionaliza a conservação material das pinturas, das esculturas e dos ob-

jectos de arte antigos e prepara a via da conservação dos monumentos da arquitectura.” 

(Choay, François, 2014: 66) Desta forma a Europa ganha interesse, e começa assim a pes-

quisa da antiguidade clássica. Foram feitas em Pompeia escavações arqueológicas que 

permitiram um conhecimento mais aprofundado da história. A nível artístico temos Giova-

nni Battista Piranesi e Hubert Robert que, através dos seus quadros, admiravam o culto dos 

edifícios históricos e enalteciam o conceito de monumento. 
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Figura  1. Veduta del Tempio de Giove Tonante. 

 

É com a Revolução Francesa em 1789 que acontece o momento de viragem, no que to-

ca à ideia de património cultural assim como a conhecemos hoje em dia. Com os constan-

tes ataques de vandalismo e pilhagens por partes dos revolucionários aos bens (móveis e 

imóveis), a França viu-se obrigada a promover o interesse dos cidadãos pelos monumentos, 

e assim verifica-se a interferência do estado na sua salvaguarda do património. Nasce as-

sim, em 1794, um decreto que declara: - “Los ciudadanos no son más que los depositarios 

de un bien del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros y los escla-

vos detestan la ciência y destruyen las obras de arte, los hombres libres las aman y las con-

servan”. (Rivera, Javier, 2008: 125) 

Desta forma dá-se início ao diálogo acerca das metodologias de intervenção nos mo-

numentos assim como a necessidade de salvaguarda dos monumentos. As obras arquitetó-

nicas ganham para a sociedade um valor histórico e afetivo, e é então que surge a primeira 

comissão dos monumentos históricos. É nesta fase da história que surge a ideia de Patri-

mónio Arquitetónico mais idêntica à ideia que temos atualmente na sociedade contempo-

rânea. 

Nesta sequência surge, na segunda metade do século XVIII em Inglaterra, a revolução 

industrial que se prolonga até ao século XIX. Este período foi um momento de grande 

avanço e desenvolvimento a nível tecnológico, científico e arquitetónico. “Enquanto pro-

cesso irremediável, a industrialização do mundo contribuiu, por um lado, para generalizar e 

acelerar as legislações de protecção do monumento histórico e, por outro, para fazer do res-

tauro uma disciplina autónoma, solidária com os progressos da história da arte” (Choay, 

Françoise, 2014: 137)    

No início do segundo quartel do século XIX, surge em França a Comissão dos Monu-

mentos Históricos que tinha como objetivo inventariar, classificar e salvaguardar edifícios 
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com valor nacional. Quando se conservavam estes edifícios, tinha-se como objetivo recu-

perá-los de forma a espelharem a época em que foram edificados.  

Aparecem assim duas teorias acerca do restauro, a primeira, Teoria do Restauro Estilís-

tico, intervencionista, concebida por Viollet-Le-Duc que defendia que aos monumentos 

deveria ser-lhes retirado todos os elementos que lhes foram acrescentados e que deveria ser 

feito um restauro ao estilo original. A segunda, o Restauro Anti-intervencionista, idealiza-

do por Jonh Ruskin, afirmava que o homem não tinha o direito de intervir nos monumentos, 

a menos que seja uma intervenção mínima como de uma moleta se tratasse. Este pensa-

mento procura a não intervenção e busca a beleza da ruína. Estes dois pensamentos com-

pletamente opostos, deram origem a vários debates e a novos pontos de vista. 

 

Camillo Boito  

 

Com o passar do tempo e com o avanço da arqueologia e da história das artes, as ideias 

teóricas de Viollet-Le-Duc começam a ser postas em causa e a perder força perante o sur-

gimento de um método mais recente. Este novo pensamento relativo ao restauro surge em 

Itália através de Camillo Boito.  

Arquiteto italiano, cuja sua obra e o seu pensamento, foi buscar a França e aos restantes 

países europeus uma grande influência. Os princípios de Viollet tiveram grande impacto 

em Itália, sendo utilizados com base de vários restauros ao longo do país. As ideias de Boi-

to surgem de forma a ir buscar o melhor dos dois mundos entre Viollet-Le-Duc e Ruskin. 

Assim, surge por parte de Boito uma ideia de intervenção intermédia que viria mais tarde 

servir de base para as teorias atuais.  
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Figura  2. Camillo Boito 

 

Desta forma Boito procura conciliar e harmonizar as teorias conservadoras de Ruskin e 

a procura pela reconstrução por parte de Viollet-Le-Duc. Inicialmente formulou as suas 

ideias em “Conservare o Restaurare”, inserido no seu estudo “Questione pratiche di belli 

arti” em 1893, onde elabora o seu pensamento acerca da conservação dos monumentos his-

tóricos onde a noção de autenticidade está sempre presente, pois, segundo o autor, não se 

deve preservar só o edifício, mas sim todos os acrescentos que lhe foram feitos ao longo da 

sua vida. Esta ideia vem de Ruskin que afirma que a intervenção dos monumentos deve 

estar assente na noção de autenticidade, não se devendo assim preservar apenas o edifício 

supostamente original, mas sim todos os elementos que lhe foram agregados ao longo do 

tempo. 

Relativamente a Viollet-Le-Duc, Boito vai buscar a ideia de que o presente tem priori-

dade sobre o passado focando, assim, no restauro. Porém, este só deve ser aplicado, quan-

do não há outra opção se não intervir no monumento. É claro que a junção destas duas teo-

rias, de Ruskin e Viollet-Le-Duc, por parte de Boito poderia conduzir a uma conceção 

complexa do restauro. Para o autor, uma vez que se assume o restauro, este deve assumir a 

sua individualidade, ou seja, deve ser notado de forma clara. Desta forma a intervenção 

deve-se fazer diferenciar do edifício original através de materiais e cores diferentes. Boito 

salienta também três tipos de intervenções que devem ser feitas de acordo com o estilo e a 

idade do edifício a intervir.  
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Recomenda um restauro arqueológico para os monumentos da antiguidade, que atente 

principalmente na exatidão científica, sendo que em termos de reconstrução considera so-

mente a massa e o volume, desatendendo o tratamento das superfícies e ornamentações. 

Apresenta um restauro pitoresco para os monumentos góticos, cujo principal objetivo foca-

se no esqueleto (ossatura) do edifício, deixando assim a estatuária e a decoração à sua ruína. 

Por último, temos o restauro arquitetónico destinado aos monumentos clássicos e barrocos, 

que atende ao edifício na sua totalidade. É notório que os conceitos de autenticidade, hie-

rarquia de intervenção e estilo de restauro possibilitaram a Camillo Boito determinar os 

princípios críticos do restauro.  

 

Alois Riegl 

 

Em 1902, Riegl é encarregue de dirigir a comissão austríaca dos monumentos histórico, 

em que uma das suas tarefas fundamentais abarcava na criação de uma nova legislação de 

salvaguarda do património. Surge assim em 1903, por parte de Alois Riegl, o “O Culto 

Moderno dos Monumentos”, onde procura-se identificar e designar os valores atribuídos 

aos monumentos históricos. Este artigo procura inicialmente diferenciar o conceito de mo-

numento e monumento histórico. A análise dos monumentos histórico é feita através de 

dois conjuntos de valores, por um lado o valor de memória conectado ao passado e à me-

mória, e por outro lado os valores de contemporaneidade relativos ao presente. 
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Figura  3. Alois Riegl 

 

Os valores de memória, segundo Riegl, são classificados em Valor de memória intenci-

onal, Valor não intencional e Valor de antiguidade. “O Valor de memória intencional tem 

em geral, desde o início, quer dizer, desde a edificação do monumento com um fim especí-

fico, de fazer que, em certa medida, um momento nunca se torne passado, tem de mantê-lo 

sempre presente e vivo na consciência dos vindouros.” (RIEGL, Alois, 2020: 42). Desta 

forma, os valores estão atribuídos a um monumento que foi construído para manter viva a 

memória de uma determinada pessoa ou acontecimento. 

O Valor histórico é mais importante quanto mais claro for o estado do monumento após 

ter sido finalizado. A diferença entre este e o valor intencional é que estas identificações 

são realizadas em diferentes momentos da história do monumento: uma no momento da 

sua criação; e outra na contemporaneidade em relação à sua criação. “Para o valor histórico, 

não se trata de conservar as marcas da idade, as modificações provocadas pelos influxos da 

natureza ao longo do tempo transcorrido desde a génese, tais marcas são-lhe no mínimo 

indiferentes, quando não incómodas; trata-se antes de preservar apenas um documento fal-

sificado o menos possível para uma actividade futura de aperfeiçoamento por parte da in-

vestigação histórico-artística.” (RIEGL, Alois, 2020: 35).    
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O Valor de antiguidade “trai-se à primeira vista pelo aspecto não moderno.” (RIEGL, 

Alois, 2020: 27). “Quando o mais importante é a idade do monumento, as marcas da pas-

sagem do tempo mostram o quão antigo o monumento é, e isso dá-lhe valor e define a sua 

antiguidade. (…) contudo, impõe-se de longe com maior eficácia através do efeito percep-

tível aos sentidos, menos violento e mais óptico que háptico, da destruição da superfície 

(erosão, pátina), além dos cantos e as esquinas gastas e coisas desse género, onde se dá a 

ver o trabalho de dissolução operado pela natureza, sem dúvida lento, mas certo e incessan-

te, regular e, por isso, irresistível.” (RIEGL, Alois, 2020: 29). Este valor faz notar a sua 

vivência, intocável ao longo dos tempos, seguindo assim as ideias defendidas por John 

Ruskin.     

Por outro lado, temos o campo da contemporaneidade, onde seria feito um julgamento 

subjetivo, pois seria o homem moderno a fazer a atribuição destes valores que, conforme as 

épocas, se vão alterando. Neste conjunto, estão inseridos o Valor de uso e o Valor artístico, 

porém este último está subdividido em Valor de novidade e Valor artístico relativo.  

No Valor de uso, procura-se manter o monumento, de forma a encontrar novas funções 

para o monumento antigo para o manter ativo. Por isso, um edifício antigo, por exemplo, 

que ainda hoje está em uso prático, deve ser conservado em boas condições relativamente 

às pessoas que o utilizam. (RIEGL, Alois, 2020: 44) Muitas das vezes pode procurar-se 

novas funções ou fazer com que o seu uso original se mantenha. Esta intervenção não pro-

cura manter o caráter de antiguidade do monumento, pelo contrário procura manter a habi-

tabilidade e a segurança para os seus utilizadores. Segundo Riegl, o Valor de uso é “igual-

mente inerente a todos os monumentos históricos, quer tenham conservado seu papel me-

morial original e as suas antigas funções, quer tenham recebido novos destinos” (Choay, 

Françoise, 2014: 171) 

O Valor de novidade está associado à sociedade, ao gosto da grande maioria, onde im-

pera a admiração pela aparência nova e fresca de uma obra formada recentemente. “O 

Vulgo alegrou-se desde sempre com aquilo que se dava manifestamente como novo” (RI-

EGL, Alois, 2020: 49).  Segundo Riegl, este valor atende a atitude de conceder ao novo 

uma superioridade sobre o antigo. Esta atitude está de tal forma enraizada na sociedade que 

permanece até aos dias de hoje. “Que se substitua um canto de um móvel gasto por um no-

vo, que se remova o estuque enegrecido de um muro e se aplique um novo” (RIEGL, Alois, 

2020: 50).   

O Valor artístico relativo vê a sua caraterização ser realizada no presente, pelo que é 

subjetiva, pois varia consoante as épocas em que nos encontramos. Este valor está ligado à 
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capacidade que o monumento antigo tem de sensibilizar o homem moderno. Mesmo tendo 

sido concebido numa época em que a forma artística era diferente da atual, as suas carate-

rísticas de conceção como a forma ou cor do monumento fazem com que este seja capaz de 

satisfazer a forma artística atual.  “Estriba-se a possibilidade de que obras de gerações an-

teriores possam ser apreciadas não só como testemunhos da vitória sobre a natureza através 

da força humana, criadora, como também possam ser apreciadas a respeito da concepção, 

forma e cor que são especificamente as delas.” (RIEGL, Alois, 2020: 58).    

 

Cesari Brandi 

 

A Segunda Guerra Mundial destruiu grande parte das cidades europeias, incluindo os 

seus edifícios. Com a urgente necessidade de reerguer as cidades, esqueceu-se dos métodos 

criados até então. Estes novos métodos deram origem a novos debates sobre práticas de 

intervenção. 

Nesta altura surge a “Teoria do Restauro” de Cesari Brandi, que debate sobre a impor-

tância do valor histórico e valor estético dos edifícios e defende ainda a importância dos 

acrescentos feitos aos edifícios como forma de perceber a sua evolução no tempo. Na ótica 

de Brandi, o restauro critico está assente numa metodologia que se centra inicialmente nu-

ma base científica e histórica. Assim, resulta num esclarecimento da autenticidade da obra, 

de forma a perceber os materiais utilizados, a evolução do monumento e a sua história. É 

através destes estudos que se estabelecem os critérios e as metodologias de restauro a ter 

em conta. 

“Na sua produção teórica, Brandi reputava de insubstituível o papel da ciência na acti-

vidade do restauro, mas sempre subordinada à abordagem crítica do operador, dentro da 

linha metodológica de primeiro a cabeça depois as mãos.” (Vaz, Pedro, 2015: 171) Na sua 

obra, Brandi sublinha a importância de salvaguardar a autenticidade do monumento. Para 

Brandi, em qualquer intervenção, é a obra de arte que condiciona o restauro e não o oposto. 

