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A grande diversidade das intervenções realizadas,

em curso, ou programadas pelo IPPAR, não deve

fazer esquecer o especial papel que nestas acções

ocupam os conjuntos monásticos. Depositários de uma

riquíssima história, marcos de fixação e controlo do

território, locais privilegiados de produção intelectual,

os mosteiros portugueses são também um dos tes-

temunhos físicos mais evidentes do nosso património

artístico e arquitectónico. Ainda hoje, muitos deles são

referência de paisagens e motores de desenvolvimento

local e regional, capazes de atrair milhares de visitantes

mas continuando abertos às necessidades de auto-

-reconhecimento das comunidades envolventes.

O Programa de Intervenção em Conjuntos Monásticos,

desenvolvido no âmbito do III Quadro Comunitário de

Apoio, integra privilegiadamente alguns dos mais

destacados mosteiros e conventos portugueses,

abrangendo uma pluralidade de acções que incluem

estudos técnicos diversos, análises e diagnósticos de

patologias, arqueologia, trabalhos de conservação 

e restauro, e projectos de valorização, através do

desenvolvimento de estruturas de apoio à visita e de

disponibilização de material de divulgação técnico-

-científica e pedagógica.

Os exemplos escolhidos para integrar o presente

número não poderiam ser mais eloquentes. Nos

Mosteiros de Santa Clara-a-Velha e de São João de

Tarouca desenrolam-se actualmente vastas campanhas

arqueológicas, que têm permitido uma nova visão 

sobre espaços há muito desaparecidos, a que acresce, 

no primeiro caso, a experiência inédita de se tratar de

um estaleiro condicionado por

adversas condições de implan-

tação. Em ambos, também, os

estudos em curso permitirão um

conhecimento mais objectivo da

sua original composição arquitec-

tónica, ao mesmo tempo que

podem informar com maior rigor

os projectos para os Centros de

Acolhimento e Interpretação que o

IPPAR tem previsto ali desenvolver. 

A dimensão do investimento deste

Instituto em São Martinho de Tibães

é assinalável: ela recobre a requalificação integral da

principal casa beneditina portuguesa, inclui “obra nova”

e a recuperação paisagística da Cerca, da sua flora e

dos seus sistemas hidráulicos. Finalmente, o carácter

de excepção dos trabalhos a decorrer em Alcobaça

justificam igualmente a sua integração no Caderno desta

publicação, aproveitando-se para divulgar a filosofia

global de intervenção e os projectos de conservação de

coberturas e de consolidação estrutural já realizados.

Dando continuidade aos objectivos propostos já no

primeiro número, também agora se retoma a reflexão

interdisciplinar sobre temas de salvaguarda, história da

arte e restauro, entre outros, reflectindo com justeza o

universo de questões práticas e teóricas que suscitam 

os conteúdos funcionais do IPPAR e a adequação das

políticas deste Instituto aos mais modernos critérios 

de intervenção no património cultural.
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Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, capitel do lavabo



1. Os conjuntos monásticos

e as intervenções do IPPAR

no âmbito do QCA III

Os conjuntos monásticos constituem uma das

tipologias privi legiadas pelo IPPAR em termos 

de intervenção, muito em especial no âmbito do 

III Quadro Comunitário de Apoio (III QCA) e em

consequência do Programa Operacional de

Intervenções no Património (POIP) que se encontra

devidamente publicado, como linha estratégica glo-

bal do IPPAR para os anos que decorrem de 2001

a 2006.

Para preparar e planear este quadro de trabalho foi

elaborada uma lista de imóveis de tipologia monástica,

afectos ao IPPAR, nos quais se asseveraram prioritárias

intervenções de fundo:

• Mosteiro de Vilar de Frades;

• Mosteiro de Pombeiro;

• Mosteiro de Tibães;

• Mosteiro de Rendufe;

• Mosteiro de São Pedro de Cete;

• Mosteiro de Grijó;

• Mosteiro de Arouca;

• Mosteiro de Tarouca;

• Mosteiro de Ferreirim;

• Mosteiro de Santa Maria de Aguiar;

• Mosteiro de Lorvão;

• Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra;

• Mosteiro de Santa Clara-a-Velha;

• Mosteiro de Alcobaça;

• Mosteiro da Batalha;

• Convento de Cristo;

• Mosteiro de Almoster;

• Mosteiro dos Jerónimos;

• Mosteiro de Flor da Rosa.

Trata-se, como é bem de ver, de um dos eixos de

trabalho do IPPAR e de um dos seus principais núcleos

de investimento, a par de outros, tais como os que

contemplam de forma sistemática e mediante

processos organizados e objectivos, intervenções nas

Sés portuguesas, nos Sítios Arqueológicos ou nos

Castelos, para mencionar aquilo que poderemos

considerar, apesar de tudo, os exemplos patrimoniais

“clássicos”1.

Mas será que os conjuntos monásticos, tais como os

concebe o IPPAR, se inscrevem dentro da categoria dos

monumentos clássicos? Cremos que sim, pese embora

o facto de algumas das intervenções em curso ou

previstas se revestirem de um carácter pioneiro e

diverso das demais. 
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1. Claustro do Mosteiro de Tibães
Arquivo IPPAR



Depois de analisada esta listagem encontramos 

os chamados “pesos-pesados” arquitectónicos,

precisamente os monumentos mais clássicos de todos,

aqueles mesmo que ajudaram a forjar o próprio

conceito de património desde a segunda metade do

século XIX. Trata-se de imóveis que, inclusivamente, se

encontram inscritos na Lista do Património Mundial,

tais como os Jerónimos, a Batalha, Alcobaça ou o

Convento de Cristo.

Estas peças constituem referências centrais da cultura

portuguesa e o seu estado de conservação não é de

todo problemático2, pese embora os necessários

trabalhos de manutenção e, para alguns dos casos, 

as obras de requalificação dos espaços que foram

efectuadas ou se encontram em curso, incluindo neste

caso os sistemas de acolhimento para visitantes

(guardaria, recepção, loja, instalações sanitárias) em

constante melhoramento – ou em pura e simples

instalação nos casos em que não existam ainda. 

Por outro lado, algumas das intervenções efectuadas

nestes monumentos revertem de uma polít ica

patrimonial que obriga a que sejam levados a cabo

trabalhos que decorrem da própria exposição pública

destes monumentos, dotando-os de valências várias 

do ponto de vista funcional (todos eles, al iás, 

com serviços próprios – os chamados “serviços

dependentes” do IPPAR, dotados de um corpo técnico 

e administrativo)3.

É por isso que encontramos estaleiros de restauro de

grande porte a laborar no Mosteiro dos Jerónimos

onde se procedeu ao restauro e limpeza das cantarias

do claustro. Do mesmo modo se abriu uma frente de

trabalhos de consolidação no Mosteiro da Batalha

e se instalou uma nova loja no Convento de Cristo.

Também por isso se encontra em fase adiantada 

a musealização do Mosteiro de Alcobaça (com a

instalação de sinalética e de uma loja – estas já

concluídas –, de uma nova recepção bem como de

instalações sanitárias renovadas, a par de um espaço

multifuncional na Ala Sul, baptizado como Ala

São Bernardo).

Pode dizer-se que nestes casos as obras jamais param,

bem como o movimento permanente induzido pelos

próprios objectos patrimoniais, uma vez que são dos

monumentos mais visitados do país, chegando a

atingir picos de cerca de 300 000 visitantes ano e mais

de 4000 visitantes por dia4.

Porém, outros monumentos da lista acima indicada

não obedecem a este estatuto. Pelo contrário, são

discretíssimas obras (algumas delas estupendas, como

é óbvio) mas ainda mal conhecidas e pouco visitadas.

Por razões várias: 

a) encontram-se fora dos circuitos privilegiados do

ponto de vista do turismo cultural ou religioso5;

b) encontram-se em situação de retiro rural, em áreas

de escassa acessibilidade6;

c) são exemplos aparentemente “menores” indepen-

dentemente do espólio que encerram; 

d) foram reconvertidos em pousadas, como é o caso de

Flor da Rosa.

Certo é que, cada um dos mosteiros referenciados se

encontra em situação patrimonial muito diversa. 

Quanto à inserção regional, o IPPAR procurou conjugar

os imperativos patrimoniais (ou seja, os que decorrem

da necessidade incontornável de obras de recuperação

ou resgate) com a distribuição de investimento em

termos regionais, tendo em conta equilíbrios que visam

dar resposta à consolidação de recursos patrimoniais

das regiões, embora de valor amplamente nacional ou
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2. Portal do transepto da igreja
do Mosteiro da Batalha
Arquivo IPPAR



mesmo europeu7. Podemos assim constatar que, na

Região Norte, decorrem as seguintes intervenções:

Mosteiro de Vilar de Frades; Mosteiro de Pombeiro;

Mosteiro de Tibães; Mosteiro de Rendufe; Mosteiro de

São Pedro de Cete; Mosteiro de Grijó e Mosteiro de

Arouca. Na Região Centro e interior da Beira Alta,

verificamos investimentos no Mosteiro de Tarouca,

Mosteiro de Ferreirim, Mosteiro de Santa Maria de

Aguiar, Mosteiro de Lorvão, Mosteiro de Santa Cruz de

Coimbra, Mosteiro da Batalha e no Mosteiro de Santa

Clara-a-Velha. Na Região de Lisboa e Estremadura

constatam-se investimentos no Mosteiro de Alcobaça,

Convento de Cristo, Mosteiro de Almoster e no

Mosteiro dos Jerónimos. Para o Alentejo é objecto 

de intervenção nesta fase apenas o Mosteiro de Flor 

da Rosa8.

Claro está que seria absurdo tentar retirar con-

clusões excessivas desta distribuição. Efectivamente,

sem prejuízo do que acima expusemos, o facto é que

se encontravam dentro da tipologia patrimonial 

dos conjuntos monásticos um maior número de casos

críticos – e logo, prioritários – no Norte do país 

e daí a incidência que se detecta nos investimentos

nos distritos de Braga e Porto. Mas isso também 

tem a ver com a própria história do monasticismo

português.

De resto, o núcleo principal de intervenções do IPPAR

repousa numa estratégia de identificação de casos de

trabalho suportada por um conhecimento crítico do

território e da sua história.

2. O monasticismo em Portugal

O monasticismo em Portugal oferece-se em diferentes

tempos e em diferentes contextos e conjunturas

históricas. A nós interessa-nos, para já, abordar esta

matéria na óptica de história da arte e da arquitectura

sendo que as matérias “mais finas” relacionadas com

as actuações no quadro da conservação, restauro e

requalificação do património virão a ser abordadas,

quer em alguns dos artigos deste número da Revista

Estudos/Património, quer em artigos ulteriores, globais

ou parcelares.
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Quadro 1 – Investimento (QCA III)

Mosteiro Concelho Calendário Investimento

(mil contos)

Vilar de Frades Barcelos 2000-2006 820

Pombeiro Felgueiras 2000-2003 (1.ª fase) 492

Tibães Braga 2000-2003 (2.ª fase) 525

Rendufe Amares 2000-2003 (1.ª fase) 802

São Pedro de Cete Paredes 2001-2003 93

Grijó Vila Nova de Gaia 2001-2003 (1.ª fase) 267

Arouca Arouca 2001-2003 (1.ª fase) 624

Tarouca Tarouca 2000-2001 (1.ª fase) 214

Ferreirim Lamego 2001-2003 249

Santa Maria de Aguiar Figueira de Castelo Rodrigo 2000-2001 (1.ª fase) 45

Lorvão Penacova 2000-2003 (1.ª fase) 240

Santa Cruz de Coimbra Coimbra 2000-2003 (1.ª fase) 380

Santa Clara-a-Velha Coimbra 2001-2003 (3.ª fase) 1564

Alcobaça Alcobaça 2000-2002 (2.ª fase) 765

Batalha Batalha 2000-2003 (1.ª fase) 200

Convento de Cristo Tomar 2000-2001 (1.ª fase) 84

Almoster Santarém 2000-2003 157

Jerónimos Lisboa 2000-2002 800

Flor da Rosa Crato 2001-2002 109



Podemos assim, de uma forma resumida e certamente

simplista e artificial – mas certamente útil para a

definição da paisagem monástica portuguesa –

caracterizar doze ciclos9:

I. o ciclo do eremitismo e do cenobismo “rural” e 

pós-pagão dos séculos VI-IX;

II. o ciclo moçárabe, um monasticismo ainda disperso,

mas já como um esboço de “territorialização”, dos

séculos VIII-X;

III. o ciclo condal (essencialmente beneditino), dos

séculos X-XI;

IV. o ciclo da primeira dinastia portuguesa ou ciclo

“românico” marcado pelo advento dos cistercienses e

pelo alargamento das fundações beneditinas e dos

monges de Santo Agostinho (os “agostinhos” ou

“crúzios”), dos séculos XII a XIII;

V. o ciclo afonsino10 e dionisino, no qual se assiste 

à implantação das ordens “novas” mendicantes

(Franciscanos e Dominicanos);

VI. o ciclo manuelino, com o alargamento da

implantação de ordens renovadoras como os

Jerónimos e os Lóios e reformas nos conventos

existentes;

VII. o ciclo joanino, com a advento da Companhia de

Jesus e a alteração e “secularização” dos sistemas de

organização monásticos, bem como os que resultam, 

a outro nível, do impacto da Contra-Reforma e das

novas “pobrezas”;

VIII. o ciclo filipino, com o reforço das ordens mais

tradicionais – Beneditinos em especial –, período em

que se assiste também à sua “urbanização” gradual, e

ao recrudescimento dos carmelitas renovados, ainda

em pleno clima contra-reformista;

IX. o ciclo da Restauração, com a retoma dos pro-

gramas monásticos e conventuais nacionalistas; 

X. o ciclo barroco, com a profusão de ampliações 

e mobilações em todas as ordens já existentes e a

entrada em cena dos Oratorianos de São Filipe Nery;

XI. o período pombalino, caracterizado por um recuo do

monasticismo e do conventualismo bem como do campo

social das ordens e do domínio do religioso em geral;

XII. o ciclo do liberalismo, que pôs termo, pratica-

mente, às ordens religiosas, aliás com consequências

sociais importantes e consequências patrimoniais, 

a prazo, extremamente pesadas.

À margem destes ciclos ficam as ordens de menor

expressão em Portugal, como são os casos dos

Premonstratenses ou dos Cartusianos (estes merecendo

atenção durante a conjuntura filipina), para apenas

mencionar casos de contraste com a vizinha Espanha

ou o resto da Europa, ou ainda os casos atípicos (ou

compostos por séries especiais de construção)

relacionados com as ordens religiosas-militares cristãs:

a Ordem do Templo, a Ordem de São João de

Jerusalém ou do Hospital (depois de Malta), a Ordem

de Cristo, a Ordem de Avis e a Ordem de Santiago11.

A cada um destes ciclos correspondem determinadas

tipologias patrimoniais no âmbito do edificado e da

arquitectura da paisagem, o que importa em termos 

de avaliação dos empreendimentos de restauro,

reabilitação e valorização levados a cabo pelo IPPAR.

I. Ciclo paleo-cristão e eremítico

Conhece-se, embora mal, o primeiro monasticismo 

do período paleo-cristão12, mas ainda menos o

monasticismo eremítico ou cenobítico13 dos tempos

suevos, visigóticos ou moçárabes. Não menos

interessante será obter dados, hoje ainda escassos mas

em progresso, sobre o monasticismo muçulmano, quer

o que se prende com as associações guerreiras14, quer

com o eremetismo15, quer ainda com as diversas

tendências espirituais islâmicas (xiismo e sunismo16,

ou as variantes gnósticas como o sufismo17 – para

simplificar o tema). Matérias que a arqueologia tem

desentranhado, ou que remanescem residualmente em

estruturas monásticas mais recentes, já da Idade Média

ou mesmo do período Moderno.

Acaso sejam identificados com grau de segurança

exemplos desta tipologia patrimonial, o IPPAR considerá-

-las-á imediatamente prioritárias no universo de

intervenções potenciais. 

II. Ciclo moçárabe

Se o eremetismo e o cenobismo pelágicos constituem

referências quase míticas, salientando-se algumas

estruturas de carácter mais monumental que

sobreviveram em termos arqueológicos, o moçara-

bismo apresenta já vestígios mais consideráveis,

embora discretos e pouco monumentais. Cremos

também que o moçarabismo não procede a uma
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interacção territorial com o peso que as ordens

“medievais” mais tradicionais vêm a introduzir. Mas

registam-se, mesmo assim, estruturas interessantes 

do ponto de vista patrimonial que estão em vias 

de ser recuperadas ou em estudo para uma futura

intervenção, tal sendo de momento o caso de São Gião

da Nazaré, grosso modo, uma construção de antece-

dentes visigóticos (século VII) mas certamente recons-

truída em período moçárabe (séculos IX-X). Encontra-se

em fase de intervenção de consolidação, para futuro

restauro, tendo sido efectuados estudos pelo IPPAR com

a equipa do Prof. Luis Caballero Zoreda do Consejo

Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) de Madrid.

O IPPAR prevê desenvolver até ao limite esta área de

trabalho, atendendo à grande fragilidade dos tes-

temunhos existentes. O exemplo de São Gião é um

caso extremo de actuação por via do “resgate”

(aquisição por expropriação do edifício e envolvente)

de modo a cuidar em regime de emergência do seu

restauro (processo iniciado em 199618).

Outros casos de imóveis afectos ao IPPAR inscritos neste

período ou ciclo não oferecem, para já, cuidados 

de maior, estando nestas circunstâncias a igreja de 

São Pedro de Balsemão (Lamego) e o templo ou

mesquita de Idanha-a-Velha, impropriamente chamado

“basílica”, este último alvo de trabalhos de restauro

importantes durante os anos de 1998 a 200019.

III./IV. Ciclo condal e o “românico” clássico

A marcação do território ou das “terras” portuguesas

virá a fazer-se num primeiro momento pelo

monasticismo moçárabe – com parcos vestígios

estudados ou identificados, mas no quadro de um

saber também em progresso. Porém, é especialmente

através da influência borgonhesa que chegam a

Portugal as primeiras organizações sistemáticas do

monasticismo medieval, com reflexos de âmbito

político, social e geográfico – e nas estruturas de

produção, como é óbvio. Particularmente no Norte de

Portugal, no Condado Portucalense, assiste-se à

instalação de monges da Ordem de São Bento a partir

do século XI, sendo a maior parte das nossas mais

importantes igrejas românicas os templos de mosteiros

fundados nessa altura, mas cuja configuração física

resulta de sucessivas alterações levadas a cabo nos

séculos XII e XIII.

A influência beneditina vai perdurar no território

português, sendo o seu assentamento de predilecção 

– o seu assentamento tradicional, também – o Norte

do país, expandindo-se posteriormente – e gradual-

mente – para o Centro e o Sul do país nos séculos XIII

a XVII num processo de longue durée.

Os mosteiros beneditinos, na sua maior parte de

fundação românica e com estruturas dessa época

ainda preservadas ou reveladas arqueologica-

mente20, respondem a uma ocupação territorial 

bem caracterizada, com uma relação íntima com a

exploração fundiária e inscrevendo-se numa estrutura

social de características senhoriais ou mesmo feu-

dais, procedendo a um primeiro enquadramento

populacional, facilitado na região setentrional pelo

rápido crescimento demográfico que aí se regista,

resultando daqui também uma gradual domesticação

da terra. De algum modo são, por isso, um dos mais

importantes suportes para a estabil ização dos

territórios cristãos do Norte português por oposição ao

Centro/Sul ainda dominado pelos árabes. 

Do ponto de vista genérico, e sem levar em linha de

conta as particularidades programáticas das ordens

dominantes, os mosteiros românicos no Norte do país

caracterizam-se pela sua estrutura densa e compacta,

quase sempre associada a uma torre de características

defensivas. O espaço dos templos é quase sempre

linear. Pelo exterior desenvolviam-se as estruturas

monásticas, geralmente em alvenaria ou mesmo em

madeira, com claustros simples (também com suportes

de madeira e raramente petrif icados – ou só

petrificados nos séculos XIV a XVI). Na sua compostura,
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o edifício do mosteiro apresenta-se com uma aparência

fortificada, dotado algumas das vezes de merlões não

apenas sobre a torre mas também sobre a própria

igreja.

O mosteiro era provido de um mobiliário litúrgico

relativamente rico ou, pelo menos, “funcionalmente”

rico em termos sociais, tendo em conta os aspectos

litúrgicos. Os templos eram na maior parte dos casos

ornamentados por pintura mural, sucessivamente

retocada ou retomada em moldes iconográficos

diversos ao longo dos séculos. A envolvente encon-

trava-se intimamente associada às actividades da terra,

quer dizer: o “campo”, onde laboravam os laicos

camponeses e alguns monges, com zonas arroteadas

mas uma porção de terras sem desbravamento. 

Em termos de análise tipológica mais fina21 há a

considerar a existência de igrejas de nave única,

largamente dominantes, tendo em conta os reduzidos

cabedais que estão na origem das casas monásticas. 

As variantes são introduzidas pela riqueza da funda-

ção e das esmolas e dotações patrimoniais dos

patrocinadores (senhores locais, às vezes o rei). 

A maior parte dos templos eram cobertos por

travejamento de madeira e telha, cabendo apenas 

ao presbitério maior dignidade e compostura

arquitectónica através do abobadamento em meia

laranja da capela-mor em abside circular, ou para as

capelas colaterais nos casos em que estas existam. Para

os mosteiros beneditinos assinala-se uma tendência

para a construção de igrejas de três naves, com o

transepto marcado por arcos diafragmas, o que pode

ser interpretado como influências de centros

irradiantes – tais como os dos estaleiros das Sés do

Porto e de Braga – sendo que para este último caso

haverá que, justificadamente, considerar reminiscências

de “compartimentação” espacial moçarabizante – pese

embora o ritual ser outro e não implicar uma divisão

nítida entre a nave e o transepto ou pseudo-transepto

(referimo-nos, naturalmente, a tendências formais sem

uma tradução estrutural tão “forte” quanto a que se

verificaria em igrejas moçárabes22).

As envolventes físicas (cercas) padecem de uma

ocupação territorial que destruiu a sua homogenei-

dade, sendo escasso – a não ser em casos isolados – 

o património difuso associado.

De entre os mosteiros que se inscrevem nesta tipologia

e que estão a ser alvo de intervenções do IPPAR destaca-

-se o caso de São Pedro de Cete, com campanhas de

obras no século XII, mas com a sua configuração

definitiva encontrada nos séculos XIII-XIV. As restantes

dependências, com a torre inclusa, virão a sofrer

importantes alterações no século XV-XVI, estando parte

do imóvel em posse de particulares, o que não facilita

a tarefa de uma intervenção global. Depois de

trabalhos de restauro da igreja e dependências

limítrofes, prepara-se uma empreitada de arranjos

exteriores, que interprete a implantação do edifício

numa área já urbanizada, embora de escala rural.

Neste contexto, jogam ainda um papel fundamental 

os mosteiros dos “agostinhos”. Trata-se de tipolo-

gias correntes do ponto de vista de distribuição 

e funcionalização dos espaços, mas com a parti-

cularidade de terem provavelmente como sistema

distintivo torres centrais nas fachadas. Foi uma ordem

acarinhada pela primeira dinastia e desempenhou 

um papel fundamental na difusão – ou melhor, na

conservação – do saber, disso sendo exemplo o

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que lhes irá dar o

nome de “crúzios”, edifício profundamente trans-

formado no período manuelino, sendo nessa altura

praticamente “refeito” – estando em curso uma

empreitada de conservação e restauro das fachadas

laterais e das coberturas em complemento à inter-

venção no portal/fachada.

Neste período inscrevem-se igualmente as primeiras

fundações cistercienses, intimamente l igadas à

afirmação de Portugal enquanto reino independente.

O caso de São João de Tarouca regista-se como o

primeiro, sendo certo que avulta em importância

monumental a colossal Abadia de Alcobaça, que é

neste momento objecto de uma grande intervenção de

restauro e de requalificação, com a abertura de novas

áreas ao público. Em Tarouca encontra-se em pleno

desenvolvimento um programa de restauro e de

valorização que passa pela recuperação do interior do

templo (assegurada que está a conservação do seu

invólucro exterior), por escavações arqueológicas na

área do claustro após expropriação dos respectivos

terrenos – onde se identificou a abadia antiga com a

sua formulação planimétrica puramente “francesa”.
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Foi igualmente restaurada a torre sineira do século XVII.

O mosteiro irá receber na alameda situada em frente

da igreja o respectivo centro de acolhimento,

prevendo-se o resgate da “cadeia” e a construção de

um circuito de “pé posto” que explore ao máximo as

potencialidades do valor paisagístico do vale onde o

mosteiro se implanta. 

Em Alcobaça, garantida a manutenção do edificado 

– das drenagens às coberturas, exemplarmente

restauradas –, procedeu-se à reactivação e

requalificação do interior da Ala Sul, decorrendo

trabalhos na Ala Norte. Os trabalhos arqueológicos

têm esclarecido as formas e funções da primitiva

cozinha. Por sua vez, uma loja e um novo circuito de

visita, com entrada pela Sala dos Reis, reformula a

percepção deste grande conjunto, que será enriquecido

através da incorporação dos dois claustros restantes,

anteriormente ocupados por um Lar de 3.ª Idade,

entretanto desafecto por acordo entre o Ministério da

Solidariedade Social e o Ministério da Cultura.

V. O ciclo dionisino ou mendicante

No período de D. Dinis assiste-se ao advento e

implantação das novas ordens de “pobreza” como os

Dominicanos e Franciscanos, destinadas à evange-

l ização das cidades e acompanhando assim o

crescimento urbano – e, naturalmente, o aparecimento

de uma burguesia citadina e de mesteirais sediados 

no “burgo”. Perante riscos de descristianização nos

aglomerados urbanos, perante também a mudança de

direcção da sociedade que se torna cada vez mais

dependente do comércio ultrapassando a sua fase mais

“feudal” e ruralizada, a Igreja adopta as directrizes

mendicantes e pregadoras como ancoragem da

difusão de um novo catecismo.

Tal corresponde, também, à ampliação e consolidação

do território português para Sul e, logo, para as zonas

de maior expressão citadina, como a Estremadura e o

Alentejo. E é nestas comarcas que se vão erguer os

primeiros mosteiros franciscanos, como por exemplo 

o de São Francisco em Santarém (o de São Domingos

foi vilmente sacrificado nos finais do século XIX).

O Convento de São Francisco, carecendo ainda de um

programa de intervenção global, levou à reformulação

da estratégia de trabalho de modo a assentar em

novos princípios. A intervenção que se prevê levar 

a cabo a partir de 2003, deverá proceder ao “des-

restauro” do templo, maltratado por restauros dos

anos 50 a 80. O programa de ocupação e reutilização

do convento poderá passar pela instalação de um

auditório – o que pressupõe o fecho da capela-mor,

eventualmente através de restauro por projecto-cópia –

e a requalificação da quadra claustral. 

Trata-se de um monumento que inaugura uma nova

tipologia monumental com grande fortuna em

Portugal. As igrejas com três naves e transepto saliente

possuem cobertura de madeira, sendo abobadados 

o presbitério e os absidíolos. Este “tema” arqui-

tectónico será, de facto, reproduzido à exaustão. 

Trata-se de uma arquitectura despojada e límpida, de

algum modo “racional” nos seus pressupostos, com 

a sua estrutura de fachada “ad triangulum”, naves

compridas e “modulares” (mais curtas ou mais longas,

consoante o programa ou as possibi l idades de

financiamento). Não admira, pois, que as igrejas

paroquiais dos séculos XIV a XVI se inscrevam nesta

tipologia, existindo exemplos em todo o território

nacional.

A estrutura cativa das igrejas franciscanas e

dominicanas é adoptada, em série, logo em Santarém,

com a vizinha Igreja de Santa Clara – a aguardar uma

oportunidade de intervenção – e de Almoster,

conjunto monástico que, pese embora pertencer à

Ordem de Cister (ramo feminino) se inscreve no

“modo” da época. Almoster tem sido trabalhado 

em termos de restauro global, estando em curso 

a instalação do recheio (maioritariamanete altares 

de talha). A apropriação do claustro e o seu

melhoramento e apresentação enquanto ruína, bem

como da cerca e de pelo menos um dos edifícios

manuelinos que menos sofreu com a exploração

agrícola que ali se instalou durante várias décadas,

serão os passos seguintes de uma intervenção

ambiciosa, que se estenderá, pelo menos, até 2006.

De entre os templos mendicantes com intervenção de

maior fôlego conta-se a Igreja de Santa Clara-a-Velha

em Coimbra. Os trabalhos em curso entre 1994 e 

1995 previam a construção de um recinto com água

envolvendo a igreja, desde há muito inundada. Mas 

os trabalhos de execução das estacas revelaram a
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existência de estruturas enterradas. Feita uma primeira

prospecção veio a verificar-se que o claustro original 

se encontrava soterrado e em razoável estado de

conservação. Assumida a prioridade da escavação

foram instaladas bombas de extracção de água em

regime permanente (com doze poços) permitindo o

desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos. Estes

vieram a pôr a descoberto todo o claustro e áreas

adjacentes, estando neste momento em curso a

empreitada de construção de uma ensecadeira, de

modo a preservar os vestígios “a seco”, atendendo à

sua monumentalidade. Foi igualmente lançado um

concurso internacional de arquitectura, com resultado

já conhecido, para a instalação de um centro de

acolhimento e de investigação.

Vale acrescentar que o monasticismo mendicante, por

acompanhar a afirmação e consolidação dos territórios

conquistados a Sul, se constitui como a ”forma”

característica e tipicamente “nacional” de mosteiro.

VI. O ciclo manuelino

Um dos períodos de maior expansão da arquitectura

deve-se aos reinados de D. João II e de D. Manuel,

num país conjunturalmente enriquecido pelo trato da

Índia e pela riqueza decorrente da exploração das 

rotas comerciais instauradas com os descobrimentos

portugueses e com o seu ímpeto de nova cruzada

imperialista.

É também um período de renovação espiritual, quer

por via da penetração dos ideais pré-reformistas 

da devotio moderna, quer ainda ou por causa do

crescimento de novas congregações, tais como os

frades de São Jerónimo, eles próprios “reformadores”

de outras instituições monásticas, ou os frades de 

São João Evangelista. Os Jerónimos têm no monu-

mento homónimo um dos mais célebres lugares de

memória portugueses e ibéricos, tratando-se de uma

estrutura estabilizada, mas na qual têm decorrido

trabalhos de restauro, tais sejam os da capela-mor e 

do respectivo retábulo (1998) ou os da limpeza e

apresentação do claustro, com o concurso da World

Monuments Fund/Portugal, utilizando as tecnologias

mais avançadas de restauro e limpeza de pedra. 

Neste ciclo, os grandes monumentos fazem a sua

entrada na paisagem arquitectónica portuguesa con-

tribuindo para a sua transformação radical. A homo-

geneidade de programas decorativos e a carga herál-

dica que deles se apossa confere a este período – rela-

tivamente curto – um estatuto especial consagrado na

denominação de “arquitectura manuelina”. É nesta

altura, também, que se assiste ao lançamento de obras

de reformulação em muitos templos, que se vêem

assim aumentados e/ou enriquecidos no seu mobiliário

interior. Altura também para alguns acertos litúrgicos,

como decerto os que denotam a construção de coros

altos em alguns dos templos.

Época também para a confluência num só “modo”, 

o “hispânico” (ou seja, o manuelino da tradição

historiográfica portuguesa), de outros modos de

construir: ao “modo de inglaterra”, ao “modo

hispânico”, ao “modo tudesco”, a que acresce a moda

do luso-mourisco ou do mudéjar – que tem larga

fortuna, inscrito num quadro estrutural gótico ou

tardo-gótico, para depois se dissipar assumindo 

outras roupagens, como por exemplo através da sua

“redução” sábia à azulejaria nos séculos XVII e XVIII.

No cômputo geral, a estruturação dos mosteiros

mantém a sua filiação funcional respeitando os

cânones de cada ordem. Mas assiste-se, sem margem

para dúvidas, a uma monumentalização da arqui-

tectura e a uma renovação sistemática (ou à criação)

de novos espaços nas igrejas e claustros, designa-

damente, capelas mortuárias ou panteões familiares,

ou à consagração tipológica dos claustros com dois

pisos abobadados (os casos fundadores dos Jerónimos

e de Alcobaça). 

O aumento de “escala” dos empreendimentos

obedeceu a uma lógica de enriquecimento do reino 

e logo dos cabedais disponíveis por parte dos

patrocinadores – sendo de todos o maior o próprio rei.

Mas serviu também uma motivação de representação

pública do poder real, que inscreve nos edifícios, nas

cidades e, logicamente, também nos conjuntos

monásticos por si patrocinados, a marca heráldica real,

ajudando por esta via, e por via da geração dos

arquitectos em laboração e da multiplicação de

estaleiros – que implica a consequente multiplicação de

artífices formados nessas escolas (uma vez que

constituíam um recurso de saber e de mão-de-obra 

de “segunda geração”, portadora de uma lingua-
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gem arquitectónica relativamente normativizada: o

“manuelino”) – ajudando, dizíamos, à consolidação de

uma espécie de “estilo” com um grau de coerência e

de imagem inter-regional assinalável.

VI. O ciclo joanino e o renascimento

O período de D. João III e de D. Catarina fica marcado

por uma viragem radical do processo arquitectónico.

Mas poderíamos sem risco identificar dois subperíodos

neste ciclo. Um primeiro, em que são as linguagens 

de vanguarda (ou da vanguarda possível) do

classicismo que fazem a sua entrada triunfante numa

terra arcaicamente (mas imaginosamente) tardo-gótica.

E um segundo período em que estes ímpetos reno-

vadores e vanguardistas são domesticados.

De facto, em Portugal assiste-se à entrada do

renascimento “clássico” a partir de cerca de 1520, o

que se torna (por oposição ao manuelino tardo-gótico)

numa estratégia nova de apresentação do poder real e

dos membros mais esclarecidos da corte e do clero.

São raros, a bem dizer, conjuntos monásticos “novos”

ou conjuntos monásticos remodelados e por essa via

marcados integralmente por esta linguagem, pelo que

nalguns casos o movimento de modernização assumiu

características de “epifenómeno” (o caso do interior

mais ruralizado), com a grandiosa excepção que

confirma a regra: o Convento de Cristo em Tomar.

Mas são alguns dos depoimentos mais marcantes que

ajudam a “classizar” a arquitectura produzida em

Portugal através de estaleiros nucleares e simbólicos de

extrema importância23. Obviamente que Évora, da

mesma forma que desempenhou um papel importante

como epicentro da renovação estilística do tardo-

-gótico, a par com a Estremadura no reinado de 

D. Manuel, assiste agora a um recrudescimento

construtivo, como lugar de residência da corte e em

função dos seus míticos pergaminhos romanos (cuja

celebração remonta ao tempo de D. Manuel, aliás, e

logo, a 1500 e à viragem do meio milénio). O caso da

Igreja e Mosteiro da Graça em Évora (dos cultos monges

agostinhos) corta com a tradição de forma brutal.

Mas é o gigantesco estaleiro do Convento de Cristo,

dirigido pelo genial João de Castilho, que dá o mote

para a adopção de sintagmas clássicos. Começando

com uma  filiação plateresca e ainda goticista, Castilho

rapidamente se apercebe das virtualidades dos novos

modelos clássicos e do seu valor cultural e transpõe-

-nos para a tridimensionalidade do “projecto”. Ou seja,

do estatuto de colgadura decorativa e de marca

moderna meramente adicionada a um espaço de

formação gótica, o renascimento passa a ser ele

próprio gerador de espaço e formas (no sentido

moderno da palavra). No Convento de Cristo assume

foros normativos uma nova disposição em cruz,

inspirada em exemplos pragmáticos da arquitectura

hospitalar. Daí em diante o modelo será frequen-

temente adoptado, sempre que os cânones espaciais

das ordens o permitam.

Num segundo período, passados os tempos de maior

modernização espiritual, outra modernização, mais

estrita, a da Contra-Reforma, irá limitar os voos mais

criativos e escolher um partido arquitectónico bastante

mais simples – aquilo a que por vezes se chama uma

visão “reduzida” do classicismo e que na gíria da

história da arquitectura ficou conhecido como “estilo

chão” (plain style, segundo a designação de Kubler).

Nas novas Sés criadas no tempo de D. João III verifica-

-se esta redução de meios expressivos e até um retorno

a módulos “góticos” do ponto de vista proporcional. 

O mesmo fenómeno regista-se depois nas obras da

Companhia de Jesus em solo português e no ultramar,

bem como em mosteiros e conventos em quase toda 

a parte. Uma arquitectura l ímpida, de volumes

marcados, de fachadas sem decoração, extremamente

“económica” mas pesada e impositiva em termos de

retórica própria, eis o que define este estilo chão,

patente em obras seminais de toda a segunda metade

do século XVI mas também em muitos empreen-

dimentos do século XVII (como, por exemplo, esse caso

radical de “estilo chão”, dos mais representativos entre

os conjuntos monásticos portugueses que é o Mosteiro

de Arouca, quadrangular, “básico”, inercial e solene).

Do ponto de vista patrimonial, trata-se de grandes

casas – verdadeiros casarões, na gíria – racionais nos

seus pressupostos, e quase sempre de grande escala.

VIII. O ciclo filipino

O ciclo filipino parece reatar, por razões de ordem

política, com as ordens mais tradicionais como os

Beneditinos, conferindo-lhes uma importância que se
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reflecte na renovação de que essas casas (outra vez

“casarões”) irão ser objecto. Grandes programas de

ampliação dos espaços, dir-se-ia que Portugal retoma a

sua veia espiritualista e vocacionalmente monástica.

Um Portugal mais recolhido, de “corte na aldeia”? 

É de crer que não. Talvez antes um país subitamente

inscrito numa malha imperial de grande porte,

europeizado mas por isso também “periferizado”,

embora com proximidades quase instantâneas

relativamente à sede desse império que se desloca

então para Madrid, em pleno centro geográfico e

geométrico da Península. Trata-se, também, de uma

nova “marcação” da paisagem, em que aos poucos se

pretende, eventualmente, aproximar a escala dos

empreendimentos lusitanos da escala desmesurada das

grandes moles conventuais espanholas. 

Registam-se também lançamentos de grandes obras em

mosteiros – com especial incidência nos Beneditinos,

reatando de uma forma macro-política e religiosa as

ligações com a instituição “condal” pré-portuguesa24,

e logicamente mais internacional. Entretanto o país

urbaniza-se; e os próprios mosteiros também se

“urbanizam”. Parece constituir um peculiar exemplo

deste facto a morfologia “desornamentada” dessa

belíssima peça arquitectónica que é o claustro dito “do

cardeal” em Alcobaça e as respectivas alas Sul e Norte.

É neste contexto que, paradoxalmente, assumem um

maior peso as confissões ou mosteiros de carácter

eremítico ou de uma “pobreza” renovada, como seja o

caso dos Carmelitas, pequenas casas de fé criadas para

aumentar o impulso místico. 

IX. O ciclo da Restauração

Naturalmente que com a Restauração se assiste a

múltiplos “retornos”. Ao “retorno” de um discurso

pela primeira vez autenticamente nacionalista, inscrito

numa política de Estado, e a retoma dos programas

arquitectónicos em esti lo chão. Não se trata

propriamente de grandes obras – pese embora o

conjunto de Vila Viçosa, sede da dinastia de Bragança –

e o regresso de um certo “cistercianismo” ou de um

monaquismo branco, de que as fases subsequentes 

de Arouca são um grande exemplo, o mesmo

acontecendo com as subsequentes obras de

engrandecimento de Alcobaça. 

Mas este é também o período que vê a implantação 

de um classicismo de exaltação da fé, traduzido

sobretudo na mobilação dos interiores dos templos.

Começa a desenhar-se mais claramente a distinção

entre o “corpo”, pobre e exausto, chão e sóbrio – que

corresponde ao exterior dos templos e dos mosteiros –,

e a “alma”, rica e alegre, religiosamente para-

mentada, ou seja, o seu interior, que se enriquece

dos primeiros dispositivos de talha em finais do 

século XVII e inícios do século XVIII, conforme bem 

viu José Fernandes Pereira.

X./XI. O ciclo barroco

Eis, por agora, cumprido outro grande desígnio. Desde

os tempos manuelinos que não se verificava um surto

tão forte de nova construção. A pujança do tráfego

das riquezas brasileiras e um investimento descomunal

em obras religiosas, características do tempo de 

D. João V, vai acompanhar a internacionalização do

gosto europeu, barroco, procedendo à transgressão

das formas antes estáveis. E o interior dos imóveis, 

e em especial das igrejas e dos mosteiros, vai ser

bastamente enriquecido, através de dispositivos cada

vez mais complexos de altares de talha dourada de

madeira, de imagens de novas devoções e de santos

modernos e contra-reformistas – movimento que se

prolonga em todo o país pelo reinado de D. José.