Assim, assume desde logo a importância da matéria original, a influência e o valor de todas 

as marcas históricas presentes no objeto. Destaca a importância de que qualquer interven-

ção no património deve ser feita de forma a pensar na sua reversibilidade, no caso de novas 

operações no futuro, e a facilitar a manutenção. 
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Cartas/Convenções internacionais  

 

No início do século XX, manifestou-se na Europa a vontade de criar um modelo de in-

tervenção que servisse como base para guiar ações de restauro no património arquitetónico. 

Estes princípios de intervenção iniciam-se na Europa, mas com o tempo alongam-se ao res-

to do mundo. É nesta altura que surgem instituições internacionais como a UNESCO (Or-

ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o ICCROM (Centro 

Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais), e o ICO-

MOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), e outros, que organizam eventos 

entre as nações, de ondem resultam as Cartas Patrimoniais.         

Da mesma forma que o conceito de restauro evolui ao longo do tempo, também o con-

ceito de património sofreu algumas alterações, tendo sido alargado. O monumento históri-

co passa a ser analisado, não como um objeto único, mas sim como parte integrante de um 

conjunto histórico.  

“As cartas patrimoniais são fruto da discussão de um determinado momento. Antes de 

tudo, não têm a pretensão de ser um sistema teórico desenvolvido de maneira extensa e 

com absoluto rigor, nem de expor toda a fundamentação teórica do período. As cartas são 

documentos concisos e sintetizam os pontos a respeito dos quais foi possível obter consen-

so, oferecendo indicações de caráter geral. O seu caráter é, portanto, indicativo ou, no má-

ximo, prescritivo.” (KÜHL, 2010: 289). 

 

Carta de Atenas 

 

Em 1931, na Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos 

em Atenas, surge a Carta de Atenas, cujo tema principal é a exposição dos princípios ge-

rais e doutrinas relativas à proteção de monumentos, onde se destaca a importância de 

manter a funcionalidade dos edifícios, de forma a garantir a sua continuidade. Procura 

acima de tudo preservar e recuperar os inúmeros monumentos históricos abandonados e 

devolutos, através de medidas de proteção dos monumentos, que procurem a manutenção e 

a preservação dos edifícios. Pretende, através da educação, sensibilizar as populações de 

forma a salvaguardar os monumentos nas gerações futuras.  
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Carta de Veneza  

 

Em 1964, no II Congresso Internacional dos Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 

Históricos reunido em Veneza, surge a Carta de Veneza. Este documento surge como uma 

renovação da Carta de Atenas. A Carta de Veneza procura alargar a definição de conserva-

ção e restauro de monumentos, sendo que a ideia de monumento histórico passa a englobar 

a sua envolvente. Procura agrupar todas as ciências e técnicas, de forma a obter um melhor 

estudo e salvaguarda do património.  

A conservação do monumento passa principalmente por lhe dar uma função útil para a 

sociedade, pois é isso que o vai manter. Em caso de acrescento, é essencial o equilíbrio da 

sua composição e a sua relação com a envolvente. Em conclusão, é notória a atenção que 

esta carta dá não só ao objeto, mas também à sua envolvente como parte integrante do mo-

numento histórico.   

 

Documento de Nara  

 

Em Nara no Japão em 1994, foi redigido o documento de Nara, que teve a participação 

de organismos como o ICOMOS, ICCROM e a UNESCO. Seguindo o espírito da carta de 

Veneza, procura alargar conceitos para obter uma melhor resposta às preocupações e inte-

resses contemporâneos. Com o objetivo de questionar o pensamento tradicional respetivo à 

conservação do património cultural, procura debater formas e meios para alargar horizon-

tes com o propósito de assegurar o respeito pela diversidade cultural e do património. Ten-

ciona também estabelecer um conceito de autenticidade que respeite os valores sociais e 

culturais de todos os países.  

Com a globalização e a homogeneização, e por vezes com nacionalismos agressivos, 

podemos ter como resultado a eliminação de culturas minoritárias, o que faz com que a no-

ção de autenticidade seja essencial na prática de conservação do património cultural. É na 

diversidade cultural onde está a sua riqueza, sendo importante a sua divulgação e proteção.  

 

Carta de Cracóvia  

 

Realizada na Polónia no ano 2000, a Carta de Cracóvia segue os conceitos da carta de 

Veneza, dando importância às recomendações internacionais, e é motivada pelo processo 
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de unificação europeia. Com a entrada no novo milénio, a carta de Cracóvia nasce com o 

objetivo de unificar a Europa, num momento em que esta se carateriza pela diversidade 

cultural, levando à pluralidade de valores fundamentais ligados ao património, o que gera 

diferentes significados que originam conflitos de interesses. Assim, cada comunidade, ten-

do em conta a sua memória e consciência do seu passado, é responsável pela salvaguarda 

do seu património, que possui valores que se vão alterando ao longo do tempo. Através 

deste processo de alteração de valores, cada comunidade desenvolve uma consciência de 

preservar os bens culturais, pois estes são portadores dos seus próprios valores patrimoni-

ais comuns.  

A carta de Cracóvia valoriza a diversidade cultural, os conceitos de identidade e auten-

ticidade, o conceito de memória ligado à conservação, restauro e manutenção que propõem 

um projeto unitário. A sociedade assume responsabilidade no território com parte integran-

te da cidade histórica e procura evitar as reconstruções baseadas no que os responsáveis 

julgam ser o seu “verdadeiro estilo”. Em resumo, esta carta surge como revisão à carta de 

Veneza, assim como ao intervalo de tempo entre ambas, procurando atualizar práticas anti-

quadas de modo a restabelecer quase meio século de normas e convecções.  

Existe um longo caminho acerca das diferentes posturas de intervenção no património.  

Desde o início do século XX que observamos diferentes teorias de distintos autores que 

procuram, com estas teorias, estabelecer bases e fundamentos para intervenções no patri-

mónio. Desde as teorias de Viollet-Le-Duc (restauro Estilístico) e em oposição a Jonh 

Ruskin (anti-restauro), Camilo Boito (restauro filosófico), Aloïs Riegl (valores dos monu-

mentos), Cesari Brandi (restauro crítico) e, posteriormente, as cartas e convenções interna-

cionais sobre o Património, estes são todos contributos que nos permitem atualmente fazer 

uma melhor análise de intervenção no património. Entende-se assim que o processo de in-

tervenção passa acima de tudo pelo respeito, responsabilidade e salvaguarda dos monu-

mentos. Só através de uma equipa multidisciplinar onde entram arquitetos, arqueólogos, 

engenheiros, entre outros especialistas, podemos levar a cabo uma intervenção.  

Atualmente apesar de existirem critérios para atuar no património, estes não são segui-

dos à risca, pois cada caso é um caso e cada edifício é único. Um edifício é algo em cons-

tante mutação, desde a sua criação até aos dias de hoje, pelo que devem ser respeitadas to-

das as marcas das suas diferentes fases de construção. Assim, a intervenção deve dar conti-

nuidade ao edifício e a toda a carga histórica que nele habita, salvaguardando a sua autenti-

cidade. Através de técnicas de salvaguarda da estrutura e da resolução das patologias e ou-

tros danos, juntamente com o conhecimento de técnicas tradicionais e de novos materiais, a 
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arquitetura deve contribuir para a uniformidade, funcionalidade e respeito pela identidade e 

memória, de forma a garantir a longevidade do monumento histórico.  

No caso dos mosteiros, mais especificamente do Mosteiro de Santo André de Rendufe, 

a extinção das ordens religiosos e a falta de planeamento levou à decadência deste edifício. 

Dar continuação a estes edifícios é perceber a sua história e entender o edifício no seu con-

junto do qual são parte integrante. Onde outrora foram grandes habitações para os monges, 

abrigos para peregrinos e possuidores de diversas terras de cultivo para as civilizações ao 

seu redor, atualmente muitos destes encontram-se abandonados. Para dar continuidade a 

estes edifícios no seu conjunto do qual são parte integrante, deve-se procurar um programa 

que vá de encontro à humanização destes espaços, sendo que este programa deve ter em 

consideração a sua utilização anterior, de forma a garantir a longevidade. 
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1.3. Transformação e Permanência no Contexto Histórico  

Transformação e permanência, de início, parece um pouco confusa a junção destas duas 

palavras, que à primeira vista assumem um caráter antagónico. Vamos tentar compreender 

de que forma podemos transformar algo, assumindo que esta transformação vai alterar o 

objeto ao nível da forma e até mesmo da sua função e, ao mesmo tempo, fazer com que o 

mesmo não perca a sua identidade, autenticidade e os seus valores. 

 Segundo o dicionário da língua portuguesa contemporânea, “transformação é a ação de 

transformar ou de ser transformado, e mudança de uma dada forma ou estrutura em outra.” 

(Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001: 3610). 

 Tendo como ponto de partida o património, qualquer bem patrimonial que chegou até 

aos dias de hoje, sofreu transformações ao longo da sua vida que acabam por lhe dar um 

sentido de unidade.  

Olhando para a transformação do edifício ao nível formal, é notório que a forma inicial 

do edifício vai ser alterada, então esta alteração pode ser feita como forma de acrescentos 

ou demolições. “É muito raro que um edifício se identifique somente com o tempo da sua 

criação; eloquentemente evidencia o curso da História, com as alternâncias e decadências, 

de catástrofes e novos recomeços, que ficam bem patentes na sua caraterização arquitectó-

nica.” (Infante, Sérgio, 2001: 25) 

Cada edifício, desde a sua criação, vai sofrendo alterações, mas são estas alterações fei-

tas ao longo dos tempos que o caraterizam e lhe dão identidade. Assim, qualquer interven-

ção feita num determinado edifício implica de alguma forma a sua transformação. O edifí-

cio histórico é o resultado de acrescentos constantes e das diferentes gerações que o habita-

ram e refletiram nele as suas necessidades ao longo do tempo como se de um objeto crono-

lógico se tratasse. “(…) principalmente em edifícios iniciados no Românico, continuados 

no Gótico, Renascimento e Maneirismo, onde tudo se misturava e se fundia, num somató-

rio de múltiplos autores com diferentes qualidades somadas.” (VAZ, Pedro, 2019: 219) 

 No caso dos mosteiros são notórias estas marcas que se refletem na sua forma, como as 

suas caraterísticas românicas iniciais e, ao mesmo tempo, os acrescentos de influências re-

nascentistas e barrocas, ou até mesmo as alas dos mosteiros que são construídas com sécu-

los de intervalo. Transformação ao nível da função depende da capacidade de determinado 

edifício se adaptar a usos diferentes, sendo notória a capacidade de diversos edifícios se 

converterem em usos que não os iniciais. Um exemplo é a Casa Burguesa no Porto que, 

inicialmente, servia de habitação e, hoje em dia, assume diferentes usos como lojas, em-
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presas e hotéis. Por outro lado, temos os mosteiros, que outrora eram locais que serviam de 

habitação, oração e trabalho de uma comunidade de monges, e atualmente muitos acolhem 

diferentes funções como hospitais, quarteis, escolas e hotéis. Esta capacidade de os edifí-

cios se adaptarem a diversos usos está ligada às suas qualidades e caraterísticas arquitetó-

nicas. 

Por outro lado, permanência é a ação de continuar, de se manter no lugar onde se en-

contra. “Cabe ao arquitecto ter a sensibilidade para, através do conhecimento da preexis-

tência, fazer uma síntese entre o passado e o presente, acrescentando novos significados e 

utilidades ao existente, sem o destruir ou anular.” (Mendes Ribeiro, João, 2010: 28) 

Nas intervenções feitas a um edifício ao longo da sua vida, é importante estas serem 

pensadas de forma a que as caraterísticas deste espaço permaneçam ao que Peter Zumthor 

se refere como “atmosferas”. Não interessa ao arquiteto fazer uma intervenção a nível da 

forma sem pensar no espaço como um lugar de memórias com identidade e valores arquite-

tónicos. Os valores, a identidade, a memória, a autenticidade e a identidade não se conse-

guem simplesmente na forma “plástica” do edifício, mas sim no seu conjunto. Segundo 

Zumthor, para a criação de atmosferas, é necessário a harmonia entre os materiais, a luz 

sobre os objetos, o som e a temperatura do espaço, e a tensão entre o interior e o exterior. 

Tenhamos como exemplo o Museu Kolumba da autoria do arquiteto Peter Zumthor (Figura  

4).  

Devido à segunda guerra mundial, grande parte das construções das cidades europeias 

ficaram destruídas, em particular na Alemanha. Uma destas cidades é Colónia que, após os 

bombardeamentos, viu grande parte dos seus edifícios destruídos. No meio de toda esta 

destruição, encontramos a igreja gótica de Santa Kolumba destruída durante a guerra, e que 

dá origem ao projeto do museu Kolumba.  O novo edifício é pousado nas ruínas da antiga 

igreja, de modo a construir uma unidade entre a pré-existência e o novo, e só à medida que 

nos vamos aproximando do edifício é que nos apercebemos desta união de camadas. Assim, 

as paredes do novo edifício assentam nas paredes que restauraram da antiga igreja.  

O museu divide-se em duas áreas: no rés-do-chão está localizada a entrada e as ruínas 

da antiga igreja; e nos pisos superiores temos as salas de exposição. Contudo, apesar de 

este edifício já não ser uma igreja e de ter sido “transformado” num museu, Peter Zumthor 

procurou, através dos materiais e das formas, provocar sensações nos visitantes, criando 

assim “atmosferas” nos diferentes espaços do museu. Ao nível do rés-do-chão, o edifício 

tem pequenas perfurações nas diferentes fachadas, de forma a entrar luz no seu interior e, 

ao mesmo tempo, permitir que a temperatura deste espaço permaneça mais fria.  



 

 
 

24 
 

24 

 

Figura  4. Museu Kolumba 

 

Podemos observar esta obra e identificar a ideia de transformação e permanência. Fa-

lamos em transformação no sentido em que este edifício foi alterado ao nível da sua forma 

e da sua função, pois passou a ter outra volumetria e a ser utilizado como museu. Contudo, 

ao nível da permanência, no rés-do-chão (na ruína da antiga igreja) parece existir uma bus-

ca ao nível da atmosfera inicial do edifício. Esta área, através dos materiais utilizados e das 

perfurações feitas nos alçados, transmitem ao visitante a sensação dada pelas antigas igre-

jas - locais frios e onde a luz assume um papel muito importante, pois é a presença divina 

dentro destes espaços. Neste sentido o espaço é transformado, mas existe uma busca pela 

permanecia das sensações e das atmosferas da antiga construção.    
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Figura  5. Efeito da iluminação causado pelas pequenas aberturas 

 

 Numa intervenção no contexto histórico, é necessário perceber o local e perceber as 

suas caraterísticas para que nada se perca. O contexto histórico carateriza-se pela realidade 

histórica que está relacionada com determinado acontecimento ou construção. No caso dos 

monumentos, é necessário compreender o contexto em que foram criados para melhor 

compreender o tipo de intervenção a realizar. Estes monumentos chegaram até aos dias de 

hoje, com contexto diferente do que era na sua época de criação, pelo que é necessário um 

ajuste temporal. Nesta ordem de ideias, a estratégia de intervenção no contexto histórico 

assenta na dualidade estabelecida entre a permanência do mosteiro enquanto objeto carre-

gado de memória e a mutabilidade do seu uso.    
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Capítulo 2 – Intervenção no Património  
 

  

 

Neste capítulo, pretende-se abordar os diferentes níveis de intervenção no património 

arquitetónico assim como diferentes tipos de ação a ter no património. Assim que se assu-

me a importância de determinado edifício como património arquitetónico, é necessária a 

sua salvaguarda. Inicia-se assim o processo de intervenção no património arquitetónico.  

Conceptualmente, o termo intervenção consiste no ato de intervir em algo ou de exercer 

influência em determinada coisa de forma a alterá-la. Segundo Helena Barranha, temos três 

tipos de intervenção no património: Intervenção; intervenção mínima; e não-intervenção. 

Ao iniciar qualquer intervenção, é necessário primeiramente estudar o edifício a intervir. É 

importante perceber o seu contexto, a sua localização e a sua envolvente, entender as dife-

rentes fases de construção, os seus espaços e os seus usos, assim como perceber os seus 

valores e as suas caraterísticas. Após esta primeira fase, deve ser feita uma intervenção 

com base nestes fatores, de forma a não se descaraterizar o edifício. Dá-se assim inicio à 

intervenção.     

“Intervenção significa qualquer actividade susceptível de causar perturbações ou altera-

ções num lugar ou na sua construção. A intervenção inclui escavações arqueológicas, in-

vestigação invasiva de estruturas construídas e qualquer intervenção para fins de conserva-

ção.” (ICOMOS, 1993-2010 em Barranha, Helena, 2016: 73). 

 Ao iniciar a “intervenção”, este processo vai ser algo mais intrusivo para o edifício, 

pois vai ser necessário perceber a sua estrutura, e para isso poderão ser necessárias escava-

ções. Para tal, também pode ser necessário reforçar a estrutura do edifício, de forma a tor-

nar o edifício seguro no que toca à segurança da sua estrutura. No caso de uma ruína, o fac-

to de o edifício passar a ser habitado implica a instalação de infraestruturas para as quais 

não se encontra preparado. Existe também a possibilidade de ampliação do edifício exis-

tente, no caso de alteração ou permanência de uso, de forma a melhorar a qualidade do edi-

fício.  

“Intervenção é toda a mudança ou adaptação, incluindo alterações e ampliações.” 

(ICOMOS-ISC20C, 2011 em Barranha, Helena, 2016: 73). “Intervenção mínima: aborda-

gem que permite atingir objectivos funcionais com a menor intervenção física.” (Canada’s 

Historic Places, 2010 em Barranha, Helena, 2016: 74). 
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“Intervenção mínima”, gerada em oposição às ideias de intervenção do século XIX, 

tem-se mostrado capaz de se atualizar, ganhando assim interesse cultural. Ao surgir como 

reação aos excessos de restauro iniciados por Violet-le-Duc, este conceito tem-se mostrado 

capaz de se manter a par da evolução das correntes de pensamento acerca do património 

arquitetónico. Este conceito estava inicialmente ligado às ideias de John Ruskin e William 

Morris, onde a manutenção do edifício prevalece sob o restauro e a reconstrução. 

“Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível. Qualquer 

intervenção deve ser cautelosa. O alcance e a profundidade de qualquer intervenção devem 

ser minimizados. Utilizar métodos de reparação experimentados e evitar tratamentos que 

possam danificar os materiais históricos e o seu significado cultural; as reparações devem 

ser executadas utilizando o mínimo possível de meios invasivos.” (ICOMOS-ISC20C, 

2011 em Barranha, Helena, 2016: 74). 

Desta forma, procura-se causar o mínimo impacto no edifício de forma a manter a sua 

forma atual e preservando os seus valores. Nesta intervenção, pretende-se utilizar uma 

abordagem cuidada no sentido de alterar apenas o necessário. Poderão existir demolições 

de elementos e construções sem qualquer valor patrimonial, porém o contrário deve ser 

evitado. Na busca pela máxima manutenção do edifício, mantendo assim a sua essência, 

traz consigo o conceito mais recente acerca do monumento histórico - a sua autenticidade. 

“Tal como a ruína tem implícita uma ideia deterioração ou desaparecimento, também a 

intervenção mínima se confronta com as potenciais perdas materiais e simbólicas inerentes 

aos processos de reabilitação do património.” (Barranha, Helena, 2018: 2)  

“Não-intervenção significa optar por não levar a cabo qualquer actividade que possa 

causar perturbações ou alterações num lugar ou na sua construção.” (ICOMOS, 1993-2010 

em Barranha, Helena, 2016: 73). 
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2.1. Conservação 

Do ponto de vista da intervenção, a conservação pode ser considerada a intervenção 

mínima, pois o principal objetivo passa por conservar o existente. Assim, numa fase inicial, 

o mais importante é salvaguardar a preservação do monumento, pelo que se deve começar 

por uma análise aprofundada do objeto, encontrando assim os seus valores históricos e o 

interesse para a comunidade local. A ação a ter nestes edifícios relaciona-se com as ideolo-

gias de John Ruskin e William Morris acerca da intervenção mínima a ter nos edifícios. 

“(…)Ruskin, seguido por Morris defende um anti-intervencionismo radical, até então sem 

exemplo, e que é consequência da sua conceção de monumentos históricos. O trabalho das 

gerações passadas confere aos edifícios que elas nos legaram um caráter sagrado. As mar-

cas que o tempo imprimiu sobre elas faz parte da sua essência.” (Choay, Françoise 2014: 

159) 

Segundo Pedro Vaz, para Ruskin, a única solução de proteção era a conservação e a 

manutenção da matéria existente da fábrica original, na qual, afinal, consistia no bem pa-

trimonial com todos os seus defeitos, se os tivesse. Reunindo os meios para se conservar o 

edifício, o principal objetivo passa por procurar manter o seu nível mínimo de intervenção, 

tendo como objetivo a realização de operações para travar o seu processo de degradação e 

consequente destruição.  

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

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

no respeito pela materialidade, pelas associações, pelos significados e pelo uso do lugar. 

Exige uma abordagem cautelosa no sentido de se fazer todos os trabalhos necessários, mas 

tão poucos quanto possível, mantendo a autenticidade e a integridade e garantindo que o 

lugar e os seus valores são transmitidos às gerações futuras.” (ICOMOS, 1993-2010 em 

Barranha, Helena, 2016: 76). 

Como exemplo, vejamos a conservação da Torre de Mérola da autoria de Carles Enrich 

Studio. Localizado em Barcelona, a sul do município de Puig-reig, estão localizados os res-

tos do Castelo de Mérola, cuja construção data o final do século XIII, e que está classifica-

do como Bem Cultural de Interesse Nacional (BCIN). Na Catalunha, foram documentados 

no século XV terramotos que fizeram com que só uma das faces da torre permanecesse de 

pé até aos dias de hoje. O seu grau de degradação era muito elevado e o único elemento 

mantido de pé foi alvo de diversas intervenções de contenção e consolidação, de forma a 

evitar o seu desabamento.  
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Figura  6. Vista da fachada norte da torre 

 

No ano de 1955, o Serviço de catalogação e conservação de monumentos de Barcelona, 

atualmente Serviço de Património arquitetónico local, realizou pequenas intervenções na 

base da torre para garantir a sua estabilidade, o que permitiu que se mantivesse de pé até 

aos dias de hoje. Em 2014, a pedido da câmara de Puig-reig, iniciaram-se os primeiros es-

tudos na torre que levaram à intervenção atual. Porém, para além do terramoto de 1500, em 

2016 assistiu-se ao desabamento de parte do seu topo, o que levou a uma aceleração da sua 

intervenção. O elevado risco de demolição, e consequente perda deste monumento, obriga 

a uma intervenção que busca garantir a preservação do edifício e dos seus valores, devol-
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vendo-o à cidade, de forma a impulsionar o conhecimento e visitas ao local por parte da 

população. 

 

 

Figura  7. Fases do projeto 

 

    Assim, para uma intervenção numa ruína, é necessária uma equipa multidisciplinar para 

dar resposta a todas as necessidades do processo de intervenção. Dá-se assim início ao pro-

cesso arqueológico onde se fazem algumas descobertas a respeito do monumento que vão 

ter impacto na forma de intervir. Através dos arqueólogos, percebeu-se o perímetro da tor-

re, que era composta por três pisos de circulação, em que o último era em madeira. Foram 

estas e outras descobertas que permitiram um maior conhecimento do monumento em 

questão. Esta torre foi construída em estilo românico, cuja planta é originalmente retangu-

lar de 5 x 3,8 m e com 14,8 m de altura com paredes em cilhares de pedra com cerca de um 

metro de espessura. 

Como já foi referido no capítulo anterior, os edifícios atingem o estado de ruína devido 

ao fator Homem ou fator Natureza. No presente caso, é notório que o facto de ter sido no 

passado uma torre de defesa fez com que esta sofresse diversos ataques ao longo da sua 

existência que danificaram a sua estrutura. É documentado que não foram estes ataques 

naturais que a tornaram numa ruína, mas sim o fator natureza, que teve um importante pa-

pel na degradação deste monumento.  
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Figura  8. Axonometria da torre 

 

Uma vez que este edifício é considerado um BCIN, podemos afirmar que nele estão in-

seridos valores de identidade, memória, autenticidade, estético e até mesmo antiguidade, 

visto que é uma ruína arquitetónica que nela carrega valor histórico e cultural. A interven-

ção teve como base três pontos de partida: estabilizar a torre que se encontrava frágil; re-

cuperar a volumetria; e converter o objeto (torre) em passagem e paisagem, fazendo com 

que este estivesse integrado e, ao mesmo tempo, pudesse ser acessível ao público. É feito 

um reforço a nível da estrutura medieval, sendo desenvolvida uma fundação em betão de 

cal que vai suportar a nova estrutura em madeira, que agarra a parede medieval pré-

existente. Estas duas estruturas, parede em pedra e estrutura em madeira, são agarradas en-

tre si através de 14 pontos por perfis de madeira. Esta nova estrutura em madeira segue o 

perímetro da face da torre que outrora ruiu. 
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Através da leitura da pré-existência, foi feita uma estrutura em madeira para contrastar 

com a pré-existência, de forma a se perceber as diferentes épocas de construção.  

 

 

Figura  9. Vista da fachada sul da torre. 

 

Esta nova estrutura em madeira, que surge como forma de recuperar o antigo volume 

em falta, assume uma lógica diferente do antigo muro. Esta estrutura em madeira vai con-

verter o que outrora era um muro em pedra num espaço vazio, sendo que, à medida que 

vamos subindo, é notório este diálogo entre a nova estrutura e a pré-existência. Esta nova 

estrutura permite-nos transitar no seu interior pelo espaço que em tempos estava contruído 

na sua totalidade.  
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Figura  10. Vista interior da torre. 

 

A escada localizada no interior da torre é também um elemento importante desta inter-

venção, pois é através desta que percorremos os três pisos da torre, recuperando assim uma 

vista que esteve inacessível desde o século XV. É notória a sensibilidade desta proposta, 

dado que não há tentativa de mimetizar, na relação entre o novo volume e a face que ruiu 

no ano de 1500.  

Através de pesquisas, conseguiu-se descobrir a forma volumétrica anterior da torre, 

mas não se sabe se continha portas, janelas ou qualquer outro tipo de elementos, assim se-

ria desajustado e fictício fazer a reconstrução de algo que não se sabe a verdadeira forma. 