Deste período realça-se o Palácio e Convento de

Mafra, hino à supremacia lusitana, de novo investida

de um ethos imperial, ou quinto-imperial, a que se

acrescenta  uma colecção soberba de órgãos históricos

e de mobiliário litúrgico, servido pela linguagem

ultrabarroca do rocaille. Firma-se de vez a tendência

que confere aos mosteiros a sua toada significante e

alegórica, mas sobretudo ilustrativa: é o ”tempo das

sacristias”!25.

Finalmente, com D. Maria, entra-se em período de final

de ciclo, em contraponto ao fortíssimo laicismo

impulsionado pelas anteriores políticas (quase anti-

clericais) do Marquês de Pombal.

O certo é que em finais do século XVIII, pese embora os

esforços restauracionistas de D. Maria, se verifica o

recuo das ordens no domínio social. Este recuo é tão

evidente que se pode dizer que os programas

monásticos terminam aqui.
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XII. O ciclo do liberalismo

Não por acaso entra-se poucas décadas depois em

pleno liberalismo. Não por acaso também, foi este 

um dos ciclos paradoxalmente mais influentes na

construção (ou na destruição ou ablação) da paisagem

monástica portuguesa. 

A extinção das ordens religiosas em Portugal em 1834

e a venda em hasta pública dos seus bens levando a

uma dramática dispersão de propriedade (e de bens!)

transformou uma grande parte destas antigas casas de

tesouro em desertos ou ruínas. As consequências mais

graves para a gestão contemporânea do património

histórico reside neste período sem remissão. E os

traumas deste período de vandalismo programático

ainda hoje se fazem sentir, isto é: os problemas que

patrimonialmente há que resolver quando se trata de

conjuntos monásticos têm, quase todos, na sua maior

parte, raiz neste ciclo ou anticiclo. A “moderna”

descristianização do território inicia-se aqui. Circuns-

tâncias da história.

Exposta esta resenha, esquemática e por vezes até

talvez simplista, o certo é que se podem avaliar os

termos com que falamos quando falamos da

recuperação de conjuntos monásticos, e quais as

principais características inscritas na história dos

conjuntos e imóveis de que o património trata. Pode,

inclusivamente, e a jeito de inventário curioso,  esta-

belecer-se a seguinte tabela relativa às principais

intervenções programadas pelo IPPAR para o período

de 2000 a 2006 em conjuntos monásticos:
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Quadro 2 – Conjuntos monásticos. Intervenções prioritárias do IPPAR no âmbito do Programa

Operacional de Intervenções no Património (POIP) Programa Operacional da Cultura / III QCA

Ordem Diacronia26 Monumento

Monasticismo hispânico séculos VII-IX São Gião da Nazaré

São Bento séculos XI-XIX Santa Maria de Pombeiro

São Bento séculos XII-XVIII Santo André de Rendufe

São Bento séculos IX-XVIII São Martinho de Tibães

São Bento séculos XIII-XVI São Pedro de Cete

São Bento século XVII São Salvador de Grijó

Cister séculos IX-XVIII Santa Maria de Lorvão

Cister séculos XII-XIV São João de Tarouca

Cister século XIV Santa Maria de Aguiar

Cister séculos XII-XVII Santa Maria de Alcobaça

Cister século XVII São Pedro e São Paulo de Arouca

Cister (feminino) séculos XIV-XVII Santa Maria de Almoster

Cister (feminino) séculos XIV-XVII Santa Maria de Salzedas27

Santo Agostinho séculos XII-XVI Santa Cruz de Coimbra

São Francisco (Clarissas) século XIV Santa Clara-a-Velha de Coimbra

São Francisco séculos XIII-XVI São Francisco de Santarém

São Francisco séculos XIII-XVI Santo António de Ferreirim

São Domingos séculos XV-XVI Santa Maria da Vitória (Batalha)

São Jerónimo século XVI Santa Maria de Belém (Jerónimos)

São João Evangelista (Lóios) séculos XVI-XVII São Salvador de Vilar de Frades

Cristo séculos XII-XVII Nosso Senhor Jesus Cristo (Tomar)

Hospital séculos XIV-XV Santa Maria de Flor da Rosa



3. Princípios de intervenção

Conhecendo a história, convém agora considerar as

diversas frentes de intervenção que se nos apresentam,

mormente quanto aos seus princípios norteadores e já

devidamente diagnosticados.

Tenha-se desde já em conta que o património

monástico se configura como um conjunto de âmbito

nacional, transversal na sua essência, traduzindo

diversas modalidades de intervenção no património:

i) património arqueológico;

ii) património imóvel e móvel;

iii) património imaterial;

iv) património de carácter museográfico e museológico;

v) património paisagístico;

vi) planeamento e ordenamento do território (governo

da paisagem);

vii) disciplina urbana.

Compreende, também, diversas tipologias de bens 

– ou se se preferir –, todas as tipologias de bens

culturais:

i) grandes abadias;

ii) mosteiros de médio e pequeno porte;

iii) igrejas;

iv) conjuntos rurais;

v) envolventes urbanísticas e rurais;

vi) exemplos de carácter paleo-industrial e industrial28;

vii) arqueologia da arquitectura;

viii) arqueologia da paisagem;

ix) tradições, ritos, cultos, etc. 

Verifica-se assim que as acções que se encontram em

curso bem como aquelas que se irão desenvolver

reflectem:

a) um âmbito nacional;

b) a homogeneidade do universo a intervencionar;

c) exemplaridade metodológica;

d) a potencial capacidade de articulação entre o Estado

e os diversos detentores do património;

e) um desenho global capaz de evidenciar uma política

integrada do património cultural.

É possível, assim, definir programas de intervenção

mediante diversos níveis de actuação e que passam

por:

a) levantamentos;

b) diagnoses;

c) realização de trabalhos arqueológicos preventivos;

d) propostas de intervenção a curto prazo (em situa-

ções mais emergentes);

e) propostas de requalificação e valorização a médio e

longo prazo;

f) projectos parcelares;

g) execução de projectos parcelares ou globais,

conforme o desenvolvimento actual dos trabalhos em

monumentos, e a diagnose dos que carecem de

intervenção;

h) definição de níveis de actuação no âmbito da gestão

urbana e rural relativa a envolventes próximas e

distantes;

i) estabelecimento de fórmulas de contratualização com:

i. proprietários (particulares); 

ii. proprietários (Igreja – fábricas paroquiais e comissões

congéneres);

iii. municípios (para âmbitos de actuação diversos);

iv. entidades da administração local (DGT, DGOT, etc.),

bem como com entidades de gestão de programas

regionais ou transfonteiriços (DGDR, CCR’s).

Por sua vez, o património monástico permite uma

articulação extremamente eficaz com o universo do

turismo cultural, tendo em conta a definição de

“cachos” ou zonas de implantação de acessível

identificação e a necessidade de desenvolver nos

exemplos considerados mais críticos ou prioritários,

acções de valorização que permitam a indução desses

conjuntos patrimoniais no universo dos novos

conceitos de exploração turística.

3.1. Critérios objectivos de intervenção

No quadro dos projectos a candidatar, encontram-se

particularmente bem identificados aqueles que advêm

de uma actuação que se desenrola de há alguns anos a

esta parte e que respondem a necessidades imperiosas

de salvamento.

Refira-se que estas operações de “resgate”, quando 

se trata de grandes monumentos ou conjuntos,

pressupõem uma actuação integrada. Isto é, as

intervenções não se ficam pelas obras de conservação

e restauro.

Pelo contrário, são programadas de modo a

incrementar a procura do público oferecendo-lhes

condições de fruibil idade que irão melhorando

gradualmente, senão de imediato. 

16

C A D E R N O CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES



Tendo sempre como princípio basilar a existência de

um programa integrado de trabalho, pode proceder-se

à seguinte caracterização de critérios:

• Intervenções em grandes conjuntos monásticos

Compreendem a valorização de grandes conjuntos

monásticos carenciados de uma intervenção global.

Trata-se, em concreto, de assegurar uma intervenção

que conduza à recuperação total das áreas vitais dos

monumentos (incluindo as respectivas cercas sempre

que tal for possível, os monumentos nucleares, mas

também o património difuso e as envolventes rurais ou

urbanas). A nova operatividade destes programas

estender-se-á ao restauro do património integrado,

bem como à instalação de sinalética, acolhimento do

público e divulgação. 

I. Mosteiro de Pombeiro;

II. Mosteiro de Tarouca;

III. Mosteiro de Grijó;

IV. Mosteiro de Rendufe;

V. Igreja e Mosteiro de Vilar de Frades;

VI. Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra;

VII. Mosteiro de Arouca;

VIII. Mosteiro de Lorvão.

• Operações de salvamento e restauro

Alguns imóveis, quer porque se encontram esquecidos,

quer porque se encontram em contextos alterados

ou, ainda, por carecerem, de há muito, de interven-

ções redentoras, encontram-se em mau estado 

de conservação, necessitando, também eles, de

programas integrados que os resgatem da sua

condição de perda e os devolvam à fruição pública.

Encontram-se neste caso:

I. Mosteiro de Rendufe;

II. Igreja de São Gião da Nazaré;

III. Santa Clara-a-Velha (este monumento assume um

carácter de excepção, atendendo à sua grandeza e ao

tipo absolutamente pioneiro de intervenção, que

permitirá a conservação de um claustro inteiro do

século XIV abandonado no século XVII – uma “pequena

pompeia” – a salvo das águas do Mondego).

Pode, assim, proceder-se, para a globalidade dos

monumentos considerados, a uma avaliação dos tipos

de ocupação a que se encontram sujeitos. Estes

aspectos, tendo em conta a historicidade do processo

de gestão dos conjuntos monásticos, são essenciais

para se entender a profundidade das intervenções, 

não apenas “físicas”, mas também de carácter admi-

nistrativo e gestionário.

De facto, por força das vicissitudes históricas, a maior

parte dos conjuntos monásticos foi desfeiteada ou,

noutros casos, cumulativamente, ocupada por diversas

entidades. De entre estas destacam-se os privados,

possuidores de parcelas de edifícios monásticos e

parcelas de cercas. Acrescem ocupações feitas através

da instalação de serviços, tais como Bombeiros ou,

mais comummente, hospícios (Vilar de Frades e Lorvão),

entidades do foro militar (Convento de Cristo em

Tomar) ou do Ministério da Agricultura (Almoster, com

uma Estação Agronómica em regime de desafectação).

Anote-se a ocupação pelas paróquias, que servem 

a igreja que se manteve afecta ao culto, valência

funcional e ocupacional que tem sido assimilada nas

intervenções do IPPAR através da oferta de novos

espaços ou de espaços remodelados (Tibães, Vilar de

Frades, Alcobaça, etc.), situação que se considera

matéria integrante da homogeneidade do conjunto. 

Registe-se que a maior parte dos casos mencionados

assistiu a um retrocesso das ocupações espúrias através

de acordos entre o IPPAR e as instituições não religiosas

anteriormente sediadas no monumento (o caso de

Alcobaça, Batalha, Tomar, Pombeiro). Noutros casos

encontra-se ainda em curso o processo de resgate

integral das parcelas de titularidade dispersa.
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4. Mosteiro
de Santa Clara-a-Velha.
Operação de salvamento
Arquivo IPPAR
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Quadro 3 – Ocupações e afectações

Monumento Privada/parcelas Serviços Autarquia Associações Paróquia IPPAR

Vilar de Frades Hospital

Pombeiro Em resgate

Tibães

Rendufe Edifícios

Cete Edifícios

Grijó Edifícios + cerca

Arouca Min. Agricult.

Tarouca

Ferreirim Edifícios

Santa Maria de Aguiar Edifícios

Lorvão Hospital

Santa Cruz

Santa Clara-a-Velha

Alcobaça Cerca/parcial

Batalha

Tomar Militar

Almoster Min. Agricult.

Jerónimos

Flor da Rosa ENATUR

Considera-se que, salvo casos pontuais e devidamente

justificados, como acontece, por exemplo, em Arouca,

onde residem uma associação de estudos e a Real

Irmandade Rainha Santa Mafalda, que gere um museu

de arte sacra com um notável acervo, as intervenções

do IPPAR têm que partir de uma base programática

liberta de compromissos ou constrangimentos de

afectação de espaços. Daí as aquisições e as

expropriações a que o IPPAR procede, bem como os

acordos que promove quer com as autarquias, quer

com a Igreja.

• Estabelecimento de “redes” de monumentos

Trata-se, neste caso, de assegurar a continuidade das

intervenções que decorrem nestes monumentos, a

maior parte dos quais constituídos em “serviços

dependentes” do IPPAR e abertos a uma grande oferta

turística.

As intervenções obedecem a princípios de up-grading e

visam, por assim dizer, fechar um ciclo de intervenções

que permita a recuperação integral dos conjuntos,

oferecendo-os, no seu máximo, à fruição pública

qualificada, através de obras correntes de reparação 

e restauro, mas também através da instalação de

modernas valências de acompanhamento de públicos

(cafetaria, loja, circuitos alternativos, instalações sani-

tárias, entradas renovadas, sinalética e divulgação). 

Em suma, trata-se de garantir a sustentabilidade para

as intervenções já efectuadas com um acréscimo de

qualidade. A sustentabilidade das intervenções acima

referenciadas é mais facilmente perceptível se se

relacionarem os monumentos a candidatar ao QCA III

entre si, e com outros que decorrem das intervenções

correntes ou que já foram objecto de grandes

trabalhos de recuperação, conservação e valorização.

Assim, é possível estabelecer:

I. O chamado “triângulo beneditino”, incluindo os

Mosteiros de Rendufe, Pombeiro e Tibães, todos eles

aparentados e tendo como “casa mãe” o Mosteiro de

Tibães – que era, por sua vez, a “casa mãe” dos



Beneditinos portugueses. Este aspecto permite ligar

através de circuitos turísticos-patrimoniais os diversos

monumentos, relacionados por um discurso legitimado

na história;

II. O Património de Cister, que incluirá os Mosteiros de

Alcobaça, Arouca, Tarouca e Lorvão, sendo que tais

monumentos encontrarão depois as “rotas”

constituídas por bolsas regionais ou locais instituídas

pelas acções a desenvolver no quadro de outro

programa, o do Património de Cister, instituído em

estrutura de projecto em Diário da República e em

princípios de operacionalização;

III. Instituição de nexos patrimoniais com redes

relacionadas com outras competências e valores

patrimoniais;

IV. Constituição de espaços museológicos “in situ”;

V. Graus de acessibilidade. Neste contexto procedeu-se

a uma avaliação dos graus de acessibilidade dos

monumentos, devendo partir-se do pressuposto que

tais graus não inviabilizam a fruição dos monumentos.

Nos casos em que seja maior o condicionamento, serão

providenciados os meios adequados ou melhorados 

os existentes. Registe-se que em termos patrimoniais

(insistimos, em termos patrimoniais...) a dificuldade de

acesso pode funcionar como um modo de “reserva” 

e de preservação diferencial (exceptuando casos 

mais gritantes de inexistência de acessos, como em 

São Gião). No quadro seguinte consideram-se como

graus de acessibilidade as categorias de Muito Bom,

Satisfatório e Difícil tendo por base os seguintes

critérios: por Muito Bom tomam-se os conjuntos

situados nas proximidades de grandes eixos viários 

e ferroviários ou em contexto urbano, devidamente

sinalizados; por Satisfatório consideram-se os

conjuntos situados em áreas com acessos secundários,

embora com problemas de sinalização estradal e

alguns problemas de qualidade de piso; por Difícil

consideram-se os conjuntos situados longe dos eixos

viários secundários e mal sinalizados, por vezes com

acessos estradais em mau estado;
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Quadro 4 – Graus de acessibilidade

Monumento Muito Bom Satisfatório Difícil

Grijó

Santa Cruz

Santa Clara-a-Velha

Alcobaça

Batalha

Tomar

Jerónimos

Arouca

Vilar de Frades

Pombeiro

Tibães

Rendufe

Almoster

Flor da Rosa

Cete

Tarouca

Ferreirim

Santa Maria de Aguiar

Lorvão
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Quadro 5 – Contexto

Monumento Contexto urbano Contexto rural Contexto misto

Vilar de Frades Agrário

Pombeiro Campos de cultivo

Tibães Campos de cultivo

Rendufe Vinha

Cete Povoação rural

Grijó Vila + cerca

Arouca Vila + cerca

Tarouca Vila + cerca

Ferreirim Agrário

Santa Maria de Aguiar Agrário + cerca

Lorvão Vila + Hospital

Santa Cruz Centro histórico

Santa Clara-a-Velha Cidade

Alcobaça Centro histórico

Batalha Centro histórico

Tomar Isolado + cidade

Almoster Povoação rural

Jerónimos Cidade

Flor da Rosa Povoação rural

VI. Neste âmbito é igualmente possível diagnosticar,

mesmo que de forma esquemática, o contexto dos

conjuntos monásticos em intervenção. Por contexto

entende-se a situação de inserção territorial dominante

do conjunto: contexto urbano, nos casos em que o

conjunto se inscreve num tecido citadino consolidado;

contexto rural, nos casos em que se encontra isolado

em zona de exploração agrária ou cercada de campos

de cultivo, parte dos quais na própria cerca; contexto

misto, quando se inscreve em povoações de carácter

eminentemente rural, se encontra isolado da cidade a

que pertence em zona reservada (o caso excepcional

de Tomar) ou se insere num território que possui uma

componente habitacional a par da exploração tra-

dicional de características rurais em área tendencial-

mente desafecta de actividades produtivas. 

• Os conjuntos monásticos como recursos culturais 

Como é fácil de perceber, a estratégia de investimento

no património monástico deve assentar em princípios

activos e não defensivos de salvaguarda e valorização

do património.

Efectivamente, o que se opera através dos inves-

timentos previstos são, não pequenas obras de repa-

ração – em que pouco ou quase nada muda – mas a

reinserção social dos monumentos no quadro de vida

das populações. Na realidade, trata-se de obedecer a

uma intenção de melhoramento e acréscimo dos

chamados recursos culturais através dos respectivos

recursos patrimoniais.

Trata-se aqui de elaborar um elenco sumário e

esquemático das intervenções realizadas ou em curso.

Consideram-se efectuadas as intervenções que

possuam já uma percentagem de execução face aos

objectos e partes edificadas intervencionados que seja

francamente superior à percentagem dos objectos ou

partes edificadas por tratar. Em alguns casos, como

sejam o Mosteiro dos Jerónimos ou o Convento de

Cristo, trata-se de dar conta de trabalhos que entraram

já numa espécie de rotina de permanente manutenção

e/ou melhoramento. Nos casos de Tibães trata-se de

dar conta de um grande conjunto de intervenções que

procederam à recuperação gradual do monumento,

sendo que estas intervenções, dada a sua dimensão,



ainda decorrem, pese embora as condições de

“apresentação” do monumento terem dado um salto

qualitativo nos últimos cinco anos, mercê de um

investimento superior a um milhão de contos. Em

curso quer dizer isso mesmo: intervenções faseadas

que se encontram em curso. Por projecto entende-se a

existência, concreta, de um projecto de arquitectura ou

de restauro em vias de ser concursado em termos 

de execução. Em estudo significa que o monumento 

se encontra numa fase activa de estudo para o

lançamento de empreitadas maiores. Como prevista

entendem-se todas as intervenções que se encontram

em fase de preparação. Nenhuma das informações

prestadas aponta para wishful thinking, diga-se em

abono da verdade, e este elenco só peca pelo seu

excessivo esquematismo, uma vez que para os grandes

monumentos contam-se, por vezes, em simultâneo, 

e com calendarizações diferentes de execução, cerca

de mais de cinquenta empreitadas ou fornecimentos

de serviço. Como acima se disse e agora se reitera, 

a maior parte das obras nunca têm fim quando se 

trata de património, havendo ainda que atender,

permanentemente, aos desafios que constitui a gestão

posterior do monumento, com necessidades de novas

intervenções em partes menos visíveis ou no âmbito da

instalação e modernização de equipamentos diversos.
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Quadro 6 – Intervenções
Monumento Consolidação Coberturas Cerca Pesquisa Património Recepção Loja I.S. Arranjo Serviço 

e fachadas arqueológica integrado envolvente depend.

Vilar de Frades Efectuada Efectuada — Efectuada Em curso — — — — —

Pombeiro Em curso Em curso Resgatada Efectuada Efectuada — — — — —

Tibães Efectuada Em curso Restaurada Efectuada Efectuada Instalação Sim Sim Em curso Sim

Rendufe Em estudo Em estudo — Prevista — — — — — —

Cete Efectuada Efectuada — — Efectuada — — Sim Projecto —

Grijó Efectuada Em curso Em estudo Efectuada Efectuada — — — — —

Arouca Em estudo Projecto Em estudo Prevista Prevista Prevista — — — —

Tarouca Efectuada Efectuada Resgatada Efectuada Efectuada Prevista Prev. Prev. Em estudo A instalar

Ferreirim Em estudo Em estudo — — — — — — — —

Santa Maria de Aguiar Efectuada Efectuada Em estudo Em estudo Efectuada — — — — —

Lorvão Em curso Em curso — — Em curso — — — — —

Santa Cruz Em curso Em curso — — Prevista — — Prev. CMC —

Santa Clara-a-Velha Em curso Efectuada Em curso Efectuada Efectuada Prevista Prev. Prev. Em estudo A instalar

Alcobaça Em curso Efectuada Resgatada Em curso Em curso Sim Sim Sim Em estudo Sim

Batalha Em curso Em curso — Efectuada Em curso Sim Sim Em estudo Sim

Tomar Em curso Em curso — Efectuada Em curso Sim Sim Sim Em estudo Sim

Almoster Efectuada Efectuada Em estudo — Efectuada — — — — —

Jerónimos Efectuada Efectuada — Efectuada Efectuada Sim Sim Sim CML Sim

Flor da Rosa Em curso Projecto — Efectuada — — — — ENATUR —

1 Sobre este conjunto de intervenções, devidamente planificadas, cf. AA.VV. – Intervenções no Património. 1995-2000. Lisboa: IPPAR. 1996; v. ainda,

Património, Balanço e Perspectivas. 2000-2006. Lisboa: IPPAR. 2001.
2 O estado destes monumentos é, na sua maioria, estável, podendo para isso ser consultado com vantagem o Quadro 6, onde se dá conta do grau

de avanço das intervenções.
3 Trata-se de assegurar aquilo a que no decurso deste artigo chamamos “apresentação”. Na gíria patrimonial, esta palavra está não apenas conotada

com a forma física (acabamentos, rebocos, sinalética, etc.) através da qual o monumento se presentifica ao visitante, mas exprime também de que

forma é que o monumento “se explica” em termos de valências funcionais, de sinalética e de serviços que esse mesmo monumento tem (ou não) 

à disposição do público.
4 Tem sido preocupação do IPPAR controlar a chamada erosão turística dos monumentos. É essa a razão pela qual se instalam sistemas de guardaria

ou recepções, bem como lojas e, eventualmente, cafetarias, que passam a funcionar, com vantagem, como formas de contenção e controlo do



público visitante. Como é bem de ver, o problema tem-se colocado, especialmente, para os Palácios Nacionais, sendo que os conjuntos monásticos,

pela sua própria dimensão e amplitude, permitem um escoamento mais equilibrado de visitas e encontram-se menos sujeitos aos impactos

diferenciais de um público de grande mobilidade.
5 V. Quadro 4 relativo a Acessibilidade.
6 V. Quadro 5 relativo ao Contexto.
7 Recomenda-se a consulta do livro Património, op. cit., mormente os quadros estatísticos finais.
8 Não se inclui nesta listagem o Convento de São Francisco de Santarém, uma vez que este carece de candidatura. No entanto, constitui uma das

preocupações centrais do IPPAR, sendo certo que a resolução quanto ao projecto de requalificação do edifício se encontrará definida no início de 2002.
9 As sistematizações contêm sempre defeitos, quer de simplificação, quer de aparente “complicação”. Talvez seja este o caso, que procede a uma

identificação um tanto “dura” e estanque de períodos ou ciclos que a história, em bom rigor, não explica assim. Mas trata-se, repetimos, de

identificar trends, tendências, com reflexos reais – com materialização física em termos do edificado –, o que nos importa particularmente, uma vez

que se trata de parte integrante do processo de reflexão do IPPAR e de organização do respectivo trabalho.
10 De D. Afonso III, em função da continuidade de estaleiros lançados por D. Sancho II ou de novas obras começadas durante o seu reinado.
11 No caso das ordens militares trata-se de avaliar estruturas únicas e impositivas, de carácter monástico mas não só, como sejam o Mosteiro de Flor

da Rosa (Ordem do Hospital), de Tomar (Ordem do Templo), da Ordem de Avis (Mosteiro de Avis) ou da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal e

Palmela) – sendo que dois dos exemplos se encontram maioritariamente na esfera da administração municipal (os casos de Avis e Palmela).
12 Um dos exemplos mais importantes é o de São Cucufate, villa romana fundada no século I e remodelada nos séculos III e IV d.C., que receberá uma

primeira comunidade monástica, mais tarde reconduzida ao cristianismo “romano”. Não é de afastar a hipótese de algumas das construções ditas

“visigóticas” terem constituído mosteiros masculinos paleo-cristãos, quando se dá a passagem de um culto doméstico para um culto mais

“manifestado”, no decurso do século VI.
13 Contrariamente ao que acontece na Galiza, são poucos os testemunhos existentes de estruturas monásticas deste tipo, muitas delas de carácter

rupestre e dificilmente identificáveis. Estão, no entanto, na origem de inúmeros “mitos de fundação” de mosteiros mais tardios, da Baixa Idade Média.
14 As “ordens” de monges-guerreiros islâmicos são de presença certa, e o nome da Serra da Arrábida dá disso conta, remetendo para a existência de

um ribat árabe. Recentemente foram localizados vestígios arqueológicos de um importante ribat no Algarve, que se encontra inédito, reservando-nos

de dar mais detalhes, o que caberá aos investigadores que dele se ocupam (comunicação pessoal de Rosa Varela Gomes).
15 Uma vez mais os elementos são escassos, sendo de esperar que o alargamento da pesquisa dos testemunhos islâmicos no Sul do país venha a

surpreender estruturas deste tipo.
16 Arriscamos atribuir ao xiismo eventuais estruturas monásticas que se venham a encontrar na Estremadura, não muito longe dos vestígios

moçárabes ou da sua área de interacção religiosa mais importante, enquanto que o sunismo deverá corresponder ao Sul do país – às terras

alentejanas e algarvias. 
17 Se as anteriores são difíceis de caracterizar, mais ainda as relativas aos gnosticismos islâmicos, sendo certo que existiram no nosso território, perto

das áreas de implantação moçárabe, sendo presumível os contactos entre as duas comunidades religiosas. O que aqui fica dito reporta-se ao

domínio das hipóteses, bem entendido. Os templos ou capelas de forma cúbica mais antigas, conhecidos por “cubas” (kaabas), podem ser um

reflexo deste movimento, tratando-se de vestígios, algumas vezes cristianizados, de túmulos de “santões” (homens-santos) muçulmanos.
18 Cf. AA.VV. – Intervenções; v. ainda, Património.
19 No quadro do Programa “Aldeias Históricas” (II QCA). Cf. Intervenções...
20 Seria despiciendo dar conta de todos os casos. Porém, no que respeita às intervenções do IPPAR regista-se o aparecimento das antigas estruturas

fundacionais beneditinas em Pombeiro e Tibães.
21 Mas ainda simplificadora ou “grosseira”, tirando pela média ou por uma análise das dominantes meridianas, que é o que nos importa em termos

patrimoniais. Não configuramos esta análise dentro da tradicional análise de história da arquitectura.
22 Não é necessário insistir no facto da Ordem de São Bento proceder a uma “romanização” do culto, afastando os resquícios mais regionalistas do

culto moçárabe. Foi essa a sua missão, bem como a dos bispos de origem borgonhesa ou francesa nomeados para as dioceses durante o século XII,

unificando o rito.
23 Consideramos aqui, para efeitos de inventário, o “renascimento experimental” e o renascimento “puro” ou Alto Renascimento.
24 A estratégia de representação do poder político e dos seus empenhamentos simbólicos adquire expressão máxima com a refundação filipina do

Convento de São Vicente de Fora, uma obra “afonsina” e fundadora.
25

Parafraseando ironicamente Georges Duby e o seu Tempo das Catedrais...
26 Períodos dominantes em termos de campanhas de obras e de mobilação.
27 Propriedade da Igreja. Concedido em contrato de comodato ao IPPAR para a execução de grandes obras de reparação, conservação e restauro.
28 O interessantíssimo caso do Convento de Seiça, cuja igreja foi ocupada por uma fábrica de descasque de arroz. Foi recentemente adquirido pela

Câmara Municipal da Figueira da Foz. 
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1. Introdução

Contextualização histórica

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra,

exemplo particular da arquitectura religiosa Gótica

Mendicante, conheceu, até ao ano de 1995,

momentos de profundo abandono e degradação.

Quem visitava este importante Monumento Nacional1

confrontava-se com uma igreja parcialmente submersa

(Figs. 1 e 2), um imenso charco envolvente numa

imagem de paradoxal desleixo e romantismo.

Localizado na margem esquerda do Mondego, o

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha constitui um

importante expoente patrimonial da cidade de

Coimbra. De facto, este “velho” mosteiro ocupa um

lugar de relevo na historiografia portuguesa, ao estar

associado à personalidade carismática de D. Isabel 

de Aragão e pela enorme riqueza da sua história

enquanto espaço religioso.

D. Isabel de Aragão decidiu fazer ressurgir o extinto

Mosteiro de Dona Mór, obtendo, em 1314,

autorização do papa Clemente V para a fundação de

um mosteiro da Ordem de Santa Clara em Coimbra. 

A rainha promoveu, patrocinou e envolveu-se

pessoalmente na construção de um novo mosteiro

amplo e grandioso2. O novo espaço monástico

destinava-se a albergar uma comunidade de clarissas

mais representativa do que a anterior, sendo que a

própria D. Isabel fixou em cinquenta o número mínimo

de freiras que deveriam aí residir3.

As obras tiveram início em 1316, tendo ficado a cargo

do arquitecto régio Domingos Domingues4, o

construtor do claustro dionisino de Alcobaça, e logo,

em 1317, se instalaram no mosteiro as primeiras freiras

vindas de Zamora.

Ao tempo em que avançavam as obras dos edifícios

monásticos, a fundadora fez construir nas imediações,

mas extra clausura, um paço – onde fixou residência

quando viúva e que mais tarde veio a servir de palco

aos amores e à tragédia de Pedro e Inês; um hospício5

destinado a albergar pobres; e uma capela dedicada a

Santa Isabel da Hungria.

A nova igreja do mosteiro foi concluída, possivel-

mente, em 1330, ano em que o bispo de Coimbra, 

D. Raimundo, procedeu à sua sagração. Segundo

António de Vasconcelos6, foi a partir desta data que se

iniciou a construção do claustro principal, sendo

conhecido que as obras eram já dirigidas pelo

arquitecto Estêvão Domingues.

Por esta altura teve início a dramática repercussão da

escolha do local de implantação do mosteiro. Situado

na margem esquerda do rio Mondego e assente, no

dizer do mesmo autor7, quando muito a 3 metros
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1 e 2. Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha de Coimbra.
Vista sobre o alçado norte 
e interior este, antes da 
intervenção. É observável 
o nível de água que cobria 
parcialmente o monumento
(1994)
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acima da estiagem do Mondego, o mosteiro ficou

desde logo à mercê das invasões das águas do rio. 

O que veio, de facto, a acontecer, inicialmente de

forma cíclica mas depressa de forma progressiva e

constante, em consequência do rápido processo de

assoreamento do rio.

Efectivamente, logo em 1331, a água penetrou na

igreja devido a uma cheia de enormes proporções8, de

tal forma que chegou a cobrir o túmulo de grande

lavor que D. Isabel havia mandado fazer para si e

colocar na nave central da igreja. Para salvaguardar 

o seu mausoléu, e devido ao embaraço que este

provocava no reduzido espaço público da igreja, a

rainha ordenou a construção de uma capela superior,

quase à altura das janelas, onde mandou colocar o seu

túmulo e o de sua neta, a infanta D. Isabel.

No século XV as inundações das áreas monásticas eram

já muito frequentes. O rio ia-se assenhoreando do

edifício, trazendo consigo a decadência das condições

de salubridade e o aumento das doenças9. No final do

século XVI, o mosteiro estava já inabitável10. As águas

residiam permanentemente dentro dos edifícios11 e o

claustro estava convertido numa cisterna viva, que 

nem no Verão se seca, no dizer de Frei Manuel da

Esperança12. As cerimónias religiosas, impedida a sua

prática no interior da igreja durante as épocas das

cheias, passaram a ser realizadas na capela sepulcral da

rainha, vendo-se as freiras obrigadas a abandonar a

parte inferior do templo.

Os estragos feitos pelo Mondego foram mais

profundos nos edifícios exteriores à cerca do mosteiro.

Tendo-se verificado a ruína do Paço da Rainha, em

1559, logo seguida da ruína do hospício, apenas se

conservou a Capela de Santa Isabel. 

As dramáticas condições de vida no mosteiro

conduziram à intervenção do bispo-conde D. Afonso

de Castelo Branco que, entre 1612 e 1615, dotou a

igreja de um pavimento intermédio no prolongamento

da capela funerária. O bispo transformou a nova

capela sepulcral com a construção de um duplo arco

de cantaria destinado a albergar o túmulo de prata e

cristal que havia mandado fazer para a rainha.

A luta das Clarissas contra a água no velho mosteiro

foi-se tornando insuficiente face às calamidades

provocadas pelo rio. Foi no sentido de pôr fim a tão

tortuosa batalha que o rei D. João IV ordenou, em

1647, a construção de um novo mosteiro no

sobranceiro Monte da Esperança. Para esse novo

espaço monástico foram transferidas as religiosas em

1677, vendo-se finalmente compelidas a abandonar o

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, como desde então

passou a ser conhecido.

A igreja permaneceu ainda por algum tempo aberta ao

culto, tendo posteriormente sido desactivada das suas

funções religiosas, em data incerta. 

Os arrendatários trataram de subdividir o espaço

interior, adaptando-o a habitação e curral de animais.

Em 1835 a igreja e o terreno do mosteiro passaram a

ser propriedade de uma família nobre, através da

compra efectuada por António Maria Osório. Durante

este período de ocupação privada o templo sofreu

mutilações várias e utilizações totalmente diversas da

primitiva (Fig. 3), tendo-se conservado, no entanto,

ainda por algum tempo aberta ao culto a pequena

capela construída por D. Afonso de Castelo Branco13.

Encontrando-se num estado de verdadeira ruína e há

muito tempo esquecido, o Mosteiro de Santa Clara-a-

-Velha foi classificado como Monumento Nacional em

1910. Porém, nenhum melhoramento foi efectuado. 

Foi só a partir de 1925, momento em que a igreja foi

arrendada pelo Estado à família de D. Miguel de

Alarcão14, que se iniciaram os primeiros trabalhos de

limpeza e restauro levados a cabo pela Direcção Geral

dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Esta operação,

realizada fundamentalmente entre 1928 e 194815,

pretendeu basicamente proceder à remoção das

estruturas que “mascaravam” o monumento e

reconstituir todos os elementos possíveis, ou seja,

restituí-lo à sua configuração primitiva e evidenciar a
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3. Vista tirada sobre 
o alçado norte, antes da
intervenção da Direcção
Regional dos Monumentos
Nacionais do Centro. 
A igreja havia sido adaptada 
a habitação e a outras 
funções de carácter agrícola
(c. 1920)
Direcção Regional dos Monumentos 

do Centro



sua pureza original16. Esta obra de restauro gerou,

todavia, ambiguidades17 e, apesar de todas as

intenções, não resgatou o imóvel ao seu estado de

abandono18.

A primeira abordagem de cariz conceptual para a

qualificação da igreja e espaço envolvente deu-se em

1954, na sequência de uma preocupação patrimonial

caracterizadora do poder político vigente, com a

apresentação de uma proposta desenhada de autoria

dos arquitectos Álvaro da Fonseca e Luís Amoroso

Lopes19. Porém, esta intenção não foi concretizada.

Comprado pelo Estado em 1976, o edifício apenas saiu

do esquecimento e do seu estado agónico quando, em

1989, o Instituto Português do Património Cultural

(IPPC) lançou um concurso de ideias destinado à

“Valorização da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-

-Velha de Coimbra”. O concurso foi ganho pelos

arquitectos João Rapagão e César Fernandes, com base

num programa elaborado pelo IPPAR. Os objectivos

primordiais desta solução eram o de valorizar o

monumento, potenciando desta forma a fruição e

animação cultural dos espaços, com a abrangente

dignificação da envolvente e pelo redesenho dos

mesmos em íntima ligação com a igreja, recriando o

enquadramento físico original20. Visava proporcionar 

o uso do monumento através da realização de visitas 

e actividades culturais e artísticas, com uma total

ausência de contacto físico com a ruína, que seria

conseguida através da construção de plataformas de

acesso. A água, elemento dominante, permaneceria

envolvendo o monumento. Devido à sua transparência

tornar-se-ia possível visionar os níveis inferiores.

A execução deste projecto não se veio a concretizar,

face ao desenvolvimento da operação arqueológica

entretanto desencadeada, a qual ao permitir a

exumação de importantes testemunhos relativos à

história deste conjunto monástico (Figs. 4 e 5) se

tornou incompatível, no domínio da investigação e da

preservação, com a empreitada prevista. 

2. Intervenção no Mosteiro 

de Santa Clara-a-Velha

Particularidades da operação de arqueologia

A operação iniciou-se nos finais de Fevereiro de 1995.

A filosofia da intervenção – da responsabilidade do

Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da

Universidade de Coimbra21 – visava, fundamentalmente,

a recolha, registo e estudo do espólio arqueológico

existente no interior e exterior próximo da igreja, tendo

em consideração a sua inserção espacial e, quando

possível, estratigráfica.

Os trabalhos arqueológicos a desenvolver no âmbito 

da execução do projecto de arquitectura vieram a

contemplar, após alteração do sistema de bombagem

inicialmente previsto22, a remoção, através do sistema

de air-lift23, das diferentes camadas de areia e lodos

depositados ao longo dos séculos. Contudo, e logo

após o primeiro contacto do mergulhador com o 

meio, verificou-se que a plasticidade dos solos,

extraordinariamente compacta, impossibilitava a

utilização eficaz deste sistema, ao mesmo tempo que

propiciava a projecção, destruição e descontextuali-

zação dos artefactos com interesse arqueológico neles

contidos24. Este imponderável levou a considerar o

processo contraproducente, obrigando a uma

alteração metodológica substancial, com evidentes

consequências no plano de empreitada então

equacionada. Optou-se pelo rebaixamento do nível

freático25, com bombagens permanentes, o que veio a

permitir a escavação, tanto quanto possível, “a seco”26.
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4 e 5. A detecção de
estruturas arqueológicas
em excelente estado 
de conservação, durante
a fase de operação 
de remoção dos lodos
na zona do claustro, 
confirmadas durante 
a intervenção, 
potenciam, entre outros,
o desenvolvimento 
de estudos sobre a
arquitectura do conjunto
monástico (1996)
IPPAR/Artur Côrte-Real



A perspectiva inicial de acompanhamento arqueológico

sofreu uma modificação substancial a partir de finais

de Novembro de 1995, devido à detecção de um

conjunto de evidências arquitectónicas num estado de

conservação surpreendente (Figs. 4 e 5). Constatou-se

que, contrariamente às primeiras camadas estéreis, os

níveis próximos das estruturas – indiciadoras de que o

conhecimento da arquitectura do conjunto monástico

poderia vir a ser renovado e enriquecido – encerravam

artefactos cerâmicos, vítreos e metálicos, com subs-

tancial interesse arqueológico27.

Esta nova conjuntura dinamizou uma nova estratégia

de intervenção arqueológica. O número limitado de

técnicos inicialmente envolvidos nesta operação foi

alargado, quer ao nível da equipa sediada no local28,

quer no âmbito da colaboração de especialistas de

áreas como a História de Arte, a Antropologia29, a

Arquitectura, a Botânica, a Geologia e a Engenharia.

Sublinhe-se a importância, desde o início do desen-

volvimento da investigação, do diálogo (profícuo) entre

o historiador de arte30 e os arqueólogos, o que permitiu

definir, com maior rentabilidade, as orientações e

prioridades da operação em curso. 

A preocupação fundamental para o arranque desta

complexa operação arqueológica (considerando que a

empreitada se encontrava em curso e que a empresa

contratada não deveria desrespeitar os prazos

estabelecidos31) prendeu-se com a implantação física

de uma malha32 que, no seu plano gráfico, permitisse

registar espacialmente todas as acções que se viessem

a realizar, nomeadamente no que diz respeito aos

artefactos exumados, localização das estruturas,

registos de cortes e alçados, etc. Este instrumento

fundamental permitiu assim gerir todo o manancial de

informação resultante da “escavação”. Nasceu assim o

documento magno que é, sem dúvida, a planta do

conjunto escavado (Fig. 6).