Podemos dizer que, em termos académicos, existem neste projeto princípios de intervenção 

referentes à Carta de Veneza. Foi feita a conservação do monumento, dando-lhe assim uma 

função onde o visitante deste espaço pudesse subir ao cimo da torre e contemplar a paisa-

gem, uma vez que é o uso que a vai manter. Observamos também o equilíbrio na sua com-

posição, na relação estabelecida entre o novo (estrutura em madeira) e a pré-existência (pa-

rede da antiga torre). Por último, é visível a atenção dada não só ao objeto, mas também à 
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sua envolvente como parte integrante do monumento histórico. Desta forma, consegue-se 

recuperar a lógica antiga deste monumento, cuja função era outrora de defender, observar e 

controlar o território, sendo que atualmente assume a qualidade de observação e contem-

plação da paisagem. 
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2.2. Reconstrução 

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

to possível a uma forma anterior documentada.” (ICOMOS, 1993-2010 em Barranha, He-

lena, 2016: 91) Como vimos anteriormente “Para Ruskin e para Morris, querer restaurar 

um objecto ou um edifício é ferir a autenticidade que constitui o seu próprio sentido. Pare-

ce que para eles o destino de qualquer monumento histórico é a ruína e a degradação pro-

gressiva.” (Choay, Françoise, 2014: 160) Porém, para Viollet-le-Duc, a ideia é outra, “Res-

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

dado momento.” (Choay, Françoise, 2014: 160)   

 “Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, baseadas no 

que os responsáveis julgam ser o seu ‘verdadeiro estilo’. A reconstrução de partes muito 

limitadas, com um significado arquitectónico pode ser excepcionalmente aceite, na condi-

ção de se fundamentar, em documentação precisa e irrefutável. Se for necessário para o uso 

adequado do edifício, podem-se incorporar elementos espaciais e funcionais, mas estes de-

vem exprimir a linguagem da arquitectura actual. A reconstrução total de um edifício, que 

tenha sido destruído por um conflito armado ou por uma catástrofe natural, só é aceitável 

se existirem motivos sociais ou culturais excepcionais, que estejam relacionados com a 

própria identidade da comunidade local.” (Carta de Cracóvia, 2000: 2) 

Para uma reconstrução, é necessário entender o edifício em questão de forma a realizar 

uma intervenção que procure reformular o edifício, ao invés de uma cópia do que o edifício 

era no passado. Pretende-se assim dar uma nova vida ao edifício através de novos materiais, 

novas formas e de um novo uso de forma que este perdure. 

Como caso de estudo relativo a este tipo de ação no património, tenha-se em referência 

a intervenção no Neues Museum do arquiteto David Chipperfield em parceria com Julian 

Harrap. Localizado na ilha dos museus em Berlim na Alemanha, este edifício foi projetado 

por Friedrich August Stüler e construído entre 1841 e 1859. Desde o início da sua constru-

ção, a sua função era ser um museu, e assim o foi até ao início da segunda guerra mundial.  
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Figura  11. Ilha dos Museus - Museu Neues 

 

No início da guerra, o museu encontrava-se fechado e foi, no decorrer de bombardea-

mentos em Berlim, que partes do museu foram destruídas. Contrariamente ao caso de estu-

do anteriormente estudado, é notório que o Museu Neues inicia o seu estado de ruína devi-

do às ações do homem. Todavia, foi com o passar do tempo e, devido ao rigoroso clima 

que se faz sentir na Alemanha, que foi conduzido para um elevado estado de degradação e 

de ruína. 

Friedrich August Stüler, assistente e aluno de Karl Friedrich Schinkel, encontrava-se no 

início da sua carreira quando desenhou o museu. Localizado na ilha dos museus, no cora-

ção da antiga Berlim Oriental, o museu foi inicialmente concebido como uma extensão do 

Altes Museum da autoria de Schinkel. Estes estavam interligados através de uma ponte so-

bre a rua Bodestraße.  

O edifício, de grande monumentalidade e imponência da sua construção, tinha como 

propósito, em conjunto com outros museus arqueológicos e de arte, promover o gosto pela 

antiguidade clássica. Foi no pós-guerra, que o regime comunista iniciou a reparação de al-

gumas estruturas da ilha, porém o Museu Neues recebeu apenas cuidados mínimos. Mais 

tarde, com a queda do muro de Berlim e a reunificação, decidiu-se criar uma única organi-

zação que agrupasse o conjunto de museus. Contudo, mais uma vez, o Museu Neues ficou 

de fora deste grupo, devido ao seu elevado estado de degradação e fragilidade, sendo que a 
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maior dificuldade seria manter a sua estrutura estável. No entanto, segundo Karsten Schu-

bert, a reconstrução do Museu Neues seria perfeita para a história alemã.  

 

 

Figura  12. Museu Neues no seu estado deteriorado. 

 

Nesta altura, tínhamos assistido à destruição provocada pela guerra, à divisão do pós-

guerra e, por fim, à reunificação. Assim Schubert fez a seguinte questão “Com a sua com-

plicada história e o seu precário estado de conservação, quais seriam as opções do arquitec-

to?”. (CAETANO, André Filipe Pedro, 2014: 120). Para Karsten Schubert, existem duas 

respostas possíveis. Uma passa por conceber ao edifício uma falsa autenticidade, conser-

vando o que restou, e conjugar com os novos elementos de modo a não se notar a diferença. 

Por outro lado, seria, através de uma arquitetura atual, unir todos os elementos do edifício, 

criando assim um todo homogéneo. Contudo, o restauro exato e fiel do edifício era a que 

contava com mais apoiantes.   
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Figura  13. Maquete da proposta para o Museu Neues. 

 

Contudo, por parte da classe política, havia uma vontade de que o museu se voltasse a 

reerguer. É então que, em 1993, é aberto um concurso internacional para a reconstrução do 

Museu Neues. Este concurso é inicialmente ganho por Giorgio Grassi. O concurso sofre 

uma paragem, e é, em 1997, pedido aos participantes que façam ajustes nos projetos e vol-

tem a reenviá-los. É então que, em 1997, David Chipperfield ganhou o concurso para o res-

tauro deste museu em Berlim em colaboração com Julia Harrap. Para este projeto, Chip-

perfield tinha três abordagens diferentes:  

Uma primeira abordagem seria a reconstrução literal do edifício, de modo a simular a 

sua forma inicial. A segunda abordagem seria deixar a ruína como plano de fundo para um 

novo edifício, de forma a monumentalizar a ruína. A terceira abordagem, que foi a levada a 

cabo por Chipperfield, passa por fazer uma reconstrução contemporânea das partes em fal-

ta de modo a fazer uma colagem entre os fragmentos remanescentes e as novas partes. As-

sim, Chipperfield faz a ligação entre o novo e o antigo, através de novos elementos, de 

modo a dar um sentido de unidade a todos os fragmentos que restavam, sem que os novos 

se imponham à pré-existência projetada por Stüler. 
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Figura  14. Fachada este do Museu Neues em 1985. 

 

 
Figura  15. Fachada este do Museu Neues após a intervenção de Chipperfield.   
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Figura  16. Fachada oeste do Museu Neues após a intervenção de Chipperfield. 

 

Portanto, o objetivo deste projeto passa por completar o volume original do edifício e, 

ao mesmo tempo, restaurar e reparar as partes do edifício que se encontravam em ruína, 

devido aos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Desta forma, a ala noroeste e o 

corredor sudeste são reconstruídos, a fileira de quartos é restaurada, e a escada e os pátios 

são desenhados mantendo a presença de elementos que mostram as marcas da história des-

te edifício. Podemos observar nesta intervenção influências de John Ruskin, na medida em 

que existe uma conservação da arquitetura do passado.  

Por outro lado, observamos a ideia presente nas intervenções na Alemanha do pós-

guerra, onde são notórias as marcas dos conflitos armados. As diretrizes da Carta de Vene-

za são também seguidas, respeitando a estrutura histórica.  
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Figura  17. Projeto levado a cabo por Chipperfield 
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Figura  18. Diferentes fases da escadaria monumental do Neues Museu 
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Figura  19. Vista lateral do alçado este 

 

Os novos elementos da construção deixam visível a estrutura, paredes e outros elemen-

tos originais do edifício, devido à convicção de não cobrir a pré-existência, deixando assim 

visível o método construtivo do edifício. Desta forma, a sequência das salas foi restaurada 

com novos elementos que criam continuidade com as estruturas existentes. A reconstrução 

de partes perdidas do edifício é feita de forma a estrutura original ser enfatizada, no sentido 

em que o novo reflete o volume perdido sem o imitar.  

A reconstrução da escada principal remete-nos para a original sem a replicar, estando 

situada dentro de um salão que se preserva apenas como um volume de tijolos, desprovido 

da sua ornamentação original. Outros novos volumes, como a ala noroeste, a corte egípcia 

e o risalit Apollo, a abside no pátio grego e o South Dome, são construídos com tijolos ar-

tesanais reciclados, complementando as seções preservadas. Foi feita uma reconstrução no 

sentido da continuidade, adaptando a linguagem arquitetónica dos novos espaços às partes 

pré-existentes. É no encontro entre o novo (adições) e o antigo (original) que se promove 
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uma comunhão arquitetónica, uma verdade histórica, com referências à memória, identida-

de e autenticidade que permanecem desde o projeto de Stuler. Assim, este diálogo entre as 

diferentes épocas de construção mostra que o património pode ser um conjunto de camadas 

que dialogam entre si, dando assim origem a um todo edificado.  

“Esta era a nossa ambição, que quando se entrasse neste espaço, sermos capazes de en-

tender as camadas da história, mas ainda assim entendermos o edifício como um todo.”21 - 

“This was our ambition, that when you go into this space, you will be able to understand 

the layers of history but you will still understand it as one building.” David Chipperfield, 

“(EL CROQUIS 150, Madrid, 2009: 26). 
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2.3. Reabilitação 

“Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais contemporâneos, 

envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS-Canada, 1983 em Barranha, 

Helena, 2016: 85) A reabilitação no património arquitetónico é um método de intervenção 

que procura articular a contemporaneidade de determinados edifícios, tendo como princi-

pal objetivo a preservação dos valores culturais, históricos, arquitetónicos e a autenticidade. 

Na reabilitação, poderá existir uma alteração do uso inicial. Desta forma, a reabilitação 

procura conservar e restaurar os elementos mais significativos do edifício, conjugando téc-

nicas construtivas atuais. Possui o objetivo de introduzir níveis de conforto contemporâneo, 

para que o edifício permaneça para as gerações seguintes.  

“Reabilitação de edifícios» a forma de intervenção destinada a conferir adequadas cara-

terísticas de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vá-

rios edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, 

bem como às fracções eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder -lhes novas 

aptidões funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana prossegui-

das, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, podendo compreender uma ou mais operações urbanísticas.” (Artigo 2º Decreto-

Lei n.º 307/2009) 

No que diz respeito a este tipo de ação no património, veja-se como caso de estudo o 

Atelier Des Createurs da autoria do arquiteto Nuno Valentim. Esta intervenção é vencedora 

do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2013. O edifício, localizado na rua José Fal-

cão no Porto, foi projetado por José de Vasconcellos de Lima Júnior entre 1903 e 1904 

com influências estéticas ‘beaux-arts’. A rua José Falcão, onde está localizado este edifício, 

dividiu, na época da sua abertura, um quarteirão, implantando-se paralelamente às vias ra-

diais iluministas da cidade. Esta conjuntura fez com que os lotes desta rua não tenham as 

medidas que tradicionalmente caraterizam os lotes portuenses com uma forma estreita, 

longa e com um logradouro no seu interior.  

Assim, o lote possui, na sua fachada virada para a rua José Falcão, uma extensão de 

13,5 metros e uma profundidade de 32 metros, o que faz com que não haja um logradouro. 

Este edifício funcionou desde o princípio da sua criação, no início do século XX, até 2006 

como sede da Associação Cristã da Mocidade (YMCA). Contudo, a partir de 2006, o edifí-

cio encontrava-se devoluto.    
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Figura  20. Vista da rua José Falcão, Atelier Des Createurs.  

 

É então que, em 2008, é iniciada a reabilitação por parte do arquiteto Nuno Valentim. 

Ao contrário dos casos de estudo anteriormente analisados, este edifício não se encontrava 

em ruína, porém apresentava-se devoluto com marcas de degradação. No geral, o edifício 

apresentava um nível razoável de conservação, contudo continha sinais de deformação e 

degradação em elementos estruturais de madeira (no piso térreo, pavimentos e teto do sa-

lão), soalho em madeira (ataques biológicos), revestimentos interiores (estuques e madeiras 

pintadas), revestimentos exteriores (argamassas degradadas e azulejos destacados) e ele-

mentos da cobertura (estrutura, ripado, telha, claraboias, algerozes e rufos). A intervenção 

realizada consiste na reabilitação do edifício, assim como na sua conversão, passando a 

integrar no seu interior uma unidade de confeção artesanal e semi-industrial no sector têxtil 

para cerca de 50 postos de trabalho.  
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Figura  21. Escadaria de acesso ao primeiro andar. 

 

 

Figura  22. Execução da Mezzanine. 
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Figura  23. Mezzanine após a intervenção. 

 

O projeto inicia-se com base em duas imposições por parte da identidade responsável 

pelo património: a manutenção e conservação da fachada confrontante com a rua José Fal-

cão; e a manutenção e reposição dos elementos decorativos que compunham o teto. A in-

tenção de preservar e adaptar o novo projeto a preexistência é algo presente nesta interven-

ção. Como já foi dito anteriormente a fachada principal não sofreu alterações, em oposição 

a facha de tardoz foi feita a abertura de cinco novos vãos com composição e geometria cla-

ramente distintas do espírito preexistente de forma a ter mais luz natural na zona de produ-

ção.  

No que diz respeito ao programa, este divide-se em quatro pisos. As plantas podem ser 

divididas em duas partes, sendo a parte da frente com as áreas juntas ao alçado principal e 

a parte de trás com as áreas juntas ao alçado tardoz, estando a dividir estas zonas os aces-

sos verticais. No piso térreo, temos a entrada do edifício, arranque dos acessos verticais, as 

áreas de apoio aos funcionários e as áreas de produção, que implicam a utilização de equi-

pamentos de maior dimensão e peso, fazendo com que este piso tenha levado uma laje para 

aguentar com as cargas. A nobre escadaria, constituída por um lanço de escadas, um pata-

mar e dois lanços de escadas subsequentes paralelos dão acesso à frente do primeiro andar, 

onde estão localizadas as áreas administrativas.  
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Figura  24. Plantas dos quatro pisos. 

 

 

Figura  25. Corte longitudinal e corte transversal. 

 

No primeiro andar, nas traseiras, está também localizado o salão. No segundo piso, na 

frente localiza-se o ‘100% artesanal’, e nas traseiras temos o segundo piso do salão. No 

terceiro piso estão localizadas as áreas de showroom e áreas técnicas. O salão, que anteri-

ormente era utilizado para comemoração e culto, possui agora adicionada a mezzanine com 

o objetivo de albergar os 50 postos de trabalho. Assim, podemos concluir que no edifício 

em estudo, com valor patrimonial, foi feita uma intervenção mínima. Através de técnicas e 

materiais atuais, foi introduzida nesta reabilitação um conforto contemporâneo e mantida a 
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identidade e autenticidade do edifício.  Com o objetivo de manter e preservar a preexistên-

cia, podemos afirmar que foi feita uma verdadeira reabilitação.  
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Capítulo 3 – Mosteiro de Santo André de Rendufe 
 

  

No presente capítulo, pretende-se dar a conhecer o mosteiro de Santo André de Rendu-

fe, de modo a ter um melhor conhecimento acerca do mesmo. Foi feito um estudo do 

objeto de modo a conhecer a sua história e o seu percurso ao longo do tempo. Analisou-se 

documentos escritos, plantas do edifício, e foram feitas visitas ao mosteiro, assim como o 

levantamento das patologias com o objetivo de compreender o mosteiro, os seus espaços e 

as suas vivências.  

Localizado na bacia hidrográfica do rio Cávado, na região dos vinhos verdes, encon-

tramos este mosteiro beneditino, que foi criado no ano de 1090. A planta do mosteiro é 

composta por uma igreja com uma capela a norte e as dependências monacais a sul. Atu-

almente só a igreja está em funcionamento, sendo que o mosteiro, devido a uma série de 

acontecimentos, encontra-se abandonado e em elevado estado de degradação.  

O cenóbio encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1943 e, 

desde 2016, que integra o programa REVIVE. O REVIVE é um programa que procura 

promover e valorizar edifícios com valor patrimonial. Assim é feita uma análise do imóvel 

por parte do REVIVE, de modo a compreender qual a melhor intervenção a fazer no mos-

teiro de Santo André de Rendufe. Todas estas análises e estudos são feitas com o propósito 

de compreender qual será a melhor intervenção a ter no mosteiro, de maneira que este não 

perca os seus valores. 
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3.1. A Sua Envolvente 

Localizado na rua do Mosteiro, freguesia de Rendufe, concelho de Amares, distrito de 

Braga, a norte do rio Cávado, encontramos o Mosteiro de Santo André de Rendufe. Ama-

res é um conselho do distrito de Braga, localizado a norte de Portugal, com uma área apro-

ximada de 82 km2, com cerca de 18 528 habitantes, que desde muito cedo viu o seu territó-

rio ser povoado.   

 

Figura  26. Vila de Amares a castanho. 

 

Nesta região podemos encontrar vestígios da idade do Bronze, no Castro da Santinha, e 

vestígios deixados pelos romanos que aqui passaram e deixaram a sua marca. A prova mais 

evidente desta presença é a estrada da Geira, uma via romana que ligava Bracara Augusta 

até Asturica Augusta, atual Astorga em Espanha, e as Termas de Caldelas. 
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Amares está numa região de natureza dominantemente rural, localizada no norte de 

Portugal, e encontra-se num vale entre os rios Cávado e Homem. Com uma grande área 

verde, boa exposição solar e irrigação do solo, esta região é rica para a agricultura, sendo 

afamada pela produção de laranjas e do muito conceituado Vinho Verde. Entre os muitos 

monumentos desta região podemos destacar as pontes do Porto e de Rodas, a Casa da Ta-

pada, Santuário de Nossa Senhora da Abadia, as termas de Caldelas, Mosteiro de Santo 

André de Rendufe e o Mosteiro de Santa Maria do Bouro. 

 

Figura  27. Vista norte do mosteiro e aqueduto.  
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Figura  28. Santuário de Nossa Senhora da Abadia 

 

 
Figura  29. Mosteiro de Santa Maria do Bouro.   
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3.2. O Mosteiro 

O Mosteiro de Santo André de Rendufe teve origem por volta de 1090 na época do 

Conde D. Henrique. Em conformidade com uma inscrição feita no pavimento, junto ao ar-

co do cruzeiro, a igreja de feição românica já se encontrava concluída em 1151. Foi duran-

te a idade média que o mosteiro viu a sua riqueza aumentar assim como o seu domínio, 

tornando-o um dos mosteiros mais ricos da ordem de São Bento em território Nacional, 

não só pelos rendimentos e doações de que beneficiava, mas também pelo seu grande do-

mínio territorial.  

Porém à semelhança das outras casas conventuais em Portugal, o mosteiro sofreu uma 

quebra devido à má gestão por parte dos abades comendatários e também devido aos con-

flitos entre mosteiro, o arcebispo e a família patronal dos Vasconcelos. Todas estas dificul-

dades levaram à sua extinção e restauração em 1401. Porém, a grande reforma dá-se em 

1551 por iniciativa de D. Henrique de Sousa, que reedificou o mosteiro, e a igreja passou 

assim a ter três naves com capelas laterais. Esta campanha de obras possibilitou que o ce-

nóbio se mantivesse até ao século XVIII, época em que novas obras foram feitas. 

 

 

Figura  30. Igreja do Mosteiro de Santo André de Rendufe. 
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Assim, em Rendufe, entre 1716 e 1719, dá-se a reconstrução da igreja em estilo barroco 

joanino, decorada em talha dourada, o que a torna uma das mais admiráveis do cenário mi-

nhoto. Da mesma forma, os espaços monásticos foram também alvo de intervenção com a 

edificação da nova biblioteca e claustro 1716-1719, e do novo dormitório (ala norte do pá-

tio de serviço) entre 1728-1731. Entre 1770 e 1780 foi contruída a norte da igreja, a capela 

do Santíssimo Sacramento, em estilo pombalino.  

 Para os mosteiros e conventos da idade média a água sempre teve um grande papel a 

nível de higiene e salubridade, pelo que a captação, transporte por gravidade e armazena-

mento de águas no interior do mosteiro foi concluída em 1813 com a construção do aque-

duto. 

O processo de degradação do mosteiro, da mesma forma verificado em outros mostei-

ros em Portugal, deu-se devido à instabilidade política e destruição por causa das invasões 

francesas, tendo o seu auge em 1834 com a extinção das ordens religiosas. À semelhança 

com outras casas religiosas, após o abandono do mosteiro por parte da sua comunidade, 

sofreu iniciada uma onda de vandalismo, roubos e pilhagens que prejudicaram o espólio do 

mosteiro. 

 

 

Figura  31. Vista do mosteiro sobre o aqueduto. 

 

Com a extinção das ordens religiosas, a igreja passa a paroquial e o mosteiro, junta-

mente com os restantes terrenos da cerca monástica, são vendidos a particulares. Porém, 

em 1877, um violento incêndio destruiu grande parte do mosteiro. 
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O Mosteiro, de origem beneditina, apresenta uma tipologia tradicional, com o claustro a 

sul, em torno do qual se desenvolviam as principais dependências conventuais, e um terrei-

ro a poente onde se localizavam espaços de apoio agrícola, alojamento para peregrinos e 

através do qual se tinha acesso com o exterior através da portaria. Atualmente, embora o 

mosteiro se encontre devoluto com um elevado estado de degradação, mantem a silhueta 

arquitetónica e o aqueduto. 

A planta é composta por uma igreja cruciforme de uma só nave, com capela adossada a 

norte e dependências monacais a sul (Figura 32). A igreja apresenta na sua fachada barroca, 

rebocada e pintada a branco, duas torres sineiras. No centro, abre-se o portal que dá acesso 

ao interior da igreja. Acima do portal, temos a cornija e três janelões ovais interligados a 

meio por um elemento decorativo. O remate da fachada é feito por um frontão triangular 

com vários elementos no tímpano. A sul, o claustro conserva apenas o chafariz central, 

com canteiros de cantaria de perfil recortado e as arcadas toscanas de arcos plenos no piso 

térreo.  

 

 
 

Figura  32. Planta de cobertura a identificar os diferentes espaços do mosteiro. 
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Figura  33. Vista do claustro e respetivo chafariz. 

 

Figura  34. Vista aérea sobre o claustro.  
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A ala poente do claustro está num estado avançado de degradação e é, à exceção da 

igreja, a única parte do mosteiro, em confronto com o claustro, que se mantém de pé. A ala 

poente do claustro, a este do pátio de serviço, acolhia no piso superior celas e a casa do ca-

pítulo. No piso térreo estavam localizadas a portaria do mosteiro, casa do recibo, locutórios 

e botica.  A poente temos o pátio de serviço, que é rodeado pela ala do refeitório a nascente, 

a estribaria e hospedaria de moços a sul, a poente encontramos a ala poente e a norte temos 

o dormitório.   

A hospedaria de moços era destinada a irmãos conversos e a noviciado encontrava-se 

dividida em dois pisos. O piso superior era destinado a habitação, que estava organizado 

por celas e o piso térreo, e era ocupado por uma estrebaria, local destinado para os animais. 

Atualmente apresenta um estado avançado de ruína.  

A ala poente do pátio de serviço era ocupada por um grupo de construções adoçadas ao 

muro da cerca, e era dividida em dois pisos. Esta era utilizada como espaço de apoio a ati-

vidades agrícolas, onde eram guardadas alfaias agrícolas e armazém. Esta construção en-

contra-se em ruína, restando apenas as paredes exteriores em pedra.  

 

 
Figura  35. Vista aérea sobre o pátio de serviço.  
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Figura  36. Vista do interior do pátio de serviço.  

 

A ala norte do pátio de serviço, também em ruína, foi edificada com o objetivo de res-

ponder à demanda de novas áreas de habitação, sendo o andar superior ocupado com celas. 

Os andares inferiores tinham a função de sala do recibo, celeiro, armazém e adega. Os pi-

sos inferiores deste corpo destacam-se pela sucessão de colunas com capitel estilizado, que 

sustentam o sistema de abóbadas de aresta em tijolo. 

 No que toca às patologias, foi feito um levantamento das mesmas, que nos permite ve-

rificar o elevado estado de degradação deste edifício. Identificou-se assim diversas patolo-

gias em todo o conjunto monástico, desde acumulação de vegetação, desgaste da tinta, de-

sagregação e fraturas no reboco, manchas de humidade, presença de líquenes e derrocadas, 

com alguns elementos da construção em risco de derrocada. 

A nível construtivo, os materiais que se encontram no mosteiro são reduzidos devido ao 

prolongado estado de degradação em que este se encontra, desencadeado pelo incêndio de 

1877. Atualmente a estrutura do mosteiro é composta por paredes e pavimento em alvena-

ria de granito, cobertura em madeira e telha, no entanto, em algumas zonas, a cobertura 

está em falta, o que leva a uma maior degradação dos espaços. A materialidade que se en-

contra atualmente no mosteiro é fruto da junção de diversas épocas, resultando assim em 

diversas fases de construção.  
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Figura  37. Alçado norte da ala norte do pátio de serviço, patologias. 

 

 

Figura  38. Alçado poente da ala poente do claustro, patologias. 

 

 

 

Figura  39. Pormenor construtivo do existente. 
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O mosteiro Santo André de Rendufe está classificado como Imóvel de Interesse público 

desde 1943, segundo o Decreto nº 32 973, DG, 1ª Série, nº 175 de 18 agosto 1943, o que 

revela que estamos perante património arquitetónico. Com base nas diretrizes das cartas, 

convenções e teorias acerca do património, tentamos compreender quais foram os aspetos e 

elementos presentes neste imóvel que o levaram a ter esta classificação.  

No que toca à autenticidade e identidades, é possível, ao observar o mosteiro, encontrar 

elementos e caraterísticas que confirmam estes valores, sendo estes os de maior relevância 

quando se está a analisar um monumento histórico. Conforme dito anteriormente, a auten-

ticidade está diretamente ligada à verdade das coisas, do que é autêntico. E entendemos 

identidade como o conjunto de valores que um monumento vai acumulando desde a sua 

criação. 

“c) Autenticidade: é o somatório das caráterísticas substanciais, historicamente prova-

das, desde o estado original até à situação actual, como resultado das várias transformações 

que ocorreram no tempo. 

d) Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores ac-

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

Cracóvia, 2000: 6) 

Face às caraterísticas e elementos encontrados no mosteiro, é possível identificar a pre-

sença de diferentes tipos de valores. Para que estes valores sejam verificados, é necessária 

a presença de elementos tangíveis e intangíveis presentes no edifício. No mosteiro, pode-

mos encontrar diferentes tipos de valores, como o valor científico, que diz respeito ao de-

senvolvimento de técnicas, sendo um exemplo o caso do aqueduto, que é uma construção 

antiga através da qual a gravidade movia a água até ao interior do mosteiro. Estão presen-

tes também o valor arquitetónico e o valor artístico, dado que estamos perante um edifício 

onde estão presentes diversos elementos que caraterizam diferentes fases da arte e da ar-

quitetura.  
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Figura  40. Planta do mosteiro com imagens a identificar os diferentes elementos. 