A operação iniciou-se na zona correspondente à igreja

e área contígua – a norte –, desenvolvendo-se

posteriormente na área do coro. Após terem sido

detectados os primeiros indícios das estruturas

arquitectónicas pertencentes ao claustro maior, deu-se

continuidade aos trabalhos de retirada de sedimen-

tos no interior da igreja. Igualmente se procedeu à

escavação, na zona do coro (Fig. 7), de cerca de setenta

enterramentos, os quais se encontram em estudo pelo

Departamento de Antropologia da Faculdade de

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

(FCTUC), no âmbito da vertente da investigação

antropológica, o que permitirá disponibilizar novos
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6. Igreja e claustro do Mosteiro
de Santa Clara-a-Velha.
Planta da área intervencionada.
Esc: 1:100 (reduzida)
Desenho de Luís Sebastian e Mónica Ginja

7. Exemplo de um dos muitos
enterramentos escavados na zona
do coro (1996)
IPPAR/Miguel Munhós



dados para aprofundar os conhecimentos, entre

outros, sobre as características físicas de uma parte

significativa dos elementos que compunham a

comunidade de religiosas Clarissas que neste espaço

residiu.

A importância das estruturas detectadas que revelavam

a potencial monumentalidade e bom estado de

conservação do claustro33, veio a alterar os planos

iniciais da intervenção. De facto, estando na presença

de um claustro paradigmático do Gótico Mendicante,

do qual pouco se conhecia, foi assumida consensual-

mente a importância de ampliar a investigação do 

sítio com a intervenção arqueológica ao nível de todo 

o espaço claustral, de forma a permitir a recolha

exaustiva dos dados arqueológicos com vista ao seu

conhecimento integral.

A operação arqueológica foi desenvolvida tendo em

consideração um sentido de grande pragmatismo, com

a utilização condicionada de máquinas escavadoras,

retirando níveis correspondentes, fundamentalmente a

depósitos recentes, sem aparente interesse arqueo-

lógico dada a ausência de elementos referenciadores.

Porém, o acompanhamento por parte dos técnicos foi

permanente.

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos com uma

metodologia tradicional, ou seja, recorrendo a um

sistema de escavação manual, foram executados em

áreas específicas do monumento, nomeadamente na

zona do coro (onde se verificava a existência de um

amplo espaço de enterramento), no designado lavabo

(Figs. 8, 9 e 10) – com a desarticulação pormenorizada

de abatimentos de abóbada assentes num recinto de

particulares características arquitectónicas – e junto ao

tardoz do muro sul do claustro maior, onde se vieram 

a detectar outras estruturas funcionais do conjunto

monástico – sala do capítulo, claustro menor –, cuja

leitura se apresenta reduzida, por manifesta limitação

da área escavada. Na fase final de escavação foi

implementado um plano de sondagens em várias

zonas do conjunto monástico, com o objectivo de

tentar esclarecer algumas das muitas dúvidas surgidas

no âmbito da interpretação dos dados34.

Considerando as características particulares desta

intervenção, desenvolvidas num ambiente permanen-

temente húmido, foi necessário que a equipa de

Arqueologia procurasse as necessárias adaptações, 

sob o ponto de vista metodológico, às exigências 

deste verdadeiro campo experimental e inovador. 

O elemento água, que durante séculos foi factor per-

turbador de uma comunidade religiosa que naquele

espaço ansiava por momentos de serenidade e

reflexão, acompanhou permanentemente todo o

processo recente de investigação, obrigando, num

quotidiano muitas vezes difícil, a soluções criativas em

que foi necessário ultrapassar os difíceis obstáculos

com que os arqueólogos foram confrontados.

Paradoxalmente, a água e os sedimentos a ela

associados possibilitaram o “congelamento”, durante

quase quatro séculos, do nível inferior da igreja e da

totalidade do claustro, assim como das estruturas que

remanescem na envolvente, em particular no sentido

sul. O estado de conservação dos elementos artísticos

é absolutamente notável, com especial destaque para

as estruturas que compõem este conjunto, nomea-

damente os capitéis (Fig. 11) e o monumental 
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8, 9 e 10. Intervenção na área
do lavabo, em três das suas
fases (1996)
IPPAR/Artur Côrte-Real e Miguel Munhós



lavabo central, de fino recorte arquitectónico. Os

indicadores apontavam para que o espaço escavado

viesse a ser reenterrado35. Considerando que a

acessibilidade futura ao mesmo estaria compro-

metida36, foi desenvolvido um plano de registo

exaustivo, quer fotográfico quer gráfico – cortes,

alçados, plantas, etc. (Figs. 12 e 13).

O enorme potencial de informação recolhido nestes

anos de operação (1995-1999) assume-se fundamen-

tal para que este espaço venha a ser reavaliado e

reentendido, possibilitando que a história deste

carismático conjunto venha a ser reescrita.

Aguardando a implementação do Serviço Dependente

do IPPAR37, o qual esperamos venha a resolver as

situações de precaridade que subsistem em termos de

eficácia de uma gestão integrada, temos vindo a dar

prioridade às diversas vertentes da investigação,

entendendo que a visibilidade desta operação terá 

que ser sustentada neste plano, para além de outras

vertentes de requalificação, valorização e apresentação

pública do sítio.

Aguarda-se, com expectativa, que os resultados da

investigação em curso se consubstanciem em

informação legível, integrada numa nova e dinâmica

infra-estrutura cultural38, em completo respeito pela

ruína-memória de um passado cujas raízes sustentam,

ainda hoje, parte da sua vivência.

3. Perspectivas para uma investigação 

sustentada

A operação desencadeada neste arqueo-sítio devol-

veu à cidade de Coimbra e ao país a possibilidade

de conhecer umas das peças fundamentais, ainda

parcialmente preservada, da história da Ordem de 

São Francisco na sua componente feminina – das

Clarissas), fundamental para o estudo exaustivo das

estruturas monásticas e naturalmente das suas vivên-

cias desde o século XIV ao século XVII.
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11. Primeiros indícios 
do excelente estado 
de conservação dos capitéis 
na zona do lavabo (1996)
IPPAR/Artur Côrte-Real

12 e 13. Foram, ao longo de
toda a operação, executados
registos gráficos diversos, 
os quais evidenciavam aspectos
fundamentais que potenciavam
o estudo do conjunto 
monástico, nas mais diversas
vertentes. Apresentamos, como
exemplo, um levantamento dos
testemunhos dos pavimentos
dos séculos XIV e XVI (1996)
(corte e alçado)
IPPAR/Artur Côrte-Real

Desenho de Mónica Ginja, 1996



Os resultados conseguidos, dentro de um cenário de

participação da arqueologia de enorme complexi-

dade, quer pelo facto de se inserir num quadro de

empreitada pública quer pelo ambiente em que o

monumento se encontra, fornecem um amplo campo

de investigação nas mais diversas áreas científicas e só

após o estudo aprofundado dos mais variados aspectos

referentes ao velho mosteiro clarista de Coimbra se

poderá avaliar o enorme contributo desta intervenção

para a nossa história e para a valorização do nosso

Património Cultural. 

Privilegiámos, entre as diversas vertentes de actuação,

a componente de investigação, da qual se destaca 

o estudo da arquitectura da igreja e claustro maior 

(Fig. 14), o estudo dos materiais, e o correspondente à

antropologia, todos eles já parcialmente consubstan-

ciados em publicações científicas. 

Sobre a primeira39, sublinhe-se a importância e

potencialidades que a intervenção trouxe ao estudo

da arquitectura, ao restituir a igreja à sua escala 

e proporções e ao tornar possível aceder ao nível 

do seu piso original. Abriram-se, deste modo,

perspect ivas para uma r igorosa observação e

interpretação do espaço e volume do edifício. Foram

assim criadas condições para a efectivação do

primeiro levantamento a nível do solo, até aqui

inexistente, bem como de cortes e alçados, que

contemplam a globalidade do edifício. Neste sentido

estão abertas perspect ivas,  em via de serem

concretizadas, da elaboração da planta histórica do

monumento que permitirá, recorrendo aos métodos

da arqueologia da arquitectura, reconstituir as

sucessivas etapas construtivas da igreja.

São, de facto, muitos os aspectos inovadores relativos

a um conhecimento mais profundo da arquitectura do

edifício “escavado”, como, por exemplo, a existência

de harmonia entre a verticalidade e o comprimento,

nesta igreja de três naves, quase à mesma altura, em

que a robustez dos elementos de suporte fragmenta o

espaço e não permite que seja uma “hallenkirche”,

mas a coloca dentro da linha programática deste tipo

de igreja. 

Contudo, a grande novidade no domínio da

arquitectura, actualmente em estudo, prende-se com a

descoberta do claustro, uma vez que se tratava de um

monumento desaparecido, desde o século XVIII, e

escassamente documentado. A “escavação” de três

das suas alas veio revelar um claustro de enormes

dimensões, com planta em forma de um quadrilátero

irregular40.

A quantidade e qualidade do acervo exumado durante

a operação arqueológica desenvolvida no sítio assume

igualmente um enorme potencial investigatório. 

As cerâmicas constituem, sem dúvida, o espólio mais

numeroso, pelo que o seu estudo poderá trazer

alguma luz quanto ao conhecimento da cerâmica

produzida em Portugal para o uso quotidiano no final

do século XVI, princípio do século XVII. No contexto do

acervo cerâmico exumado, saliente-se a importância do

espólio encontrado nesta casa mendicante, de cerca 

de cinco mil fragmentos de porcelana chinesa, cujo

estudo se encontra actualmente em curso41. Esta

investigação pretende que o seu resultado, para além

da elaboração de um catálogo descritivo de uma

colecção de porcelana que caracterize tipologias de

formas e gramáticas decorativas, seja a resposta a

outras questões como, por exemplo, que pastas e que

tipo de pigmento e vidrado foram usados e quais 

as suas caracterizações químicas. Paralelamente, irá

tentar responder a questões de foro antropológico

caracterizadoras da comunidade que introduziu, usou

e vivenciou estas peças no quotidiano monástico,

contribuindo assim para a reconstituição de práticas e

vivências de uma comunidade religiosa que usufruiu

este espaço. 
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14. Vista aérea da igreja 
e claustro, numa fase 
da operação (1998)
IPPAR/Teixeira Duarte



Uma outra vertente de estudo em curso tem a ver com

a história dos testemunhos da vivência da morte do

mosteiro42. Com efeito, através dos resultados da

“escavação” foi possível confirmar que o monumento,

e mais especificamente as áreas da igreja, do adro e do

claustro, esteve investido, durante os séculos da sua

ocupação (séculos XIV a XVII), da importante função da

necrópole. Foi na área do coro da igreja e do claustro

(zona reservada à clausura das Clarissas tanto na 

vida como na morte) que se detectaram, ao longo 

da escavação, os vestígios arqueológicos que

testemunham a importância deste mosteiro como

espaço da morte. Localizou-se um espaço de

necrópole, sem qualquer identificação dos locais de

sepultamento e dos seus ocupantes, nos dois tra-

mos ocidentais das três naves do coro, onde foram

escavados e exumados cerca de setenta esqueletos –

cujo estudo antropológico tem vindo a ser realizado

pelo Departamento de Antropologia da FCTUC43, aos

quais se encontrava associado um importante espólio

funerário. Também no coro, mas principalmente na

nave norte e no pátio do claustro, foram detecta-

das cerca de sessenta e seis lajes tumulares, algumas

delas epigrafadas, identificadas e datadas, e com 

ricos elementos decorativos e iconográficos. Estes

testemunhos arqueológicos constituem valiosas fontes

para a história da vivência do mosteiro, para a história

das atitudes perante a morte e para a história da vida

quotidiana na clausura dos finais da Idade Média.

Como tal, estão a ser objecto de uma investigação

aprofundada, que teve como início um processo de

inventariação e catalogação dos esqueletos escavados,

do espólio funerário e dos monumentos sepulcrais, 

ao que se seguirá um estudo sistemático e exaustivo

dos testemunhos inventariados e uma aprofundada

pesquisa documental e bibliográfica. Pretende-se,

através do cruzamento das diversas fontes históricas,

elaborar um discurso histórico-expositivo que valorize

os testemunhos arqueológicos da morte e que permita,

eventualmente, a sua apresentação pública.

Urge assim implementar, face a este enorme potencial

de informação recolhido na operação arqueológica,

uma estratégia mais ampla de investigação,

abrangente a outros importantes acervos, como o da

numismática, o da azulejaria, o da escultura e o dos

vidros44, entre outros. Sobre os artefactos em vidro, e

considerando que até à data raramente foram reve-

lados por trabalhos arqueológicos de campo e, por

conseguinte, basicamente desconhecidos em Portugal,

os vasos e objectos de adorno em vidro, datáveis da

Idade Média, a quantidade e qualidade dos fragmentos

exumados durante esta operação, considerando a sua

diversidade do reportório formal, particularidades das

técnicas e das fórmulas decorativas, justificam um

estudo aprofundado. Sendo persistente o total des-

conhecimento acerca do carácter de produção dos

poucos centros vidreiros nacionais cuja existência se

encontra documentada pelas fontes escritas da época

pré-manufactureira do fabrico do vidro em Portugal,

será assim imprescindível proceder a análises labo-

ratoriais de amostras de fragmentos seleccionados. 

Os resultados de tais pesquisas laboratoriais, por

exemplo, dos teores de sódio, potássio e de chumbo,

para não citar senão três elementos de maior

significado, uma vez confrontados com os que têm

vindo a ser revelados noutros países quanto a materiais

das mesmas épocas e/ou horizontes cronológicos, 

bem como com aqueles que resultarão de idêntico

tratamento dado a espólios exumados de outros

pontos do território português, poderão permitir

ensaiar atribuições quanto à origem, em termos de

centro de fabrico, de espécimes deste espólio vítreo.

No âmbito da conservação e restauro45, em particular

os referentes à ruína – considerando a igreja, o designado

claustro maior e áreas envolventes –, estão abertos

amplos campos de investigação, análises petrográficas,

estudos paleo-biológicos, diagnósticos de patologias46,

e subsequente participação dos mais diversos espe-

cialistas, cujo resultado final se pretende seja o da sal-

vaguarda do impressionante manancial de informação

física existente e a conservação rigorosa do conjunto

edificado, no sentido de permitir a sua fruição pública.

Por isso, privilegiar o saber resultante da investigação

desencadeada deverá assumir-se como instrumento

fundamental na estratégia para o reconhecimento da

importância do sítio enquanto espaço de História, 

o que lhe permitirá criar a correspondente visibilidade

científica e a implementação das condições efectivas

para o desenvolvimento de projectos no âmbito da

valorização e requalificação, quer na sua componente
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de preservação das memórias físicas exumadas quer

nos suportes e conteúdos que serão objecto de

apresentação pública. 

A operação em curso no Mosteiro de Santa Clara-a-

-Velha, considerada pelo IPPAR como [...] uma das mais

importantes revelações no quadro da arqueologia

medieval e da conservação e revitalização monumental

em Portugal [...]47 só, no nosso entendimento, terá esse

epíteto se estes campos de investigação e outros se

vierem a concretizar.
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1 Classificado como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei de 16 de Junho de 1910, D.G. n.º 136 de 23 de Junho de 1910; ZEP, D.G. n.º 174 de

26 de Julho de 1954.
2 VASCONCELOS, António de – A Evolução do Culto a Dona Isabel de Aragão (A Rainha Santa). Reprodução fac-similada da edição de 1891-1894.

Arquivo da Universidade de Coimbra. 1993, p. 88.
3 Idem, p. 122.
4 DIAS, Pedro – Domingos Domingues, arquitecto régio do século XIV. In Mundo da Arte, n.º 5. Coimbra. 1982.
5 MACEDO, Francisco Pato – O Hospital de Santa Isabel junto ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Catálogo da Exposição “João Afonso de

Santarém e a Assistência Hospitalar escalabitana durante o Antigo Regime”. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. 2000, pp. 144-159.
6 VASCONCELOS, António de – ob. cit., p. 164.
7 Idem, p. 165.
8 Idem, p. 61.
9 O estudo antropológico do acervo osteológico escavado na zona do coro, da responsabilidade do Instituto de Antropologia da Faculdade de

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tem vindo a revelar interessantes dados sobre as patologias existentes nesta comunidade

religiosa (ex.: artroses), relacionadas com o ambiente húmido que caracterizou este espaço vivencial.
10 Os dados resultantes da escavação, nomeadamente a informação epigráfica patente nas tampas sepulcrais detectadas na ala sul do claustro,

levantam-nos algumas reservas quanto à cronologia que A. Vasconcelos apresenta para o abandono desta área funcional. Pensamos que a sua

utilização terá perdurado ainda no século XVII.
11 VASCONCELOS – ob. cit., p. 174.
12 PIMENTEL, António Filipe – Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Das origens aos presentes trabalhos de recuperação. In Munda. Maio, 1994, p. 9.
13 VASCONCELOS – ob. cit., p. 193.
14 Proprietário da Quinta das Lágrimas.
15 PIMENTEL – ob. cit., p. 12.
16 A análise da arquitectura do conjunto monástico, em particular da igreja, problematiza-se sempre que surge a necessidade de diferenciar os

elementos originais dos modernamente introduzidos, na sequência das obras realizadas pelos Monumentos Nacionais. A investigação, desenvolvida

nos arquivos da Direcção Regional dos Edifícios e Monumentos Nacionais, tem permitido o acesso a vários tipos de documentação, nomeadamente

fotográfica, o que possibilita esclarecer algumas das questões referidas.
17 PIMENTEL – ob. cit., p. 13.
18 MACEDO, Francisco Pato de – Valor Patrimonial do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Comunicação apresentada no Fórum de Discussão

“Estaleiro de Santa Clara-a-Velha – Questões e soluções. O elemento água: problemas de conservação e valorização”. Coimbra. 1997, p. 3

(policopiado).
19 Informação recolhida nos arquivos da Direcção Regional dos Edifícios e Monumentos Nacionais, no âmbito de plano de pesquisa documental

efectuada em 1999.
20 RAPAGÃO, João – Valorização da Igreja de Santa Clara-a-Velha – Projecto Geral de Arquitectura. Julho, 1991.
21 A responsabilidade do acompanhamento arqueológico nessa fase inicial era de António Nunes Pinto, investigador daquele Instituto.
22 Refira-se que na fase inicial de acompanhamento arqueológico, estava prevista a utilização de duas bombas de submersão de duas polegadas, com

o objectivo de rebaixar o nível freático e permitir o acesso físico aos sedimentos, os quais seriam retirados a “seco”, com o previsto

acompanhamento arqueológico.
23 Este sistema caracteriza-se pela utilização de um tubo de aspiração, manipulado por um operador (mergulhador), sugando, desta forma, os

detritos pretendidos (areias, fragmentos cerâmicos, pequenos elementos pétreos, etc.).
24 A utilização deste sistema, para além de provocar a destruição dos artefactos, tornava-se pouco exequível, dado que o tubo de aspiração

permanecia constantemente bloqueado, obrigando a paragens sucessivas.
25 Para o efeito, foram abertos catorze furos de captação à profundidade média de 16 metros e três poços de bombagens (para águas superficiais)

com profundidade variável entre os 2 e os 4 metros.
26 O ambiente a “seco” resultante deste sistema de bombagens melhorou substancialmente as condições de trabalho da equipa de arqueologia.

Porém, os problemas relativos à escavação e recolha dos dados (registo e análise dos cortes estratigráficos, plantas, etc.) apresentaram-se de enorme

complexidade, tendo sido necessário adaptar sistematicamente as metodologias tradicionais à conjuntura ambiental existente.
27 Estes testemunhos podem-se vir a revelar de fundamental importância para um melhor conhecimento deste espaço monástico, conferindo a

possibilidade, entre outras, de se reconstituírem práticas e vivências da comunidade religiosa que residiu e sobreviveu num dos mais significativos

imóveis da história das edificações monásticas femininas góticas.



28 A intervenção contava inicialmente, apenas, com dois arqueólogos: o coordenador e técnico superior da Direcção Regional de Coimbra do IPPAR, Artur

Côrte-Real, e Catarina Leal, contratada para o efeito. Nesta fase mais exigente foi preenchida a equipa com mais um arqueólogo, dois assistentes de

arqueólogo e um desenhador – Paulo César Santos, Miguel Frazão, Miguel Munhós e Luís Sebastian. Por razões pessoais e profissionais Miguel Frazão e

Luís Sebastian deixaram de colaborar neste projecto, tendo sido substituídos por Teresa Mourão e Mónica Ginja. A colaboração foi ampliada na área de

desenho por José Augusto Alves Dias (DRC/IPPAR) e José Luís Madeira (IAFLUC). A direcção técnica da obra foi inicialmente da responsabilidade do Eng.º José

Maria Henriques (IPPAR) e posteriormente do Eng.º Fernando Marques (Chefe de Divisão de Obras, Conservação e Restauro da DRC do IPPAR).
29 Nesta área contamos com o apoio do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, sendo coordenadora

da investigação a Prof.ª Doutora Eugénia Cunha.
30 O historiador de arte afecto a este projecto é o Dr. Francisco Pato de Macedo, assistente do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da

Universidade de Coimbra. Inicialmente, estava indigitado o Professor Pedro Dias que, por razões de carácter profissional e pessoal, não pode dar

continuidade ao apoio científico necessário.
31 A empresa responsável pela empreitada é a Teixeira Duarte, S.A.
32 A malha implantada apresenta sectores de 10 metros subdivididos em quadrados de 5 metros, tomando como base um eixo este/oeste, que passa

sensivelmente pelo centro do corpo da igreja e uma perpendicular que tomou como referência o alçado interior oeste. Desta forma foi criada uma

malha extensível a uma área de dimensões consideráveis, prevendo futuros trabalhos nas envolventes.
33 Contrariando as perspectivas mais optimistas dos investigadores que apontavam para que as estruturas do claustro maior (?) se encontrassem

quase desaparecidas, os vestígios então detectados – nomeadamente fragmentos das abóbadas de cobertura –, correspondentes a abatimentos

in situ, indiciavam o seu excelente estado de conservação. Esta nova conjuntura, reveladora da existência deste claustro, dinamizou uma ampla

discussão sobre o interesse científico relativo ao conhecimento desta importante área funcional.
34 Desde Setembro de 1998 que a equipa de arqueologia sediada no local, em colaboração com o historiador de arte Francisco Pato de Macedo, tem

vindo a desenvolver trabalhos no âmbito da análise e interpretação dos dados relativos à igreja e coro. Está previsto, a iniciar ainda no corrente ano,

o estudo da zona correspondente ao designado claustro maior.
35 O elevado custo financeiro do sistema de bombagem, as consequências subsequentes da utilização prolongada do mesmo e a “reacção” do

monumento, no plano da conservação, a este novo ambiente, fizeram considerar a hipótese do monumento ser reenterrado. Estudos levados a cabo

pelo Laboratório de Engenharia e um crescente interesse do país perante um espaço-ruína de enorme valor arquitectónico levaram a que o IPPAR

optasse pela construção de uma cortina de contenção periférica envolvente ao espaço arqueológico. Esta solução foi apresentada pelo Senhor

Ministro da Cultura em Maio de 1998.
36 O desenvolvimento do Projecto de Modelação Virtual de Santa Clara-a-Velha, em parceria com o Centro de Computação Gráfica, surge no

contexto de reenterramento do conjunto monástico, apresentando-se como um alternativa de visita a uma espaço não acessível.
37 Este Serviço Dependente foi criado em D. R. através do Decreto-Lei n.º 120/97, n.º 2 do art.º 8.
38 O lançamento do Concurso Internacional de Arquitectura para Santa Clara-a-Velha, cujas propostas se encontram em apreciação pelo IPPAR,

permitirá, dentro de algum tempo, o início da execução da referida infra-estrutura cultural, de apoio à fruição pública e investigação do sítio.
39 O estudo da arquitectura é da responsabilidade de Francisco Pato de Macedo, assistente do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da

Universidade de Coimbra e colaborador do IPPAR para o sítio.
40 Sobre este claustro veja-se o estudo recentemente publicado de CÔRTE-REAL, Artur, e MACEDO, Francisco Pato de – Le cloître de Saint-Claire-

l’Ancienne de Coimbra (XIV siècle). In Revue de l’Art, n.º 133. Paris: CNRS. 2001, pp. 19-28.
41 O estudo em questão é da responsabilidade de Paulo César Santos, técnico principal da Direcção Regional de Coimbra do IPPAR.
42 A investigação sobre esta matéria é da responsabilidade de Teresa Mourão, técnica superior de 2.ª classe do IPPAR.
43 A investigação, cujos resultados já se encontram parcialmente publicados, é coordenada pela Professora Eugénia Cunha.
44 Encontra-se previsto que esta investigação venha a ser desenvolvida por Manuela Almeida Ferreira, especialista nesta área, a qual forneceu

informações sobre esta matéria.
45 Para esta área, em especial sobretudo quanto à componente de pedra, a participação do Eng.º Fernando Marques, Chefe de Divisão da DRC do

IPPAR, tem sido fundamental.
46 Encontram-se em curso, no âmbito de uma tese de Doutoramento, trabalhos de investigação da responsabilidade da Arq.ta Lígia Nunes.
47 Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Programa de recuperação, reabilitação, restauro e valorização. In Património. Balanço e Perspectivas (2000-

-2006). Instituto Português do Património Arquitectónico, p. 176.
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1. O monaquismo ocidental 

e a reforma de Cister

O sentimento de revolta perante os vícios da sociedade

é tão natural ao Homem civilizado e religioso como a

própria tendência para neles reincidir. Se bem que

encontremos um pouco por todo o Médio Oriente

tendências ascéticas e eremíticas, é por excelência na

religião bíblica que estas expressões de fé são inatas.

Esta simbologia, profundamente enraizada no

imaginário cristão, perduraria até hoje na alegoria do

Homem que busca a espiritualidade no retiro do

“deserto”, deixando este de ser real para se tornar

metafórico.

O ascetismo rigoroso foi desde o princípio muito

respeitado em Bizâncio, desenvolvendo-se em cabanas,

na montanha ou em cavernas abertas na rocha. Talvez

o exemplo mais influenciador tenha sido o de 

São Simeão, o Estilita (390-459), ao viver trinta e cinco

anos no alto de uma coluna de dezoito metros de

altura em Telanessa, perto de Antioquia, na actual

Turquia, iniciando assim o movimento Esti l ita

(de coluna, em grego). É pois natural que o mona-

quismo tenha surgido neste terreno fértil de exemplos

e que o seu trabalho tenha sido bem recebido pelo

poder temporal, como meio de fixar novos focos

populacionais em territórios pouco atractivos e pelo

seu exemplo religioso e evangelizador, como a

conversão da Síria por Santo Efrém.

A criação formal do monaquismo no Ocidente deve-se

à determinação e fervor religioso de Bento de Núrsia

(480-543), quando a sua insatisfação perante a

corrupção de Roma o leva a procurar refúgio numa

caverna em Subiaco, onde viveu três anos como

eremita.

Ao seu exemplo seguiu-se a adesão de vários

discípulos, com os quais fundou o mosteiro do monte

Cassino, já revestido de simbólica importância religiosa

pela antiga presença de um templo dedicado ao culto

pagão do deus Apolo. 

Virá a ser aí que, em 529, redigirá a sua regra,

denominada Regula Benedicti, cujos pontos essenciais

serão a obrigatoriedade de residência no mosteiro

(stabilitas loci), o voto de pobreza e castidade (conservatio

morum), a vida repartida entre o culto e o trabalho

humilde da terra (ora et labora) e a obediência ao

abade (oboedientia), caracterizando-se a orgânica da

comunidade monástica por uma organização de tipo

familiar tendo ao topo o abade (do grego abbas, pai).

Ao mosteiro impunha-se oferecer hospitalidade ao

viajante, cuidar dos enfermos, auxiliar os necessitados,

promover o ensino e, por extensão, cultivar o estudo,

que entendido na sua época levará desde cedo ao

trabalho copista, que será uma das maiores imagens

da vida monástica. 

Progressivamente, dá-se a adesão dos mosteiros

ocidentais da Europa à nova regra, sendo imposta a

obrigação da sua observância em todos os mosteiros

francos em 743.

Assiste-se desde sempre na Igreja Romana a um

processo cíclico de decadências no respeito ao dogma,

regularmente seguido por movimentos contra-

-reactivos, de arrebatamento religioso. Assim se

entende o movimento beneditino, como reacção ao

decair dos costumes clericais do seu tempo. Após o seu

incremento e definitivo estabelecimento, vemos no

século X o mesmo fenómeno que levou ao seu

surgimento instalar-se nos mosteiros. A crescente

acumulação de riquezas e terras catapulta o mosteiro

para o mundo das lutas e rival idades feudais,

secularizando a vida monástica, degenerada em

feudalismo eclesiástico, joguete nas mãos quer de

bispos quer de grandes senhores feudais.
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É com vigor renovado que um novo movimento de

reforma reafirma a regra de São Bento. Partindo das

abadias de Gorze e de Cluny, fundada em 910, 

é segundo o nome desta última que se denominará.

A regra cluniacense caracteriza-se pela reafirmação 

da regra beneditina, reforçando o lado disciplinar,

inclusive pelo reforço do poder absoluto do abade. 

A organização da congregação de mosteiros aderen-

tes à nova regra é feita de uma forma fortemente

hierarquizada, tendo o abade do Mosteiro de Cluny no

topo, respondendo apenas e directamente perante o

Papa. Numa época em que a corrupção e a negligência

tinham desprestigiado as ordens religiosas em geral, 

os Cluniacenses destacaram-se, no início, pela sua

devoção e desvelo reformista, devotando a maior parte

do seu tempo à oração, sendo o trabalho das terras e

manutenção do mosteiro em geral garantido por uma

vasta classe de criadagem. 

A expansão cluniacense foi prodigiosa, chegando

o abade de Cluny a responsabilizar-se por mil e

quinhentos mosteiros e priorados. O crescimento do

seu poder e influência em toda a Europa ocidental foi

naturalmente proporcional à sua decadência espiritual,

a razão inicial da sua existência.

É neste contexto que, no sentido cíclico que carac-

terizará o fenómeno monástico europeu, se reinsurge

um novo sentimento de revolta e aspiração à pureza

inicial da observância da regra beneditina, levado a

cabo em 1098 por Roberto de Molesmes, aban-

donando o mosteiro cluniacense de Molesmes para

fundar o novo Mosteiro de Citeaux.

No ritmo telúrico e compassado do mundo medieval, 

é de sublinhar o acelerado processo de expansão e

ramificação da ordem cisterciense por toda a Europa,

inteligível no contexto da reforma de Gregório VII e das

convulsões económicas, sociais, políticas e mentais,

resultado (e consequência) da regressão do feudalismo

e desenvolvimento da cidade e do bem móvel.

Se inicialmente Cister renova o conceito do mosteiro

independente do mundo exterior, em que o monge é o

único garante da sua sobrevivência através do seu

trabalho, quer na supressão das suas necessidades

alimentares quer mesmo no esforço construtivo da

ordem, na sua expansão adapta-se já a um novo

conceito formal do organismo monástico, composto de

dois corpos distintos formados, a um nível inferior,

pelos conversos, responsáveis pelo labor diário 

que providencia todas as necessidades do cenóbio, e, 

a um nível superior, pelos monges propriamente 

ditos, unicamente responsáveis pelo culto divino

permanente.

Este corpo de conversos será o responsável pela

exploração do couto conventual, organizado em

granjas, que com a expansão terratenente dos mos-

teiros passarão também a ser dados à exploração,

mediante acordos de arrendamento.

Figura incontornável nesta matéria, a personalidade e

papel histórico de São Bernardo ultrapassou em muito

os limites do universo cisterciense, condicionando a

história do século XII de forma a que poucos aspectos

da vida religiosa, política e cultural europeia lhe foram

indiferentes, fazendo-se sentir a sua força mobilizadora

até às fronteiras do império seljúcida, no estandarte

das cruzadas.

É apenas com 25 anos de idade que Bernardo de

Clairvaux, como mais tarde foi conhecido, funda o

Mosteiro de Clairvaux, em 1115, apenas três anos

após a sua entrega ao Mosteiro de Citeaux. É a partir

deste verdadeiro centro irradiador que pessoalmente

se envolverá na fundação de mais de seis dezenas de

novos mosteiros cistercienses, que num movimento

encadeado resultarão até meados do século XII em

cerca de três centenas e meia de mosteiros um pouco

por toda a Europa, que nos finais do século XIII já se

elevavam a mais de meio milhar.

A capacidade de liderança e organização, aliada a uma

excelente visão política, tornou este monge cisterciense

o maior responsável quer pela enorme expansão da

ordem, quer pela construção do complexo edifício

organizativo que assistia ao funcionamento de uma

comunidade dispersa por centenas de cenóbios

geograficamente díspares entre si.

A consciência da difícil manutenção de tão vasto

“império espiritual” levou a que se desenvolvesse 

um completo sistema de regras e seu controlo,

reconhecendo contudo a  vantagem de uma

margem de f lex ib i l idade e autonomia a cada

mosteiro, em oposição à dogmática e centraliza-

dora organização cluniacense, mais indiferente às

realidades regionais.
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Assim, a fundação de novos mosteiros realizava-se

através da filiação a um outro existente e reconhecido

pela sua observância, desenvolvendo-se a relação de

“abadia mãe” e “abadia filha”. No caso de São João 

de Tarouca esta relação foi desenvolvida com Clairvaux.

Sobre esta base desenvolvia-se uma relação próxima de

observância, uniformidade e apoio, expressa nas

visitações anuais entre filiações e, periodicamente, no

Capítulo Geral reunido em Citeaux.

Mas é talvez no campo da estética que encontramos o

reflexo mais imediato do pensamento bernardino que,

entrando directamente em conflito com o esplendor

artístico de Cluny, professa o que poderíamos designar

de iconoclastia cisterciense, o que de mais marcante

teve nas construções iniciais da ordem, despojadas 

da frivolidade ou ostentação, formalizando na

arquitectura e arte em geral a pobreza e austeridade

na elevação do espírito a que a ordem aspirava. Esta

atitude levou a que a objectividade da linha imperasse

sobre os emolduramentos e os volumes simples sobre

as expressões profanas violadoras da essencialidade,

traduzindo-se mesmo na ausência de pinturas, vitrais e

torres sineiras proeminentes.

Exemplar nesta solução estética, a igreja do Mosteiro

de São João de Tarouca é o paradigma do pensamento

bernardino, mas é também, no seu todo, o das tensões

certamente resultantes da introdução de uma reforma

marcadamente francófila numa região peninsular de

cultura própria, forte e enraizada, que depressa 

soube absorver e reinterpretar os novos conceitos,

adaptando-os ao universo e imaginário hispânico local.

À “igreja bernardina”, alienígena quer na sua estética

quer mesmo na sua base modular, sobrepõem-se já as

dependências monásticas de cunho regional, com

paralelos um pouco por todo o Norte de Portugal.

2. A introdução de Cister em Portugal 

e o Mosteiro de São João de Tarouca

É actualmente generalizada a tendência de consi-

derar o Mosteiro de São João de Tarouca como o

primeiro mosteiro cisterciense a ser edificado em

território português. A maior contribuição para este

entendimento advém do sobejamente conhecido

documento denominado Exordium de Tarouca (TORRE

RODRÍGUEZ, 1999: 77).

As naturais reticências tidas na abordagem deste

género de documento encontram aqui a sua razão na

clara dualidade de realidades que o texto reflecte.

Compreensivelmente, uma mescla de dados reais e

lenda, entende-se como uma mistif icação dos

acontecimentos, sendo por isso espelho da cultura e

mentalidade de quem o produziu, mas também das

suas ansiedades e aspirações: a natural busca de

afirmação de uma ordem monástica ainda assim

jovem, dando os seus primeiros passos num reino

recentemente reconhecido pela autoridade papal, mas

ainda necessitada de identidade própria que a

legitimasse como inevitável, a concretização de uma

intenção divina.

A esta tendência generalizada opõe-se um variado

grupo de investigadores, alertando para a insuficiência

de dados cientificamente capazes de suportar esta

afirmação de originalidade. Aspirando ao reconhe-

cimento da mesma importância simbólica, o Mosteiro

de Lafões vê a história da sua fundação enredada na

de São João de Tarouca, através da lendária figura de

João Cirita.

Não entendemos esta indefinição como penalizadora

do estudo e actual conhecimento histórico do Mosteiro

de São João de Tarouca, construído por tantos de

reconhecido mérito e dos quais não pretendemos ser

mais que um contributo. À parte o compreensível

interesse que esta discussão sempre constituiu para o

público em geral apaixonado por estas questões

históricas, é acessório em relação ao que deve ser o

essencial da investigação histórica deste importante

fenómeno de expressão humana que é o monaquismo.

No entanto, e como é hoje apontado por diversos

autores (TORRE RODRÍGUEZ, 1999: 86-97), teria existido uma

comunidade religiosa de tradição beneditina no local,

anterior à construção do mosteiro. A apontar para este

facto temos o trabalho de Frei José Viterbo, que

menciona a existência de um mosteiro ou eremitério

denominado São João de Vellaria, ideia reforçada por

Leite de Vasconcelos (VASCONCELOS, 1933: 63-64) ao

indicar a sobrevivência do topónimo Vellarias na

denominação da linha de água a que hoje a população

designa de corgo da Aveleira ou da Cerca, que se une

ao corgo do Pinheiro, da Fraga ou da Frágua, junto ao

mosteiro. O facto deste ainda não ser consagrado à
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Virgem Maria, como habitual nas fundações ex nihil

cistercienses, mas sim a São João, vem ao encontro

desta ideia. 

Sendo a sua presença possivelmente anterior a 1110,

sabemos que em 1140 D. Afonso Henriques delimitou

os seus coutos, provando que nesta data o poder real

reconhecia a sua legítima presença, referidos aqui

como beneditinos. Ainda assim, uma primeira filiação

desta comunidade na regra beneditina não se encontra

provada, visto esta referência não contradizer de 

modo algum a conversão à regra cisterciense, que

paralelamente à ordem cluniacense não deixa nunca

de reclamar a observância da regra de São Bento de

Núrsia. No entanto, não somos adversos à ideia de

uma primeira fundação não cisterciense, com a qual a

consagração a São João está de acordo, fazendo

sentido a conversão à nova regra nos anos 40 do 

século XII, quando esta está em plena expansão.

Mais clara é a data do início dos trabalhos de

edificação da actual construção, segundo inscrição

comemorativa no tímpano da porta dos monges, hoje

exposta no interior da igreja, se bem que contando com

duas interpretações possíveis: “1152” ou a reinterpre-

tação mais recente de “1154” (BARROCA, 1995: 216-220).

A consagração do templo data de 1169, exposta na

inscrição ainda visível na fachada da igreja, sem no

entanto devermos considerar que a elevação do

complexo monástico, de tão grande dimensão, se

tenha desenrolado em apenas quinze ou dezassete

anos, devendo-se entender a consagração mais como

um acto simbólico-espiritual.

Desde então, o Mosteiro de São João de Tarouca

alcançou a sua máxima importância nos séculos XII e XIII

tendo um papel extraordinário na propagação e defesa

da ordem cisterciense em território nacional,

responsabilizando-se pela filiação dos Mosteiros de 

Santa Maria de Fiães, São Pedro das Águias e Santa

Maria de Aguiar, nunca perdendo a sua importância

simbólica mesmo mais tarde quando suplantado por

Alcobaça, desempenhando papéis importantes como

na luta pela Restauração de 1640.

3. O Mosteiro de São João de Tarouca e o IPPAR

Classificado Monumento Nacional pelo Decreto 

n.º 40 684, D. G. n.º 146 de 13 de Julho de 1956 e

Decreto n.º 95/78, D.R. n.º 210 de 12 de Setembro de

1978, o Mosteiro de São João de Tarouca foi suces-

sivamente intervencionado desde 1936 a 1985 pela

Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais

(DGEMN), abrangendo estas obras apenas o edifício da

igreja, convertida em igreja paroquial após a desactiva-

ção do mosteiro em 1834.

Em 1994, a Direcção Regional do Porto do IPPAR, ao

qual o monumento está afecto, iniciou a avaliação dos

principais factores de degradação actual da igreja,

passando por sondagens quer arqueológicas, da

responsabilidade do Dr. Miguel Rodrigues, quer

geológicas.

No seguimento desta primeira abordagem, iniciou-se a

actual intervenção arqueológica em Abril de 1998,

consistindo, numa primeira fase, no acompanhamento

de diversas obras de conservação e valorização e, num

sentido mais abrangente, na realização de várias

sondagens arqueológicas, procurando-se obter uma

visão tanto quanto possível exacta das potencialidades

arqueológicas da área já então adquirida pelo IPPAR,

correspondendo à totalidade dos edifícios monásticos

originais.

Esta primeira abordagem permitiu avaliar as vanta-

gens patrimoniais de uma intervenção globalizante

abrangendo o todo do composto monástico, no

sentido de preservar e valorizar o vasto conjunto de

construções que sobreviveram à destruição sistemá-

tica perpetrada após o abandono e consequente

reaproveitamento de materiais e terrenos para fins

agrícolas.