 

Como tal, podemos salientar, a nível de elementos com valores, as figuras religiosas no 

interior da igreja, sarcófago antropomórfico medieval, órgão de tubos e órgão positivo, 

chafariz do claustro, arcadas toscanas, parede em alvenaria da igreja Românica, Aqueduto, 

Livros litúrgico-musicais, Herança cultural e musical da Congregação Beneditina em Ren-

dufe, Cruzeiro, escadaria monumental, refeitório, sistema de abóbadas de aresta em tijolo, 

e todo o trabalho de cantaria presente no mosteiro (Figura 40). Encontramos também o va-

lor social no sentido em que o mosteiro funciona como um elemento dinamizador do espa-

ço onde foi contruído. O mosteiro é edificado num local fértil a nível agrícola, o que fez 

com que a população habitasse em torno do mosteiro, pois era a fonte de rendimento, e 

atuava como ponto de encontro da comunidade para efeitos religiosos.  

Relativamente aos valores apresentados por Reigl, no que diz respeito aos valores de 

rememoração, conectados ao passado e à memória, podemos identificar a presença de dife-

rentes valores. No caso do valor histórico, ao observarmos o mosteiro, estão presentes ele-

mentos que nos mostram a sua construção original, como é o caso da parede meridional da 

igreja, que corresponde à parede da antiga igreja medieval. 
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Encontramos também o valor de antiguidade, que vai de encontro às ideias defendidas 

por John Ruskin, uma vez que estamos perante um edifício antigo do século XI, sendo vi-

sível a nível da sua estrutura, coberturas e materiais o seu estado de degradação, demons-

trando que nele tem presente as marcas do tempo. 

No que toca aos valores de contemporaneidade, o julgamento destes valores acaba por 

ser feito agora, no presente, relativamente aos edifícios do passado. Podemos identificar o 

valor de uso na igreja, que se encontra em funcionamento. Em relação ao mosteiro, este 

encontra-se abandonado, contudo este é por vezes aberto e é possível fazer visitas ao seu 

interior. 

A respeito do valor artístico, este vai depender da época em que nos encontramos, pois 

vai depender da capacidade que o próprio monumento antigo tem de sensibilizar através 

das suas formas, e das pessoas que o observam no presente. Assim relativamente à junção 

de valores de autenticidade, arquitetónico, histórico, artístico, social, antiguidade, junta-

mente com as cartas e convenções, podemos dizer que estamos perante um edifício com 

valor patrimonial. 

“Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece 

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

valorização destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de 

valores.”  (Carta de Cracóvia, 2000: 6) 

Ao intervir no património é necessário conhecimento acerca do mesmo com o objetivo 

de fazer com que as caraterísticas do edifício não se percam, pois são estas que o definem. 

O mosteiro e todos os elementos que o compõem, como elementos caraterizadores dos lu-

gares onde se encontram, deverão ser preservados, de modo a garantir os valores deixados 

neste local ao longo de todas as gerações que nele habitaram. 

 

Mapa cronológico 

 

A forma do atual mosteiro é o resultado das constantes transformações que este foi so-

frendo desde a data da sua fundação até à atualidade. Estas evoluções, ao nível formal, on-

de inicialmente começamos por assistir à construção de uma igreja românica de pequenas 

dimensões que resultou numa das maiores casas beneditinas do país, são o resultado de um 

longo conjunto de acontecimentos que ocorreram ao longo do tempo. Estes acontecimentos, 

que podemos observar no mapa cronológico, tiveram impacto no mosteiro ao longo do 

tempo (Figura41). 
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Figura  41. Mapa cronológico. 

 

Fases de construção 

 

No que diz respeito às fases de construção, é de enaltecer o trabalho feito em (Fontes, L. 

2010) cujo objetivo passa por desenvolver uma primeira perspetiva de como se realizou a 

construção do mosteiro de Santo André de Rendufe. Desta forma são nos apresentadas cin-

co fases construtivas para o mosteiro.  
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Fase I (séculos XII / XV) - edificação medieval 

 

Nesta fase podemos observar grande parte da parede meridional (1) da igreja e parte do 

que terá sido a cabeceira da nave do mesmo lado. As inscrições seiscentistas referem a 

existência de uma igreja de três naves, que se localizava sob a atual igreja, onde a capela-

mor ocupava a zona onde está implantado o pilar sul do arco cruzeiro. Não se conhece as 

totais dimensões desta construção, dada a escassez de dados relativamente a esta época. 

Considera-se que a igreja tinha três naves e que seguia os padrões arquitetónicos români-

cos, o que é notório na forma dos silhares e na decoração que restam. Contudo estes ele-

mentos são insuficientes para definir o modelo, embora se reconheça que se trata de um 

edifício parecido com as edificações de Ganfei (Valença), Travanca (Amarante) e Pombei-

ro (Felgueiras). 

Em relação às dependências monacais, não existem vestígios. Reconhece-se que o mos-

teiro estava localizado a sul, local onde se encontra o atual claustro, porém com dimensões 

mais reduzidas. Considera-se possível que a fachada da igreja medieval estivesse alinhada 

pela face nascente da torre sul, o que demostra que a ala poente do claustro medieval se 

localizava onde atualmente encontramos a arcada ocidental do claustro. 

 

 

Figura  42. Fase I (séculos XII / XV) - edificação medieval. 
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Fase II (século XVI) – reconstrução (?) da Reforma 

 

Da segunda fase não existem vestígios a nível da construção. Dado o facto de não exis-

tir vestígios desta época, leva-nos a crer que podem ter sido efetuadas pequenas obras no 

edifício com ampliações ou remodelações. Desta época conhecem-se dois elementos arqui-

tetónicos onde estão gravadas as datas de 1555 e 1559, que foram posteriormente aprovei-

tados para as construções dos edifícios seiscentista e setecentista. 

 

 

Figura  43. Fase II (século XVI) - reconstrução (?) da Reforma. 

 

Fase III (séculos XVII / XVIII) - reedificação moderna 

 

Esta fase representa a grande mudança do mosteiro, pois foi feira uma reconstrução in-

tegral a nível da arquitetura, devido ao poder e influência da ordem beneditina em Portugal. 

Nesta reforma do mosteiro são seguidos os modelos da casa-mãe da Congregação de São 

Bento, que era o mosteiro São Martinho de Tibães.         

Entre os séculos XVII e o XVIII, são reedificados a igreja e o mosteiro de acordo com 

os estilos dominantes, onde está presente o estilo renascentista na fachada da portaria e o 

maneirismo da fachada da igreja (1).  
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É seguido o modelo de organização à volta da quadra do claustro, onde o claustro as-

senta sobre a parede sul da igreja medieval e pela projeção do eixo ortogonal do seu arco 

cruzeiro. A sul do claustro é erguido o dormitório do colégio e no seguimento do dormitó-

rio para nascente foi projetada uma nova quadra (2). Nesta fase a construção assume uma 

escala que nunca tinha tido, pois os espaços do mosteiro duplicaram o seu tamanho a nível 

vertical e horizontal, como se nota no claustro (3). 

A nível técnico-construtivo, esta fase apresenta um grau de qualidade mais baixo, visí-

vel nas variações de elementos construtivos onde são reutilizados silhares românicos, alve-

naria irregular, ou utiliza padrões elevados de construção na forma de execução da fachada 

e escada da portaria ou na cobertura abobadada em tijolo do refeitório (4). Existiu um pla-

no de execução destas obras de reconstrução que teve início na ala nascente claustro, pos-

teriormente ala sul e poente, e terminou com a igreja.  

 

 
Figura  44. Fase III (séculos XVII / XVIII) - reedificação moderna. 
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Fase IV (século XVIII) - ampliação moderna  

 

Com exceção do primeiro quartel, o resto do século XVIII e o primeiro quartel do sécu-

lo XIX foram um período de grande desenvolvimento do mosteiro de Rendufe. Foi feita 

uma grande ampliação do mosteiro para poente e, ao mesmo tempo, foram remodeladas e 

melhoradas partes da pré-existência.   

Nesta fase, não existe o registo de uma ordem cronológica ao nível da construção. Re-

lativamente ao terreiro em frente à igreja (1), é inicialmente delimitado com a galeria poen-

te a sul, e depois é contruído o pátio e alpendre da igreja e a construção da fonte (2) a norte 

do terreiro.  

A ampliação a oeste do mosteiro, inicia-se com a construção do dormitório poente (3) 

alinhado pela ala norte do claustro, e termina com o fechamento a sul e a oeste, com a hos-

pedaria de moços, estrebarias e cozinha (4), em torno do terreiro interior. São feitas remo-

delações na zona do claustro e delimita-se o jardim da sacristia com muros. É edificada a 

capela do Santíssimo Sacramento no topo norte da igreja (5). Em semelhança com a fase 

anterior, também se encontra alguma diversidade a nível técnico-construtivo. É de salientar 

a grande qualidade de execução da capela Santíssimo Sacramento, pisos abobadados da 

galeria poente, e menos qualidade na hospedaria de moços e estrebaria (6) a Sul e na cozi-

nha. 

 

 

Figura  45. Fase IV (século XVIII) - ampliação moderna. 
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Fase V (séculos XIX / XX) - abandono, ruína e reparações contemporâneas  

 

O início desta fase é marcado pela extinção das ordens religiosas em Portugal, o que 

levou ao encerramento do mosteiro, e posteriormente venda a particulares, à exceção da 

igreja e ala poente do claustro (1) que pertencem à paroquia e servem de residência ao pá-

roco. Um incêndio em 1887 destruiu grande parte do mosteiro, o que causou o desapareci-

mento da zona a nascente da residência paroquial (2). Após a demolição, restaram as arca-

das inferiores do claustro e o piso térreo da ante-sacristia e da sacristia.  

A galeria poente (3), comprada por privados, devido a não ter grande ocupação, teve 

uma degradação progressiva até se tornar ruína. Com o decorrer do tempo também os ele-

mentos arquitetónicos e escultórico do mosteiro se vão degradando e desaparecendo, como 

é o caso de fontes, capelas, pavimentos e azulejos. De salientar o erro cometido ao trans-

formar toda a área da cerca do mosteiro em vinha no final do século XX. Este espaço, ou-

trora parcelado por áreas de monte, agricultura e floresta, com alamedas e ornado com 

elemento arquitetónico, foi destruído. 

 

 

Figura  46. Fase V (séculos XIX / XX) - abandono, ruína e reparações contemporâneas.   
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3.3. Programa REVIVE 

O Mosteiro de Santo André de Rendufe está classificado como Imóvel de Interesse pú-

blico desde 1943, pelo que, em 2016, foi selecionado para integrar o programa REVIVE. 

Criado em 2016, por parte do governo português em conjunto com os Ministérios da Eco-

nomia, da Cultura e das Finanças, o programa REVIVE tem como objetivo a promoção e 

requalificação de imóveis pertencentes ao Estado Português. Apresenta como intuito pro-

mover edifícios com valor arquitetónico, patrimonial, histórico e cultural e que não se en-

contram devidamente aproveitados por parte da comunidade local, sendo que em alguns 

casos se encontram em estado adiantado de degradação. 

Assim, o programa REVIVE pretende valorizar e recuperar o património, que se encon-

tra a cargo do estado e que não está a ser utilizado pelas comunidades e seus visitantes, 

através de investimentos privados, tornando-os aptos para receber uma atividade económi-

ca rentável. Através de programas de vocação turística, especificamente nas áreas da res-

tauração, da hotelaria, das atividades culturais ou formas de animação e comércio, procura 

manter sempre os valores, a memória, a autenticidade e identidade destes espaços, através 

de mecanismos que assegurem a reabilitação e valorização do património. A valorização 

destes imóveis deve também salvaguardar e contribuir para o desenvolvimento económico 

e social das regiões onde estes se localizam. 

O modo de seleção destes imóveis é por uma equipa multidisciplinar que integra a Di-

reção-Geral do Tesouro e Finanças, a Direção-Geral do Património Cultural e o Turismo 

de Portugal, I.P., em conjunto com os municípios onde estão localizados os imóveis. 

A equipa técnica do programa REVIVE faz a seleção dos imóveis e, em conjunto com 

os municípios onde estes se encontram, assegura e organiza a realização de levantamentos 

arquitetónicos e topográficos dos imóveis, regularização jurídico-registal dos imóveis, rea-

lização de estudos patrimoniais e arquitetónicos destinados à definição dos parâmetros 

globais de intervenção no património classificado e avaliação dos imóveis.    

Desta forma, é proposto pelo programa REVIVE, a conversão do Mosteiro de Santo 

André de Rendufe num projeto de vocação turística que busque dinamizar a atividade eco-

nómica e cultural deste local. Com o objetivo de melhorar e agradar o programa turístico, o 

REVIVE lançou algumas estruturas de programáticas. Sendo elas: alojamento no mosteiro 

com possível expansão localizada no antigo passal com o máximo de dois pisos e que não 

exceda os 30% da implantação; uma zona de restauração do projeto turístico que possa ser 

aberta ao público; elaboração de uma piscina no antigo passal ou no logradouro a nascente; 
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áreas multiusos com disponibilidade para acolher diferentes usos como congressos e confe-

rências, ou outros eventos; redesenho do terreiro monumental de forma a ser um espaço 

para a comunidade local onde se pode realizar eventos espetáculos ao ar livre. 