Assim, durante o ano de 1998, levou-se a cabo uma

série de seis sondagens, alargadas a oito no ano

seguinte, que permitiram traçar uma linha directiva de

objectivos e métodos a considerar na consequente

intervenção abrangente. Esta tem como principal

objectivo a compreensão das sucessivas organizações

do espaço monástico, da fundação ao seu abandono,

consistindo na recolha de informação da possível

permanência de vestígios estruturais e seu estado de

conservação, culminando no levantamento da planta

inicial do mosteiro e posteriores alterações, entendidas

dentro das respectivas épocas, bem como o estudo da

cultura material associada à vida monástica e análise

do próprio território do couto.
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Ainda no ano de 1999, foi iniciada a abertura de uma

área de 25 m por 10 m, denominada Sector I, ao qual

se juntou o Sector III no ano de 2000, com 25 m por

25 m, tendo-se iniciado no ano de 2001 a abertura do

Sector II, com 45 m por 30 m, num total de 2255 m2

de escavação em área.

Impondo-se já o espólio arqueológico fornecido pelas

escavações como um dos resultados de maior valor,

tem-se procurado desenvolver os trabalhos de

investigação de maneira equilibrada, resistindo ao

natural poder monopolizador que o estudo do vasto

conjunto arquitectónico constitui por si só, entendendo

que a real e profunda compreensão do Mosteiro de

São João de Tarouca passará inevitavelmente pelo

conhecimento do complexo mundo de realidades que

forma este precioso legado histórico.

4. O Mosteiro de São João de Tarouca 

e a intervenção arqueológica

O Mosteiro de São João de Tarouca localiza-se em

freguesia homónima, no concelho de Tarouca, distrito

de Viseu (ϕ - 40º 59’ 44’’ N λ - 7º 44’ 36’’ W,

meridiano internacional), situando-se numa sinuo-

sidade da Serra de Leomil, formando uma pequena

plataforma dominada pelo Monte Corvo à altitude 

de c. 550 m, no ponto de união de duas linhas de

água denominadas localmente de corgo da Cerca ou

da Aveleira, que nasce em Vila Chã do Monte correndo

de Sul para Norte, e corgo do Pinheiro, da Fraga ou 

da Frágua, correndo de Nordeste para Sudoeste, que

aqui se unem formando a ribeira principal, a que a

população chama simplesmente de Corgo, afluente do

rio Varosa.

Na Carta Militar Portuguesa, escala 1/25 000, Folha 

n.º 148, Moimenta da Beira, 3.ª edição, 1997, do

Instituto Geográfico do Exército, encontramos a

designação de corgo da Cerca atribuída ao corgo do

Pinheiro ou da Fraga, estando aí o corgo da Cerca ou

da Aveleira sem qualquer designação.

Geologicamente, o mosteiro localiza-se na zona de

contacto entre o que nos aparece designado na Carta

Geológica de Portugal, escala 1/50 000, Folha n.º 14-B,

Moimenta da Beira, 1987, dos Serviços Geológicos de

Portugal, como granito de Vila Chã e granito de Alvite.

Tendo em conta os actuais dados resultantes dos

trabalhos arqueológicos, a localização e planta do

Mosteiro de São João de Tarouca enquadram-se

perfeitamente no plano cisterciense (COCHERIL, 1986: 40).

É conhecido e aceite que a Ordem de Cister tinha uma

definição estreita e pouco flexível do conceito de edifício

monástico. A sua implantação correspondia a normas

rígidas em termos biogeográficos, pedológicos e

geomorfológicos, privilegiando o isolamento em

relação a focos urbanos e elegendo espaços ermos 

e agricultáveis, por norma vales férteis, estando assim 

de acordo com os princípios de retiro espiritual e

austeridade, dedicado ao trabalho da terra, como via

privilegiada para uma vivência harmoniosa, dedicada 

à exaltação de Deus.

A implantação no cruzamento de linhas de água

entende-se, não como uma imposição espiritual, mas
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claramente prática, respondendo às necessidades de

adução hídrica.

A preterição de uma solução construtiva em benefício

de outra não deve aqui ser entendida apenas como pro-

duto de uma selecção optimizada, invariavelmente rela-

tiva às diferenças de implantação, mas como um esforço

de uniformização arquitectónica, encarnação formal do

espírito uno que preside à ordem cisterciense.

O mosteiro é aqui um local fechado, formalizando a

exclusão e independência do mundo exterior, num

ideal de auto-suficiência, poder-se-ia mesmo dizer, de

recriação de um mundo paradigmático. Este tem por

base uma realidade dual, a primeira composta pelos

conversos e a segunda pelos monges, uma divisão 

que assiste a toda a orgânica e disposição dos vários

elementos compositivos.

Tendo funções e regras diferentes, o claustro separa 

as duas comunidades: os monges ocupam a ala que 

se desenvolve a partir do transepto da igreja e os

conversos ocupam a ala paralela que se desenvolve a

partir dos pés da igreja.

O centro da vida monacal é, naturalmente, a igreja,

cruciforme, contando com dois coros, o dos monges,

situado no corpo junto ao transepto e o dos conversos,

junto aos pés do edifício. A capela-mor é ladeada, ao

longo do transepto, por seis a duas capelas laterais,

aplicando-se no caso do Mosteiro de São João de

Tarouca a segunda hipótese. Sendo a igreja o limite

dos edifícios monásticos, dividia o centro de vida do

cemitério, localizado no lado inverso junto ao braço do

transepto, através do qual se acede por uma porta

denominada “dos mortos”. A orientação do conjunto

arquitectónico monástico era, contudo, passível de

adaptação às características topográficas do terreno 

de implantação, desde que mantendo a relação dos

vários edifícios, sendo o caso do Mosteiro de São João

de Tarouca o “espelho” da planta do Mosteiro de

Fontenay.

No entanto, o espaço monástico sofreu várias

alterações desde a sua fundação até à extinção das

ordens religiosas em 1834. As modificações mais

profundas ocorreram na segunda metade do século XVI,

primeira metade do século XVII e finais do século XVII-

-primeiro quartel do século XVIII.

Deste espaço original sobreviveu a igreja, que embora

conserve o seu cariz românico sofreu alterações e

alguns acrescentos, nomeadamente a desmontagem

do nártex e sobreposição de frontaria maneirista na

primeira metade de século XVI I , a colocação da

cobertura azulejar policroma do interior nos finais do

século XVII, a ampliação da capela-mor com colocação
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de retábulo de talha dourada em 1704, a construção de

nova sacristia em 1710 e a colocação dos painéis azule-

jares figurativos da capela-mor e transepto em 1718.

Originalmente, a fachada da igreja seria simples e

reforçada por dois contrafortes, sublinhando a

arquitectura interior, dividida em três naves. De realçar

é o facto da porta dos conversos, ou seja, a porta que

permitia o seu acesso ao interior da igreja, situar-se 

na própria fachada, à esquerda da porta principal,

acedendo à nave lateral norte, numa solução diferente

do habitual na planta cisterciense, em que esta porta

geralmente é rasgada no flanco do corpo da igreja,

acedendo-se-lhe pela ala dos conversos, tal como a

porta dos monges, embora esta se situe junto ao

transepto, com acesso pelo claustro.

Assim, a entrada para a igreja por parte dos conversos

fazia-se obrigatoriamente pelo nártex, adossado à

fachada. Este consistia basicamente numa cobertura

saliente do edifício, constituído por uma única

superfície inclinada cobrindo uma área longitudinal-

mente correspondente à medida transversal do corpo da

igreja, formando um espaço maioritariamente fechado.

No interior deste, actualmente apenas observável pelo

arranque da sua cobertura ainda visível na fachada,

teríamos uma escadaria de acesso à igreja com quatro

degraus, acedendo-se-lhe por uma porta de arco

quebrado sem qualquer emolduramento ou decoração.

A colocação da frontaria na primeira metade do 

século XVII far-se-ia directamente sobre a escadaria,

sobrepondo-se à porta original.

Por contraste, a soleira da porta dos conversos

posicionava-se à cota do lajeado interior do nártex,

desenvolvendo-se a escadaria que lhe correspondia já

no interior da igreja.

Este desnivelamento da cota altimétrica dos pisos dos

diferentes edifícios terá sido um recurso constante na

construção e ampliação do conjunto monástico.

Condicionado pela inclinação natural do terreno de

implantação, a solução construtiva terá passado

sempre pelo assentamento em socalco dos diversos

volumes, situando-se a igreja no ponto mais alto, no

limite Sul do complexo e sobre um afloramento

granítico, decrescendo altimetricamente no sentido

Norte, em direcção ao leito da l inha de água

denominada corgo.

O abatimento constante do terreno terá sido mesmo

um transtorno cíclico em determinadas áreas, levando

à reposição do nivelamento através de aterros e

assentamento de novo piso, como aconteceu no

primeiro quartel do século XVIII no calefactório e no

scriptorium, passando neste último pela subdivisão do
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espaço amplo original em diversas salas menores, às

quais daria acesso um corredor decorado na parede

Oeste por um silhar de azulejos de albarrada idêntico

ao colocado no claustro.

O claustro, pela sua monumentalidade, grandeza 

e importante função organizadora, em torno do qual

se desenvolviam todos os edifícios, comportou 

um esforço construtivo considerável, obrigando 

ao nivelamento por aterro de todo o seu espaço.

Composto apenas pelo piso térreo, choca com o

desnudamento do templo, enquadrando-se de um

modo geral no estilo românico local, admitindo-se

contudo uma certa contenção decorativa nos capitéis.

Viria a ser substituído cerca de 16401 por uma nova

arcada claustral estilo maneirista de colunata toscana

suportando um segundo piso, implicando uma

importante reorganização nos percursos de acesso aos

diversos espaços. Esta passou pelo encerramento da

porta dos monges, pois o seu acesso passava pela

obrigatória existência de degraus compensando o

desnivelamento entre a cota do interior da igreja e a

do lajeado do claustro, degraus esses que terão sido

eliminados pela colocação de um banco corrido

adossado à igreja (ou mandato) por baixo desta porta.

A colocação de um silhar de azulejos de albarrada

sobre o mandato será posterior, provavelmente do

primeiro quartel do século XVIII, como indicado acima

em relação ao scriptorium.

Curioso é o facto dos elementos arquitectónicos do

claustro original terem sido reutilizados, após o seu

desmonte, no alicerce da nova construção, incluindo

mesmo lajes sepulcrais, numa atitude pouco piedosa

que viria a ser posteriormente recriminada em epígrafe

colocada no próprio claustro2.

Apesar da intervenção arqueológica não ter até ao

momento contribuído com mais informações sobre um

possível segundo claustro, não temos dúvidas da sua

existência. São muitos os mosteiros que durante o

século XVI iniciam uma nova era de expansão, após um

período de declínio, desaparecendo quase todos os

edifícios originais, embora conservem, no essencial, o

plano cisterciense. Nesta época deu-se a construção de

novas fachadas e o alargamento das dependências

monásticas, traduzindo-se no acrescento de um ou

mais claustros. São João de Tarouca parece inscrever-se

totalmente neste contexto.

A construção na segunda metade do século XVI

de abóbadas e aterro do consequente espaço inter-

abóbadas, cobrindo o cruzamento das linhas de água,

resultou na criação de uma plataforma artificial, permi-

tindo a expansão dos edifícios para Este e Nordeste,

ultrapassando o limite físico imposto pelo leito dos

corgos. É com certeza a obra de maior impacto e que

mais profundas alterações trouxe ao desenvolvi-

mento arquitectónico do espaço monástico, que em

consequência se desenvolveria de forma contínua para

Norte.

Acreditamos ser directamente sobre esta plataforma

artificial que se terá elevado um segundo claustro. 

Se bem que esta área esteja ainda por intervencio-

nar, a sua configuração, aliada à sua disposição em
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relação ao restante conjunto, coadunam-se com esta

hipótese.

A edificação de um novo dormitório, já na margem

Norte, veio no seguimento desta admirável obra de

engenharia, levando mais tarde, em 1720, à cons-

trução de um outro na continuidade do primeiro, além

das capelas de Santo António, de Santa Umbelina, 

de um escadório monumental e da cerca de clausura

actual.

Uma das muitas implicações relacionadas com esta

alteração foi a desactivação das latrinas originais da ala

dos monges. Estas localizavam-se no extremo Norte

desta ala, sendo constituídas por dois arcos opostos

recortados nas paredes Oeste e Este. O desvio de parte

do caudal do corgo através de um “braço” artificial

permitiria um fluxo constante de água entre os arcos 

e através do edifício, sendo a descarga efectuada

directamente. A circulação realizar-se-ia sobre soalho,

cujos encaixes do travejamento correspondente 

são ainda visíveis na face interior da parede Norte. 

A desactivação passou pelo emparedamento dos arcos

e aterro do espaço intramuros, mantendo-se a cota 

do piso.

A distância entre o limite Norte da ala dos monges e o

percurso agora condicionado da linha de água,

limitada à saída dos túneis abobados por muros, foi

preenchida por uma estrutura quadrangular adossada

à construção original, que tendo cerca de cinco metros

de profundidade por outros tantos de largo apresenta

encaixes de travejamento para colocação de soalho 

em pelo menos dois pisos. À parte do espaço de

armazenamento que certamente constituiu, põe-se

ainda a hipótese de ter servido de alicerce a um novo

acrescento em altura.

Originalmente, a sacristia, obedecendo ao plano

clássico de abadia cisterciense, localizava-se no

prolongamento do braço do transepto da igreja,

seguida pela sala do capítulo a Norte e ladeada a Oeste

pelas escadas de madeira que dariam acesso da igreja

directamente para o segundo piso da ala dos monges,

onde se situariam os dormitórios, correspondendo o

espaço inferior às escadas a um armário.

Em 1710, com a construção da nova sacristia entre o

braço Norte do transepto e a capela-mor, dá-se o

encerramento da sacristia original, sendo a sua única

porta de acesso ocultada pela colocação de um painel

de azulejos figurativos cerca de 1718. 

Além do rigor simétrico desta nova construção ter

levado a que a capela lateral Norte fosse diminuída em

profundidade, acarretou igualmente uma profunda

alteração do sistema hidráulico monástico, com a

perfuração de uma mina a Este da igreja, cuja água se

fazia transportar a céu aberto em caleira de pedra,

transpondo o corgo da Cerca e mantendo a pendente

através de um sistema composto por dois arcos

contínuos, sendo o último adossado à parede exterior

Este da sacristia.

A perfuração desta parede permite ainda hoje a

adução hídrica à sacristia, sendo o excedente

canalizado para uma outra caleira colocada em

profundidade ao longo da sacristia, contornando-a a

Norte, perfurando a parede Este da sala do capítulo,

atravessando na diagonal esta sala, a ala Este do

claustro e dirigindo-se para o interior deste, onde

presumimos que forneça uma ou mais fontes, de

acordo com o habitual neste género de construção.
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5. Considerações finais

Tendo sido iniciada em Abril de 1998, a intervenção

arqueológica no Mosteiro de São João de Tarouca

conta até ao momento com três anos e meio de

trabalhos, desenvolvidos de forma contínua.

Não tememos por isso afirmar a importância de tão

vasto e reconhecido esforço por parte da Direcção

Regional do Porto do IPPAR, que deste modo tem vindo

a contribuir para o desenvolvimento da investigação no

campo do conhecimento da Arqueologia medieval e

moderna, ainda tão carenciada a nível nacional.

Se tivermos em consideração a complexidade e

dimensão do fenómeno monástico e conventual no

nosso país, facilmente se delinearão os contornos 

de uma Arqueologia monástica e conventual dentro 

da medieval e moderna, específica só por si,

correspondendo não apenas à delimitação concreta 

e física dos mosteiros e conventos como estações

arqueológicas, mas também à problemática única que

este fenómeno religioso e cultural representa no

âmbito geral da História de Portugal.

Reconhecida esta importância e necessidade, temos

assistido nos últimos anos a um cada vez maior esforço

neste sentido, meritório quanto mais admitirmos as

óbvias dificuldades de que uma intervenção neste

género de imóvel se reveste, não só pelas suas gran-

des dimensões, mas acima de tudo por se tratar de

centros de interesse arqueológico, histórico, patri-

monial, museulógico, turístico e religioso, devendo por

isso atender a todas estas vertentes de interesse num

trabalho pluridisciplinar realizado por equipas das mais

díspares áreas.

Desejamos deixar presente a ideia da verdadeira

extensão dos trabalhos realizados e a realizar, dos

quais o da equipa de arqueologia, aqui sucintamente

relatado, não constitui senão uma parte de um todo,

passando por áreas como a da arquitectura, geologia,

restauro e conservação, engenharia, geofísica,

polinologia, topografia e desenho, reunidas em torno

da investigação científica e valorização patrimonial,

com respeito pelo significado religioso, do Mosteiro de

São João de Tarouca.

42

C A D E R N O CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES

1 Esta data não é ainda sustentada por dados de cronologia absoluta, relativa ou por sincronia estratigráfica, consistindo apenas numa aproximação

comparativa a inúmeros exemplares similares existentes um pouco por todo o Norte do país e datados epigraficamente ou documentalmente,

reforçada ainda pela comparação directa com exemplos locais e regionais, como a Igreja da Senhora do Desterro em Lamego.
2 Museu Nacional de Arqueologia, legado de Vasconcelos, notas sobre um manuscrito original – “Fundação e antiguidades do primaz, insigne e real

Mosteiro de São João de Tarouca”, vol. 2, p. 18.
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Apintura com o tema São Miguel, objecto de uma

intervenção de conservação e restauro recente,

integra o núcleo quinhentista que se manteve na igreja

do Mosteiro de São João de Tarouca. Constituído por

três conjuntos retabulares, localizados em altares das

naves laterais, num total de oito painéis, este conjunto

é fundamental para a identificação da actividade

artística de Gaspar Vaz, o pintor que é funda-

mentalmente conhecido como colaborador do

célebre Grão-Vasco ou como o “segundo pintor” da

oficina de Viseu.

A relação de uma das obras de São João de Tarouca, 

a que representa o São Pedro, com uma das mais

emblemáticas de Vasco Fernandes ou do Grão-Vasco,

o retábulo com o mesmo tema pintado para uma das

capelas da Sé de Viseu, especificamente a semelhança

de materiais figurativos, esteve na origem da atribuição

deste acervo ao famoso mestre e não, como autoriza a

realidade visual das pinturas e um documento de há

muito conhecido, ao seu colaborador principal. Aliás,

uma acesa polémica, desenvolvida sobretudo no

decurso da primeira metade do século XX, colocou-se

precisamente em torno da questão seguinte: qual das

duas obras, a de Viseu e a de São João de Tarouca,

tem mais qualidade artística? A resposta que

prevaleceu, se desligada do contexto que justifica

também a sua formulação, é no mínimo surpreendente –

o São Pedro de São João de Tarouca foi considerado

pelos mais conceituados historiadores da arte a obra-

-prima do Grão-Vasco. Todavia, para identificar os

motivos que deram origem ao problema e ao seu

empolgado desenvolvimento é necessário enquadrá-lo

no tempo e no complexo processo historiográfico de

desconstrução do mito “Grão-Vasco”. Esclareça-se, já

à partida, que a relação das pinturas em questão com

o mítico pintor de Viseu se estabeleceu num período

(nas duas primeiras décadas do século XX) em que se

supunha que Grão-Vasco e Vasco Fernandes haviam

sido dois pintores distintos, respectivamente mestre e

discípulo, e não o mesmo pintor. Aliás, é justamente

neste contexto equívoco que se assiste também a uma

espécie de “glorificação, queda e redenção” do 

São Pedro da Sé de Viseu.

Justamente porque o contexto ou os motivos concretos

da atribuição das pinturas de São João de Tarouca 

a Vasco Fernandes nunca foram suficientemente

esclarecidos, e também porque a “tese” tem ainda

seguidores, é fundamental convocar o essencial do

processo historiográfico para iluminar a “questão”.
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A partir do trabalho pioneiro de Raczynski (de 1843 

a 1845), o núcleo de pinturas que se conservava na

sacristia da Sé de Viseu, especialmente o São Pedro e o

Calvário, actualmente na colecção do Museu Grão-

-Vasco (MGV), passam a associar-se ao ainda mítico

Grão-Vasco e a constituir a base de identificação da

sua actividade (ainda que a errada suposição de que o

pintor havia nascido em 1552, de acordo com um

equívoco assento de baptismo descoberto por um

investigador local, Oliveira Berardo, tivesse perturbado

a leitura e análise das obras e o entendimento do que

teria sido a trajectória histórico-artística do pintor). No

decurso da segunda metade do século XIX, e ainda sem

qualquer prova da existência histórica do famoso Grão-

-Vasco de Viseu, além do assento de baptismo que

supostamente lhe dizia respeito, são identificadas as

duas obras assinadas – a da Lamentação com Santos

Franciscanos, conhecida por Tríptico Cook, com a

assinatura VASCO FRZ1, actualmente na colecção do

Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e a do

Pentecostes da Igreja de Santa Cruz de Coimbra, com

a assinatura VELASCUS2. A ideia que então se genera-

l iza é a de que as duas assinaturas em questão

correspondiam a dois pintores distintos – além do

Velascus, autor do Pentecostes de Coimbra, teria

existido em Viseu um pintor de nome Vasco Fernandes,

provável autor dos cinco grandes retábulos da Sé de

Viseu, entre os quais o São Pedro.

A polémica desenvolve-se fundamentalmente em torno

da correspondência do designativo “Grão-Vasco” aos

dois pintores e autores em questão. Na verdade, foi 

o reconhecimento da superioridade artística do

Pentecostes de Coimbra face ao Pentecostes da Sé de

Viseu, ou do Velascus face a Vasco Fernandes, que

permitiu equacionar o problema nestes termos.

Fundamental é registar que em todo este processo

prevalece um absoluto sentido de subserviência dos

autores portugueses, ainda sem suficiente bagagem

teórica e crítica, às opiniões dos investigadores

estrangeiros que então se deslocavam a Portugal,

especialmente à do superintendente das colecções do

Museu de South Kensington, J. C. Robinson (1865), 

e à do professor alemão Carl Justi (1882).

De acordo com o primeiro, o pintor Velascus seria o

autor do Pentecostes assinado de Coimbra e dos cinco

retábulos da Sé de Viseu, do São Pedro, portanto,

reservando para Vasco Fernandes a autoria de outras

pinturas, nomeadamente dos painéis do antigo

retábulo da capela-mor3. O segundo daqueles

historiadores defende com convicção a superioridade

artística de Velascus (identificando também o erro de

leitura da assinatura “Velasc9”), o autor da obra de

Coimbra, face à do Vasco Fernandes de Viseu, que em

sua opinião teriam sido, respectivamente, mestre e

discípulo imitador4.

Estava Carl Justi convencido, através do confronto

entre os dois retábulos com o tema Pentecostes, o de

Coimbra e o de Viseu, que a verdadeira identidade do

mítico Grão-Vasco correspondia a Velascus, enquanto

o pintor Vasco Fernandes, autor do Pentecostes de

Viseu, mais não seria do que um discípulo deste,

talentoso, mas imitador. Neste âmbito, ou a partir

desta convicção, iniciou-se o processo de “sacrifício”

do retábulo São Pedro, que passou da posição de obra-

-prima à posição de obra menor. Segundo Justi, “las

anchas y duras facciones del Apóstol son no más que

severas e frias, y todo el quadro, en cuanto a forma y

expresión, es verdaderamente insignificante”5. Por sua

vez, Joaquim de Vasconcellos, ao atacar de modo feroz

o lúcido contributo de Robinson para esta questão, e

da historiografia portuguesa que havia feito eco das

suas parciais conclusões, e ao assumir uma posição 

de declarada apologia da erudição e do rigor meto-

dológico de Carl Justi6, vem contribuir, ainda que

moderadamente, para o início deste processo insólito,

o da “menoridade” do São Pedro. Na sua conhecida

publicação centrada na “questão” Grão-Vasco, de

1888, afirma: “Estamos, pois, como o leitor vê, muito

longe do entusiasmo que o São Pedro tem despertado

na maioria dos visitantes de Viseu”7.

A partir de então, o Pentecostes transforma-se na

obra-prima do Velascus, o verdadeiro “Grão-Vasco” da

fama, enquanto o São Pedro passa a ser entendido

como a melhor obra do seu discípulo e copiador

viseense, isto é, de Vasco Fernandes, de acordo com 

a assinatura do tríptico Lamentação com Santos

Franciscanos8.

Em 1900, Maximiano de Aragão, a par dos primeiros

testemunhos documentais da existência histórica de

Vasco Fernandes, que permitem então balizar a sua
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actividade entre os anos de 1512 e 1542, publica o

documento comprovativo da autoria do São Pedro da

Sé de Viseu. É também nesta valiosa monografia, a

primeira dedicada ao Grão-Vasco, que surgem as

primeiras informações relativas à existência do núcleo

de pinturas da igreja do Mosteiro de São João de

Tarouca, ainda que o autor se limite a referir a

existência de São Pedro e de dois painéis do políptico,

depois designado por retábulo de Nossa Senhora da

Glória, aos quais alude como se fossem duas pinturas

independentes, designadamente Nascimento de Cristo

e Virgem com o Menino9.

Apesar de Sousa Viterbo ter publicado, logo no ano

seguinte, o importante documento alusivo à des-

locação do pintor Cristóvão de Figueiredo à referida

igreja monástica, que permitia atribuir a Gaspar Vaz 

o núcleo em questão, prevalece este conjunto de

circunstâncias perturbadoras. Com efeito, apesar do

avanço historiográfico que a monografia de Aragão

trazia a esta complexa e polémica questão, perdurava 

a opinião crítica do conceituado Carl Justi e do seu

prestigiado seguidor, Joaquim de Vasconcellos,

segundo a qual, como já se referiu, Velascus de

Coimbra seria o verdadeiro “Grão-Vasco”, enquanto

Vasco Fernandes, autor do São Pedro da Sé de Viseu,

seria seu discípulo e copiador. Neste contexto, a

similitude entre os dois retábulos São Pedro, o de 

Viseu e o de São João de Tarouca, foi decisiva para

interpretar o documento que aludia ao desempenho

de Gaspar Vaz e para dar origem ao grande equívoco

que aqui se procura esclarecer.

Quando Émile Bertaux, que esteve em Portugal em

1911, atribuiu o São Pedro de São João de Tarouca ao

“Mestre de Tarouca”, embora estabelecendo ligações

directas com Velascus de Coimbra, veio dar legi-

timidade, ou a tornar consequentes, as convicções de

Carl Justi – a relação entre o São Pedro de São João de

Tarouca e o São Pedro de Viseu limitava-se a repetir e a

reforçar a relação entre o Pentecostes de Coimbra e o

Pentecostes de Viseu, isto é, uma relação entre modelo

e cópia e, consequentemente, entre mestre e discípulo

copiador.

É no contexto deste equívoco, portanto, que o 

São Pedro de Viseu – em confronto com o de São João

de Tarouca, que se vê transformado, a par do

Pentecostes de Coimbra, numa das duas obras-primas

do Velascus – passa a ser assumido pelos historiadores

portugueses como uma obra menor. Na ausência de

parâmetros objectivos de avaliação que pudessem

fundamentar tal opinião, exalta-se a doçura e bondade

de um, o apóstolo representado no de São João de

Tarouca, por oposição à altivez e severidade do outro,

no de Viseu, o “pescador de almas” ao “chefe austero

e imponente”, o realismo ao estilo “amaneirado”,

entre outros parâmetros igualmente absurdos, já que

em causa estavam supostamente critérios de análise de

uma obra de arte.

Além do São Pedro, atribuiu-se também a Velascus,

logo de início, o São Miguel (em nada polémico uma vez

que nenhuma das tábuas de Viseu repetia o modelo

figurativo em questão), reservando-se para Gaspar Vaz

a autoria do retábulo formado por seis painéis, habi-

tualmente designado por Nossa Senhora da Glória.

Se na historiografia nacional a opinião de Carl Justi foi

credibilizada por Joaquim de Vasconcellos, a de Émile

Bertaux teve num dos mais prestigiados historiadores

da época, José de Figueiredo, o principal seguidor, 

que considerou o São Pedro de Viseu “uma réplica do

de São João de Tarouca sendo este mais cosmopolita

na sua factura, mais severo e superior em mérito ao 

de Viseu”10.
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Para avaliar o impacte da opinião crítica de Bertaux e

de Figueiredo11 são de fundamental importância os

trabalhos do Capitão Almeida Moreira, primeiro

director do Museu Grão-Vasco, concretamente a

publicação intitulada Os Quadros da Sé de Viseu:

sua relação com os de Santa Cruz de Coimbra e de 

São João de Tarouca, de 1916, e de Aarão de Lacerda,

a Arte Portuguesa, I, O Museu de Grão-Vasco,

publicada no ano seguinte.

Embora sigam ambos, com toda a deferência, a opi-

nião crítica de Bertaux e de Figueiredo, não deixam

de manifestar o seu desalento e algumas dificuldades

em entender os argumentos que então fundamen-

tavam o estatuto de menoridade do São Pedro de

Viseu. Almeida Moreira procura ser conciliador

quando, no resumo da referida publicação, afirma:

“ Incl inamo-nos para a opinião de que os dois

quadros representando o São Pedro não são da

mesma mão, e,  embora, tenhamos a maior

admiração pela obra-prima que é o São Pedro da

Catedral de Viseu, uma maior simpatia nos atráe para

o São Pedro de Tarouca. Isto é: se nos vissemos na

situação de ter de optar por um ou por outro,

optariamos pelo de São João de Tarouca; como, se

em identicas circunstâncias nos vissemos rela-

tivamente aos Pentecostes, optariamos pelo de

Coimbra”12. Mas Aarão de Lacerda chega ao ponto

de af irmar: “Apesar desta cr í t ica severa mas

equilibrada à obra de Grão-Vasco [Vasco Fernandes],

isto não quer dizer que de uma maneira relativa

deixemos de admirar os seus quadros: merecem toda

a atenção às pessoas cultas que visitam Vizeu; devem

mesmo citar-se na história da pintura portuguesa”13.

Desta questão fez eco Aquilino Ribeiro, que escreveu

com notável sentido crítico: “Aquele São Pedro [o de

São João de Tarouca] é que era a obra-prima; a

maravilha; o Grão-Vasco forte e verdadeiro. O outro de

Viseu não era Grão-Vasco; podia ser uma contra-

facção; quando muito tratava-se de uma réplica. E tão

rebaixado foi o quadro sumptuoso e estupendo da Sé

de Viseu que se Almeida Moreira não fosse o homem

de gosto que se sabe e os habitantes daquela antiga e

nobre terra gente da que houve e fica na sua diriam

para os senhores críticos da capital: De facto este 

São Pedro é a nossa vergonha. Que lhes parece: atira-

mo-lo para um sótão ou fazemo-lo em cavacos? [...].

Agora que, pictoricamente falando, o São Pedro de

Tarouca valha mais do que o de Viseu porque

tem menos horas de trabalho, menos maravilhas de

arte, menos esplendor de roupagens, até menos

luminosidade de tintas e menos poder de técnica,

heresia, três vezes heresia14”.

É importante referir que este artigo de opinião data de

1939, e que Reynaldo dos Santos havia provado, já em

1921, que afinal o autor do Pentecostes de Coimbra, o

Velascus, de acordo com o registo de pagamento no

Livro de Receitas e Despesas do Mosteiro de Santa

Cruz de Coimbra, em 1534-1535, era nada mais nada

menos do que o próprio Vasco Fernandes de Viseu15.

Já que se tornava forçoso atribuir a um único pintor os

dois retábulos São Pedro, o de Viseu e o de São João

de Tarouca, bem como os dois Pentecostes, o de

Coimbra e o de Viseu, a revalorização das pinturas 

da Sé, especialmente do São Pedro, assume-se como

uma prioridade. Porém, e em última instância, a

comprovada correspondência de identidade entre

Velascus, Vasco Fernandes e Grão-Vasco não afectava

a validade das opiniões de Bertaux e de Figueiredo,

relativamente à anterioridade e à superioridade

artística da pintura de São João de Tarouca, bem como

a da atribuição do retábulo Nossa Senhora da Glória
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a Gaspar Vaz. Na monografia que dedicou a Vasco

Fernandes em 1946, Luís Reis-Santos segue estas duas

ideias centrais: “Estes quadros [o núcleo de São João

de Tarouca] formam dois núcleos bem distintos: o dos

retábulos de São Pedro e de São Miguel, e o do altar

de Nossa Senhora da Glória, constituído por seis

tábuas. E se, em alguns pormenores, estes oito painéis

denotam semelhanças tanto no desenho como na cor,

o espírito de composição geral das duas primeiras

tábuas é muito diverso do das seis restantes. Com a

largueza de concepção e o movimento, a força, o

carácter rude, elevado e digno de Vasco Fernandes, os

painéis de São Pedro e de São Miguel diferem sob

tais aspectos, dos componentes do políptico de Nossa

Senhora da Glória, que são mais débeis e acanhados,

suaves e graciosos. Os primeiros foram na aparência

desenhados pelo Grão-Vasco, e os últimos, em grande

parte, por um desenhador mais fino e delicado, que

acusa acentuadas influências de certos artistas de

Lisboa”16.

Não admira que a partir de critérios subjectivos,

dependentes de intuições e perspicácias interpretativas,

distorcidos pelo espírito nacionalista que teve no

“Grão-Vasco” um dos seus emblemas, se tenha

continuado a reclamar para o corpus da obra de Vasco

o que de melhor chegou aos nossos dias da actividade

de Gaspar Vaz. Na verdade, só um conjunto de

circunstâncias singulares pode justificar que se

sacrifique a eloquente realidade visual das obras, que,

além do mais, é acompanhada de uma importante

informação escrita.

Diz o conhecido documento publicado por Sousa

Viterbo – um memorando que evoca uma petição de

Cristóvão de Figueiredo dirigida a D. João I I I

(erradamente identificado como uma carta do pintor) –

que “Vosa Alteza ho mandou a Sam Joam de

Terouqua a ver e Receber as obras que fez Guaspar

Vaz pintor e assy foy per voso mandado a Viseu a

Receber outros [...]”17.

A circunstância do documento em questão não se

encontrar datado, e também a de ser omisso quanto à

identidade das obras que o pintor lisboeta, Cristóvão

de Figueiredo, foi vistoriar a São João de Tarouca, têm

dado origem a diversas teses interpretativas18. Todavia,

é forçoso reconhecer que a separação dos três

retábulos de São João de Tarouca em dois agru-

pamentos de autoria distinta – o São Pedro e o 

São Miguel para o corpus da obra de Vasco Fernandes,

e o retábulo Nossa Senhora da Glória, de seis painéis,

para o de Gaspar Vaz – não encontra outro nível de

fundamentação que não seja o da similitude do

modelo iconográfico do São Pedro e a proximidade 

das restantes pinturas com os materiais figurativos 

de obras do mestre, concretamente com os restantes

quatro retábulos de grandes dimensões pintados para a

Sé de Viseu, da colecção do MGV.

Em primeiro lugar, penso que esta relação é o mais

poderoso indicador de que a oficina de pintura Vasco

Fernandes se transforma, a partir de cerca de 1520,

num centro de aprendizagem e de produção

relativamente abrangente, e que esse centro,

estruturado em torno da figura centralizadora do

mestre, depende fundamentalmente dos seus recursos

técnicos e expressivos. O trabalho da parceria Vasco

Fernandes/Gaspar Vaz que se identifica nos retábulos

da Sé (sobretudo nos painéis das predelas e no

Baptismo de Cristo e Pentecostes), tal como o

desempenho em situação de relativa autonomia dos

pintores que gravitam em redor do mestre principal 

(é com certeza nesta situação que Gaspar Vaz surge a

pintar em São João de Tarouca), conduz evidentemente

a essa relação, à proximidade de materiais e linguagens

figurativas. Neste contexto, é forçoso averiguar, através

de uma análise rigorosa e objectiva, as singularidades

que fundamentalmente se exprimem no modo de os

manusear.

Uma concepção de pintura que passa fundamen-

talmente pelo realismo da forma, ainda que sem a

visão acuti lante de Vasco Fernandes ou, mais

precisamente, sem idêntica capacidade no trabalho

com materiais picturais, mostra a centralidade que a

matriz nórdica teve no processo formativo de Gaspar

Vaz. O repertório do visível, designadamente adornos

das figuras, objectos do quotidiano famil iar e

elementos vegetalistas transcritos com rigores de

ilustração botânica, é integrado de modo persuasivo na

imagem, dando-lhe a atraente e sempre perseguida

aparência do real. O São Pedro e a Virgem com o

Menino e Anjos são obras especialmente ilustrativas

dessa concepção de pintura e, também, da estreita
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relação do seu autor com a linguagem personalizada

de Vasco Fernandes, que certamente pôde assimilar no

decurso do grande projecto que foi o da concepção

dos cinco retábulos da Sé de Viseu, entre 1528 e 1534.

Da síntese entre modelos e processos que reteve da

sua aprendizagem em Lisboa, na oficina do pintor

régio Jorge Afonso, e do que pôde depois ver e

aprender com Vasco Fernandes, resulta um processo

singular.

O mais antigo registo documental relativo ao

“segundo pintor” da oficina de Viseu data de 7 de

Julho de 1514 e dá conta de um acto notarial ocorrido

na oficina do pintor régio Jorge Afonso, em Lisboa,

relativo ao emprazamento de umas casas ao pintor

Gregório Lopes. Testemunham a respectiva escritura

Pero Vaz, Garcia Fernandes e Gaspar Vaz, “todos

pintores que lauram em casa do dito jorge afomso”19.

No ano seguinte, a 3 de Março, e também no âmbito

de um outro acto notarial, envolvendo o Mosteiro de

São Domingos e o referido pintor régio, surgem como

testemunhas “vasco fernandez pintor morador em

uiseu e gaspar vaaz pintor creado do dito jorge

afonso”20. Regressou a Viseu, de onde era natural, por

volta de 1518, e veio a falecer em redor de 1569,

sobrevivendo a Vasco Fernandes cerca de três

décadas21.

Uma característica fundamental, que desautoriza

objectivamente a partilha das pinturas de São João de

Tarouca pelos dois pintores em questão, identifica-se

no modo de conceber e estruturar as figuras – a

volumetria acanhada dos ombros, sobretudo quando

em posição frontal, e o desajustamento ou desarti-

culação das cabeças, não raras vezes despropor-

cionadas e com um grau de inclinação excessivo

relativamente ao corpo, como sucede de modo

paradigmático no São Miguel, são uma constante do

seu processo. Através do alongamento da forma, 

que se traduz numa teatralidade excessiva da figura,

ainda acentuada pelos panejamentos abundantes 

e movimentados, Gaspar Vaz procura imprimir

movimento e disfarçar as incorrecções, ou as incoerên-

cias dos volumes e articulações anatómicas, que 

na concepção geral da figura são muito expressivas.

Todos os painéis que se conservam em São João 

de Tarouca, sem excepção, comungam desta carac-

terística fundamental.

Embora explore com relativo êxito as qualidades

volumétricas e de textura que a luz agencia à forma no

primeiro plano, menoriza a sua importância para

manipular o espaço, isto é, para espacializar a forma. 

A este nível está significativamente distante da unidade

rítmica e da capacidade estruturante que a luz assume

na obra do líder da oficina. É também a este nível que

os dois retábulos São Pedro diferem significativamente,

e que, pelo contrário, o conjunto de pinturas de 

São João de Tarouca revela uma indiscutível unidade.

Outros elementos característicos da sua linguagem

formal, como sejam as mãos e pés com deformações

acentuadas, identif icam-se exemplarmente no 

São Miguel. Embora neste caso concreto o escudo do

arcanjo sirva de pretexto para não representar a mão

esquerda, na concepção da mão direita, a que segura a

espada, e nos dedos do pé esquerdo, inusitadamente

longos, manifesta dificuldades na concepção da forma.

Por outro lado, a paleta de Gaspar Vaz é incompa-

ravelmente mais viva e contrastante do que a de Vasco

Fernandes. Um olhar sobre o políptico de Nossa

Senhora da Glória autoriza já esta afirmação, mas é no

São Miguel, cujo tratamento de conservação e restauro

pude acompanhar, que ela se poderá fundamentar

com maior rigor. Liberto da sujidade acumulada e do

verniz oxidado, identificados e levantados os vastos

repintes enegrecidos que o “mascaravam”, ganha

plena expressão a presença de tonalidades fortes,
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como seja o vermelho e os tons rosa vivo do manto e

das asas, decoradas também com azul, o fundo em

que a figura se recorta, num amarelo intenso, ou a

tonalidade bem mais clara das carnações, compara-

tivamente à que é usual na obra de Vasco Fernandes.

Uma outra constante do seu processo, que tem no

modelado do vestido de São Miguel um bom exemplo,

identifica-se no modo de aplicar materiais picturais.

Para definir o pregueado, com formas muito carac-

terísticas, e esbater ou acentuar a tonalidade mais

luminosa das pregas superficiais, faz descargas sucessivas

com o pincel, num grafismo nervoso. A simplificação

pictural é também evidente no modo como transcreve

as pérolas que decoram o manto de São Miguel,

reduzidas a círculos cinzentos de tonalidade única.