 

 

Figura  47. Planta de condicionantes. 

  

O programa REVIVE elabora também uma planta de condicionantes da intervenção a 

nível patrimonial que são agrupadas em categorias que traduzem os quatro níveis de prote-

ção. Desta forma temos o nível 1 – proteção total, onde estão inseridos todas as áreas e 

elementos com grande importância patrimonial. É proibido a demolição de qualquer ele-

mento que se enquadre neste nível de proteção. Encontra-se neste nível de proteção a igreja, 

o claustro, as dependências do mosteiro, o adro e o terreiro. 

No nível 2 – proteção parcial, encontramos a maioria das construções monacais, onde é 

proibido a alteração a nível da estrutura e volumetria. Porém na hospedaria de moços e es-

tribaria pode ser feita a reconstrução do volume inicial com possível alteração dos vãos do 

primeiro piso com devida justificação. No antigo passal, os elementos do sistema de água 

do mosteiro têm de ser preservados, assim como o logradouro a nascente onde está locali-

zado a aqueduto. 
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No nível 3 – sem proteção, encontramos as construções a oeste onde se pode alterar vo-

lumetrias, de modo a melhor articular o programa. Aqui está também inserida a escada ex-

terior de acesso a ala do dormitório, a partir do terreiro monumental, que não acrescenta 

qualquer valor ao edifício. Por fim temos o nível 4 – demolição, onde se procura a demoli-

ção da escada exterior localizada a sul da ala do dormitório.   

 

 

Figura  48. Planta dos níveis de proteção. 
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Capítulo 4 - Projeto: Reabilitação do Mosteiro San-

to André de Rendufe 
 

  

Foi feito um reconhecimento do mosteiro, a nível da sua história, da sua envolvente, a 

nível arquitetónico e uma análise ao programa REVIVE. Com base em todos os estudos, 

optou-se por seguir as orientações dadas pelo programa REVIVE. Desta forma a interven-

ção no mosteiro de Santo André de Rendufe passa por converter o espaço do mosteiro num 

programa de vocação turística. Dado o tamanho do mosteiro e a organização espacial, op-

tou-se por fazer uma reabilitação e alteração do uso, passando assim a um hotel. A inter-

venção passa por reabilitar todos os elementos do mosteiro que contenham valor a nível 

patrimonial, e realizar pequenas alterações de modo a inserir um hotel no seu interior. É 

feita também uma ampliação de modo a albergar um maior número de quartos e a piscina.     

A nível do programa serão criadas no mosteiro todas as infraestruturas necessárias para 

conter um hotel. Visto que o mosteiro se encontra no interior da Quinda de Amares, um 

dos principais produtores de vinho da região, será também criada uma parceria entre o 

mosteiro e a quinta, de modo a tornar a experiência dos hóspedes mais enriquecedora. 

Com esta intervenção procuramos salvaguardar o património, através de um novo uso 

que não descaraterize este espaço, mas lhe dê uma nova função que faça com que este 

mosteiro com diversas camadas de história se prolongue para as gerações futuras. 
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4.1. Intervenção 

Estando o mosteiro Santo André de Rendufe inserido no programa REVIVE, achou-se 

interessante seguir as diretrizes do REVIVE, instalando assim um programa de vocação 

turística no mosteiro. Deste modo procurou-se realizar uma intervenção capaz de trazer 

mais dinamismo para o local e que, ao mesmo tempo, respeitasse a memória, identidade e 

autenticidade do local. 

Por se tratar de um trabalho académico, optou-se por não se seguir à risca as diretrizes 

do programa REVIVE, no que diz respeito às áreas destinadas à instalação do projeto, as-

sim como às áreas de possível expansão. Assim sendo, tendo como base o programa RE-

VIVE, optou-se por realizar um projeto de reconversão, reabilitação e respetiva ampliação.  

Desta forma, podemos dividir esta intervenção em três partes: a reabilitação do mostei-

ro; um novo volume (ampliação); e a reabilitação do terreiro, como é possível verificar na 

(Figura 50). Ao seguir as orientações do REVIVE, a intervenção no mosteiro procurou 

preservar ao máximo os elementos de valor patrimonial do edifício, introduzindo um con-

forto contemporâneo. Foi mantida a escadaria monumental e o refeitório, localizados na ala 

poente do claustro, assim como o próprio claustro, que foi coberto com uma estrutura em 

madeira, de modo a proteger e a tornar mais confortável o uso deste espaço, (Figura 55).  

É também feita a reconstituição e salvaguarda das abóbadas de aresta em tijolo na ala 

do dormitório, onde é mantida a estrutura das celas e é feita a preservação de vestígios en-

contrados no interior das celas, como nicho, e indicações através de letras no seu exterior 

que se constituem como elementos que caraterizam estes espaços.  Desta maneira, tentou-

se ao máximo preservar a preexistência e manter as funções e usos dos espaços o mais 

aproximados às suas antigas funções. 

O novo volume (ampliação) (Figura 51), foi criado de forma a ter uma presença eféme-

ra dado que as concessões que ocupam os edifícios do programa REVIVE têm prazos de 

exploração. Assim caso se altere a função do mosteiro no futuro, este volume poderá ser 

retirado. Visto que o mosteiro se encontra rodeado por vinhas, optou-se por criar uma 

construção de um piso em madeira, de modo a melhor inserir este volume na paisagem na-

tural que rodeia o edifício. Faz parte da ampliação a piscina, localizada no laranjal junto ao 

antigo aqueduto, que outrora serviu para abastecer o mosteiro com água.  

Seguiu-se a análise realizada pelo programa REVIVE, a nível da caraterização por ní-

veis de proteção das áreas e elementos afetos ao mosteiro, de modo a compreender o que 

se iria demolir e o que se poderia manter.  
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Vermelhos e Amarelos 

 

 

 
Figura  49. Vermelhos e amarelos, planta piso -1. 

Figura  50. Vermelhos e amarelos, planta piso 0. 
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Após esta análise, optou-se por retirar alguns destes componentes, como as escadas lo-

calizadas no terreiro que dão acesso ao piso superior da ala norte, de modo a permitir uma 

melhor leitura deste alçado. Por último, no pátio de serviço, foi retirado o interior da cons-

trução a poente, deixando apenas as paredes do seu perímetro, e foi retirada a escada em 

betão localizada na fachada sul da ala norte. Estes atos foram realizados de modo a melho-

rar a qualidade deste edifício, retirando elementos que não acrescentavam qualquer valor 

ao mesmo. 

Para além da reabilitação do mosteiro, temos também a reabilitação do terreiro que se 

encontra abandonado (Figura 52). O terreiro não tem qualquer desenho a nível urbanístico 

e neste momento assume um caráter de parque de estacionamento, completamente descui-

dado. Existe junto ao mosteiro, e em torno do terreiro, edifícios residenciais e pretende-se 

assim dar a este local um espaço público mais cuidado, dada a carga histórica deste local. 

Existe na criação deste espaço (praça/terreiro) a procura da criação de um “espaço oportu-

nidade” - um local onde a vida urbana se desdobra. Não se procura a criação de um pro-

longamento do espaço religioso, mas sim um espaço para várias funções, onde se pode fa-

zer desde cerimónias religiosas, zona de lazer onde o cidadão pode simplesmente passear. 

Adicionalmente, a comunidade pode fazer feiras ao fim de semana, ou pode ser mesmo um 

local festivo, onde a câmara pode colocar um palco para o público assistir a concertos.  

Desta forma, optou-se por dividir o terreiro em três espaços. O primeiro espaço, área 

logo após a Igreja e a entrada do mosteiro, funciona como um hall de entrada para estes 

dois edifícios. Este local é composto por bancos que se encontram sombreados por árvores 

e uma fonte.  

O segundo espaço é um pequeno parque de estacionamento que pode ser utilizado para 

os hóspedes do mosteiro, sendo a primeira abordagem para efetuar o check-in, dado que o 

acesso principal é feito pela antiga porta de carros e o acesso secundário é feito através do 

parque de estacionamento localizado no antigo passal.  

O terceiro e último espaço é toda a área adjacente ao terreiro que é atravessada por uma 

via, sendo composta por estacionamento para as pessoas que vão a igreja e também para os 

habitantes desta zona. Este espaço, como é bastante mais amplo, pode ser utilizado para 

feiras, festas, lazer e outras atividades. Procurou-se não preencher demasiado o terreiro, 

pois muitas das vezes o excesso de mobiliário urbano acaba por condicionar os usos dos 

espaços públicos e a ausência destes permite às pessoas descobrirem o espaço que as ro-

deia e o ocuparem de diversas maneiras. 
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Figura  51. Vermelhos e amarelos, planta piso 1. 

 

 

Figura  52. Vermelhos e amarelos, planta de cobertura. 
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Figura  53. Vermelhos e amarelos, alçado poente. 

 

 
Figura  54. Vermelhos e amarelos, alçado sul. 

 

 
Figura  55. Vermelhos e amarelos, corte longitudinal. 

 

Figura  56. Vermelhos e amarelos, corte transversal. 
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Programa 
 

Ao dar seguimento ao programa REVIVE, é certo que o programa a colocar no mostei-

ro é um programa de vocação turística. Neste sentido, e apesar de ser um trabalho acadé-

mico, temos sempre que pensar na rentabilidade do uso que vamos inserir no mosteiro, 

pois é esse uso que o vai manter, e, ao mesmo tempo, pensar num programa que ajude a 

dinamizar este local a nível social e económico, tornando-o um ponto de interesse a nível 

turístico. 

É notória a monumentalidade do mosteiro, desde logo pelo tamanho da sua cerca até ao 

comprimento do seu aqueduto, pela dimensão do seu terreiro e pela sua importância religi-

osa, onde em frente ao seu terreiro cruza um dos caminhos de Santiago de Compostela. 

Toda esta envolvente do mosteiro compreende-se na (Figura 57).     

Figura  57.Vista aérea da cerca do mosteiro. 

 



 

 
 

84 
 

84 

Os mosteiros, desde a sua criação, foram projetados para a habitação, tratando-se assim 

de grandes casas onde habitavam monges ou freiras de diferentes ordens religiosas. Assim, 

optou-se por projetar como novo programa para o mosteiro uma unidade hoteleira, dado o 

potencial deste edifício para acolher programas relacionados com o seu antigo uso. Visto 

que em tempos foi uma das maiores casas beneditinas em Portugal e é ainda possível ob-

servar a magnitude de alguns dos seus espaços assim como a organização das celas, é notó-

ria a sua capacidade para receber um hotel. 

O mosteiro encontra-se entre vinhas, contíguo à Quinta de Amares, cujas vinhas se lo-

calizam na antiga cerca do mosteiro. Dado esta conjuntura, seria enriquecedor a realização 

de uma parceria entre a Quinta de Amares e o hotel, de modo a dar a conhecer aos hóspe-

des a região dos vinhos verdes, através de atividades como prova de vinhos, conhecer e 

participar no processo de fabrico do vinho, entre outras.   

A distribuição do programa acaba por ser idêntica às ocupações dadas anteriormente 

pelos monges, possuindo algumas alterações, visto que se está a reconverter o uso. O aces-

so ao interior do hotel é feito através de dois locais: pela entrada principal, antiga porta de 

carros localizada na ala do dormitório; ou pelo parque de estacionamento localizado no an-

tigo passal (Figura 59).  

Através da entrada principal temos acesso ao pátio interior, à ala poente do claustro e à 

ala do dormitório. Nestas duas alas, ao nível do rés do chão, encontramos a receção do ho-

tel, uma sala polivalente, casas de banho e restaurante do hotel, no entanto existe a possibi-

lidade de ser um espaço aberto ao público em geral. No piso superior estão localizados os 

quartos e zona de administração. No piso -1 da ala do dormitório (antiga adega), é coloca-

da uma sala de exposição onde se conta a história do mosteiro. 

Na hospedaria de moços e na ala poente do pátio de serviços, ao nível do piso -1, en-

contram-se as áreas privadas do hotel, lavandaria, arrumos, salas para os funcionários, eco-

nomato e zona de cargas e descargas. No piso superior da ala poente, localiza-se a cozinha, 

com acesso ao restaurante e, na hospedaria de moços, temos os quartos e a sala de convívio. 

A sul do claustro temos o novo volume, de um piso, onde estão localizados os quartos e os 

balneários de apoio à piscina (Figura 68). A distribuição do programa, é feita de forma que 

cada espaço do mosteiro acolha uma ocupação que não lhe é estranha. Ou seja, as celas vão 

dar lugar aos quartos de hóspedes, dado que no passado eram utilizadas como quartos para 

os monges (Figura 75).  
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Figura  58. Proposta, planta piso -1. 
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Figura  59. Proposta, planta piso 0.  
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Figura  60. Proposta, planta piso 1. 
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A sala do recibo, localizada na ala norte do pátio de serviço, dado o seu tamanho, vai 

acolher o restaurante (Figura 74). A antiga cozinha, localizada entre a hospedaria de moços 

e a ala poente do claustro, vai ser ocupada por uma sala de convívio (Figura 59), devido à 

sua localização e pelo facto de ainda se manter a chaminé, que dá lugar a uma lareira de 

modo a tornar esta sala mais acolhedora. A ala poente do pátio de serviços e o piso inferior 

da hospedaria de moços são áreas privadas ao público (Figura71). No passado, estes espa-

ços serviam para guardar materiais agrícolas e animais, e no presente vão dar lugar à la-

vandaria, zona de cargas e descargas, áreas para os funcionários, arrumos e cozinha (Figura 

58). O parque de estacionamento do hotel está localizado no antigo passal do pároco, loca-

lizado no extremo sul do mosteiro (Figura 58). No claustro, local de culto, procurou-se fa-

zer uma cobertura em madeira para salvaguardar este espaço (Figura 73). Na antiga ala sul 

do claustro, destruída devido ao incêndio de 1877, procurou-se reerguer um volume de 

apenas um piso onde se localizam quartos e áreas de acesso à piscina (Figura 68). A pisci-

na está localizada no laranjal junto ao aqueduto, dada a ligação de este elemento com a 

água e devido à sua ampla vista sobre a vinha (Figura 69).  