Um dos aspectos que é do maior interesse assinalar,

mostrando que a partilha de meios ou instrumentos

técnicos, e não apenas de materiais figurativos, foi

também um processo constante entre os pintores da

oficina de Viseu, é o facto de se repetir no São Miguel

e no São Pedro de São João de Tarouca o motivo

decorativo usado na decoração de alguns tecidos das

figuras dos retábulos da Sé de Viseu, designadamente

no pluvial de São Pedro e no gibão de São Sebastião,

e em duas figuras dos painéis pequenos das pre-

delas – no Pentecostes, mais precisamente na capa

de Santa Catarina, e no São Sebastião, na figura

de Santo Estêvão. Justamente porque se trata

do mesmo motivo, não é difícil assinalar as diferenças 

no modo como foi trabalhado nas diversas pinturas, 

no que é um contributo importante para definir 

uma linha de fronteira entre o desempenho dos dois

artistas.

No manto de São Pedro e no gibão de São Sebastião,

nos painéis de grandes dimensões da Sé de Viseu, os

reflexos da luz sobre os fios dourados do suposto

brocado são minuciosamente calculados através de

traços ou segmentos de dimensões ínfimas, na maioria

reduzidos a uma descarga em ponteado contínuo, 

e programados de modo sensível, isto é, com um

sensível adensamento ou esbatimento de tom,

consoante se trate de simular zonas de luz, de sombra

e penumbra. O resultado é o de uma plasticidade

notável. Uma sensibilidade diferente, e um modo

também diferente de pintar, é a que se identifica nas

duas predelas dos retábulos de Viseu já identificadas e

nos dois referidos retábulos de São João de Tarouca,

cuja técnica se mostra rigorosamente coincidente – os

traços ou segmentos são mais compridos e definem

apenas zonas de luz e de sombra, sem prever a

transição entre uma coisa e outra. A consequência

desta simplificação torna-se evidente. Nestas, ao

contrário daquelas, o motivo é trabalhado de modo

contínuo, sem que se simule a sua interrupção, de

acordo com a expressão volumétrica das pregas e

dobras. Na mesma linha, será interessante verificar que

as extremidades das peças de indumentária onde

surgem os referidos motivos ornamentais têm também

um tratamento distinto. No São Pedro e no gibão de 

São Sebastião é uma linha luminosa, através de um

pontuado contínuo, ou de pequeníssimos traços 

em torção, que recorta delicadamente as formas,

enquanto nas quatro situações restantes esse trabalho

é descurado ou simplificado.

Reforçando a ideia de que o núcleo de São João de

Tarouca é o resultado do desempenho do colaborador

de Vasco Fernandes nos grandes retábulos da Sé de

Viseu, e portanto posterior àqueles, registe-se que o

punho da espada de São Miguel é rigorosamente 

igual ao de Santa Catarina, da predela do Pentecostes.

Por sua vez, o trabalho pictural, em manifesta sim-

plificação, do diadema da mesma santa, é o mesmo

que se identifica nos adornos da figura do arcanjo. Em

síntese, é à luz das muito sensíveis diferenças que se

registam ao nível da escrita pictural dos dois pintores
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em questão, e na confluência dessas duas escritas nos retábulos da Sé de Viseu, tradicionalmente atribuídos em

exclusivo a Vasco Fernandes, que é necessário inscrever o problema da identidade artística de Gaspar Vaz e a

cronologia do núcleo de São João de Tarouca. 

1 Assinatura identificada e publicada por BERARDO, José de Oliveira – O pintor Vasco Fernandes, de Vizeu. In O Liberal, n.º 52 e 85. Viseu. 1857 e 1858.
2 Assinatura revelada por SILVA, João Christino da – Carta. In Jornal do Commercio, n.º 2695. Lisboa. 30 de Setembro de 1862.
3 ROBINSON, J. C. – A Antiga Escola Portugueza de Pintura com notas ácerca dos quadros existentes em Vizeu e Coimbra e attribuidos por tradição a

Grão Vasco. Lisboa. 1868.
4 JUSTI, Carl – Die Portugiesische Malerei des XVI Iahrbuch der Koniglich Preussischen Kunstsammlungen, vol. IV. Berlim. 1888; Idem – Estudios de

Arte Español, tomo II. Madrid, s/d, p. 166.
5 JUSTI, Carl – Estudios de Arte Español..., p. 166. Esta opinião crítica terá verdadeiras consequências na futura avaliação do mérito artístico do 

São Pedro da Igreja de São João de Tarouca – no primeiro terço do século XX, este último será atribuído ao genial Velascus de Coimbra e aquele ao

seu discípulo e imitador, o Vasco Fernandes de Viseu, como em seguida se verá.
6 Na verdade, e pese embora a incorrecta interpretação dos dados disponíveis acerca da polémica questão “Grão Vasco”, o contributo de Carl Justi

foi fundamental para abrir uma nova problemática relativa à antiga pintura portuguesa, ao deslocar a atenção desta questão para um problema de

maior abrangência geográfica e artística.
7 VASCONCELLOS, Joaquim de – A Pintura portugueza..., pp. 1874 e 1879.
8 Joaquim de Vasconcellos levanta a suspeita de se tratar de uma assinatura aposta pelo proprietário da obra, o pintor viseense António José Pereira,

motivo pelo qual foi efectuada uma peritagem.
9 ARAGÃO, Maximiano de – Grão-Vasco ou Vasco Fernandes Pintor Vizeense Príncipe dos Pintores Portugueses. Viseu. 1900, pp. 94, 107-108. 
10 FIGUEIREDO, José de – Alguns esclarecimentos sobre os quadros da Beira. In O Século. Lisboa. 14 de Março de 1910; IDEM – Introdução a um estudo

sobre a pintura quinhentista em Portugal. In Boletim de Arte e Arqueologia, fasc. I. Lisboa. 1921, p. 16.
11 CORREIA, Vergílio – Vasco Fernandes Mestre do Retábulo da Sé de Lamego. Coimbra: Universidade de Coimbra. 1924, pp. 77-78, critica duramente

a mudança de opinião de José de Figueiredo quanto ao mérito relativo das pinturas de Viseu, de Santa Cruz de Coimbra e de Tarouca, por influência

da opinião de Bertaux, quando afirma: “Em 1910 o sr. Figueiredo considerava o Pentecostes de Coimbra inferior ao de Viseu [...]. Posteriormente à

vinda de Bertaux é já melhor, pois que o Mestre de Tarouca, autor do Pentecostes é um artista superior a Vasco Fernandes”. 
12 MOREIRA, Francisco de Almeida – Os Quadros da Sé de Viseu: sua relação com os de Santa Cruz de Coimbra e de São João de Tarouca. Lisboa. 1916, p. 31.
13 LACERDA, Aarão de – Arte Portuguesa, I, O Museu de Grão-Vasco. Coimbra. 1917, p. 34 (sublinhado meu). 
14 RIBEIRO, Aquilino – O São Pedro de Viseu e o São Pedro de Tarouca. In Diário de Lisboa. 20 de Junho de 1939.
15 SANTOS, Reynaldo dos – Carta sobre a autoria do Pentecostes de Santa Cruz de Coimbra. In Diário de Notícias. Lisboa. 10 de Setembro de 1921.
16 REIS-SANTOS, Luís – Vasco Fernandes e os Pintores de Viseu do Século XVI. Lisboa. 1946, p. 29.
17 VITERBO, Sousa – Noticia de Alguns Pintores Portugueses (...), 1.ª série. Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1903, p. 157.
18 Inclusivamente para aventar a hipótese de que o próprio Cristóvão de Figueiredo seja o autor do São Pedro de São João de Tarouca. SANTOS,

Reynaldo dos – Conferências de Arte. Lisboa. 1941, p. 35, na conferência intitulada “O Mar e o além-mar na Arte Portuguesa”, anterior a 1941, já

que nela anuncia a realização da exposição de 1940, afirma: “Mas a obra essencial da região e uma das mais altas da pintura portuguesa pela

nobreza de estilo e realismo dominador do retrato, é o São Pedro de São João de Tarouca (ca. 1520) atribuído a Vasco Fernandes, embora me

pareça entrever antes nêle a alma gótica e o espirito do retrato de Cristóvão de Figueiredo”. CAETANO, Joaquim Oliveira – Garcia Fernandes. Uma

Exposição à procura de um pintor. Garcia Fernandes. Um Pintor do Renascimento Eleitor da Misericórdia de Lisboa. Catálogo da Exposição. Lisboa:

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Museu de São Roque. 1998, p. 26, escreve também: “Figueiredo vistoriou obras de Gaspar Vaz e talvez tenha

executado o fantástico São Pedro na Cadeira, que serviria de modelo ao de Vasco Fernandes, anos mais tarde, na Sé de Viseu”.
19 Documento publicado na íntegra por REIS-SANTOS, Luís – Estudos de Pintura Antiga. Lisboa. 1943, pp. 254-255 (sublinhado meu).
20 REBELLO, Brito – Vasco Fernandes (Grão-Vasco). Breve apontamento para a sua biografia. In Archivo Historico Português, vol. I, n.º 3. Lisboa. 1903, 

pp. 65-67, e VITERBO, Sousa – Noticia de Alguns Pintores Portugueses (...). Lisboa: Academia Real das Sciencias. 1903, pp. 65-66 (sublinhado meu).
21 RODRIGUES, Dalila – Modos de Expressão na Pintura Portuguesa. O Processo Criativo de Vasco Fernandes (1500-1542). Tese de doutoramento

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra. 2000, vol. I, pp. 424-429. 

50

C A D E R N O CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES



“A pintura diria eu que era uma declaração do pensamento

em obra vesivil e comtemplatiua, e segunda natureza. [...]

È honor das artes, e huma mostra do interior do homem,

semelhante á delicadeza da alma e não do corpo. È proporção

das formas perfeitas e imperfeitas e spelho em que reuerbera

e se ve a obra do mundo. É historia de todo o tempo. 

É verdadeiro fingimento e arazoado. É alma do sprito 

e da mente. É corpo da memoria. A santa pintura he

contemplação activa. É terra e chão em que o arado do

trabalho, com penas, grifos ou pinceis dão fructos mui delei-

tosos e louados. É mar dos engenhos e dos engeniosos; é

pego, é rio, é fonte; é ceo de todolos artificios e boas artes, e

é hum novo mundo do homem e seu proprio reino e obra [...]

è uma candea, huma lux que inesperadamente num lugar

oscuro mostra obras que antes não eram conhecidas...”.

Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, 1548

O restauro1 da pintura de São Miguel foi realizado na

igreja2, evitando-se assim violentar o equilíbrio estabe-

lecido entre a peça e as condições climáticas específicas

da igreja. Isto permitiu ao mesmo tempo a “socialização”

do tratamento, que ficou ao alcance dos habitantes de

Tarouca, intensificando-se assim o perímetro social da

obra (o qual se mantém patente nas obras conservadas

no local de origem para o qual foram concebidas)3.

O tratamento da pintura fez parte de uma acção 

de recuperação integral do património móvel e imóvel

do mosteiro por parte do IPPAR, responsável pela

revalorização do património desta “jóia” portuguesa, 

e paralelamente do património humano do espaço

envolvente4.

O desenrolar dos trabalhos foi acompanhado em todo o

momento pelos responsáveis da Divisão de Conservação

de Restauro de Lisboa do IPPAR e do Centro de Restauro

de Viseu do IPPAR, o qual permitiu a troca contínua de

ideias para o tratamento.

A intervenção foi levada a cabo com a colaboração de

José de Oliveira Mendes (Conservador-Restaurador), e da

Empresa Monteiro Vouga no tratamento do suporte e 

da montagem5. E ainda com a colaboração de Dalila

Rodrigues6 cuja experiência no estudo científico das técni-

cas pictóricas renascentistas se revelou de grande valor.

Considerações prévias ao tratamento

• Percepção da obra de arte como património

intemporal e reconhecimento do valor estético e

histórico do São Miguel de Tarouca. 
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Tratamento de restauro da pintura
de São Miguel Arcanjo 

(Mosteiro de São João de Tarouca)
Carlos H. Nodal Monar
Conservador-Restaurador
Historiador de Arte

1 e 2. Rosto de São Miguel
antes e após o tratamento
Carlos Nodal



Dada a singular existência de um documento que

atribui a pintura a Gaspar Vaz7, o São Miguel é de

importante valor para o estudo e compreensão da obra

deste pintor que umas vezes se mistura e outras 

se afasta da produção de Grão-Vasco. Pode então o

São Miguel ser uma obra excepcional para definir onde

começa Vasco Fernandes e onde acaba Gaspar Vaz.

Por outro lado, a pintura aparece intimamente ligada à

história do mosteiro informando-nos do período de

grande riqueza artística experimentada pela Ordem de

Cister no Renascimento. 

• Articulação de uma relação de quatro vértices entre 

o restaurador, a obra, o historiador e a sociedade,

procurando encontrar uma ideia para o tratamento

que respeite todos eles.

• Assumir a acção do conservador-restaurador

enquanto objectivação e não como individualização,

procedendo a uma valorização física da obra para a

sociedade e, ao mesmo tempo, a uma valorização

metodológica para o historiador. Atendendo assim aos

conteúdos estético, histórico e social da obra, sem dar

excessiva preponderância à sua tecnologia e à sua

degradação física provocada pela passagem do tempo8.

Estado de conservação

Suporte: Degradação mecânica (acumulação de

sujidade, separação de fragmentos, fendas profundas 

e superficiais e separação das juntas dos painéis).

Degradação biótica (ataque de insectos xilófagos,

pigmentação preta provocada por fungos cromo-

géneos). Intervenções anteriores: reforço das estruturas

dos painéis mediante traves de madeira, aplicação de

massas, caudas de andorinha e cortes em forma de

grelha realizados para corrigir a curvatura dos painéis

debilitando notavelmente a estabilidade do suporte.

Camada pictórica: Levantamentos generalizados

provocados pelo movimento do suporte, lacunas,

fendas de idade, amarelecimento do verniz por foto-

-oxidação. Intervenções anteriores: várias camadas 

de retoques provavelmente à têmpera, óleo e resina 

de ciclohexanona9, realizadas pelo antigo Instituto 

José de Figueiredo em diferentes campanhas nos 

anos 40, 50 e 80. Estas reintegrações eram de grande

extensão na zona das nuvens e demónios.

Estudo prévio

Foram realizados diferentes exames técnicos, com a

intenção de uma melhor compreensão física da obra.

Luz rasante: Estudo da textura pictural e das áreas em

destacamento.

Luz UV: Localização das áreas com retoques. 

Análises laboratoriais10: Identificação dos materiais.

Preparação: Carbonato de cálcio aglutinado em cola de

origem animal.

Desenho subjacente: Carvão vegetal. 

Branco: Alvaiade, carbonato de cálcio.
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3. Limpeza da camada pictórica
Carlos Nodal

4. Lacunas após a remoção 
de reintegrações de outros 
tratamentos
Carlos Nodal

5. Aspecto final após 
a reintegração das lacunas
Carlos Nodal



Amarelo: Amarelo de chumbo e estanho.

Azul: Azurite.

Vermelho: Terras ricas em óxido de ferro, vermelhão,

laca orgânica.

Preto: Preto de carvão vegetal.

Suporte de madeira: Castanheiro – Castanea Sativa (Mill).

As amostras retiradas para as análises foram do azul

claro e escuro do manto, da carnação do pé, do

amarelo do céu, do vermelho da capa e do ocre-

-amarelo dos elementos decorativos da capa.

Tratamento realizado

Suporte

• Remoção da sujidade e fungos assim como das

massas aplicadas em anteriores restauros.

• Consolidação química da estrutura lenhosa nas zonas

fragilizadas pela biodeterioração, evitando alterar o

aspecto externo do suporte, mediante resina poliacrílica

em solução de solvente móvel (Paraloid B-72).

• Consolidação mecânica, colagens com resina vinílica

(Movilith – DMC2), reforço das fendas com madeira

macia (madeira de balsa) e preenchimento de grandes

lacunas mediante madeira de castanheiro similar ao

original. Decidiu-se manter o reforço aplicado nos

restauros anteriores para evitar provocar mais alte-

rações no suporte.

• Tratamento biótico-químico mediante impregnação

de protector orgânico à base de compostos clorados e

piretrinas (Xylamon, Cuprinol).

• Protecção indirecta/criação de uma barreira climá-

tica mediante painéis de copolimero espumável

(Poliuretano).

Camada pictórica

• Fixação mediante material similar ao original, de

forma a obter uma “regeneração” da técnica original,

mediante adesivo proteico (cola animal)11.

• Limpeza: Remoção dos vernizes aplicados nos

restauros anteriores, prévia realização de pequenos

testes, tendo em conta as áreas cromáticas (relação

pigmento/ligante, características específicas dos

pigmentos...), mediante solventes débeis com

poralidade intermédia, pouca penetração, alta

volatilidade e baixa retenção12. Foram removidas as

antigas reintegrações por serem de pouca estabili-

dade, estarem geralmente alteradas e constituir falso

histórico13.

• Reintegração cromática da totalidade das lacunas

para restabelecer a uniformidade visual da obra,

mediante a recuperação/valorização dos potenciais

estético e histórico/religioso, intrínsecos ao local de

exposição. Como objectivação do trabalho utilizou-se
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6. Azul escuro do manto:
1 – branco: carbonato de cálcio
(preparação); 2 – preto: preto
de carvão vegetal, carbonato
de cálcio em baixa proporção
(possível desenho subjacente);
3 – preto: carvão vegetal, 
alvaiade, carbonato de cálcio
(cor); 4 – azul: azurite, alvaiade
em baixa proporção, carbonato
de cálcio em baixa proporção
(cor)
Carlos Nodal

7. Ocre-amarelo da capa 
(elementos decorativos 
em relevo): 
1 – branco: carbonato de cálcio
(preparação); 2 – preto: carvão
vegetal, carbonato de cálcio
(possível desenho 
subjacente); 3 – vermelho: 
vermelhão, terras ricas em
óxido de ferro, alvaiade (cor); 
4 – vermelho: terras ricas 
em óxido de ferro, alvaiade,
laca orgânica vermelha, carvão
vegetal (cor); 5 – amarelo: 
alvaiade, amarelo de chumbo 
e estanho, carbonato de cálcio
em baixa proporção (cor)
Carlos Nodal

8. Restauro in situ
Carlos Nodal
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9. Antes da intervenção com
levantamentos e repintes visíveis
Carlos Nodal

10. Fotografia a luz UV com
clara localização dos repintes
Carlos Nodal

11. Lacunas
Carlos Nodal

12. Aspecto após tratamento
Carlos Nodal

13 e 14. Antes e depois 
do tratamento
Carlos Nodal

9 10

1211



uma técnica cromática imitativa, diferenciável a curta

distância (Trateggio vertical) para respeitar o original.

Numa primeira fase utilizaram-se aguarelas (a técnica

provavelmente mais estável), e por último pigmentos

aglutinados em ligante poliacrílico (Paraloid B-72).

• Protecção final: Aplicação de verniz protector com

capacidade de saturação adequada, de aspecto pouco

brilhante, evitando-se o uso de agentes do tipo mate,

1 Na nossa profissão costuma-se falar em “conservação” quando os tratamentos realizados se limitam a acções básicas de preservação da obra, tais

como: consolidação, limpeza ou envernizado. E em “restauro” quando se procede à restituição de partes perdidas no suporte ou na camada

pictórica. Mas convém dizer que esta concepção não é totalmente correcta. Pois a simples acção de remoção ou aplicação de um verniz trata-se

inevitavelmente de um processo de restauro, já que supõe a eliminação ou introdução de materiais alheios à obra e paralelamente uma alteração

mais ou menos perceptível da imagem. Na fixação altera-se o índice de refracção da camada pictórica. Numa limpeza da policromia (acção sempre

subjectiva que depende da destreza do restaurador ou do simples conhecimento da história da pintura), embora não se suponha uma restituição de

elementos perdidos, é uma restituição da imagem visível, e portanto uma alteração. No meu critério as únicas acções de conservação são as de

manutenção, tais como: limpeza do pó, controlo das condições ambientais...
2 Atitude promovida pela Divisão de Conservação e Restauro do IPPAR.
3 Nas obras de museu costuma-se perder o perímetro social destas como se de um processo de “esterilização” histórica se tratasse.
4 A população de São João de Tarouca, como tantas outras em Portugal distantes dos principais centros urbanos, acompanha toda a intervenção

directa ou indirecta no monumento. 
5 E ainda de Maria Luísa Camino y Diana Diaz na última fase do tratamento.
6 Dalila Rodrigues é quem melhor conhece a obra de Vasco Fernandes, apoiada em exaustivos exames científicos cuja informação permite uma mais

segura abordagem da obra atribuída, ou não, a Gaspar Vaz.
7 Documento revelado por Sousa Viterbo em 1901 que se refere a um conjunto de obras, supostamente São Miguel, São Pedro e o altar de Nossa

Senhora da Glória de São João de Tarouca.
8 Por exemplo, e a respeito da reintegração cromática, muitos defendem – embora a prática seja outra – a importância das falhas na camada

pictórica, encaradas enquanto documento histórico. Mas convinha pensar que a lacuna cromática é provocada geralmente de forma natural, pelos

agentes de degradação habituais e pelo envelhecimento dos materiais em que estão realizadas as obras. Neste sentido, a lacuna remete para um

processo habitual e sem individualidade suficiente para ser considerada como documento histórico relevante. O tamanho, a forma ou a localização

das lacunas é física e arbitrária, não histórica; as lacunas, grandes ou pequenas, à esquerda ou à direita, não representam documentação nenhuma,

nem para o historiador, nem para a sociedade.
9 Esta resina sintética costuma ser hoje muito utilizada na reintegração cromática, mas ironicamente todos os estudos a referem como das resinas

sintéticas mais instável e menos reversível, agravado quando se trata de vernizes comerciais (Talens...) cuja composição inclui aditivos desconhecidos

de consequências também desconhecidas no futuro.
10 Microscopia óptica, microscopia electrónica-microanálise por dispersão de energia de raios X, cromatografia em camada fina de alta resolução,

espectroscopia infravermelha por transformada de Fournier, tinções selectivas. Efectuados pelo Lab. Arte-Lab de Madrid. 
11 Rejeita-se o uso de resinas sintéticas ou de cera-resina, que alteram irremediavelmente a camada pictórica. 
12 Isooctano – Isopropanol (30:50) (70:30).
13 Estas reintegrações eram realizadas antigamente com a intenção de não serem visíveis e reconstruírem “artisticamente” as partes em falta quase

que misturando-se com o original.
14 Ficou obviamente excluído o uso de vernizes de fabrico industrial, cujos aditivos são desconhecidos, ou de um verniz tão amplamente utilizado no

restauro (verniz de retoque à base de ciclohexanone), cuja fragilidade e difícil reversibilidade ficaram já patentes em numerosas publicações.
15 Embora a última camada tenha sido realizada na resina que é considerada como mais estável, não deixamos de recear o contacto directo desta

com a pintura, cujo comportamento no futuro é desconhecido, apesar de ter sido submetida a testes de envelhecimento prematuro.
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que diminuiriam a transparência. Utilizou-se uma

resina vegetal (Dammar) numa primeira aplicação, cujo

envelhecimento já é conhecido, em camada muito fina,

de modo a diminuir os efeitos do amarelecimento, com

a função de isolar a obra da aplicação da última

camada em resina sintética14. Por último aplicou-se

uma camada de copolímero acrílico (Paraloid B-72),

mediante pulverização15.



Os trabalhos em curso na Abadia de Santa Maria

de Alcobaça têm sido, ao longo destes últimos 

doze anos – período em que tenho de algum modo

acompanhado a sua evolução ou mesmo intervindo

pontualmente em termos de projecto e obra –,

trabalhos de índole diversa, agregando vários sabe-

res numa perspectiva multidisciplinar, e sobretudo

numa atitude crítica continuamente perscrutando o

tempo e o espaço de um património tão rico quanto

vulnerável.

A verdade é que este modus operandi se tem

revelado tão lento quanto rico e provavelmente nele

reside, pelo menos em parte, não só o manancial de

“conhecimento-revelação” que tem brotado do chão,

como o sucessivo reajuste da própria at itude

projectual que procura “pisar leve”, embora com

clareza, trabalhando materiais preexistentes e novos

com a convicção de que se institui com este processo

a sua própria contemporaneidade, na longuíssima vida

deste notável monumento.

Este processo constitui-se simultaneamente em:

Resgatar espaços da Abadia que estavam consigna-

dos a usos que dificultavam a apreensão da sua

globalidade;

Consolidar estruturas e elementos que o simples

decorrer do tempo vai fragilizando; 

Revelar aspectos ocultados pelo tempo que con-

firmam ou introduzem outras versões interpretativas 

na história do monumento; 

Reacondicionar espaços edificados ou exteriores que

permitam outras leituras ou mesmo usos que se

integrem numa perspectiva estratégica de valorizar

conjuntos:

Quer na sua dimensão mais estática e monumental;
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Gonçalo Byrne
Arquitecto

1. Ala sul da Abadia 
de Santa Maria de Alcobaça 
(Ala São Bernardo)
Daniel Malhão



Quer reprogramando conteúdos que poderão

potenciar a comunicação dos seus significados

históricos, patrimoniais, culturais, arquitectónicos e

urbanos ou mesmo territoriais numa dimensão mais

dinâmica de abertura às comunidades.

Convém mencionar em registo de balanço que as

acções desenvolvidas por acção directa do IPPAR são

muito mais vastas do que as duas aqui documentadas.

Assim podemos enumerar, no intervalo dos últimos

dez anos:

• Aquisição de terrenos confinantes nomeadamente da

Fundação Maria Oliveira e toda a faixa entre o Rio

Alcoa e o Jardim do Obelisco.

• Resgate recente de toda a área afecta ao Lar da 

3.ª Idade (Claustro dos Noviços e do Cardeal e Jardim

do Obelisco).

• Campanhas de prospecção arqueológica na zona

fronteira exterior à ala norte; no interior da ala norte 

e contacto com o Claustro de D. Dinis e ainda no exte-

rior sul na área do Celeiro, nas ligações deste com a

ala sul e com o braço sul do transepto da igreja assim

como no antigo cemitério dos monges, área do Celeiro

e outros espaços da hipotética “quadra sul” do monu-

mento.

• Trabalhos de reconhecimento, levantamento, limpeza

e restauro de parte do sistema hidráulico de abas-

tecimento do Convento, em particular da caleira de

água potável e da levada que atravessa o Claustro dos

Noviços.

• Trabalhos fundamentais de restauro e consolidação

de estruturas e partes edificadas do núcleo medieval da

Abadia nomeadamente das coberturas da igreja,

dormitório, ala sul, e ainda restauro e readaptação das

instalações da direcção do museu na ala norte.

Consolidação de infra-estruturas e abóbadas do

Claustro da Prisão na ala norte.

O projecto e a obra das intervenções aqui documen-

tadas delimitam necessariamente o seu campo ope-

racional nos espaços onde intervêm e no tempo em

que são feitos.
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Planta de implantação 
da Abadia



A primeira intervenção refere-se à identificação e

sinalização de percursos de visita e à dotação de

equipamento de apoio às vendas do IPPAR, ambas

restringidas ao designado “núcleo medieval”.

Compreende a criação de marcos em aço inox

despolido e serigrafado, de modo a pontuar um

percurso de visita, oferecendo em simultâneo

informação histórica sobre o mesmo e ainda ao

desenho de pequenos conjuntos usados para limitar

áreas ou percursos não acessíveis.

Os equipamentos de apoio às vendas, do qual se

destaca pelas suas proporções a nova loja do IPPAR que

ocupa a sala abobadada do “parlatório” com acesso

directo desde o Claustro de D. Dinis, foram desenhados

como móveis de dimensão e peso variável que

estruturam respectivamente: a porta de acesso à loja, o

conjunto de expositores e vendas e o armário – arca

dos stocks de reposição.

Na intervenção recentemente completada na ala sul

delimitada ao rés-do-chão e ao troço sul do primeiro

andar e respectivos pátios anexos, há pouco

resgatados à Fundação Maria Oliveira, o objectivo

programático delineado pelo IPPAR era a criação de um

espaço para receber actividades de carácter temporário

em particular de natureza expositiva.
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2. Sinalética na nave central 
da igreja
IPPAR/H. Ruas

3. Entrada da loja a partir 
do Claustro de D. Dinis
IPPAR/H. Ruas

4. Loja (sala do antigo parlatório)
IPPAR/H. Ruas



A ala sul da Abadia foi objecto de uma profunda

intervenção dos Monumentos Nacionais, em meados

do século passado, de remoção de várias unidades

habitacionais e espaços de loja/armazém com os

respectivos pátios e jardins exteriores, e que tinha sido

precedida da remoção do que restava das ruínas do

Colégio da Conceição adossado à fachada sul da nave

e transepto da igreja. 

À excepção dos dois pisos da Fundação Maria Oliveira,

a recente obra respeita a estruturação então efectuada

beneficiando no entanto da desocupação dos espaços

da Biblioteca Municipal.

O avanço da frente arqueológica neste lado sul da

igreja bem como os trabalhos de l impeza e

desobstrução da Fundação Maria Oliveira vieram

revelar fragmentos de preexistências que deixam em
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Ala sul
Planta do piso térreo

Ala sul
Planta do piso superior
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Ala sul, cortes

Ala sul, alçado poente

5. Fachada posterior da ala sul, mostrando em primeiro plano o volume da nova escada
Daniel Malhão



aberto algumas hipóteses de ocupação e obras até

agora desconhecidas ou só muito parcialmente

mencionadas em relatos históricos.

É este o caso do magnífico espaço de charneira entre o

rés-do-chão e o primeiro andar no topo sul com

evidentes sinais de preexistência de uma escada

monumental. A verdade é que os sinais deixados na

construção permitiram revelar aquele magnífico

espaço, tacteando e reencontrando algumas coerên-

cias perdidas ao longo do tempo e do processo intrusivo

de que foi alvo. 

As opções projectuais feitas procuraram privilegiar o

carácter imanente da preexistência em relação ao

pretendido novo conteúdo programático cujo prag-

matismo se resolve de modo discreto lateralizando os

novos espaços de apoio e serviços bem como os

sistemas e redes necessários ao desempenho polivalente. 

Os novos materiais usados foram escolhidos de modo 

a acentuar um certo hieratismo despojado que está

subjacente à arquitectura cisterciense, onde o modo de

trabalhar na luz natural nos parece decisivo. 

É de facto na luz, por excelência a matéria-prima da

arquitectura, e é na sua capacidade reveladora

(epifânica) que reside o principal vínculo temporal do

espaço.

É sobretudo ela que introduz a sequencialidade, 

a alternância, ou seja, no fundo, a diacronia do tempo.
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7. Escada de acesso ao piso superior da ala sul
IPPAR/H. Ruas

6. Entrada principal da ala sul (Ala São Bernardo)
IPPAR/H. Ruas

Fichas técnicas

Instalação da loja no parlatório do

Claustro de D. Dinis, e sinalética de

orientação de percursos resguardos

de protecção de peças expostas.

Arq.to Gonçalo Byrne

Arq.to Francisco Aires Mateus

Arq.to Victor Pais

Arq.ta Patrícia Barbas

Levantamentos, prospecção, 

projecto e construção de restauro 

e reconversão do rés-do-chão 

e parte do primeiro andar 

da ala sul em galeria de exposições

temporárias.

Arq.to Gonçalo Byrne

Arq.to João Pedro Falcão de Campos

ESTRUTURAS

Eng.º João Appleton (A2P)

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

Eng.º João Caetano Gonçalves

(JOULE)

ÁGUAS E ESGOTOS

Eng.º Grade Ribeiro (G.R.)

8. Sala de exposições 
IPPAR/H. Ruas

9. Galeria de exposições 
temporárias – recepção
IPPAR/H. Ruas

10. Galeria de exposições 
da Ala São Bernardo
IPPAR/H. Ruas



1. Antecedentes

A Ala Norte do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça

apresentava há anos, aliás de forma idêntica ao que

sucede com outras zonas do Mosteiro, um quadro de

anomalias estruturais suficientes para justificar

preocupação e que levaram o IPPAR a decidir uma

intervenção projectual específica numa área mais

afectada que se situa em torno de um pequeno

claustro na referida Ala Norte.

As deficiências observadas consistiam essencialmente

em fendilhações de paredes e abóbadas, desnive-

lamentos e desaprumos de paredes, as quais, no seu

conjunto, indiciavam a existência de problemas ao nível

das fundações dessa zona, a que não seria alheio o

regime de escoamento e o funcionamento da rede de

drenagem de águas subterrâneas.

Anote-se que, a agravar as dificuldades que qualquer

obra de consolidação e reforço estrutural e de fundações

sempre significa num edifício histórico, haveria que não

descurar os aspectos ligados às escavações arqueológicas

em curso à data da realização do projecto (1998), as

quais, sendo de grande importância para a história do

Mosteiro e para a sua musealização, têm ao mesmo

tempo repercussão no comportamento estrutural da

construção. De facto, a realização de escavações junto 

às paredes e colunas do edifício conduzem à des-

compressão dos terrenos e ao descalçamento de

fundações, originando redistribuições de esforços nas

fundações que, tendencialmente, são acompanhadas 

de movimentos de assentamento das mesmas, com

repercussão em anomalias da superstrutura.

Foi nestas condições que se desenvolveu o projecto 

de execução, baseado num estudo de diagnóstico

cuidadoso e sustentado, seguindo-se-lhe a realização da

obra que, pela sua complexidade e pela natureza do

edifício em causa, obrigou a algumas adaptações das solu-

ções projectadas, quer no que se refere às fundações quer

no que respeita à consolidação de paredes e abóbadas.

2. Anomalias observadas

O edifício apresentava nesta zona um conjunto de

anomalias estruturais e não estruturais das quais se

abordaram apenas as primeiras.

Note-se que se trata de uma zona que tem sido sujeita a

intervenções de investigação arqueológica que, embora

tenham sido sempre conduzidas com cautela, de modo a

que não seja posta em risco a segurança estrutural ime-

diata, são, sem dúvida, geradoras de perturbações nos

equilíbrios estabelecidos que implicam a instabilidade de

fenómenos de fendilhação e deformação estruturais que

têm de ser analisados e compatibilizados com as próprias

necessidades que resultam do valor arqueológico dos

achados e da sua futura musealização.

Essencialmente, o aspecto que justificava maior

preocupação relacionava-se com a fendilhação das

abóbadas de nervuras que constituem o tecto do piso

do claustro, com deslocamentos de pedras de nervuras

que indiciavam a rotura estrutural das alvenarias cons-

tituintes e a ocorrência de movimentos de deformação

muito significativos.

Esta fendilhação era particularmente relevante na ala

adjacente à fachada principal do edifício, o que seria
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João Appleton*
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*Engenheiro Civil

1. Fendilhação de abóbadas 
com deslocamento de pedras 
dos arcos torais e das nervuras



relacionado com o claro desaprumo que à vista

desarmada se observava nesta parede da fachada; esse

desaprumo total, medido entre a base (fixa) da parede

e o seu topo seria superior a 150 mm, apontando para

a geração de forças desequilibrantes tão importantes

na ligação parede-abóbada que conduziram à defor-

mação e fendilhação desta.

Esta zona de grande patologia arrastava, por efeito da

ligação espacial garantida pelas paredes transversais e

pela geometria das abóbadas, que aquelas também

fendilhassem. A grande rigidez das paredes de alve-

naria e a reduzida resistência à tracção e ao corte das

alvenarias que constituem essas paredes e as abóbadas

justificam um rápido amortecimento das fendilhações 

e deformações estruturais à medida que o edifício se

“afasta” das paredes da fachada; tal facto sugeria a

importância determinante que o desaprumo destas

tinha, daí resultando que este aspecto seria essencial

para o conjunto de acções a empreender, para restituir

a esta parte do edifício a integridade estrutural

necessária de forma a resistir com segurança a

fenómenos correntes e extraordinários como são os

assentamentos do solo e os sismos, respectivamente.

Note-se que a observação desta zona danificada do

edifício se limitou, em fase de projecto, apenas ao seu

rés-do-chão, já que os níveis superiores estavam à

época ocupados com utilizações estranhas à função

monumental e museológica deste edifício, sendo por

isso inacessíveis para inspecção prévia.

Toda a zona referida foi alvo de análise experimental, 

com a qual se pretendeu aferir algumas características

mecânicas e estruturais das alvenarias constituintes das

paredes, como o nível das tensões instaladas e os módulos

de deformabilidade, recorrendo-se nomeadamente a

ensaios in situ com macacos planos simples e duplos.

3. Diagnóstico da situação

O quadro patológico descrito e analisado é

característico de um edifício com problemas ao nível

das fundações, sendo certo que as rotações com

desaprumo, desalinhamento e afundamento de

paredes e a fendilhação e deformação de abóbadas

com deslocamento e desprendimento de materiais 

são geradas pela ocorrência de movimentos de

assentamento das fundações.
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2, 3, 4 e 5. Fases do ensaio de
alvenarias com macacos planos



É evidente, pela situação observada, que se tratava de

assentamentos diferenciais, sendo particularmente

graves os que ocorriam sob a parede da fachada prin-

cipal (parede exterior do claustro); esses movimentos

de assentamento deram origem a esforços de grande

amplitude que se transmitiram, por corte, compressão

e tracção, às abóbadas apoiadas nessas paredes e às

paredes transversais.

A maior fragilidade das abóbadas a esforços que não

sejam de compressão justifica que seja nelas que se

concentrem as anomalias de maior visibilidade, sem

que tal queira dizer que fosse mais grave a fendilhação

de abóbadas do que a rotação e fendilhação das

paredes.

Não existindo uma campanha de prospecção geológica

organizada, a informação geológica-geotécnica que 

se recolheu resultou da observação das numerosas

escavações arqueológicas em curso, algumas na zona

em análise, e da realização de uma vala de inspecção

aberta junto à face exterior da parede de fachada.

Essa observação visual, não acompanhada de ensaios

de caracterização geomecânica, apontava para a

existência de fundações a cotas adequadas, isto é,

sobre camadas de terreno firme, com capacidade 

para suportarem sem deformações excessivas as

elevadas cargas transmitidas pelas fundações das

paredes, ou seja, confirma a qualidade original desta

construção.

A explicação para esta aparente contradição reside no

facto de a zona em que está implantado o Mosteiro ser

muito rica em águas subterrâneas, canalizadas algumas

desde tempos muito recuados, outras perdidas no

terreno e nele percolando irregularmente, entre outras

razões por falta de rede de drenagem ou por

danificação da existente como ficou comprovado no

local.

A água subterrânea “perdida” circula por onde

encontra menos resistência e exerce, até à sua saída do

recinto do Mosteiro, uma forte acção erosiva que

conduz ao desgaste das zonas menos resistentes do

terreno de fundação.

As “galerias” e “vazios” abertos pela circulação da

água subterrânea são frequentemente preenchidos

pelos próprios produtos da erosão o que dificulta a

identificação clara do fenómeno.

Prosseguindo esta acção, lenta mas inexorável, ao

longo de dezenas, centenas de anos, torna-se ine-

vitável que haja o que pode chamar-se um processo de

substituição do solo de fundação, deixando de haver

sob as fundações existentes apenas terreno “firme” e

passando este a coexistir com “bolsas” macias de

depósitos de erosão.

Essas “bolsas”, de capacidade resistente muito inferior

ao solo original e com deformabilidade muito superior,

obrigam a uma redistribuição de esforços ao nível das

fundações, gerando-se situações potenciadoras da

ocorrência de movimentos de assentamento; estes

levam a deformações estruturais e a fendilhações que

alteram a distribuição de esforços na estrutura e nas

próprias fundações, prosseguindo o ciclo de deforma-

ções/fendilhações que pode ou não estabilizar.

No caso das estruturas do Claustro Pequeno da Ala

Norte não havia sinais de estabilização, sendo seguro

que se tratava de uma situação muito antiga, pro-

vavelmente coetânea da própria construção; sinais

evidentes de anomalias novas ou de agravamento de

outras asseguravam estar-se perante um fenómeno

não estabilizado.

Para tal situação contribuiria, de modo decisivo, o

conjunto de intervenções que o Mosteiro tem sofrido

ao longo de uma história, algumas com reflexos

nefastos e directos nas redes de drenagem de águas

subterrâneas.

A própria patologia das fundações é geradora de

perturbações nas redes de drenagem, na medida em

que os assentamentos do solo podem originar a

fendilhação e fractura de colectores que passam a

perder parte da água que antes conduziam.

Tratava-se pois, e em síntese, de um problema grave,

não estabilizado e irreversível, cuja resolução implica a

tomada de medidas destinadas a eliminar as causas das

anomalias observadas e as próprias anomalias. 

4. Medidas de intervenção

As medidas de intervenção que foram propostas

dividem-se em dois grandes grupos:

a) Medidas tendentes a eliminar as causas das

anomalias.

b) Medidas destinadas a eliminar as anomalias

(estruturais e não estruturais).
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Considerou-se que as anomalias primárias são os

assentamentos de fundações, causados pelo amo-

lecimento e alteração do solo de fundação originados

pela percolação de águas subterrâneas.

Os assentamentos de fundações são, pelo seu lado,

causas secundárias de deformações e fendilhações

estruturais (anomalias secundárias).

4.1. Regularização das condições de drenagem 

de águas subterrâneas

Os problemas devidos à percolação irregular e não

controlada das águas subterrâneas que percorrem e

permanecem no subsolo do Mosteiro são a principal

causa das anomalias que ainda afectam estas edi-

ficações e cuja resolução foi objecto deste estudo.

A análise detalhada das condições actuais de dre-

nagem dessas águas e a organização de um plano para

a sua regularização deveriam, por isso, constituir a

primeira preocupação a que urgia dar resposta.

Estes problemas são, no entanto, muito complexos e

de difícil resolução, sobretudo quando não existe

informação suficiente acerca das redes de drenagem

existentes (algumas com origem em território exterior

ao perímetro do Mosteiro); a informação existente está

ainda desactualizada e a enorme área ocupada pelo

Mosteiro associada à grande quantidade de água

subterrânea tornam muito difícil fazer em curto espaço

de tempo o aprofundado e meticuloso estudo que o

assunto requer.

Trata-se de uma questão que necessita de intervenção

especializada, no âmbito de Engenharia Hidráulica,

preferencialmente por técnico que conheça também 

a problemática das construções antigas e do patrimó-

nio arquitectónico e, em particular, da construção

cisterciense, muito rica e interessante em todos os

aspectos que se relacionam com redes de águas e de

drenagem.

É muito importante estudar a bacia hidrográfica em que

se insere o Mosteiro e fazer o levantamento exaustivo,

pelo menos das principais redes de drenagem de águas

pluviais e de águas subterrâneas, em geral.

Se a primeira tarefa é relativamente acessível, pese

embora a perturbação introduzida pela proliferação de

construções que envolvem o Mosteiro e do constante

aumento das áreas impermeabilizadas, o segundo

trabalho é objectivamente muito complexo e delicado,

obrigando à pesquisa histórica documental, à

realização de prospecções para observação directa 

de algumas redes e ao recurso a métodos mais

sofisticados de observação com recurso a sondas e

outros equipamentos especiais que permitem fazer a

observação do interior das tubagens.

Só depois de feitos estes estudos e completados os

levantamentos possíveis, poderia passar-se à fase de

planeamento global da drenagem de todo o Mosteiro,

desde a condução das águas exteriores até à drenagem

das águas superficiais (nos claustros e pátios, por

exemplo) e das que se escoam pelas coberturas.

Seria além disso necessário proceder ao levantamento

rigoroso das redes de esgotos de águas residuais

fazendo a sua reorganização e eliminando aquelas cuja

função é questionável, o que implicaria rever a

localização de zonas “húmidas”, em particular de

instalações sanitárias.

Face a toda esta complexidade, o assunto não foi mais

explorado, tendo sido opção inevitável a abordagem do

edifício numa óptica distinta, como a seguir se apresenta.

4.2. Consolidação e reforço de fundações

Esta foi também uma tarefa de importância primordial

já que, como se referiu, os problemas de fundações

eram causados pelas anomalias das redes de drenagem

de águas subterrâneas e, simultaneamente, eram causa

de anomalias em paredes e abóbadas.

A intervenção em fundações pode, teoricamente,

fazer-se a dois níveis:

a) Consolidação, isto é, reposição das condições

originais da fundação.

b) Reforço, ou seja, incremento das condições de

resistência e redução dos níveis de deformação.

Neste caso, entendeu-se claramente optar pelo

segundo caminho, tendo em conta as grandes

deformações estruturais já existentes e a dificuldade de

garantir a reposição das condições originais.

No entanto, admitiu-se que, sendo determinante nas

anomalias de toda a zona analisada o comportamento

das fundações da fachada, era sobre estas que deveria

ser feito o exercício fundamental de reforço, embora

não perdendo de vista a necessidade de observar 

as condições de fundações das outras paredes do
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claustro, nomeadamente das paredes e colunas inte-

riores na zona mais próxima da fachada.

Tendo em conta a natureza do terreno e as

características das fundações admitiu-se que a solu-

ção de reforço mais aconselhável corresponderia à

execução de fiadas de microestacas junto à base das

fundações em ambas as suas faces, encabeçadas por

vigas de fundação ou por blocos de ancoragem caso se

encontrassem fundações em pedra regular de elevada

resistência mecânica.

Propôs-se a execução nas seguintes fases:

a) Escavação de vala, pelo interior da parede da

fachada, até se encontrar a base de fundação.

b) Registo de achados arqueológicos relevantes e

determinação das posições em que fosse possível com

danos mínimos a cravação das microestacas previstas

(afastamento máximo da ordem dos 0.60 m).

c) Execução das microestacas, atravessando as fun-

dações ou imediatamente adjacentes a elas, com

comprimento da ordem dos 6-7 m, com inclinação da

ordem dos 10º.

d) Encabeçamento das microestacas com bolbos ou

vigas de coroamento.

e) Repetição das operações referidas em a) a d) na face

exterior da parede da fachada.

f) Repetição das mesmas operações para as restantes

fundações a reforçar.

Deve notar-se que uma vez que as microestacas e os

encabeçamentos são de betão armado existe a opção

real por uma operação irreversível; no contacto com

elementos de valor arqueológicos, previu-se que os

novos elementos de betão armado fossem desligados

através de revestimentos prévios com camada contínua

de argamassa fraca de cal aérea e areia.

4.3. Consolidação e reforço de abóbadas

A consolidação e reforço proposto para a fundação

permite, mesmo que não associado à reabilitação e

reconstrução da rede de drenagem, suster o processo

de deformação estrutural, base dos fenómenos de

fendilhação, deformação e fractura de abóbadas.

Tratando-se de abóbadas com nervuras e arcos torais

de pedra, propôs-se que o seu reforço fosse executado

pelo extradorso, não se tendo admitido, dada a fra-

gilidade das abóbadas, a aplicação de um simples

processo de injecção.

Assim, o reforço das abóbadas passaria pelas seguintes

operações, a executar após o reforço das fundações:

a) Escoramento do intradorso das abóbadas usando

prumos de aço e aduelas de madeira.

b) Levantamento do revestimento do piso sobrejacente

e da camada de assentamento.

c) Remoção do carrego da abóbada até se atingir o seu

extradorso.

d) Aplicação de conectores de aço a atravessar a

abóbada e a fixar (com buchas de aço) aos elementos

de pedra das nervuras e dos arcos torais.
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e) Aplicação de conectores chumbados nos tímpanos

entre nervuras.

f) Aplicação de camada fina de argamassa de cal e

areia sobre o extradorso da abóbada, de modo a

garantir o desligamento entre a abóbada e a lâmina 

de reforço, conferindo à intervenção carácter de

reversibilidade.

g) Aplicação da rede de aço distendido tipo

espinhelinha, galvanizada, fixada aos conectores

referidos em d) e e).

h) Colocação de pedras deslocadas na sua posição

original, na medida em que tal se revelasse possível e

razoável.

i) Aplicação de lâmina de microbetão seco (a/c £ 0.35)

e sem retracção com 80 mm de espessura.

j) Reposição do carrego usando argamassa leve e seca

ou argila expandida aglutinada com cimento e com o

mínimo de água.

l) Colocação de tirantes de ligação entre paredes com

as características que se referem no capítulo seguinte.

m) Execução de acabamento incluindo camada de

assentamento.

n) Colocação, no intradorso, de tubos de injecção para

selagem de fendas.

o) Injecção de fendas com “grout” sem retracção, ou

com resinas de poliester.

4.4. Reforço da ligação entre paredes

Previu-se que o reforço sugerido para as abóbadas

fosse complementado por pregagens entre paredes de

modo a garantir a sua mobilização em caso de sismos

ou de novos assentamentos nas zonas não reforçadas.

Estas pregagens foram feitas recorrendo a tirantes

longos de aço protegido contra a corrosão (aço

inoxidável), quer entre paredes ortogonais (paralelas à

fachada e perpendiculares a esta), quer entre paredes

paralelas, estas para auxiliarem a função de trava-

mento conferida pelas abóbadas.

Os tirantes foram aplicados em rasgos ou furações

feitas nas paredes e fixados em placas de ancoragem.

Nos tirantes de ligação entre paredes ortogonais, os

varões ficaram “embebidos” nas paredes. Nos tirantes

destinados a melhorar a ligação entre paredes paralelas

entre si, os varões ficaram integrados na camada de

enchimento das abóbadas.

Os tirantes foram aplicados ao nível do tecto do rés-

-do-chão e ao nível da cobertura. A solução que 

se propôs é a mais vulgar e de mais generalizada

aplicação.

4.5. Selagem de fendas

Após a consolidação de fundações e abóbadas, e

realizados os tirantes de solidarização, a obra de

consolidação estrutural terminou com a selagem das

fendas existentes.

O recurso a argamassas de cal e areia, aparentemente

a solução tradicional recomendável, não é aqui

proposto, uma vez que estas argamassas carecem da

presença do ar para endurecerem; assim propôs-se o
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recurso a argamassas bastardas finas (cimento, cal

aérea e areia fina) ou a argamassas de base cimentícia

pré-doseadas, sem retracção, tipo “grout”.

A zona superficial das fendas foi rematada com arga-

massa de cal e areia, depois de avivadas as fendas.

5. Análises estruturais e dimensionamento

Para que se pudesse proceder ao dimensionamento

dos reforços a aplicar à estrutura houve que executar

uma análise da zona em questão, a qual se desen-

volveu nos seguintes passos:

Em primeiro lugar, foi feita uma análise simples, em

pórticos planos, em que se calcularam os efeitos que o

derrubamento de uma das paredes exerceria sobre a

restante estrutura.

Calcularam-se também os esforços resultantes das

cargas permanentes e das sobrecargas regulamentares.

Simultaneamente aplicou-se à estrutura uma acção

sísmica simplificada, com forças horizontais estáticas

equivalentes, através da qual se calcularam os esforços

provocados pelo sismo.

Através das combinações regulamentares das acções

enumeradas anteriormente, faz-se a verificação da

segurança nas paredes. O processo de cálculo é o

descrito no capítulo seguinte.

5.1. Hipóteses de base no dimensionamento

estrutural

As estruturas referidas foram dimensionadas a partir 

da consideração das acções previstas no Regulamento

de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e

Pontes.

Para as estruturas de aço utilizaram-se as hipóteses de

base estabelecidas pelo Eurocódigo 3, tendo sido esta

norma utilizada em detrimento da regulamentação

nacional. Para as estruturas de alvenaria foi utilizado o

Eurocódigo 5, com as adaptações necessárias por se

tratar, neste caso, de alvenarias antigas.

As acções consideradas foram as que constam da

regulamentação aplicável; os sismos foram consi-

derados através da adopção de um coeficiente sísmico

equivalente igual a 0,22.

5.2. Verificação das tensões em paredes 

de alvenaria de pedra

5.2.1. Critérios de verificação da segurança 

das paredes de alvenaria

O peso próprio deste tipo de estruturas representa a

parcela mais importante das cargas verticais actuantes.

Com base nas informações existentes do levantamento

realizado, admitiram-se valores aproximados para as

espessuras e pesos, valores que são absolutamente

satisfatórios para o estudo em questão.

A verificação da segurança realizou-se com base no

critério de verificação de tensões de cálculo e tensões

características.

5.2.2. Verificação das tensões de cálculo 

de compressão nas paredes de alvenaria

A verificação das tensões de segurança para as cargas

permanentes e sobrecargas de utilização realizou-se

para os elementos estruturais principais calculando as

tensões normais associadas aos esforços resultantes da

transmissão de cargas.

Os valores da tensão de dimensionamento à com-

pressão foram:

fk = 30 kgf/cm2 = 3 MPa

fd = fk = 1 MPa
γm

em que:

fk – valor característico da tensão de resistência à

compressão
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fd – valor de dimensionamento da tensão de resis-

tência à compressão

γm – coeficiente de segurança, γm = 3

5.2.3. Verificação das tensões de corte nas paredes 

de alvenaria

Sob o ponto de vista da acção sísmica a resistência 

da construção é essencialmente assegurada pelo

conjunto de paredes contínuas e ortogonais exis-

tentes.

A verificação da segurança ao corte traduz-se na

comparação entre as tensões devidas à acção sísmica e

a tensão resistente dada pela seguinte expressão:

fvk = fvko + 0.4 σn ;  fvk ≤ 0.06 fbk
em que:

fvk – valor característico da tensão de resistência ao

corte

fvko – valor característico da tensão de resistência ao

corte da alvenaria sem estar sujeita à tensão axial:

fvko = 2 kgf/cm2 = 0.2 MPa

σn – tensão de compressão na alvenaria

fbk – valor característico da tensão de resistência à

compressão dos elementos que constituem a parede

de alvenaria:

fbk = 100 kgf/cm2 = 10 MPa

fvd =
fvk
γm

em que:

fvd – tensão de dimensionamento ao corte

γm – coeficiente de segurança, γm = 3

Note-se que, durante este processo de cálculo, 

a tensão característica da alvenaria de 3 MPa

considerada é um valor superior ao que os resultados

dos ensaios realizados in situ parecem indiciar, os

quais, no entanto, não são representativos de todas as

alvenarias interessadas, pelo que se considerou serem

razoáveis os valores adoptados.

6. Execução da obra

A execução da obra, realizada pela empresa STAP,

seguiu de perto o projecto elaborado mas houve

necessidade de fazer algumas adaptações ao mesmo

para fazer face às situações detectadas na obra. Assim,

em primeiro lugar, as escavações efectuadas para a

execução de microestacas de reforço de fundações

permitiram verificar a existência

esperada de vários obstáculos

arqueológicos, os quais obrigaram

a um permanente ajustamento da

localização e do número destes

elementos de reforço; a presença

de água nas valas escavadas veio

também, naturalmente, agravar as

condições de execução, tornando

esta tarefa morosa e difícil, se

bem que efectuada nas condições

exigidas.

O reforço das abóbadas pelo

extradorso teve igualmente de

sofrer alguns ajustamentos, dado ter-se verificado que

algumas das abóbadas de nervuras já haviam sido

reforçadas, em data indeterminada, pelo extradorso,

de tal modo que a configuração deste já não era o

característico de abóbadas de nervuras mas sim de

abóbadas de berço; esta circunstância obviou a que se

fizesse o reforço localizado das nervuras.

A detecção de paredes constituídas por silhares de

grandes proporções levou a que se considerasse

necessário adaptar alguns pormenores de ancoragem

de tirantes de reforço, de modo a que se evitasse a

destruição local desses elementos de pedra.

7. Conclusões

O trabalho realizado no Claustro Pequeno da Ala Norte

do Mosteiro de Alcobaça revelou-se, acima de tudo,

como uma amostra do que terá de ser realizado em

todo o Mosteiro, nas zonas afectadas por movimentos

de assentamento de fundações com origem nos

regimes de escoamento de águas subterrâneas e na

sua acção na erosão e no amolecimento dos solos de

fundação.

Sendo um trabalho de pequena escala, revelou-se, no

entanto, ao longo do processo de projecto e de obra,

um conjunto muito significativo de situações, de sur-

presas e revelações que, ultrapassadas como foram

com sucesso, demonstram a viabilidade técnica de pôr

em prática uma intervenção de recuperação estrutural

do edifício do Mosteiro, numa lógica de profundo

respeito pelas existências arquitectónicas e arqueo-

lógicas do local.
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“...Esta proporção, e justa correspondencia de partes se dá entre

o formal, e o material da Real Abbadia de Alcobaça; porque se as

jurisdiçoens, e os privilegios merecem dizer-se grandes, o edificio

do mosteiro he grande e soberbo, sem que seja necessaria

outra maior eloquencia para o persuadir senão vê-l…”.

Frei Manoel dos Santos1

Foi durante cem anos uma cidade. Após a extin-

ção das ordens religiosas em 1834, o conjunto

monumental edificado do Mosteiro de Santa Maria de

Alcobaça bem como a sua Cerca foram retalhados em

hasta pública em diversos lotes. Tiveram cada qual

durante um século as mais variadas utilizações laicas:

públicas, privadas e também religosas. Albergou os

Paços do Concelho, a Cadeia, o Tribunal, um Teatro, a

Recebedoria, as Finanças, a Conservatória, a Escola, 

o Quartel, um Asilo, uma Fundação, lojas, residências

particulares, até Matadouro, entre muitas outras2.

A personalização de cada talhão apropriado por cada

uma destas entidades introduzia necessariamente

alterações no espaço então tomado. De imediato

autonomizando-o do restante conjunto e em seguida

adaptava-o ao programa a que se destinava.

No final da década de 1920 – quase cem anos após a

extinção das ordens religiosas em Portugal – inicia-se,

através da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos

Nacionais, a difícil e morosa unificação do conjunto

monumental do Mosteiro e sua Cerca.

Após aquisições e expropriações, o agrupar de novo 

os diferentes espaços que se tinham adaptado a

instituições públicas, a habitações e comércios obri-

gou uma vez mais à realização de obras com vista à

unificação do conjunto.

No início do século XXI, cerca de setenta anos depois, o

Mosteiro de Alcobaça e parte do que resta da sua

antiga Cerca encontram-se reagrupados sob uma 

única tutela. Neste momento, sob tutela do Instituto

Português do Património Arquitectónico.

A unificação deste monumental conjunto traduz o

empenho levado a cabo pelas instituições públicas que

ao longo dos anos tiveram a seu cargo a conservação e

manutenção do imóvel e prosseguiram em atingir este

difícil objectivo. 
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Contudo, é imprescindível referir que foram estas mesmas

apropriações e utilizações, dadas quase de imediato após

a extinção das ordens a este imenso conjunto edificado,

que muito contribuíram para que chegasse aos nossos

dias ainda na sua monumental dimensão.

Em 1989 todo o conjunto da Abadia e o que resta 

da sua Cerca é integrado pela UNESCO na lista do

Património Mundial.

No entanto, também anteriormente, no decorrer dos

séculos XVIII e XIX, grandes catástrofes provocaram

enormes estragos que obrigaram ao gasto de avultadas

somas em obras de reconstrução e de conservação:

• O terramoto de 1755;

• A grande inundação de 1772;

• As invasões francesas. Invasão da Abadia em 1810,

saque da Igreja, incêndio do cadeiral manuelino, 

roubo de objectos de arte, profanação dos túmulos 

de D. Pedro I e de D. Inês de Castro e incêndio de

dependências do Mosteiro;

• Em 1833, o abandono do Mosteiro pelos monges 

e as pilhagens pela população.

Ainda no século XVIII, a Congregação do Mosteiro fez

intervenções de grande porte. Na Ala Sul para receber o

Colégio de Nossa Senhora da Conceição, então destruído

pelo terramoto de 1755; na Biblioteca; na actual Sacristia,

construída, depois do terramoto ter destruído a que fora

erguida no reinado de D. Manuel I, no mesmo local.

Desta Sacristia Manuelina restam apenas os contrafortes

exteriores, o átrio, a porta de acesso e, no lado interior,

os armários encastrados na parede; na Sala dos Túmulos;

na Capela de Nossa Senhora do Desterro e no Celeiro.

Acções de recuperação e conservação

efectuadas a nível das coberturas – 1990/2001

Das intervenções de recuperação e conservação,

realizadas entre 1990 e 2001, no Mosteiro de

Alcobaça, iremos expor as que tiveram por objecto

coberturas.

Cobertura, segundo o Dicionário Ilustrado de Belas-

-Artes, significa: “Revestimento que cobre um edifício,

incluindo a própria estrutura que o sustenta”3.

Ao pedreiro “...cabe-lhe um trabalho aparentemente

simples, colocar as telhas sobre as ripas; mas, de boa

ou má execução desta tarefa, depende o compor-

tamento do telhado”4.

Foram necessários alguns anos de exercício na acti-

vidade de conservação de imóveis desta natureza e

grandeza para levar a cabo intervenções de fundo em

coberturas que mantêm ainda a sua estrutura tão

genuína como as das naves e do transepto da Igreja e

a da Biblioteca.

“O madeiramento dos telhados é formado por uma

série de vigas longitudinais convenientemente

espaçadas e que recebem nome diverso segundo a

posição que ocupam; assim a inferior, assentando na

parede, é o frechal; a que corresponde ao espigão do

telhado, o pau-de-fileira, ou simplesmente a fileira; as

intermédias são as madres ou terças.

Sobre este vigamento assentam perpendicularmente, e

segundo a inclinação das águas do telhado, as varas ou

caibros, que podem receber um forro de madeira, o

guarda-pó, sobre que se pregam as ripas ou latas, afasta-

das mais ou menos segundo o tipo de telha empregada”5.

O critério adoptado na recuperação das coberturas

intervencionadas foi definido caso a caso, após

diagnóstico minucioso das patologias existentes. 

O princípio foi um só: assegurar a estanquidade das

coberturas e dos seus sistemas de drenagem de águas

mantendo, tanto quanto possível, a estrutura que a

suporta. A longevidade demonstrada pela idoneidade

de algumas destas estruturas de suporte impõe-nos

uma acrescida responsabilidade na sua perpetuação.
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1. Cobertura do Dormitório6 – 1992/1993

Cobertura de telha cerâmica assente com argamassa

sobre estrutura de madeira.

Esta intervenção compreendeu a substituição do

revestimento e da armação da cobertura – telhas, ripas

e caibros – assim como a substituição dos elementos

estruturais de suporte – pilares, madres e frechal.

Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e

fungicida e a tratamento ignífugo. A telha, na sua face

exterior, foi sujeita a tratamento hidrófugo.

Com a intervenção alterou-se o modo de fixação da

telha, deixando esta de ser assente com argamassa 

e passando a ser o canal pregado à ripa e a capa

grampeada.

A cobertura passou a ser de telha vã.

2. Cobertura das naves e dos braços 

do transepto da Igreja – 1997

“A igreja de Alcobaça e as outras dependências 

da abadia constituem um conjunto gigantesco, e

profundamente original que, é sem dúvida, de todos

os monumentos portugueses o que tem mais

importância na história da arquitectura medieval”7.

A inclinação da empena acompanharia a do antigo

telhado de duas águas, que cobria as três naves, e cuja

posição é acusada nas paredes do tramo central e nos

topos do transepto8.

Um outro aspecto da igreja abacial portuguesa, que

tem permanecido até aqui um problema sem solução,

reside no curioso facto de ter as três naves à mesma

altura, o que constitui, na corrente arquitectónica

cisterciense, um verdadeiro caso excepcional”9.

Cobertura de telha cerâmica assente sobre estrutura de

madeira de carvalho e de castanho. Cobertura de telha vã.

A obra consistiu essencialmente na substituição do

revestimento da cobertura: telhas; na substituição das

ripas e, quando necessário, de caibros10; na reparação

pontual dos elementos estruturais de suporte da

armação da cobertura, como: pilares, madres e frechal.

Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e

fungicida e a tratamento ignífugo.

As superfícies de madres, do frechal e dos topos de

caibros foram protegidas de modo a não estarem

directamente em contacto com a alvenaria de pedra.
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A telha, na sua face exterior, foi sujeita a tratamento

hidrófugo.

Foram ainda objecto de reparação as caleiras: trata-

mento de impermeabilização de juntas e o seu reves-

timento e o de gárgulas com chapa de cobre.

Na ponderação de cada decisão esteve sempre

presente a susceptibilidade de introduzir alterações,

por menores que elas se nos apresentassem, a qualquer

um dos elementos que compõem a estrutura ou a

armação desta cobertura. 

O tom mais carregado da telha escolhida para reves-

timento desta cobertura quis traduzir a sua maior

longevidade face às demais existentes no Mosteiro.

3. Cruz sobre a fachada da Igreja – 1990

“Solidamente assentes sobre este último friso, erguem-

-se duas torres, ambas coroadas por uma cúpula

rematando em flecha. Ao centro, ergue-se um nicho

ladeado por duas elegantes volutas de folhagem, o

qual é rematado por um frontão quebrado suportando

dois anjos semi-reclinados; uma cruz domina o

conjunto”11.

Face ao mau estado de conservação da cruz, em betão

armado, foi executada uma nova cruz, em pedra

calcárea, bem como, de igual modo e pelo mesmo

motivo, se procedeu à substituição dos elementos

decorativos que rematavam o topo das cúpulas das

duas torres sineiras.
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4. Cata-vento sobre o Cruzeiro – 1997

Com a intervenção na cobertura foi reparado o cata-

-vento que se encontra localizado na cobertura do

Cruzeiro12.

5. Cobertura em terraço 

sobre a Cozinha – 1998

“A primeira construção, a norte do claustro, era o

calefactorium, depois transformado em cozinha.

Apenas nestes dois compartimentos a Ordem permitia

que se acendesse lume13”.

A cobertura, em terraço, assenta sobre o extradorso da

abóbada do tecto da Cozinha. O revestimento final é

de tijoleira.

Com o objectivo de minimizar eventuais danos, quer na

abóbada que a suporta quer no revestimento azulejar

do seu intradorso, foi executada uma nova cobertura,

em camarinha de zinco, sobre a cobertura existente.

6. Cobertura do Claustro de D. Dinis – 1998

Cobertura de telha cerâmica assente com argamassa

sobre estrutura de madeira.

Intervenção corrente de substituição da telha com o

assentamento da telha sobre chapa ondulada colocada

sobre as ripas.

A colocação de rede, junto do beirado, e a perfuração

da chapa ondulada garantem a ventilação necessária

entre o tabuado do tecto das galerias superiores do

Claustro, a chapa ondulada e a telha.

Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e

fungicida e a tratamento ignífugo.

A telha, na sua face exterior, foi sujeita a tratamento

hidrófugo.
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N

N

13. Vista sobre o Claustro 
de D. Dinis
IPPAR/H. Ruas

12. Camarinha de zinco 
de revestimento da cobertura 
da Cozinha
IPPAR/H. Ruas

11. Cruzeiro: catavento
IPPAR/H. Ruas



7. Cobertura em terraço do Deambulatório 

e Capelas Radiantes, arcobotantes – 1998

Cobertura em terraço construída em lajedo.

A intervenção consistiu no refechamento de algumas

das juntas. Neste tipo de coberturas a selecção das

juntas a tratar exige a observação muito rigorosa do

seu estado de conservação de modo a que apenas se

intervencionem as que apresentam patologias. Muitas

das vezes esta selecção requer mais do que uma

aproximação.

8. Cobertura sobre a escada de caracol 

de acesso aos arcobotantes – 1998

Cobertura de telha cerâmica assente com argamassa

sobre o extradorso da abóbada.

Neste caso, para além da substituição da telha de

revestimento da cúpula, foi efectuado o reforço da

intervenção com o assentamento da telha sobre chapa

ondulada visando minimizar os efeitos de uma

manutenção menos atenta.

Com a mesma finalidade foi criado um corpo saliente,

revestido a camarinha de zinco, para impedir a chuva

de cair sobre o lanço de escadas exterior. Este lanço

encontra-se sobre um dos tramos do tecto abobadado

do átrio da Sacristia Manuelina.

9. Cobertura da Capela do Senhor 

dos Passos – 1999

Cobertura de telha cerâmica assente com argamassa

sobre estrutura de madeira.

Dado o seu mau estado de conservação a intervenção

compreendeu, para além da substituição do reves-

timento e da armação da cobertura, a substituição

integral da estrutura que a suporta.

A telha foi assente sobre chapa ondulada colocada

sobre as ripas.

A colocação de rede, junto do beirado, e a perfuração

da chapa ondulada garantem a ventilação necessária

entre o interior da cobertura, a chapa ondulada e a

telha.

Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e

fungicida e a tratamento ignífugo.

A telha, na sua face exterior, foi sujeita a tratamento

hidrófugo.
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N

N

14. Lajedo da cobertura 
do Deambulatório e Capelas
Radiantes
IPPAR/H. Ruas

15. Cobertura em lajedo sobre
o átrio da Sacristia Manuelina:
vista do corpo construído sobre
o lanço de escadas exterior 
à escada de caracol para
acesso aos arcobotantes
IPPAR/H. Ruas

N

16. Capela do Senhor 
dos Passos
IPPAR/H. Ruas



10. Cobertura da Ala Sul – 2000

Cobertura de telha cerâmica assente com argamassa,

sobre laje aligeirada apoiada sobre asnas, pré-fabri-

cadas, em betão preexistente.

A intervenção compreendeu a substituição do reves-

timento da cobertura. A telha foi assente sobre chapa

ondulada colocada sobre a laje.

A perfuração executada na área do beirado assegura a

saída de água que, por qualquer motivo, escorra pela

chapa ondulada e informará que existe alguma defi-

ciência no revestimento da cobertura.

A telha, na sua face exterior, foi sujeita a tratamento

hidrófugo.

11. Cobertura da Sala dos Túmulos – 2000

Procedeu-se ao revestimento e prolongamento das

gárgulas, em pedra, com chapa de cobre, de modo a

evitar os danos provocados pela água que, quando

batida pelo vento, escorria pelos paramentos.

12. Revestimento com chumbo do topo 

dos contrafortes do braço direito 

do transepto – 2000

Procedeu-se ao revestimento do topo dos contrafortes,

incompletos, com chapa de chumbo. O topo dos

contrafortes, por estes se encontrarem incomple-

tos, conduzia facilmente a água para o interior do

paramento.
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N

N

18. Fachada Poente da Sala
dos Túmulos: revestimento das
gárgulas com chapa de cobre
IPPAR/H. Ruas

19. Transepto, braço
direito, paramento tardoz
da Capela da Morte 
de São Bernardo: 
revestimento do topo 
de um contraforte 
incompleto com chapa
de chumbo
IPPAR/H. Ruas

17. Vista da torre sineira sobre
a Ala Sul do Mosteiro
IPPAR/H. Ruas



13. Cobertura da caixa de escadas da galeria 

de exposições temporárias – 2001

Projecto: Arq.to Gonçalo de Sousa Byrne

Intervenção de fundo na última parcela da Abadia

adquirida, pelo Estado, a entidades privadas.

A área da caixa de escadas localizada no canto sueste

da Ala Sul albergou, após a extinção das ordens

religiosas, parte de uma habitação que se alojou no

talhão localizado no extremo sul da Ala Sul da Abadia.

As transformações efectuadas, por forma a adaptarem a

residência a este talhão, passaram pela construção de

dependências habitacionais, no piso então criado ao nível

do piso superior, sobre a monumental escadaria. Esta era

constituída por dois lanços de escadas abobadados e um

patim intermédio igualmente abobadado.

A intervenção levada a cabo, com vista à criação de

uma galeria de exposições temporárias na Ala Sul da

Abadia, devolveu à escadaria a sua anterior monu-

mentalidade e alma monástica.

A cobertura, plana, executada em camarinha de chapa

de cobre sobre a escadaria, reflecte a opção levada a

cabo no seu interior de não (re)construir as, já não

existentes, abóbadas que a cobriam.

14. Cobertura da Biblioteca

Encontra-se em elaboração o projecto para a

recuperação da cobertura da Biblioteca. Localiza-se,

sabiamente, no piso superior do corpo saliente, de

maior dimensão, também sabiamente construído a Sul,

das galerias Sul, do Claustro do Rachadouro. A sua

fachada principal deita sobre o Jardim do Obelisco, a Sul.

A Biblioteca, erguida nos meados do século XVIII, conclui

o Claustro do Rachadouro. O corpo edificado em que se

localiza sofreu um impressionante assentamento com 

a inundação de 1772. Os danos causados por este

assentamento, ainda hoje, são visíveis na fachada Sul e

nos elementos construtivos, como rampas e degraus,

que foram criados para vencer o desnivelamento então

provocado entre o corpo da Biblioteca e os que se lhe

encontram adjacentes.

A cobertura da Biblioteca é notável. Constituída por

asnas apoiadas sobre um frechal assente sobre as

paredes longitudinais exteriores, apresenta dois guarda-

-pós e o contraventamento longitudinal é feito através 

de três escoras que saem de cada uma das escoras do
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N

20. Caixa de escadas 
da galeria de exposições 
temporárias: vista parcial 
da fachada Sul
IPPAR/H. Ruas

N

22. Biblioteca: a fachada Sul é a única inteiramente exposta
IPPAR/H. Ruas

21. Caixa de escadas 
da galeria de exposições 
temporárias: vista interior
IPPAR/H. Ruas



pendural e se fixam, para um lado e para o outro da

asna, à madre que, nesta área, se sobrepõe à ligação

da escora do pendural à perna da asna. O terceiro

elemento sai da mesma área das escoras do pendural e

fixa-se à perna da linha.

A intervenção nesta cobertura visa a substituição

integral da telha e conservará todos os elementos

construtivos que a compõem sendo, no entanto,

necessário efectuar substituições pontuais de áreas

deterioradas de diversos elementos.

Toda a madeira será sujeita a tratamento insecticida e

fungicida e a tratamento ignífugo. 

A telha, na sua face exterior, será sujeita a tratamento

hidrófugo.

15. Recuperação

Quando falamos em recuperação, neste caso de

coberturas, quer dizer que efectivamente falhou a

vigilância ao longo do tempo, não se efectuaram

limpezas, não se esteve atento, não se procedeu à

reparação pontual da telha partida ou apenas deslocada.

Não é só o custo da recuperação da cobertura; a negli-

gência é consciencial izada – quando o é –, no

momento em que se observam estragos em áreas mais

visíveis, mais próximas fisicamente do utilizador. Con-

sequentemente acrescem os custos das acções de

restauro ou de recuperação de outras áreas que vieram

a ser danificadas.Com a recuperação sempre se perde

parte da autenticidade. 

16. Conservação

Todo o trabalho e custos envolvidos na execução

destas intervenções só perdurará se for efectuada uma

observação atenta e sistemática das coberturas.

Principalmente durante o Outono e o Inverno, é

necessário assegurar uma constante vigilância e

limpeza dos seus sistemas de drenagem de águas.

Esta operação de observação e, nalguns casos, de

manutenção, tão simples como retirar folhas de

árvores ou outros detritos que se tenham alojado em

caleiras ou gárgulas, tem de ser entendida como rotina

obrigatória da responsabilidade de pessoal afecto ao

monumento.

A conservação e manutenção de imóveis desta natu-

reza e dimensão exige grande dedicação14.
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25. Vista da torre sineira sul
sobre a cobertura da Igreja; 
o Claustro de D. Dinis; 
a Cozinha; o Dormitório 
e cobertura das alas localizadas
a norte dos Claustros do
Cardeal e do Rachadouro
IPPAR/H. Ruas

24. Interior da cobertura 
da Biblioteca. Pormenor do 
extradorso do tecto da
Biblioteca: estrutura de suporte
do fasquiado do tecto na área
de um óculo, canto Noroeste
IPPAR/H. Ruas

23. Interior da cobertura 
da Biblioteca
IPPAR/H. Ruas



79

CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES C A D E R N O

Agradecimentos

O autor agradece à Arquitecta Paula Pinto, do Departamento de Estudos do IPPAR, a colaboração na elaboração deste artigo e à Grafermonte, Lda.

pela execução das plantas.

1 SANTOS, Frei Manoel dos – Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça. Alcobaça: Alcobaciana, 3, 1979, p. 19.
2 “Ocupação pós-Cisterciense, laica e religiosa dos edifícios do Mosteiro de Alcobaça: Paços do Concelho – Câmara Municipal, Administração do

Concelho, Cadeia – Prisão Penitenciária, Tribunal Judicial, Teatro Municipal Alcobacense, Caixa de Depósitos, Montepio Alcobacense, Recebedoria do

Concelho, Repartição de Fazenda, Repartição de Finanças, Conservatória do Registo Predial, Estação de Telégrafo-Postal, Escolas de Alcobaça – Primeiras

Letras e Aulas do Ensino Primário e Secundário, Gimnásio Club Alcobacense, Real Fanfarra Alcobacense, Centro Republicano Democrático, Sede do Grupo

Desportivo Comércio e Indústria, Quartel (Regimento de Cavalaria 9 e depois Cavalaria 4 e Artilharia 1), Matadouro, Asilo de Mendicidade, depois 

Lar Residencial, Asilo de Velhinhos Maria e Oliveira, depois Fundação Maria e Oliveira, Lojas (latoaria, ferragens, salsicharia, taberna no piso inferior da Ala

Norte), Armazéns, Residências particulares, Patriarcado – Serviços Paroquiais (incluindo Serviços Religiosos e Catequese), ADEPA – Associação Para a Defesa e

Valorização do Património Cultural da Região de Alcobaça, Biblioteca Municipal, Corpo Nacional de Escutas, Ensino Secundário, Associação de Comandos,

Viveiro, Depósito, Galeria e Museu, Serviços Administrativos do IPPC/IPPAR (Institutos Patrimoniais), etc., etc.”.

TAVARES, José Pedro Duarte – Linhas Gerais do Sistema Hidráulico Cisterciense em Alcobaça. Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, A Oeste da Serra

dos Candeeiros. Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça. 2001, p. 102.
3 TEIXEIRA, Luís Manuel – Dicionário Ilustrado de Belas-Artes. Lisboa: Editorial Presença. 1985, p. 63.
4 BRANCO, J. Paz – Manual do Pedreiro. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, M-3. 1981, p. 139.
5 SEGURADO, João Emílio dos Santos – Trabalhos de Carpintaria Civil. Biblioteca de Instrução Profissional. Lisboa: Livraria Bertrand, Oitava Edição,

Revista. s/d, pp. 221-222.
6 A execução da obra de recuperação desta cobertura foi acompanhada pela nossa colega Eng.ª Lúcia Gonçalves de Brito.
7 CHICÓ, Mário T.; NOVAIS, Mário – A Arquitectura Gótica em Portugal. Lisboa: Editorial Sul, Limitada. 1954, p. 41.
8 e 9 GUSMÃO, Artur – A Real Abadia de Alcobaça. Estudo Histórico-Arqueológico. Lisboa: Editora Ulisseia, Limitada. MCMXLVIII, pp. 84, 95.
10 O trabalho de seleccionar os caibros em mau estado de conservação foi, no início, tarefa difícil de fazer entender ao senhor Germano, excelente

pessoa e brioso encarregado de obra. Na sua perspectiva havia que substituir, a eito, todos os caibros, não só por facilitar o avanço dos trabalhos

como também por poderem ser colocados com maior afastamento entre eles, a sua colocação deixar de ser sobreposta e tudo isto seria executado

sem agravamento de preço. Quando concluídos todos os trabalhos envolvidos na recuperação desta magnífica cobertura a empresa mereceu um

louvor por escrito, dado na altura pelo então Director da Direcção Regional de Lisboa, Eng.º Artur Mendes de Magalhães.
11 COCHERIL, Dom Maur – Alcobaça. Abadia Cisterciense de Portugal. Colecção presenças da imagem. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1989, p. 42.
12 Quando retirámos o cata-vento para se proceder à sua reparação fomos abordados por um cidadão que nos alertava para a falta que lhe fazia o

cata-vento e inquiria da nossa intenção ao tê-lo retirado.
13 GUSMÃO, Artur – A Real Abadia de Alcobaça. Estudo Histórico-Arqueológico. Lisboa: Editora Ulisseia, Limitada. MCMXLVIII, p. 91.
14 A título de curiosidade dir-se-á que, nos trabalhos de remoção da telha da cobertura da Ala Sul, encontrámos três ou quatro cobras que

apanhámos, ou melhor que apanhou o senhor Manuel, e voltámos de novo a colocá-las na cobertura. Esta decisão prendeu-se com a observação da

limpeza que a referida cobertura apresentava e a que seguramente as cobras não seriam estranhas.

Bibliografia

ALCOCK, N. W., BARLEY, M. W., DIXON, P. W. and MEESON, R. A. – Recording Timber-Framed Building: an illustrated glossary. Practical Handbooks in

Archaeology, n.º 5. London: Council for British Archaeology. 1989.

BRANCO, J. Paz – Manual do Pedreiro. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, M-3. 1981.

– Mise en Oeuvre du Plomb en Couverture. Fontenay-sous-Bois: Centre d’information du plomb. Não editado.

COCHERIL, Dom Maur – Alcobaça. Abadia Cisterciense de Portugal. Colecção presenças da imagem. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1989.

CHICÓ, Mário T., NOVAIS, Mário – A Arquitectura Gótica em Portugal. Lisboa: Editorial Sul, Limitada. 1954.

– Coberturas de Edifícios. Curso de Promoção Profissional, 516. Lisboa: MOP/Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 1976.

– La Cubierta. Curso de Rehabilitacion, 6. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 1985.

FERREIRA, Maria Augusta Lage Pablo da Trindade – Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Lisboa: ELO – Publicidade Artes Gráficas, Limitada. 1987.

GUSMÃO, Artur – A Real Abadia de Alcobaça. Estudo Histórico-Arqueológico. Lisboa: Editora Ulisseia, Limitada. MCMXLVIII.

HANDISYDE, Cecil – Detalles Cotidianos. Manuales AJ. Madrid: H. Blume Ediciones. 1978.

NATIVIDADE, Joaquim Vieira – O Mosteiro de Alcobaça. Notas Históricas – A Igreja – Os Túmulos – O Mosteiro. Obras Várias, II, Edição da Comissão

Promotora das Cerimónias Comemorativas do I Aniversário da Morte do Prof. J. Vieira Natividade. Alcobaça: Tip. Alcobacense, Limitada. s/d.

SANTOS, Frei Manoel dos – Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça. Alcobaça: Alcobaciana, 3, 1979.

SEGURADO, João Emílio dos Santos – Materiais de Construção. Biblioteca de Instrução Profissional. Lisboa: Livraria Bertrand, Quinta Edição, Actualizada. s/d.