No que toca à reabilitação do mosteiro Santo André de Rendufe, o objetivo passa por 

pôr em confronto duas épocas distintas e com isto gerar um resultado que vai de encontro 

aos valores do edifício. Neste tipo de intervenção, procurou-se manter os valores encontra-

dos no edifício, sendo eles os valores culturais, históricos, arquitetónicos, memória e a au-

tenticidade. Na reabilitação do mosteiro procedeu-se à alteração de uso, passando assim a 

hotel. Deste modo procurou-se conservar e consolidar o mosteiro, e ao mesmo tempo pre-

servar os elementos caraterísticos da construção original, de modo a manter a sua memória 

e autenticidade. Nesta intervenção, pretendeu-se conjugar técnicas construtivas atuais, com 

o objetivo de obter níveis de conforto contemporâneo, de modo a conservar e preservar o 

edifício no tempo.  A reintegração deste tipo de edifícios, que se encontram abandonados e 

degradados no contexto local onde se encontram, é de extrema importância. É através de 

uma reabilitação ajustada que se dá uma nova vida ao edifício, alterando ou não a sua fun-

ção, mas sempre mantendo os seus valores. 
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Figura  61. Proposta, planta piso 2. 
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Figura  62. Proposta, planta de cobertura. 
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Figura  63. Proposta, alçado norte. 

 

 
Figura  64. Proposta, alçado poente. 

 

 
Figura  65. Proposta, alçado sul. 

 

 
Figura  66. Proposta, alçado nascente. 
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Na elaboração deste projeto foram realizadas imagens 3D do exterior e do interior do 

mosteiro que, em conjunto com os desenhos 2D, as maquetes de estudo e desenhos à mão 

levantada, contribuíram para o desenvolvimento e melhor compreensão do projeto. Deste 

modo, foi feita a modelação 3D do interior e do exterior do mosteiro para melhor compre-

ender os espaços que estavam a ser criados. Ao nível exterior foi feita a modelação do ter-

reiro exterior (Figura 67), que se encontra ao abandono. Foram também desenvolvidas 

imagens de diferentes pontos ao redor do mosteiro, com o objetivo de perceber a ligação 

que estava a ser criada entre o mosteiro e a sua envolvente.  

 

Figura  67. Vista do terreiro. 
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Figura  68. Vista sul do exterior do mosteiro. 

 

Figura  69. Vista nascente exterior da proposta. 
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Figura  70. Vista interior do pátio de serviço. 

 

 
Figura  71. Vista exterior da ala poente e hospedaria de moços. 

 

Realizaram-se imagens a partir da vinha circundante ao mosteiro, dada a forte ligação 

que a ampliação em madeira e a piscina localizadas a nascente têm com a vinha (Figura 

68). No interior do mosteiro, podemos dividir a modelação em espaços exteriores como o 
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pátio de serviço e o claustro, e espaços interiores como quartos e restaurante. Relativamen-

te ao pátio de serviço, este foi dividido em dois patamares devido ao seu desnível existente 

no terreno (Figura 70). De forma a vencer este desnível, foram colocados dois lanços de 

escadas e uma rampa que dão acesso a cada uma das zonas (Figura 72). Estes dois espaços 

podem ser utilizados como áreas de lazer, sendo que no patamar superior existe uma espla-

nada de apoio ao restaurante. No claustro optou-se por fazer uma cobertura em madeira, 

com o objetivo de facilitar os acessos e preservação do próprio espaço (Figura 73).  

 

 

 

 

 

Figura  72. Vista exterior da hospedaria de moços e ala poente do claustro. 
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Figura  73. Vista interior do claustro. 

 

 

Ao nível de interior, no restaurante, procurou-se manter o ritmo das colunas e das abó-

badas, pois são elementos que caraterizam fortemente este espaço (Figura 74). Dado que o 

reboco das abóbadas está a cair, optou-se por retirar o mesmo e deixar o tijolo à vista. As 

paredes foram rebocadas e pintadas a branco e, no chão, colocou-se madeira com o objeti-

vo de tornar o espaço mais confortável.  

Relativamente aos quartos, foi feita uma diferenciação no que diz respeito aos materiais 

utilizados nos quartos localizados no existente e nos quartos localizados na ampliação. Nos 

quartos localizados no edifício existente, optou-se por manter os materiais o mais pareci-

dos possível com as antigas celas (Figura 75). Colocou-se assim madeira no chão e armá-

rios, as paredes foram rebocadas e pintadas a branco e, nas janelas foi mantido o vão com o 

banco embutido em pedra que ocupa metade do vão. Nos quartos localizados no novo vo-

lume, optou-se por utilizar apenas madeira no seu interior, assim como em toda a constru-

ção deste volume (Figura 76). Como é possível observar nas imagens 3D do edifício, este 

tem uma forte relação com a sua envolvente. Verifica-se também uma forte relação entre o 

novo e o antigo, onde as duas linguagens se complementam, o que nos permite uma boa 

leitura dos espaços.  
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Figura  74. Vista interior do restaurante. 
 

Figura  75. Quarto ala dormitório, antiga cela. 
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Figura  76. Quarto localizado no aumento proposto.  
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4.2. Sistema Construtivo 

Dado o avançado estado de degradação do mosteiro, foi necessário propor novos mate-

riais e estruturas, com o objetivo de trazer níveis de conforto contemporâneos para o mos-

teiro. O tema “transformação e permanência no contexto histórico” está ligado a toda a in-

tervenção feita no mosteiro, desde os elementos que caraterizam os espaços aos usos de 

cada espaço e também aos materiais utilizados. Todo o mosteiro sofreu pequenas “trans-

formações”, no sentido em que sofreu alterações a nível de uso, forma e “permanência” 

relativamente ao facto de se preservarem e manterem elementos, funções dos espaços e dos 

seus valores, memória e autenticidade.  

Relativamente à transformação, podemos assumir que existe uma transformação ao ní-

vel dos materiais e da construção. Neste sentido, foi feita no mosteiro a alteração ao nível 

das caixilharias, pois as antigas em madeira estavam em falta. Para tal, utilizou-se isola-

mento e gesso cartonado, com o objetivo de melhorar o edifício termicamente e acustica-

mente. As abóbadas em tijolo, localizadas na ala norte do pátio de serviço, eram rebocadas 

e pintadas a branco. Porém, com o abandono e consequente degradação, o reboco foi cain-

do em algumas partes, o que fez com que, na reabilitação, se optasse por deixar o tijolo à 

mostra (Figura 69). No claustro em ruína devido ao incêndio de 1877, foi feita uma cober-

tura em madeira com o objetivo de proteger, salvaguardar e melhorar o acesso e perma-

nência neste espaço. 

Ao nível da permanência, foram reintroduzidos materiais e métodos construtivos anti-

gos, e foi feita, ao mesmo tempo, a salvaguarda e reabilitação de elementos do edifício. 

Deste modo, considerou-se importante a salvaguarda de materiais, assim como técnicas 

tradicionais utilizadas na construção do mosteiro, como é o caso da cobertura em madeira e 

telha, e as abóbadas em tijolo localizadas na ala do dormitório, onde devido ao avançado 

estado de degradação algumas encontravam-se derrocadas, pelo que foi feita a reconstru-

ção das mesmas. Ao nível da estrutura das lajes de piso, é mantido o método construtivo 

em madeira, com viga pau rolado, tarugo e soalho (Figura 77). Nos quartos localizados no 

mosteiro, procurou-se manter os materiais outrora utilizados nas celas, porém com um con-

forto contemporâneo, com chão em madeira, paredes brancas e o vão e os bancos juntos à 

janela em pedra.   

Nesta sequência, o objetivo passa por intervir o mínimo possível e o máximo necessá-

rio, de modo a não descaraterizar o mosteiro.  
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Figura  77. Pormenor construtivo para o mosteiro 
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Ampliação 

  

Na nova construção ampliação, localizada a sul do claustro, onde estão localizados os 

quartos e as infraestruturas de apoio à piscina, optou-se por uma construção de caráter 

efémero. Como a concessão atribuída pelo programa REVIVE aos imóveis tem prazos de 

validade, é proposto um edifício de caráter efémero. Neste sentido, procura-se reduzir ao 

máximo o impacto desta construção na pré-existência através dos seus materiais, que é es-

sencialmente madeira, e da sua volumetria, pois este volume só tem um piso.     

 

  

Figura  78. Pormenor construtivo da ampliação. 
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Conclusões 
 

  

 

A preservação e manutenção do património deve ser algo intrínseco a todas as soci-

edades, pois todo o património transporta com ele valores, que devem ser mantidos e 

preservados para as futuras gerações. Devido à falta de cuidados a ter com o património, 

este por vezes atinge estados irreversíveis de degradação, o que faz com que se perca 

objetos notáveis com grande importância cultural. Contudo, é de realçar que todo o pa-

trimónio tem a mesma importância desde o mais recente até ao mais antigo. 

Atualmente, devido a vários fatores como a falta de interesse, verba ou conhecimen-

to, muitos edifícios encontram-se abandonados e num avançado estado de degradação, 

levando-os à ruína, o que é preocupante devido ao facto de serem edifícios com valor 

arquitetónico, histórico, antiguidade, social, científico, identidade e autenticidade. Estas 

construções, que marcam épocas, sociedades e estilos, estão presentes no nosso dia-a-

dia, nas nossas cidades, onde cruzamos com estes monumentos diariamente e, como tal, 

não devem ser ignorados. Desta forma é necessário encontrar formas de intervenção 

nestes monumentos, de modo a dar-lhes uma função, uma nova vida. 

Ao abordar o tema da intervenção no património, a presente dissertação procura es-

tudar e perceber de que forma uma intervenção no património, partindo do pressuposto 

que estamos a transformá-lo (por mais pequena que seja a intervenção), podemos garan-

tir a permanência dos seus valores. Assim procura-se estudar a temática da preservação 

e salvaguarda do património que se encontra em ruína, através da análise de diferentes 

teorias de intervenção, conceitos e de diferentes métodos de intervenção no património 

arquitetónico. 

Através da análise da bibliografia proposta, conheceram-se definições, conceitos e 

diferentes teorias acerca do património. Em particular, procurou-se compreender o que é 

património, o que se entende por monumento histórico e a sua relação com a ruína. Pre-

tendeu-se também saber que existem diversas formas de um edifício atingir o estado de 

ruína, quer pelo seu abandono por parte do homem ou pela força da natureza, e perceber 

de que forma o património, o monumento e a ruína transportam com eles conceitos co-

mo a autenticidade, memória e identidade.     
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Relativamente às teorias, existe um longo percurso de vários anos onde se foi alar-

gando o tema, enquanto se ia procurando e alargando conceitos. Entender que as teorias 

de Ruskin e Viollet-Le-Duc serviram de propulsores para as posteriores teorias, cartas e 

convenções a cerca do património. Neste contexto surge Alois Riegl com “O Culto Mo-

derno dos Monumentos”, onde procura identificar os valores atribuídos aos monumen-

tos históricos. Valores estes que em conjunto com as cartas e convenções acerca do pa-

trimónio arquitetónico nos ajudam a ter uma melhor leitura e intervenção nos edifícios.  

No que toca a intervir no património, considerou-se importante realizar uma análise 

a três tipos diferentes de ações a ter no património - a conservação, reconstrução e reabi-

litação -, com o objetivo de melhor compreender qual a intervenção que melhor se en-

quadra no nosso caso de estudo. É também feita uma análise ao estudo realizado pelo 

programa REVIVE, que nos permitiu ter um melhor conhecimento do edifício, assim 

como definir a função dada ao mosteiro. Considera-se importante ter um conhecimento 

aprofundado quer do edifício quer da sua envolvente, pois é através deste conhecimento 

aprofundado do caso de estudo que melhor se intervém.  

Relativamente à intervenção realizada no Mosteiro Santo André de Rendufe, foi fei-

ta uma intervenção no património sem o descaraterizar, ajustada ao local, onde foi alte-

rado o seu uso sem colocar em causa os valores do edifício. Deste modo, para uma in-

tervenção no património, considera-se fundamental a realização de uma análise profun-

da ao edifício, de modo a conhecer o objeto em questão. Em seguida, após a análise, 

conseguimos saber os valores que se encontram no edifício e, com base nesses valores, 

definir qual a melhor intervenção a realizar no mesmo. Assim procurou-se manter e sal-

vaguardar os valores, assim como a autenticidade e a memória presentes em alguns 

elementos singulares do mosteiro. Foi feita a reabilitação de modo a salvaguardar e con-

servar partes do mosteiro e uma ampliação com o objetivo de acolher um maior número 

de hóspedes no edifício. A escolha do programa teve uma grande importância, pois con-

seguiu-se transformar o edifício, incluindo o seu uso original, mas nunca descarateri-

zando o espaço.  

Esta dissertação foi fundamental no sentido em que a compreensão e leitura do pa-

trimónio arquitetónico é essencial para qualquer intervenção, sendo que caso não haja 

esta análise inicial corremos o risco de descaraterizar a nossa identidade e autenticidade 

que está presente nas nossas cidades. 
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