SEGURADO, João Emílio dos Santos – Trabalhos de Carpintaria Civil. Biblioteca de Instrução Profissional. Lisboa: Livraria Bertrand, Oitava Edição, Revista. s/d.

SEGURADO, João Emílio dos Santos – Acabamentos das Construções. Biblioteca de Instrução Profissional. Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand. s/d.

TAVARES, José Pedro Duarte – Linhas Gerais do Sistema Hidráulico Cisterciense em Alcobaça. Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, A Oeste da Serra

dos Candeeiros. Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça. 2001.

TEIXEIRA, Luís Manuel – Dicionário Ilustrado de Belas-Artes. Lisboa: Editorial Presença. 1985.

TOMAM, Rolf – El Gótico. Arquitectura, Escultura, Pintura. Oldenburg: Konemann. 1999.



Mosteiro é a casa do monge, aquele que se 

propôs a uma vida religiosa comunitária contem-

plativa, de recolhimento e ascese, solidamente

estruturada em torno do preceito da obediência

regulada por uma regra e governada por um

abade.

“Escola ao serviço do Senhor”,  como diz

São Bento no prólogo da sua Regra1, o mosteiro,

para além de uma instituição espiritual era

também um espaço físico, construído numa

dinâmica de auto-suficiência material e com

uma estrutura funcional muito bem definida,

de forma a ter no interior da sua cerca, para

além dos edifícios monásticos, tudo o neces-

sário: “água, moinho, horta, oficina onde se

exerçam os diversos ofícios, a fim de que os

monges não tenham necessidade de andar

lá por fora, o que não é nada conveniente para

as suas almas”2.

O Mosteiro de São Martinho de Tibães, antiga Casa

Mãe da “Congregação dos Monges Negros de 

São Bento dos Reinos de Portugal”, localiza-se na

região norte de Portugal, a seis quilómetros a noroeste

da cidade de Braga, na freguesia de Mire de Tibães.

Foi casa de monges desde o tempo longínquo da

Reconquista e dele nos fala o documento da doação

que Boa Gonçalves fez à Sé de Braga, em 1077, da

sexta parte dos bens que possuía em Tibães onde “est

fundata ipsa villa prope alveum Cadavo et est in loco

de ipsa villa ubi modo fundato est monasterio”3.

A partir de 1080, por acção de Paio Guterres da Silva,

principal membro da família patronal do mosteiro e

maiorino de Afonso VI, é reedificado e adopta a regra

beneditina, que só terá entrado na Península Ibérica

depois do Concílio de Coyanza (1050-1055). 

Ao papel do Mosteiro de Tibães, na difusão dos novos

usos monásticos de Cluny e da liturgia romana, se deve

ligar o importante benefício, dado por D. Henrique,
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expresso na doação das extensas terras adjacentes ao

mosteiro e na outorga, em 1110, da Carta de Couto

de Tibães. Atitude tomada, também, por D. Afonso

Henriques que, ao Mosteiro de Tibães, fará a con-

cessão de mais dois coutos: o de Mendo ou Estela e o

de São Salvador de Donim4.

Os benefícios de ser Senhor de Coutos, onde podia

exercer justiça, tutelar as actividades económicas,

administrar o território do ponto de vista civil e militar 

e cobrar multas, taxas e serviços, aliados à acumulação

de grandes quantidades de bens móveis e imóveis,

provenientes de doações, legados, compras e escambos,

transformaram o Mosteiro de Tibães num dos mais

ricos e prestigiados mosteiros da Arquidiocese de Braga.

A crise demográfica e económica que, a partir de

meados do século XIV, se instalou em Portugal veio

reflectir-se, duramente, na vida monástica. Uma

população escassa e rarefeita, debilitada por fome e

epidemias, abandona os campos, faz baixar as dízimas

e as rendas, cerceando os rendimentos dos mosteiros

que, inversamente, vêm aumentar os patronos e as

obrigações a pagar. Com a decadência material,

instala-se a espiritual, revelando-se a indisciplina, a

falta de observância, a relaxação e o vício.

O Mosteiro de Tibães não foi excepção. D. António de

Sá, comendatário entre 1530-1550, consciente da crise

que o mosteiro atravessava, entrou “a reparar o que

podia servir, mandou fazer hum dormitorio onde

recolheo os Monges mandou fazer noviciado, e todas 

as mais offecinas necessarias para hua comonidade 

viver e governarse sem falta dentro da Clauzura”5,

e transformou-o no mosteiro que aparece transcrito no

tombo de 14 de Junho de 15556: “Primeiramente o

corpo do mosteiro em si he muito antigo he desquadria,

e tem a quapela mor abobodada, he hum coro allto

com suas quadeyras de bordo, e junto a elle huma tore

de synos e quasa de relogyo [...].

Loguo junto ao mosteiro contra ho sull tem suas claustras

alltas he baixas e no meo huma fonte de marmore honde

vem ter a agoa da fonte do paraiso [...]; o redor das ditas

claustras estão as quasas habaçiaes, dormitorio dos monges

do dito mosteiro, quasa de quapitolo, refeytorio, enfer[fl. 7]

marya e de livraria e cozinha, he isto em çima no sobrado,

he em baixo samcrestia, çeleyros he adegas he outras

quasaas que tudo se fecha da portaria para dentro.
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Da portaria afora esta hum pateo grande honde esta

huma tore velha com suas quasarias contra o sull, he no

mesmo pateo contra ho mar tres quasaas, das quaes

huma serve de osped he outra de lagar he outra

destrebarya o quall patyo com suas quasaas se fecha

com duas portas fronhas grandes, norte e sull; He loguo

saindo do dito patyo pera o norte esta o tereyro ate as

portas do dito mosteiro, he loguo abaixo na saida do dito

mosteiro outra quasa terea que serve de lagar he mais

abaixo outra de forno com huma quozinha dentro, e

loguo pera baixo contra o norte peguado a estam tres

quasaas que ora servem de curays de boyes he outro

gado [fl. 7v] meudo, he de fronte destas quasas da parte

do mar hum palheiro com quatro cortes.

Huma cerqua grande que çerqua todo o dito mosteiro

he aposentos e começa as portas do dito mosteiro he

vem aquabar no mesmo mosteiro por outra parte, ha

quall tem dentro em sy loguo junto das quasas do

patyo contra ho poente hum larangall grande he

pumar, tem mais huma horta que se regua toda com

ha agoa de hum tanque novo que ora se fez, he

grandes pumares abaixo da dita horta contra ho

levante he hum larangall junto as quasas abaçyaes de

fronte das janellas; Tem mais dentro na dita çerqua

hum pividal quastanho honde esta a dita fonte do

parayso, he contra ho naçente hum holivall he outro

contra ho sull, dous bacelos novos he huma vinha

grande de fronte das ditas quasaas abaçyaees que core

contra ho norte, onde outrosy estão duas latas, he o

quampo da ouricosa de baixo e outro chamado da

ouricosa de çima com suas augoas que tem ho dito

asento e quampos que saee da fonte [fl. 8] dos hanjos

que antiguamente se chamava do seyxo que ora o dito

Senhor Bispo tirou he louve? a este mosteiro, he ha

augoa de augoa levada, he a da dita fonte do parayso,

he da fonte santa que nasce debaixo de humas

aveleyras, e da fonte do soverall que se ajunta com

outra fonte loguo abaixo della he vay ter aos quampos

do moinho que sam do dito asento.

Loguo de fronte do dito mosteiro contra o poente, tem

o dito asento outra çerqua dentro da quall esta huma

vinha grande que se chama há vinha do paço e dous

quampos chamados do moinho de baixo e moinho de

çima, mais hum quampinho que se chama da eyra que

tem devesas de sovereiros he quarvalhos [...]”.
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Apesar de meritórias, as medidas implantadas por 

D. António de Sá não foram suficientes para disciplinar

a comunidade e melhorar o temporal do mosteiro. 

A mudança viria apenas a acontecer, após o Concílio

de Trento, em 1566, quando o Papa Pio V, na Bula 

In Eminenti erige a “Congregação dos Monges Negros

de São Bento dos Reinos de Portugal” e Frei Pedro 

de Chaves é nomeado, em 1569, pelo Cardeal 

D. Henrique, por dez anos, Abade Geral e Abade

de Tibães e o mosteiro é escolhido para cabeça da

Congregação.

É neste momento que tudo vai mudar para o velho

edifício românico/gótico de Tibães. As novas funções

que passará a desempenhar, a dimensão simbólica 

que lhe é exigida e a imagem que se pretende 

que transmita e vincule, vão ditar o programa arqui-

tectónico e estético do novo conjunto monástico,

que se materializa, a partir de 1628, na construção da

nova igreja – em estilo maneirista tardio – e dos

claustros do Refeitório e do Cemitério. Expandindo o

edificado, chamando os melhores artistas – arqui-

tectos, mestres e artífices – levantam imponentemente

e decoram com riquíssima decoração barroca novas

alas para norte, poente e sul. É neste novo edifício que

instalam a portaria e portão dos carros, a sala do

recibo, a sala da ouvidoria e galeria dos gerais, a

hospedaria e secretas, a sala do capítulo, a livraria e

dormitório e também as zonas de serviço como a

cavalariça, a estrebaria, os palheiros, a adega e o lagar.

A partir de 1725, reordenando a vertente norte do

Monte de São Gens, reorganizam a Cerca que, com

princípios estéticos e paisagísticos para elevação do

espírito e de ordem económica para rentabilidade das

terras, transformam num belíssimo jardim barroco,

dotando-a de importante rede hidraúlica, campos

drenados e arroteados, hortas, pomares e ramadas,

moinhos e engenhos, fontes, escadório e lago. 

Assim, na imponência dos espaços, na beleza das

formas arquitectónicas, na riqueza da decoração, no

equilíbrio e harmonia do conjunto, o Mosteiro de

83

CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES C A D E R N O

2. Igreja
Arquivo MSMT/Luís F. Alves

3. Sacristia
Arquivo MSMT/Carlos Pombo

4. Capela de Santa Gertrudes.
Painel em talha da Imposição
do hábito de Santa Gertrudes,
século XVIII

Arquivo MSMT/Luís F. Alves



Tibães era de facto aquele “monumento luminoso de

sabedoria antiga e cristã” de que nos fala Bossuet e

que a Memória Paroquial7 de 1758 confirma: [...] está

situado na costa do monte de S. Gens ao Norte, em

huma dilatada planicie, delicioza pellos arvoredos de

que se veste e fertillissima pella quantidade de agoas

com que se rega. A igreja he fermoza e de huma so

nave. Tem duas torres com seis sinos [...] a capela mor

[...] e huma das mais formozas e bem trassadas, que se

admirão na Provincia do Minho. [...]. A sanchristia

e coro conrespondem na grandeza e aseyo ao templo

de que sam partes; porque os Reverendissimos DD.

Abbades deste Mosteiro e Geraes da Congregação tem

eficasmente cuidado em que esta caza seja a norma

não só da observancia para a mais congregação, se

não da liberalidade com que se deve attender aos

sagrados templos em Ordem ao culto divino.

A planta do Mosteyro he tão bem edeada que forma

quaize hum quadro perfeito. Neste se incluem seis

claustros, que pella sua prefeição, e abundancia de

agoas se fazem vistozos. O primeyro he junto da igreja

e serve juntamente de simiterio aos monges. 

O segundo corre com o refeitorio, e há em ambos

flores, murtas e varios arbustos de estimação. 

O terceyro he junto da portaria, cujas janellas cahem

sobre elle; o quarto que lhe corresponde forma hum

dos lados do noviciado e curistado. O quinto faz outro

lado ao noviciado [fl. 4v ] e o sexto e ultimo fica

dominado das janellas dos cubicullos, em que vivem os

Reverendissimos actual e exgeraes. As officinas do

Mosteyro sam nobres pella prefeicão com que se

achão reedificadas, sobre a grandeza com que se lhes

deu principio porem as de mayor estimação são as

cazas de capitullo da comunidade e a caza da livraria

espasoza e bem completa com a multidão de muitos

e excelentes volumes. A caza em que se celebrão os

capitollos geraes he a pessa de mayor estimação que

tem este Mosteiro, porque he soberba na sua

grandeza e magestoza pello primor e adorno com

que se veste, dando aconhecer a elegante pintura,

quaes forão os dous monges reformadores desta

Congregação, e os Geraes que se lhe socederão athe

o anno prezente de 1758.

A horta do Mosteyro he a mais vistoza que se acha na

Provincia do Minho, porque não somente se reparte com

muitas e fermozas ruas em que há terrenos dilatados 

e cheyos de pumares e de fructos, senão que com

abundancia de agoas fertilliza as plantas que servem 

de conservação para a vida ou recreação ao gosto. As

muitas fontes que se encontrão em varios paseyos desta

grande horta, a fazem estimavel e dellicioza. Alguns

planos, em que há jardins de mimo e bom gosto

convidão suavemente a todos, a que empreguem com

agrado os olhos em a excellencia de huma obra a que se

atendeu sem reparo as dificuldades, [fl. 5] que houve em

transformar em deliciozo jardim a rrusticidade de todo

hum monte. As repetidas fontes que acompanhão esta

dillatada subida athe mais alto do monte são tam

perfeitas, bem ideadas e abundantes de agoa que

servem de encanto aos sentidos. Em cada huma se ve

sua figura que em admiravens estatuas significão 

as virtudes theologaes, cardeaes e outras. O mais alto 

do monte esta coroado com hum jardim de mayor

grandeza, e para ultimo complemento desta dilatada e

primoroza cerca há no mesmo jardim huma capella

dedicada a Nosso Padre São Bento, ainda que pequena

tam estimavel pella sua perfeição e perciozidade que

bem mostra se dezafogou o animo de quem a erigio sem

algum reparo na despeza. Emfim sendo delicioza toda

esta cerca pellos pumares, flores, fruitos, fontes e agoas
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5. Sala do Capítulo
Arquivo MSMT/Luís F. Alves



com que se enriquese, adorna e rega, he tambem

agradavel pella dillatada vista que estende athe as

montanhas do Jares e cidade de Braga e sobre as

fermozas ribeyras que acompanhão as marges dos rios

Homem e Cadavo”.

A este espaço mudaram-lhe, os homens, em 1834, o uso.

Com a extinção das ordens religiosas, o mosteiro é

encerrado e os seus bens vendidos em hasta pública até

ao ano de 1864, altura em que o edifício conventual foi

comprado por particulares. Desafectado das suas

funções, com excepção das religiosas desempenhadas

pela Igreja Paroquial de Mire de Tibães, o Mosteiro de

São Martinho de Tibães virá a sofrer, sobretudo a partir

dos anos 70 do século passado, a delapidação do seu

património nuclear e a viver tempos de ruína e abandono.

Adquirida, a parte privada, pelo Estado português

em 1986, logo se iniciou um projecto de recuperação

que, através das obras “de salvação” prioritárias e da

realização de trabalhos e medidas de salvaguarda no

edifício e na Cerca, deu os seus frutos permitindo

abrilo à fruição pública, dinamizá-lo culturalmente e

conceber o seu reuso. 

Assente em dois grandes princípios – o reuso do

mosteiro é o garante da sua sobrevivência patrimonial

e a sua recuperação passa pela conservação da

memória e do espírito do lugar – o programa para a

reutilização do mosteiro foi ganhando forma à medida

que se ia sedimentando o conhecimento profundo do

espaço, da sua história e do homem que o viveu.

Assim, mantendo ou afectando-o a “velhos” usos e

reafectando-o a novos, a reutilização do Mosteiro de

São Martinho de Tibães compreende as existências de:

• Igreja reabilitada, aberta ao culto;

• Comunidade monástica ou religiosa e hospedaria,

que não só devolverá o sentido e a antiga função de

uso do mosteiro, como contribuirá para a sua dinâmica

religiosa, social e cultural; 

• Museu, entendido à luz da noção de “museu”, pro-

veniente do ICOM, com os parâmetros – cumprimento

da função social; observância dos cuidados de preser-

vação e de valorização das colecções e dos acervos;

condições de sustentabilidade – que desenvolve a sua

actividade à volta de três grandes valências operacionais:

1. Os percursos de espaços reabilitados que visam

proporcionar a leitura do Mosteiro enquanto monu-

mento, o conhecimento do seu património e da história

da sua comunidade, incluirão alguns espaços encenados

museologicamente em termos de interpretação do

universo monástico e de valorização e reintegração do

espólio alienado ou “de substituição”.

2. O Centro de Documentação, suporte e motor das

actividades museológicas e base histórica e científica

dos trabalhos de recuperação, conservação e restauro

a efectuar, versará duas realidades concretas tradu-

zidas em duas unidades principais:

• o estudo e pesquisa das ordens monásticas, com

especial incidência relativamente à Ordem de 

São Bento e suas sucedâneas;

• o estudo e pesquisa na área dos jardins e sítios

históricos.

3. As oficinas especializadas na conservação e restauro

da talha e do azulejo e na recuperação de jardins his-

tóricos apoiarão a recuperação/manutenção da Cerca,

os trabalhos de conservação e restauro da talha e do

azulejo do Mosteiro de Tibães e poderão funcionar como

centros de apoio ao “pequeno” património da região.

Terminamos lembrando a opinião de Renato Bonelli

quando defende que toda a intervenção constitui um

caso em si, não reduzida a categorias, nem sujeita a

regras fixas nem a nenhum tipo de dogmas e que será

o próprio monumento, cuidadosamente investigado

com sensibilidade histórica-crítica e competência

técnica, que apontará ao responsável pela intervenção

o caminho mais correcto que deve adoptar.
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ACerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães,

hoje entendida como um Jardim Histórico,

começou por certo a ser modelada há 6000 anos

quando a sua mata climácica começa a perder os

estratos arbustivos e subarbustivos proporcionando

pastagens aos animais e clareiras aos homens.

Exceptua-se toda a área que veio a formar os campos

da Ouriçosa e do Passal. Estas mantiveram a mata

climácica ribeirinha, pois só nos séculos XVIII e XIX os

monges, numa grande campanha de conquista de

terras para cultivo, drenaram todas as áreas associadas

às linhas de água.

O mais antigo dado da ocupação humana, registada

pelas escavações arqueológicas que encontraram

vestígios da Idade do Bronze, apareceu na pequena

colina onde se localiza a Capelinha de São Bento. Pelas

crónicas beneditinas sabemos que no século XVII perto

desta capelinha existiam velhos sobreiros com tronco

tão grosso que três homens não chegavam para os

abraçar e que toda esta grande mata pertenceria à

quinta do rei Teodomiro ou Ramiro que a teria doado

ao mosteiro. Falam também as crónicas de um homem

que ia caçar gralhas passando de árvore em árvore.

Nos séculos que se seguiram o pequeno cenóbio

transformou-se num mosteiro rodeado de hortas,

pomares, laranjais, campos, soutos e matas, alargando

os seus domínios até ao rio Cávado.

Os seguidores de São Bento na sua forma de viver em

consonância com a natureza, ao localizarem os seus

mosteiros em sítios ermos ou sobranceiros a agrega-

dos populacionais, transmitindo-lhes as técnicas de

arroteamento e granjeio; ao plantarem milhares de

árvores, sobretudo castanheiros, sobreiros e carvalhos;

ao plantarem olivais, vinhas e pomares e ao incremen-

tarem novas culturas, que exigiram um eficiente sistema

de condução e distribuição de água, foram um

importante pólo ordenador da paisagem do norte de

Portugal até ao século XIX, que subsistiu até ao século XX.

As terras do mosteiro eram muradas para “proibir os

muitos furtos da lenha” e “os danos que faziam os

gados”. Os muros começaram por envolver os terre-

nos mais próximos da “Cerca Pequena”, mais tarde

“...meteu-se dentro muita terra bravia...” e fez-se a

“Cerca Grande”. Este muro, com mais de três metros

de altura, é o que ainda hoje delimita a Cerca com

quarenta hectares.

Na Cerca Pequena, que englobava as Hortas, os

Pomares, a Casa do Hortelão, a Capel inha de 

São Bento, as fontes das Aveleiras, dos Tornos e do

Pevidal, os monges, no século XVIII, associando o poder

económico à estética barroca, marcante nas obras em

curso no novo edifício conventual, implantaram eixos

formados por sebes de buxo, muros brancos e

caminhos ensombrados por ramadas que direccio-
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navam o espaço para as seguintes áreas: um ponto

de água, enquadrado por majestosa fonte ou tanque

de pedra lavrada; um percurso pela mata, onde a

exuberância da vegetação surpreende; uma “rua das

fontes” ou escadório onde, através de uma sucessão

de fontes trabalhadas, intercaladas por escadas e

patamares lajeados, contrastavam nas suas cores e

doirados com os pomares envolventes, sobe até ao

Jardim e Capelinha de São Bento. A estrutura deste

espaço chegou até nós e com vestígios de buxos,

rebocos, ramadas e fontes.

Por jardins do Mosteiro de Tibães estavam designados,

no século XVIII, os espaços do Claustro do Cemitério, do

Claustro do Refeitório, Jardim de São João, Jardim da

Capelinha de São Bento, Jardim do Jericó e Jardim do

Banco. Estes espaços eram trabalhados pelo hortelão

que cuidava também dos alegretes do Passadiço e do

Pátio do Galo. Os canteiros eram contidos por sebes 

de buxo ou por cantaria de granito. Vinda de diversas

minas, a indispensável água chegava até estes locais

por uma elaborada rede de alcatruzes de barro,

caleiros de pedra e canos de chumbo que dotavam as
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2. Laranjal
Arquivo MSMT/Luís F. Alves

3. Muro da Cerca e uveira
Arquivo MSMT/Luís F. Alves

4. Jardim da Capela de 
São Bento, final do século XIX

Fototeca Museu Nogueira da Silva, UM

5. Claustro do Cemitério
Arquivo MSMT/Jorge Inácio
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6. Escadório
Arquivo MSMT/Luís F. Alves

7. Escadório
Arquivo MSMT/Luís F. Alves



fontes do elemento necessário a toda uma encenação

barroca. Esta corrente estética, que trata o espaço de

modo a criar ilusões, mostrar grandeza e deslum-

bramento e onde a arquitectura se molda à paisagem,

foi ilustrada em Portugal pelo escadório.

A Capelinha de São Bento servida, já em 1632, por

um caminho que para aí se dirigia desde as hortas do

mosteiro, é reformulada em 1652. Assiste depois à

transformação dos terrenos envolventes no triénio de

1725-1727: “...deu-se nova forma a todo o monte

de S. Bento pois tudo o que dantes eram árvores

agrestes se reduziu a pomar e se fizeram os socalcos

de pedra e cal e curiosamente pintados...”. Nesta

altura é feito o jardim da capelinha e o tanque dos

viveiros do qual “há-de sair água para sete fontes

que hão-de vir pelo caminho abaixo e já ficam

principiados os lugares para duas fontes”. No fundo

do caminho é construída a Fonte de São Beda, que

em 1731 é mudada para nascente. Em 1728-1731

“acabou-se na cerca a capela do N.P.S. Bento, os

jardins e as duas fontes”.

Com Frei Manuel dos Serafins (1731-1734) fizeram-se

as outras cinco fontes, e um chafariz de chuveiros. 

No ano de 1731, no livro das obras, há referência ao

pagamento das “Plantas das Fontes” e, em 1732,

regista-se a compra de “dois litros de ouro para dourar

os remates dos chafarizes”. A um barrista de Braga são

encomendadas as figuras das virtudes: Prudência;

Justiça; Fortaleza; Temperança; Fé; Esperança e

Caridade que, encimando cada fonte, conferem ale-

goricamente sentido à subida até à Capelinha de

São Bento. Com elas estava concluído o Escadório de

Tibães.

Em 1716, os monges fazem “um grande átrio de

pedra no mesmo andar do ante Capítulo Geral com
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8. Caixa de derivação de águas
Arquivo MSMT/M. João Dias Costa

9. Jardim de São João
Arquivo MSMT/Jorge Inácio



uma fonte de bela arquitectura” – o Pátio do Galo.

Modificada em 1728 de tal forma que “dela se vêem

as hortas e pomares que não se viam dantes pelo que

nela estava ser demasiado larga e tomar toda a vista“.

“Todo o artefacto que ali estava” foi para a horta para

o lugar da Fonte dos Tornos, formando a Fonte de 

São Bento, enquadrando-a por um “pátio e assentos

de pedra lavrada e adiante um formoso tanque ou

viveiro guarnecido com quatro figuras todas bem feitas

e pintadas”. Ficava assim rematado, a poente, o eixo

que começando na Fonte de São Beda apresentava o

Escadório a meio.

Outro espaço animado pela água é o “Passadiço ou

varanda descoberta com uma fonte no meio e ale-

gretes pelos lados”. Foi mandado fazer em 1731, ao

mesmo tempo que o Jardim de São João, “jardim alto

que terraplenou e ladrilhou de esquadria e da mesma

forma a arquitectura dos canteiros e belo chafariz”.

Este jardim, emoldurado pelo edifício e passadiço, não

teria uma função de lazer, mas sim a de proporcionar

um belo cenário a quem entrava pela porta dos carros

ou se abeirava das janelas. Este espaço estava a ser

concluído em 1734, quando se compraram tintas para

pintar o São João e “oito litros de ouro para o chafariz”.

Porém, os espaços mais cuidados pelo hortelão eram

os claustros, uma vez que, obrigatoriamente, todos os

dias os monges o usavam. Os claustros eram lajeados,

tinham canteiros com bolinas e cravinas e um chafariz

no meio. As primeiras referências a obras são as do

Claustro do Refeitório, no triénio 1614-1617, agora

em ruínas. Em 1655, o do Cemitério era “lajeado, com

onze canteiros em roda, todo guarnecido de azulejos”.

Existe ainda a referência a “uma palmeira que igualava

os telhados”, em 1750. Actualmente tem quatro

grandes canteiros e quatro alegretes mantendo o

chafariz no meio, acompanhado pela história de 

São Bento de Núrsia nos azulejos setecentistas.

A última grande intervenção ainda visível, ao nível 

do construído, na Cerca do Mosteiro, foi o Lago.

Erguido entre 1795-1798 “por não haverem águas

suficientes para o engenho de serra trabalhar”, no

local onde existia a Fonte das Aveleiras, é “de cantaria

em volta”. A sua forma elíptica remete-nos para o

barroco final. Alimentado pelas águas de cinco minas,

este potencial energético fazia funcionar, além do

engenho de serrar madeira, três moinhos e um

engenho de azeite. 

Os engenhos e moinhos reflectem a importância da

transformação dos produtos agrícolas e florestais.

Recordemos que o suporte económico dos Beneditinos

para todas as intervenções operadas nos séculos XVII e XVIII

foi a criação e gestão eficiente da estrutura agrícola.
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Com o governo liberal e a política de extinção das

ordens religiosas foi encerrado, em 1834, o Mosteiro

de São Martinho de Tibães. Uma parte do edifício e da

Cerca, o Passal, ficaram em uso da paróquia. O resto

da Cerca e o edifício não foram vendidos em conjunto,

tendo sido a Cerca vendida a José António da Silva 

em 1838 e o edifício, em 1864, a António Moura

Monteiro. Por algum acaso, em 1882, a Cerca e os

edifícios do mosteiro já pertenciam ao mesmo dono, o

Comendador José António Vieira Marques. 

Durante cem anos a Cerca foi mantida como uma

quinta de recreio e das suas belezas nos falam revistas,

jornais e gentes. Não deixou por isso de sofrer alte-

rações que, exceptuando a exploração do volfrâmio

em 1945, que destruiu os socalcos dos pomares de 

São Bento, mantiveram a estrutura da cerca conventual.

Quando a agricultura deixou de ser rentável, e não

existiam outros fundos, tudo ficou ao abandono.

O Mosteiro de Tibães acabou por ser adquirido, em 1986,

pelo Estado português que o afectou ao IPPC, actual

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

A recuperação da Cerca visa o conhecimento,

a preservação e a fruição patrimonial

Em 1987, o IPPC, consciente de ter a seu cargo Jardins

Históricos que necessitam de projectos de recuperação,

assinou um protocolo com a Associação Portuguesa
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dos Arquitectos Paisagistas, de modo a assegurar uma

acção concertada de intervenção. É então formada

uma equipa de arquitectos paisagistas seniores que

apoiarão os recém-licenciados a trabalhar nos jardins.

Tendo a parte técnica garantida, foi então necessário

formar mão-de-obra especializada, para isso foram

criados cursos de jardineiros. O Mosteiro de Tibães,

que incluía uma cerca classificada e já referenciada

como de grande interesse pelo Arq.to Paisagista Ilídio

de Araújo, no seu livro Arte Paisagista e Arte dos

Jardins em Portugal, de 1962, é assim escolhido como

um dos casos a intervir.

O processo de recuperação da Cerca do Mosteiro de

São Martinho de Tibães tem demonstrado que a

recuperação de um jardim necessita de um profundo

conhecimento deste. Conhecimento que não se limita

aos levantamentos históricos, cartográficos e botâ-

nicos, nem tão-pouco à caracterização dos vários

sistemas e elementos, mas passa, sobretudo, pela

vivência com o jardim. É este contacto íntimo que nos

permite gerir o espaço, ponderar e optar por este ou

aquele processo técnico, por esta ou aquela árvore...

Nunca a Cerca será como nos séculos XVII, XVIII e XIX ou

mesmo princípios do XX. O que se tem pretendido com

este projecto de recuperação é dar liberdade, uma

infinita liberdade, a quem se passeia na Cerca e que,

munido de toda a informação possível, faça para si a

sua Cerca. Só assim o espaço é apropriado por cada

um que o visitar, o que também contribui para a sua

preservação, pois cada visitante fica seu defensor. 

É este o espírito de recuperação, que não implica uma

inércia romântica, mas um trabalho constante, para

que a Cerca nos eleve o espírito e nos faça sorrir com

a natureza.

Em 1987, quando começámos a trabalhar, tudo eram

silvas, entulhos, aterros, mimosas, buracos e lixo. Mas

a estrutura da Cerca estava ali! Eram os restos de buxo

que formavam alinhamentos interrompidos por

castanheiros e acácias; eram os taludes que escondiam

os muros; era a água que corria por todo o lado. Por

entre o arvoredo vislumbravam-se as fontes sem água

e, subindo a encosta, lá estava o escadório.

A possibilidade de recrutar trabalhadores por entre os

agricultores locais associados aos alunos e mestres do
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curso de jardinagem, possibilitou um trabalho de

campo contínuo de conhecimento do terreno, ao

mesmo tempo que nos manuscritos se colhiam as

referências às obras no edifício e na Cerca. No primeiro

ano foi definida uma metodologia de intervenção que

passava pelo controlo das águas, seu aproveitamento e

condução, por medidas de protecção contra o incêndio

e de sustentação da degradação, quer de estruturas

inertes, quer vegetais e, ainda, pelo enquadramento de

visitantes. Iniciavam-se assim as acções de salvaguarda

e divulgação, acção esta muito importante na recupe-

ração pois cria sinergias que confluem para um maior

conhecimento.

À medida que iam aparecendo, nas limpezas, os

caminhos, aquedutos, minas, fontes e muros descritos

nos manuscritos, foram definidas quatro zonas na

Cerca: os jardins; a zona agrícola – compreendendo as

hortas e pomares em socalcos, o laranjal, o olival e as

vinhas; a zona da mata – toda a área de mata inclusa

nos muros da Cerca; e as zonas em propriedade e/ou

uso privado. A “Ouriçosa” e o “Passal”, devido ao seu

estatuto privado, não são geridas por nós.

Para cada zona e subzona foram delineadas acções de

gestão que permitiram a sua salvaguarda e posterior

recuperação, possibilitam um estudo contínuo e criam

condições para a introdução do visitante, com o

mínimo de degradação possível. 

A elaboração de uma carta de ponderação dos espaços

revelou-se um importante instrumento de trabalho,

pois foi atribuído ao Núcleo Central da Cerca, jardins e

zona agrícola, o mesmo valor que à igreja do Mosteiro,

contribuindo assim para o seu real entendimento e

confirmação do seu valor. 

A procura e o conhecimento levaram à interrogação 

do uso e possibi l itaram a abertura a todos os 

que quisessem partilhar a descoberta e questionar 

o futuro do Mosteiro. O universo aumentou com o

conhecimento, a equipa cresceu com as exigências,

pluridisciplinares, formações diferentes dão leituras,

valores, interpretações diferentes; é esta multiplicidade

de olhares/leituras que enche/preenche o Mosteiro

vazio.

Passamos, agora, a referenciar algumas das inter-

venções, dividindo-as em unidades possíveis de iden-

tificação e de diferenciação.

Ligando todas as zonas está a água, o elemento mais

importante do jardim. Foi por ela que começaram os

estudos e trabalhos. A Cerca ocupa a encosta virada a

norte do monte de São Gens. Nesta formação xistosa,

a água é explorada através de minas, galerias que vão

encaminhando pequenos veios de água para uma

galeria principal que a transporta até à superfície do

terreno. Daqui, aquedutos aéreos e subterrâneos

conduzem-na até aos tanques, lago, fontes, moinhos e
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edifícios. A impossibilidade de controlar o caudal da

água, que sai continuamente das minas, associa à

captação de água uma eficiente drenagem desta. 

Apoiados por agricultores e mineiros da região,

localizámos as sete minas do Mosteiro e, novamente,

encaminhámos as águas. Sendo as águas de escor-

rência utilizadas nas parcelas exteriores à Cerca, teve

de se assegurar que este sistema, assim como o da

partilha da água do lago, continuasse a funcionar. 

As intervenções no circuito hidráulico passaram pelo

registo e por limpezas de minas, aquedutos, tanques,

fontes e lago. Sempre que não era possível pôr a

funcionar os aquedutos utilizaram-se, provisoriamente,

circuitos alternativos com tubos de plástico. Pretendeu-

-se, por um lado, salvaguardar os aquedutos de

contínuas reparações provisórias que permitiram agora

um estudo mais rigoroso da sua recuperação e, por

outro, estarem em funcionamento as fontes, nomea-

damente as do escadório.

Associada à reuti l ização do Mosteiro surge a

necessidade de fornecer água para o seu consumo.

Tendo como premissa que a utilização da água das

minas terá sempre como prioridade a animação da

Cerca e a rega dos campos agrícolas e jardins, segundo

as técnicas tradicionais, realizaram-se estudos hidro-

geológicos, de modo a fornecer água ao Mosteiro

a partir do lençol freático, localizado a 80 metros

de profundidade. Foram realizados dois furos que

abastecem os depósitos de 150 m3, que alimentam

dois anéis que envolvem o edifício, um com água de

consumo e outro ligado ao sistema de combate a

incêndios.

Foi também executada uma rede de esgotos e trata-

mento de águas residuais.

Em 1987, a vegetação demonstrava um crescimento

anárquico. A primeira etapa passou pelo reconhe-

cimento dos elementos estruturais, sua ponderação e

valorização. Foram tiradas as árvores que cresciam

dentro dos buxos, nos muros e nos caminhos a fim de

se poder entender a estrutura da Cerca. Foi definido

que não se coadunava a existência de mimosas (Acácia

melanoxylon) com a recuperação da Cerca, devido ao

seu forte poder de infestação. Todas as árvores de

fruto encontradas foram reproduzidas para posterior

estudo de variedades.

Devido ao facto de grande parte das hortas e pomares

terem deixado de ser exploradas há cerca de vinte e

cinco anos, e enquanto não se implantarem novos

pomares, hortas e laranjal, foram instalados prados

que, passados os três anos iniciais, passaram a ser

cultivados por agricultores da região, em regime de

comodato, mantendo-se assim o aspecto agrícola da

Cerca. Definiram-se as ramadas e uveiras a recuperar.

Conhecíamos os locais das ramadas setecentistas

e tínhamos vestígios das ramadas e uveiras mais

recentes. Por termos consciência que esta forma de

condução da vinha, que tanto caracterizava a paisa-

gem minhota, está a desaparecer, recuperámos as

ramadas existentes seguindo os métodos tradicionais

e utilizando ramadistas locais.

À medida que limpávamos o terreno, confrontávamo-

-nos com a fauna e a flora autóctone que aparecia 

e nos fez adequar as técnicas de intervenção para

permitir a manutenção das espécies. Deste modo,

ficaram por limpar zonas no pinhal, nicho dos coelhos,

alimento das raposas; não se usam os herbicidas para

preservar a violeta, a margarida, a prímula, o moran-

gueiro bravo e outros; mantiveram-se as heras nos

grandes carvalhos, nicho do ginete; dificultou-se o acesso

a vários espaços para não serem pisados cogumelos,

pequenos azevinhos, sobreiros e carvalhos. Está a ser

concluído o levantamento de toda a fauna e flora.

Após a limpeza, nos desaparecidos socalcos dos

pomares, atrás da Capela de São Bento, fomentou-se

a recuperação da mata climácica – associação do

carvalho do norte.

Na zona da mata que se apresentava muito pobre 

em espécies, e com grande infestação de mimosas, 

foi implementado um programa de controlo des-

tas apoiado por métodos culturais e químicos.

Paralelamente, foi executado um projecto de reflo-

restação que levou à plantação de mais de três mil

árvores, muitas delas vindas dos viveiros da Cerca,

repetindo o percurso dos monges que plantaram no

século XVII e cortaram no século XVIII.

Foram retiradas as árvores dos socalcos do lado

poente do Escadório. Permitiu-se assim, a quem se

encontra no Jardim da Capela de São Bento, usufruir

visualmente da paisagem. Tal opção não foi seguida

para o lado nascente pois nos dias de hoje, e
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contrariando os documentos antigos que nos dizem

que desse sítio se viam as torres e campanários das

igrejas de Braga, a paisagem está cheia de intrusões

visuais que perturbam a quietude do local.

Devido à abertura ao público desde o início dos

trabalhos, a vegetação mais significativa foi iden-

tificada, sensibilizando o visitante para o património

natural. Paralelamente, foram implementados dois

percursos na Cerca.

Quanto aos elementos construídos, fontes, lago,

escadas, muros, lajedos e calçada deu-se, numa

primeira fase, prioridade à contenção da sua

degradação. Posteriormente procedeu-se ao desenho

rigoroso das fontes, o que permitiu cartografar 

as diferentes patologias e obter uma base da

intervenção de restauro que está a ser realizada. 

A erosão dos socalcos e caminhos foi contida com

técnicas culturais e encaminhamento de águas. Todo o

muro exterior da Cerca foi recuperado. 

Os trabalhos que acabámos de descrever são o

resultado de um diálogo profícuo entre arquitectos

paisagistas, historiadores, arquitectos, restauradores,

canteiros, arqueólogos, biólogos, jardineiros, mineiros

e “mestres-de-obras”; foram orientados por uma

arquitecta paisagista e executados pelas diferentes

especialidades e por um grupo de indivíduos que

“formados” na agricultura tradicional foram

adquirindo sensibilidades e conhecimentos que os

permite actuar neste Jardim Histórico, que é a Cerca

do Mosteiro de São Martinho de Tibães. 

95

CONJUNTOS MONÁSTICOS – INTERVENÇÕES C A D E R N O



1. Palácio Nacional de Queluz. Vista para o Jardim de Malta
IPPAR/R. Gonçalves



A classificação do Património Paisagista

A nível institucional, a classificação patrimonial é um

dos instrumentos disponíveis para a protecção 

e conservação do património com valor histórico 

e cultural. Subjacente ao acto de classificação existe

um processo de avaliação cujo objectivo é o de

determinar o valor histórico e cultural de um

determinado bem e, de acordo com esse valor,

estipular o tipo de acções a desenvolver com vista 

à sua protecção e conservação. Na verdade, o

conhecimento e compreensão da existência de um

determinado bem cultural conduz de forma geral a

que se lhe atribua um determinado valor. São os

diferentes valores atribuídos por uma determinada

comunidade aos seus bens patrimoniais que decide

sobre a preservação de uns e a perda ou reutilização

de outros. 

Esta selecção torna-se necessária porque existe uma

limitação de recursos financeiros, técnicos e humanos

para proteger todo o património com valor histórico 

e cultural, permitindo assim canalizar os recursos

disponíveis para a protecção e conservação daqueles

bens que, de alguma forma, demonstrem ser parti-

cularmente relevantes no contexto espacial e cultural

em que se inserem. Por outro lado, o processo de

avaliação no âmbito da classificação patrimonial, ao

evidenciar os valores inerentes ao património histórico

e cultural, bem como as formas adequadas à sua

conservação, deverá também contribuir para a divul-

gação destes valores e dos procedimentos com vista

à sua salvaguarda.

Para assegurar a eficácia do processo de avaliação 

é necessário, antes de mais, eleger os critérios a partir

dos quais o processo vai ser conduzido. Por exemplo,

será de esperar que os critérios para a avaliação

do valor patrimonial de recursos naturais sejam diver-

sos daqueles usados para avaliar bens culturais. 

O património paisagista possui características únicas

face às restantes manifestações culturais do Homem.

O facto de em parte ser constituído por seres vivos,

cujo comportamento é ditado pelas leis naturais e não

só pela acção do Homem, confere ao património

paisagista uma enorme dinâmica, que é traduzida,

desde logo, através dos diferentes aspectos, cheiros,

luz e ambientes de que se reveste ao longo das

estações do ano.

Neste contexto, é fundamental encontrar métodos 

e critérios de avaliação do valor patrimonial de uma

paisagem que considerem a especificidade própria

destes objectos, por forma a aumentar a eficácia da

classificação enquanto instrumento de protecção e

conservação de bens com valor patrimonial. Com o

objectivo de dar resposta a esta exigência e de

responder à necessidade de aumentar a protecção 

a jardins e sítios com valor histórico e cultural, quer em

termos qualitativos quer em termos quantitativos, foi

desenvolvida no IPPAR uma proposta de metodologia

e de critérios de avaliação com vista à classificação

de jardins e sítios em Portugal.

Metodologia

A metodologia tem como objectivo a organização de

um processo estruturado, compreendendo a recolha

de informação e respectivo tratamento, através de
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ferramentas analíticas claramente definidas, que

habilitem o utilizador a identificar, medir e comparar

o valor histórico e cultural do património da arte

paisagista, de acordo com critérios que reflectem 

os valores associados a estes bens patrimoniais. 

A metodologia deverá ainda permitir realçar os

principais valores em causa em cada espaço por forma

a fornecer informação necessária a tomadas de decisão

quer relativamente à sua eventual classificação, quer

ainda às acções necessárias à sua conservação.

A metodologia desenvolvida foi em parte suportada

numa proposta elaborada por Linda Dicaire Fardin para

o Canadian Parks Service, com o objectivo de avaliar

parques e jardins. Este trabalho apresenta uma

estrutura para avaliação do valor histórico e cultural,

bem como critérios de avaliação, os quais serviram de

base ao desenvolvimento deste trabalho.

O objecto de aplicação desta metodologia é o 

universo dos jardins e sítios com valor histórico-

-cultural, de acordo com os conceitos definidos na

Convenção de Granada (1985) e os definidos nos

critérios de inclusão na lista do património mundial da

UNESCO (1992). Estão excluídos do âmbito de aplicação

desta metodologia as seguintes tipologias do patri-

mónio paisagista:

• Paisagens que evoluíram organicamente;

• Paisagens associativas;

• Miradouros;

• Cemitérios;

• Barragens, moinhos de água, sistemas hidráulicos.

Um processo de avaliação pressupõe a inventariação

dos bens patrimoniais. Esta deverá ser executada 

a partir de inventários e levantamentos já existentes, 

de material bibliográfico, iconográfico, fotográfico 

ou outro, que ilustrem a evolução do sítio e as suas

relações com a sociedade e com a envolvente. 

É indispensável, para além disso, a investigação de

dados no próprio local, confirmando informações ou

recolhendo novos dados relativamente aos elemen-

tos componentes do espaço e ao seu estado de

conservação, bem como do uso actual, as práticas 

de manutenção e o seu financiamento. Por fim, é

necessário proceder ao cruzamento das diversas

informações obtidas e analisá-las por forma a que seja

produzido o relatório final da evolução do jardim ou

sítio nos seus diferentes aspectos. A partir deste ponto 

é então possível proceder à avaliação. Às diferentes

fases do processo, recolha de dados, análise e ava-

liação, correspondem na metodologia proposta as

fichas de campo, gabinete e de avaliação. As fichas

servem não só o propósito de acondicionar a

informação de forma organizada e de fácil consulta,

como também para orientar as diferentes fases da

metodologia.

Deve realçar-se que o processo de avaliação do valor

histórico e cultural depende da quantidade e qualidade

da informação disponível acerca da evolução do jardim

ou sítio, bem como do seu estado de conservação

actual e ainda da capacidade de análise destes mesmos

dados. Sendo o objectivo principal da avaliação definir

um valor do sítio ou jardim, a comparação entre eles

facilita a determinação das suas qualidades superiores

ou da sua singularidade ou raridade. Para tal, torna-se

essencial comparar espaços de carácter ou interesse

semelhantes. Por forma a satisfazer esta necessidade

de comparação, diversos estudos e instituições têm

dividido o património em análise em categorias ou

tipos. Com este mesmo propósito foram elaboradas

tipologias quanto à época histórica, quanto ao uso e

componentes do espaço e ainda quanto às influências

estilísticas.

Critérios de avaliação

No contexto de encontros internacionais entre os

governos das nações, tem vindo a ser cada vez mais

discutida a ideia do “desenvolvimento sustentável”,

traduzindo o reconhecimento de que o desenvol-

vimento terá de responder às necessidades do presente

sem contudo comprometer as possibilidades de

desenvolvimento das gerações vindouras. Embora

inicialmente o seu impacto tenha incidido sobretudo

nas questões sócio-económicas, a UNESCO tem vindo a

promover o uso do termo “desenvolvimento humano

sustentável”, o qual encoraja as ligações entre o

desenvolvimento e a cultura como forma de

proporcionar ao Homem outras oportunidades de

formas de vida mais satisfatórias, completas e valiosas.

Esta ligação entre desenvolvimento e o património

cultural, tem contribuído para que, cada vez mais,
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o património cultural seja tratado como um recurso

necessário ao desenvolvimento global, e não só ao

económico, devendo pois a sua conservação ser

produzida dentro do contexto geográfico, das dinâ-

micas actuais das sociedades e das suas aspirações, e

ser justificada pela necessidade de preservação de um

recurso importante para o desenvolvimento actual

e futuro.

Por outro lado, o conceito de conservação tem

amadurecido relativamente a uma fase inicial dos

movimentos de conservação modernos, onde a ênfase

era feita na preservação física dos bens culturais

(edifícios, obras de arte, artefactos, jardins), para uma

nova posição em que o património cultural passa a ser

compreendido dentro de um enquadramento mais

alargado.

Estas são algumas das razões pelas quais as atenções

internacionais se encontram cada vez mais focadas nos

povoados, conjuntos urbanos ou rurais e nas paisagens

culturais, assim como nas tradições culturais vivas e nos

saberes e técnicas tradicionais.

Durante muito tempo, também a apreciação dos

jardins e sítios foi baseada em critérios históricos e

estéticos, traduzindo a preocupação com a protecção

dos melhores exemplos da arte dos jardins, nos quais 

a história e a estética detêm um papel determinante.

Contudo, o desenvolvimento das técnicas de

arqueologia de jardins, e o aumento da qualidade 

e quantidade da investigação histórica no âmbito da

arte paisagista, tornaram possível compreender melhor

a génese dos espaços e o papel que desempenha cada

um dos factores intervenientes, os quais devem ser

claramente reflectidos nos critérios de classificação e

metodologias de classificação e conservação. 

A classificação do Palácio Nacional de Queluz e dos

seus jardins é um exemplo que i lustra bem a

necessidade de adequar os critérios, por um lado ao

carácter próprio do objecto e por outro às exigências

relativas à sua conservação. Em 1910 (Decreto de 16 de

Junho), é classificado como Monumento Nacional

o “Paço de Queluz, comprehendendo os jardins”.

No entanto, têm vindo a ser introduzidas alterações

profundas ao objecto classificado naquela época: 

• a desagregação da propriedade em diferentes partes,

nomeadamente as áreas agrícolas e parte da mata, por

se considerar que estas não teriam valor histórico e

estético que justificasse a sua gestão conjunta com o

Palácio e os jardins que o circundavam; 

• a destruição de parte do sistema hidráulico de

abastecimento de água à propriedade, o qual se

estendia desde o Palácio até vários quilómetros de

distância do mesmo. 

Estas alterações estão directamente relacionadas

com o facto de não ter sido claramente definido na

classificação inicial a globalidade do Paço e dos seus

jardins e de não terem sido compreendidas e avaliadas

as relações entre as diferentes partes componentes 

do conjunto. Como consequência directa destas

alterações colocam-se hoje problemas de conservação

muito mais graves e não é já possível restituir ao

conjunto da Quinta Real de Queluz o carácter e

ambiente que as perdas sofridas ocasionaram.

Assim, o modo de analisar e avaliar este património, tal

como acontece com as restantes áreas do património

cultural, deve ser entendida de uma forma cada vez

mais alargada, exigindo uma abordagem holística, com

vista a reduzir a subjectividade ou as distorções que
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conduzem a perdas mais severas no património

paisagista, de sua própria natureza bastante vulnerável.

Os critérios adoptados para avaliação do património 

da arte paisagista em Portugal procuram então reflectir

esta visão mais abrangente do património, consi-

derando não só o seu valor histórico, o valor estético

ou artístico e a sua relação com a paisagem envol-

vente, como também o valor hortícola ou botânico,

social, ecológico, tecnológico e arqueológico.

Sublinha-se a utilização nos critérios adoptados dos

valores tecnológicos e ambientais. No que respeita 

ao valor tecnológico associado aos jardins e sítios 

deve referir-se que no nosso país estes espaços são

depositários de um importante património tecnológico,

sobretudo no âmbito da hidráulica, o qual importa

proteger.

Deverá ainda acrescentar-se que se verifica muitas

vezes que a localização do jardim ou sítio, a sua

composição espacial e o tipo de vegetação utilizada,

foram em grande parte condicionados pela capacidade

tecnológica existente à época e como tal não é possível

compreender o espaço sem a  componente técnica que

a suportou ou suporta.

Quanto às questões ambientais convém realçar o facto

de que os jardins antigos podem tornar-se importantes

depositários de espécies já raras ou em vias de

extinção, quer ao nível da vegetação, quer ao nível da

fauna. Muitas vezes abandonados por diversos anos,

permitem o desenvolvimento destas mesmas espécies,

em condições que as áreas adjacentes já não oferecem,

devido ao uso de novas tecnologias (pesticidas,

adubos, etc.). 

O crescimento urbano em áreas limítrofes aos jardins

conduz a situações onde o jardim passa a constituir

abrigo para uma série de espécies, que de outra forma

não possuiriam condições para o seu “natural”

desenvolvimento. Assim, associados ao jardim e sítios,

aparecem com uma frequência cada vez maior os

valores ambientais, quer ao nível de protecção de

espécies vivas, quer como zonas de infiltração de água,

permitindo o abastecimento dos recursos hídricos do

subsolo.

Contudo, para a avaliação patrimonial importam não

só os aspectos qualitativos como também os aspectos

quantitativos. Isto é, com vista a uma racional pro-

tecção do património, é importante preservar os mais

representativos ou melhor conservados elementos

patrimoniais e ainda aqueles que existem em reduzidas

quantidades no contexto geográfico, histórico ou tipo-

lógico. Como tal, aos critérios de qualidade deverão

somar-se os de quantidade, no sentido de assegurar a

preservação de testemunhos que se distinguem não

tanto pelas suas qualidades intrínsecas, mas sobretudo

pela sua menor ocorrência.

Os critérios adoptados dividem-se, assim, em dois

grandes grupos, os critérios quantitativos e os critérios

qualitativos. Os critérios qualitativos, de acordo com

os valores em análise, estão agrupados do seguinte

modo:

• Interesse estético e artístico;

• Interesse histórico;

• Interesse relativo ao meio.

Com vista à aplicação dos critérios de quantidade foi

necessário recorrer a um artifício que consiste em

dividir o património da arte paisagista em tipologias de

acordo com o uso e componentes do espaço, com os

períodos da história que mais marcaram o seu carácter

e de acordo com as influências esti l íst icas que

100

S A LVA G UA R D A

4. Palácio Nacional de Queluz.
Pormenor do Lago de Neptuno 
IPPAR/R. Gonçalves



apresentam. Foram, para tal, definidos tipos, perío-

dos históricos e influências estilísticas por forma a

enquadrar o património da arte paisagista em cada um

destes grupos. O aprofundamento da investigação e

do estudo do património da arte paisagista em

Portugal será muito importante para uma definição

mais satisfatória das categorias agora encontradas com

o objectivo de facilitar o processo de avaliação.

Para além destes critérios, são ainda considerados

o interesse especial e o estado de conservação. No

que respeita ao estado de conservação pretende-se

identificar quais dos elementos iniciais, ou introduzidos

ao longo do tempo na composição do espaço, existem

actualmente e qual a sua integridade, bem como as

respectivas técnicas de manutenção. No que se refere

ao interesse especial, pretende-se evidenciar todos

aqueles elementos que pelo seu interesse ou ori-

ginalidade conferem ao conjunto em análise um

carácter ou valor únicos.

Em conclusão, quantitativamente os bens são avaliados

quer ao nível de distrito, quer ao nível nacional nas

diferentes tipologias relativamente à época, ao uso e

componentes do jardim ou sítio e ainda às influências

estilísticas. Qualitativamente o valor histórico e cultu-

ral de um jardim ou sítio é avaliado através de três

aspectos fundamentais: interesse estético ou artístico,

interesse histórico e interesse relativo ao meio.

A aplicação de critérios de avaliação levanta contudo

a questão da medição. Poder-se-ia chegar a conclusões

relativamente à classificação ou não de um deter-

minado jardim ou sítio a partir de um relatório final de

avaliação. No entanto, também é possível quantificar

numericamente a contribuição de cada critério para 

o valor cultural e histórico de um jardim ou sítio. 

A vantagem de uma avaliação que uti l ize uma

pontuação é fundamentalmente a de permitir esta-

belecer claramente a ordem de grandeza do valor

atribuído a um determinado bem, o que facilita a

comparação entre jardins e sítios que apresentem

características semelhantes. Por este facto, optou-se na

metodologia pela atribuição de uma pontuação de 1 a 5

à avaliação de cada um dos critérios de qualidade atrás

descritos.

Quanto aos critérios quantitativos, a sua aplicação é

feita por comparação entre o número total de jardins
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No âmbito do interesse estético e artístico, serão avaliados

os seguintes aspectos:

• a qualidade visual e estética no contexto temporal e físico

em que se insere;

• o interesse botânico ou hortícola que avalia a qualidade e

significado dos materiais vegetais utilizados na composição e

ainda a sua idade, raridade, diversidade, estado fitossanitário

e interesse científico;

• a qualidade arquitectónica e funcional do espaço onde

serão considerados os valores relacionados com a

composição do espaço, os materiais empregues e a sua

relação com as funções que o espaço desempenha 

e desempenhou;

• a qualidade da obra, onde se avaliam a qualidade de

execução dos diversos trabalhos de construção do espaço 

e da sua manutenção, quer relativamente aos materiais

vivos, quer aos inertes.

Dentro do interesse histórico foram consideradas as

seguintes características:

• a associação do jardim ou sítio a pessoas ou eventos com

relevância histórica;

• a autoria da concepção do espaço e a importância da obra

no contexto das realizações do autor (jardineiro, engenheiro,

dono da propriedade ou outros);

• as influências a partir das quais foi gerado o jardim ou sítio

ou que a sua construção gerou, isto é, será avaliado se o

espaço expressa uma mudança ou evolução no pensamento

filosófico, religioso, social, político e económico ou ainda se

a construção do espaço deu origem ao desenvolvimento de

uma tradição na arte do paisagismo ao nível do tipo de uso,

da relação com a comunidade, etc.;

• a tecnologia associada à construção do jardim ou sítio, a

partir da qual se pretende avaliar da relevância das obras da

engenharia, particularmente da hidráulica.

A avaliação do interesse relativo ao meio encontra-se

dividida nas seguintes áreas:

• a integração na paisagem, a partir da qual se avaliam os

contributos da paisagem envolvente para o jardim ou sítio,

bem como do seu contributo para o valor cénico da paisa-

gem em que se insere;

• o valor, como marco na paisagem, no qual se pondera o

papel que o jardim ou sítio desempenhou e desempenha na

história, ordenamento do território, vida local ou sentido de

identidade da comunidade, quer devido ao seu impacto

visual, quer pelo uso ou pelo valor sentimental ou simbólico;

• o interesse ecológico deverá avaliar do interesse dos ecos-

sistemas existentes no espaço, a sua ligação com o meio natural,

a criação de novos ecossistemas ou habitat significativos e ainda

a introdução ou imigração de vida selvagem.



ou sítios identificados no território nacional e no

distrito com o número total de jardins ou sítios de uma

determinada categoria existentes no território nacional

e na área do distrito.

Esta metodologia foi testada em jardins e sítios loca-

lizados na área geográfica abrangida pela Direcção

Regional de Lisboa do IPPAR, tendo sido efectuada 

uma pesquisa com vista a elaborar uma lista o mais

completa possível dos jardins e sítios com provável

interesse histórico e cultural. Estabeleceu-se uma

base de dados para este efeito, tendo-se verificado

que o números de entradas era muito superior ao

esperado, tendo como comparação as listagens já

existentes.

Face às quinhentas e oitenta e sete entradas na base

de dados, foi necessário estabelecer prioridades rela-

tivamente à aplicação da metodologia. 

Assim, de acordo com o que ficou exposto anterior-

mente, as prioridades estabelecidas foram:

a) Revisão das classificações existentes que abrangem

património paisagista. 

Esta prioridade foi estabelecida de acordo com o

seguinte princípio: tendo em conta o papel desem-

penhado pelo IPPAR na protecção e conservação do

património cultural português, torna-se extremamente

importante que as classificações, que são da sua

responsabilidade e que visam antes de mais chamar 

a atenção para os valores associados a um deter-

minado bem, estejam consistentes e permitam de facto

a conservação da integridade dos jardins e sítios

classificados. Quando tal não acontece, a classificação

pode pelo contrário induzir a maiores dificuldades 

na compreensão dos valores em causa e assim criar

dificuldades à conservação patrimonial.

b) Avaliação de jardins públicos urbanos.

O facto de nenhum jardim desta tipologia estar classi-

ficado, a importância que estes espaços detêm no

contexto da história de arte paisagista, o papel que

desempenham nos centros das cidades e ainda con-

siderando as pressões a que se encontram expostos,

conduziu a que estes jardins fossem considerados como

prioritários relativamente à aplicação da metodologia

de classificação proposta.

Por fim, convém referir que a aplicação sistemática da

metodologia a toda a extensão do território português

deverá introduzir modificações com vista a torná-la

numa ferramenta cada vez mais actual e flexível, por

forma a dar resposta às necessidades que a prática da

protecção e conservação do património com valor

histórico e cultural vai colocando todos os dias.
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Ó máquinas febris! Eu sinto a cada passo,

Nos silvos que soltais, aquele canto imenso,

que a geração nos lábios traz suspenso

como a estância viril duma epopeia d’aço!

Enquanto o velho mundo arfando de cansaço

Prostrado cai na luta; em fumo negro e denso

Levanta-se a espiral desse moderno incenso

Que ofusca os deuses vãos, anuviando o espaço!1

Os grandes conjuntos monásticos inserem-se na

categoria dos bens patrimoniais imóveis cuja

importância é incontestada pelo escol reflexivo, crítico

e interventivo do património. Dependendo de critérios

de restauro bem sedimentados num tempo histórico,

indissociável de mentalidades e opções políticas

coetâneas, os conjuntos monásticos alterando o

carisma do seu protagonismo assumiram, depois da

extinção das ordens religiosas em 1834-1835, um

papel reconhecidamente cultural.

Os primórdios do Romantismo interiorizaram como

uma das premissas mais importantes para a identidade

pátria a defesa dos monumentos que na voracidade 

do ímpeto de mudança liberal foram sendo desa-

fectados e desamortizados às ordens religiosas.

Alexandre Herculano assumiu, desde o Setembrismo,

uma acção pioneira e ímpar para a defesa dos bens

materiais de uma ordem social que se pretendia

suplantar, de acordo com novos valores económicos

e sociais2.

O facto de Alexandre Herculano liderar, de certo

modo, o pensamento romântico português incutiu-lhe

preocupações modernas para a sua época. É na senda

de uma aproximação ao ideal medieval, aos primeiros

tempos de uma nacionalidade reconhecida como um

dos pilares importantes para a estruturação da cultura

nacional, que a defesa das edificações medievas se

revê como um factor determinante para os românticos.

Os espaços conventuais e os mosteiros constituíram

uma identidade que urgia salvaguardar, tanto no que

se refere aos seus edifícios como aos seus bens móveis.

Sem a existência de estruturas nacionais capazes de

responder à devastadora acção de um tempo de

revolução para com os valores a suplantar e sem a

presença de uma consciência cívica esclarecida sobre a

importância de guardar a memória passada, um longo

caminho foi percorrido3 para o estudo, a identificação

e o restauro dos monumentos. 

Durante o Estado Novo consolidou-se o reconhe-

cimento deste legado patrimonial, em paralelo com

outras tipologias como os castelos, os palácios ou os

pelourinhos, iniciando-se uma incontornável política

patrimonial que sedimentou no imaginário nacional

valores e ideários, que por motivos distintos se

aproximavam dos dos românticos, materializada pela

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,

criada em 25 de Maio de 1929.

O reconhecimento da importância patrimonial dos

bens monacais ultrapassa o limbo do datável pen-

samento romântico ou das ideologias, sustentando a

sua perpetuação o classicismo dos valores da estética e

do belo reconhecido pelas sociedades ocidentais. 

A História de Arte, preponderante instrumento de
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análise, interpretação e descodificação do património,

tem reiterado e difundido os conceitos operatórios 

de conformação do legado a valorar às gerações

actuantes e futuras. Richard Edwards refere que hoje

em dia ainda se prefere la valeur esthétique (la valeur

d’art)4. Paulo Pereira alega que os mosteiros – Batalha,

Tomar, Alcobaça ou Jerónimos – constituem os sím-

bolos da “ideologia do património” em Portugal5,

constatação fundamentada não só pelo elevado índice

de visitantes como pela grande fortuna crítica e cien-

tífica6 que atesta a sua excepcionalidade patrimonial.

E se no interior destes santuários cultuais e culturais

coabitasse uma fábrica e os dois distintos e inequívocos

patrimónios tivessem sido a herança do passado? Que

medidas de restauro se teriam aplicado? Que critérios

valorativos teriam interagido com o monumento?

Teriam sido considerados pela História de Arte como

monumentos a destacar da plêiade arquitectónica

monacal? Estas questões colocam-nos perante a

problemática da ética do restauro.

Nestes habitat  e templos cr istãos não foram

incorporadas outras funções que interpelassem a

magnificência dos programas arquitectónicos ou dos

partidos estéticos existentes; quando muito podiam

também incluir no seu conjunto arquétipos de

subsistência e sobrevivência regrados pela própria

ordem – moinhos, fornos, forjas, estruturas de rega,

hidráulicas e agrárias7. Durante cerca de 50-60 anos de

Novecentos, o lugar mais importante a salvaguadar

consistiu no espaço com uma imagética mais forte,

relacionado com os tempos sagrados, com os rituais 

e com a sagração – o templo – o tabernaclum dei –,

no entanto, o próprio conceito de património evo-

lui, ultrapassando a esfera do monumento isolado.

Hoje o convento ou o mosteiro é entendido no 

seu conjunto, assimilando todos os outros espa-

ços funcionais e o património integrado e difuso

associado8.

Com a extinção das ordens religiosas muitos dos seus

edifícios foram vendidos em hasta pública e a sua

função inicial rapidamente foi substituída por outras

actividades posteriores. A instalação de unidades

industriais em espaços religiosos sucedeu um pouco

por todo o país. Quase todas as cidades tiveram

espaços conventuais ou monacais adaptados a

fábricas. As apropriações que as diferentes indústrias

fizeram dos espaços religiosos não foram similares,

pois a diversidade da produção procurou soluções 

de económico preço nos edifícios já construídos.

Genericamente pode referir-se que existem áreas

produtivas instaladas na igreja, refuncionalizando as

capelas laterais para contentores de cereais, por

exemplo, nas capelas-mores, em outras dependências

como nos dormitórios ou então instalando-se nas áreas

mais livres das cercas onde adaptavam e construíam de

acordo com as exigências laborais (ver quadro – Mosteiros ou

conventos adaptados a unidades industriais).

A incursão de uma outra realidade funcional no

interior de espaços vocacionalmente sagrados, onde 

o tempo se renovava repondo uma ordem espiritual e

celeste corresponde à própria contemporaneidade 

dos valores mutantes. “O templo – lugar santo por

excelência, casa dos Deuses, o Templo re-santifica

continuamente o Mundo, porque o representa e

contém ao mesmo tempo. No fim de contas, é graças

ao Templo que o Mundo é re-santificado na sua

totalidade10”. Esta dessacralização, de acordo com os

preceitos sagrados, corresponde a uma banalização do

tempo e do espaço, onde os locais privilegiados pelas

ancestrais sociedades se renovavam numa diferente

qualidade correspondente a uma valorização do

universo individual em detrimento de uma existência

mais colectiva. 

As sociedades contemporâneas, industriais, reconhe-

cem-se pela sua a-religiosidade, permitindo-se a

obtenção de um desempenho existencial centrado no

princípio de que o Homem é o principal agente e

sujeito da História. “O homem faz-se a si próprio, e não

consegue fazer-se completamente senão na medida em

que se dessacraliza e dessacraliza o mundo11”.

O Homem racional, imbuído de princípios iluministas,

desenvolveu a crença de que a experimentação, a

invenção, a mecânica, a ciência suplantariam harmo-

niosamente postulados e organizações arcaicas da

sociedade. Aliás, a máquina, a partir da Revolução

Industrial, alcançou um redimensionamento que

indiscutivelmente interferiu na concepção e na

organização da própria vida e do pensamento

contemporâneos. A máquina, as suas hipóteses de

produção e de desenvolvimento permitiram-lhe
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alcançar uma sacralização, perspectivando-se a sua

existência e o seu aperfeiçoamento como a resolução

de grande parte dos problemas económicos e sociais.

Este pensamento perdurou incontestado até cerca de

finais do século XIX, nomeadamente com o surgimento

de pensadores como Karl Marx e Engels e já após a

sociedade industrializada ter assimilado uma nova

ordem social, onde os operários assumiam uma

conturbada dimensão social que urgia resolver.

A ascensão de uma classe burguesa e a sua liderança

nos assuntos económicos pressupunha, através das

novas formas de produção de Oitocentos, uma

reconquista de um espaço social dominante, até há

bem pouco tempo, por outras classes – clero e

nobreza. A industrialização e a simultânea venda de

bens religiosos em hasta pública permitiu, ainda que

empiricamente, aos novos protagonistas sociais

instalar-se em espaços sacralizados, desempenhando
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Mosteiros ou conventos adaptados a unidades industriais9

DESIGNAÇÃO
Mosteiro
das Donas 
de Chelas
Mosteiro
de São Bento 
de Xabregas
Convento
de São Francisco 
de Xabregas
Convento
do Bom Sucesso

Convento
das Grilas

Convento dos
Barbadinhos Italianos

Mosteiro
de Santa Apolónia
Mosteiro
de Santa Maria 
de Seiça
Convento
de São Francisco 
da Covilhã
Convento
de São Francisco 
de Portalegre
Convento
de São Francisco 
de Leiria
Convento
de Santa Iria

Convento de Nossa
Senhora da Piedade

Colégio
de São Sebastião

Convento de
São Francisco da Ponte
Convento
de São Francisco 
de Moncorvo
Convento
dos Agostinhos 
de Évora

FUNDAÇÃO
1229

1456

1533 (?)

1645

1663

1742

1771

1195

1235

1275

Século XIII

1467 (?)

1509

1605

Século XVII

?

?

LOCAL
Lisboa – Chelas

Lisboa – Beato

Lisboa –
Xabregas

Lisboa – 
Bom Sucesso

Lisboa – Grilo

Lisboa – Calçada
dos Barbadinhos

Lisboa – 
Santa Apolónia
Figueira da Foz

Covilhã

Portalegre

Leiria

Tomar

Tavira

Portalegre –
Corredora
de Baixo
Coimbra

Moncorvo

Évora

ORDEM
Cónegos Regrantes
de Santo Agostinho
sob hábito dominicano
Lóios e Cónegos
Seculares de São João
Evangelista
Franciscanos
Observantes

Dominicanas
Irlandesas

Agostinhas – 
Descalças

Franciscanos –
Capuchos

Clarissas

Cistercienses

Franciscanos

Franciscanos

Franciscanos

Beneditinas
e Clarissas

Cistercienses –
Clarissas

Jesuítas

Franciscanos

Franciscanos

Agostinhos Calçados

INDÚSTRIA
Pólvora sem fumo 
e munições de guerra –
1898

Alimentar – 1843

Têxtil e tabacos – 1840

Complexo fabril polivalente –
descasque de arroz, moagem,
fundição, etc. – 1821
Alimentar – 1897

Estação elevatória de água
a vapor – 1880
Vila operária
Estação de caminho-de-
-ferro – 1865
Alimentar – descasque
de arroz – ?

Têxtil – Fiação e cardação
a energia animal – 1835

Cortiça – 1839

Alimentar – 1920

Têxtil – lanifícios – 
1847-1894

Alimentar – 1862

Têxtil – lanifícios e tinturaria
– 1771-1772

Têxtil – lanifícios – 1888

Sabão – 1864

Cortiça – rolhas – 1858

ÁREA OCUPADA
Cerca conventual

Igreja, área 
e Cerca conventual

Toda a área conventual –
igreja (?)

?

Toda a área conventual – 
os edifícios foram
sucessivamente adaptados
Cerca conventual
Dormitório

Todas as evidências religiosas
foram destruídas
Igreja

Área conventual – 
hoje destruída

Cerca e algumas
dependências conventuais

Área conventual

Casa do capelão das freiras
Companhia de lanifícios 
de Tomar
Igreja e área conventual

Igreja, área conventual 
e Cerca

Igreja e área conventual

Igreja

?



em lugares de primordial importância para a

manutenção da ordem celeste uma não menos

importante actividade de mudança e pujança

económica para o novo mundo material. A apropriação

de um espaço de culto religioso convertia-o num outro

local de culto e rituais, dependentes de divergentes

princípios. A ordem, o tempo, o gesto, o ritmo, a

vida dos antigos conventos-mosteiros converteu-

-se radicalmente, coabitando durante cerca de uma

centúria, sensivelmente, com uma frenética forma de

existência. Mesmo involuntariamente, os empresários

consolidaram no tempo duas crenças antagónicas,

basiladas pela imagética religiosa e racional. Ainda 

que suplantando o Homem religioso, o Homem

contemporâneo acabou por consagrar os templos

religiosos a outra materialidade não menos sacralizada,

de acordo com a óptica racional.

Que critérios de intervenção patrimonial deverão estar

presentes quando se pretende resgatar o tempo destes

edifícios que desempenharam funções diferenciadas,

invadindo espaços que programaticamente respon-

diam a outros requisitos? Ainda que os conjuntos

conventuais ou monacais se insiram no património

clássico, não levantando por isso dúvidas quanto à sua

salvaguarda, que fazer com o restante património

incluso na esfera da indústria? Que acepção e memória

pretendemos deixar para futuras gerações? Que cri-

teriosa objectividade pode repor a aura monumental e

patrimonial?

“Quanto mais esta «coisa» se afasta de um padrão

reconhecível, ou seja, quanto menos «clássico» é o

monumento, maior é a dimensão da nossa estranheza,

maior é o abismo que nos separa desta «coisa»; maior

também o eventual sentimento de incómodo que se

experimenta”12.

Sem pretensiosismos de resposta unívoca perante a

intervenção nesta materialidade patrimonial, parece-

-nos que o primordial se situa na objectividade13 da

análise e da interpretação do monumento. Os critérios

não poderão permanecer no âmbito da estética inicial,

relativa a um primeiro momento de utilização, seria

desvirtuar a própria história do edifício, subjectivando

uma restituição a dar ao futuro. Já muito se falou

sobre o purismo que se tentou alcançar nos

monumentos com os restauros realizados de acordo

com os pressupostos oitocentistas de Viollet-le-Duc.

Nestes casos, tratava-se de optar por um ideário

medieval em detrimento dos restantes estilos, com-

prometendo a integridade do imóvel. Agora que os

espaços religiosos também já cumpriram a sua

função produtiva deparamo-nos com que função

salvaguardar.

Os vestígios deixados por uma presença fabril são 

de natureza diversa – imóveis e móveis – e a sua

importância arquitectónica ou técnica serão critérios

inabaláveis. Para conjuntos de natureza tão diversa ter-

-se-ão de elaborar planos de pormenor que integrem

na sua análise uma continuidade da ocupação dos

espaços. O diagnóstico da situação terá de ser

interactivo entre as diferentes áreas patrimoniais e os

diferentes agentes que intervêm no património –
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2. Mosteiro de Santa Maria 
de Seiça. Figueira da Foz
IPPAR/Alexandre B. Mimoso

3. Convento de Nossa Senhora
da Piedade. Tavira
IPPAR/Alexandre B. Mimoso



arquitectos, arqueólogos, historiadores, historiadores

de arte.

A Cartuja de Sevilha14 parece ser um exemplo a reter

em futuras intervenções desta natureza – “La Cartuja

de Sevilla se insertería en aquel modelo que descansa

sobre hechos patrimoniales medievales, modernos y

contemporáneos donde se há aceptado la multiplicidad

como signo de un rico proceso histórico”15...
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1 AZEVEDO, Guilherme – A Alma Nova. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1981, p. 69.
2 Sobre este assunto veja-se CUSTÓDIO, Jorge – “Salvaguarda do Património – Antecedentes Históricos. De Alexandre Herculano à Carta de Veneza

(1837-1964). Dar Futuro ao Passado. Lisboa: IPPAR. 1993, pp. 33-71; Alfredo Keil ou o elogio dos Museus. Alfredo Keil, 1850-1907. Lisboa: IPPAR.

2001, pp. 423-447, e PEREIRA, Paulo – Acerca das Intervenções no Património Edificado. Alguma História. Intervenções no Património, 1995-2000.

Nova Política. Lisboa: IPPAR. 1997, pp. 13-25.
3 Ver sobre este assunto as obras acima referidas.
4 Cf. Mémoire et nouvel usage: du monument au projet. In Estudos/Património, n.º 1. Lisboa: IPPAR. 2001, p. 18.
5 Cf. “Lugares de passagem” e o resgate do tempo. In Estudos/Património, n.º 1. Lisboa: IPPAR. 2001, p. 8.
6 Idem, ibidem.
7 Há referências de que os frades do Convento de Santo António da Covilhã (1553) fabricavam buréis no século XVIII (1734). Ainda hoje é possível

observar-se o negativo do tanque utilizado para a lavagem das lãs. Mais tarde, aquando da extinção das ordens religiosas, a igreja foi transformada

em armazém da indústria de lanifícios e a área de dormitórios transformou-se em habitação de um comerciante.
8 A ampliação do conceito de património resultou das diversas recomendações e convenções internacionais que valorizaram os conjuntos, a

autenticidade, a integridade, introduzindo a novidade da paisagem como um bem cultural.
9 A elaboração deste quadro não se pretende extensiva. Trata-se de um primeiro ensaio baseado, essencialmente, em trabalho de campo ou na

análise das unidades industriais aí instaladas. Consultou-se Inquérito Industrial de 1881 e os dossiers de levantamento dos conjuntos monacais

inseridos no projecto dos Itinerários Cistercienses, realizado no IPPAR. Encontra-se em elaboração uma pesquisa mais aturada sobre esta matéria.
10 ELIADE, Mircea – O Sagrado e o Profano. A essência das religiões. Lisboa: Livros do Brasil. s.d., p. 55.
11 Op. cit., p. 157.
12 Cf. PEREIRA, Paulo – “Lugares de passagem” e o resgate do tempo. In Estudos/Património, n.º 1. Lisboa: IPPAR. 2001, p. 6.
13 Sobre o restauro objectivo ver RIVERA, Javier – Restauracion Arquitectónica desde los origines hasta nuestros dias. Conceptos, teoria y historia.

Teoría y Historia de la Restauración, vol. 1. Madrid: Universidad de Alcalá. 1997, pp. 103-169.
14 Ver sobre este assunto La arqueología en recuperación de la Cartuja de Sevilla, 1986-1992. In Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,

n.º 24, Ano VI. Setembro de 1998, pp. 68-81.
15 Ob. cit., p. 71.



Tomemos como um facto adquirido a classificação

de um determinado imóvel ou conjunto, a qual, a

seu tempo, terá sido objecto de estudo detalhado

tendo em vista uma apreciação fundamentada sobre o

seu valor cultural, artístico e histórico.

Pensa-se hoje que a classificação não se esgota no

próprio objecto classificado, mas que, de alguma

maneira, se expande e abrange a área envolvente, ou

seja, a salvaguarda do imóvel passou a incluir a ava-

liação e protecção da sua relação com a envolvente, a

preservação do seu contexto e do ambiente local.

Nasceu assim o conceito de “zona de protecção”,

actualmente uma faixa de 50 metros como mínimo legal,

mas que pode abranger zonas mais vastas, e englobar

vários imóveis classificados. No âmbito da delimitação

das “zonas especiais de protecção” – comummente deno-

minadas ZEP – foi usual definir zonas non aedificandi,

as quais tinham como objectivo último isolar o imóvel

como forma de reforçar e pôr em evidência o seu

carácter excepcional, destacando-o de qualquer proximi-

dade construída, e impedindo que qualquer urbanização

futura pudesse vir a prejudicar esta sua leitura.

Monumentos de referência eram, então, sem dúvida,

os castelos e as torres medievais no alto dos montes

e penhascos – Guimarães, Castro Laboreiro, Lisboa,

Palmela –, as grandes catedrais românicas – Porto, Braga,

Lisboa –, grandes conjuntos monásticos – Alcobaça,

Tomar –, e outros imóveis cuja característica predomi-

nante era serem obras-primas de escala imponente,

singulares e únicas, testemunhos “pétreos” da nossa

história e identidade, o “cunho nacionalista e patriótico”.

Que critérios deverão nortear as intervenções 

nas zonas de protecção? 

Avaliar a adequação de um projecto à envolvente de

um determinado imóvel classificado é uma acção

muito mais ambígua e complexa quando não se dispõe

de instrumentos nos quais se encontre definida a

qualidade arquitectónica, urbana e cultural de cada

imóvel, e consequentemente qual o tipo e grau de

intervenção possível e desejável.

Tanto podemos estar perante um edifício desinserido

do sítio, como perante um edifício que apresente

valores artísticos e históricos próximos do imóvel

classificado. Entre estes dois extremos encontramos

uma variedade e riqueza de situações, as quais exigem

uma análise teórica e propostas diversificadas.

Mesmo no caso de malhas urbanas que apresentam

uma imagem homogénea, como nos bairros históricos,

podem encontrar-se inúmeras diferenças, as quais

carecem de um diagnóstico prévio detalhado, que

permita definir o tipo de intervenção adequada.

A fundamentação dos juízos de valor que hoje nos

orientam será quase inevitavelmente substituída por

critérios mais aperfeiçoados daqui a alguns anos. 

À medida que o antigo desaparece para dar lugar 

ao novo, vai-se tornando mais raro, e provavelmente

irá ser mais valorizado, bem como outros aspectos

interessantes do antigo serão descobertos pela

investigação.

Exemplo desta mudança de critérios podemos vê-la

na formulação e interpretação da ZEP do Palácio de

Queluz, publicada no D.G., 2.ª Série, n.º 200, de 

24-8-1968 (Fig. 1). Incluiu-se na zona non aedificandi

parte do Bairro Almeida Araújo (ou Bairro do Chinelo),

não para que fossem protegidas estas pequenas

construções, mas sim tendo como propósito a sua

demolição para beneficiar a envolvente directa da

fachada principal do Palácio. Temos hoje um “Plano de

Pormenor de Salvaguarda”, ratificado pela Portaria 

n.º 203/98 de 26 de Março (D.R. n.º 72/98, I Série B), 

o qual  fo i  e laborado tendo como object ivo a

109

S A LVA G UA R D A
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na envolvente de edifícios

classificados
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M. Helena Ribeiro dos Sant
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recuperação, a preservação e a requalificação deste

bairro. Torna-se agora obviamente urgente rever a

ZEP, por forma a permitir as alterações ou as constru-

ções que se tornem necessárias para concretizar

os objectivos do Plano e uma gestão urbanística

consequente.

A realidade muda, os conceitos mudam, as leis

também, e a sua aplicação a cada caso concreto

terá de ser modificada ou corrigida quando as

circunstâncias se alteram. Para o Palácio de Queluz

falta ainda um projecto que beneficie e valorize os

Espaços Públ icos envolventes,  que promova a

reabilitação do notável sistema de rega dos jardins,

incluindo o aqueduto e o depósito monumental;

quem sabe mesmo se não se revelariam hipóteses

projectuais inesperadas ao fazer-se uma releitura do

projecto não executado de c.1795 (Fig. 2), onde se

previa uma ampliação simétrica para nordeste tal como

nos é evocada pela Torre do Relógio?

Que tipos de intervenção são possíveis nas zonas

de protecção?

A delimitação das áreas envolventes aos monumentos

ou aos conjuntos deverá ser informada pela análise da

evolução urbana. Pretende-se valorizar o conjunto,

criando um ambiente de qualidade, que não só

enquadre o monumento como mostre e revele o valor

próprio de cada um dos outros edifícios.

Os estudos a realizar, embora partindo de uma análise

dos documentos, escritos ou iconográficos, deverão

fundamentalmente caracterizar as tecnologias, os

materiais, as tipologias estruturais, conseguindo-se

assim, a partir de uma base concreta, objectiva, definir

as épocas de construção, a sua qualidade técnica e

construtiva e valor artístico, bem como uma análise

detalhada do seu estado de conservação. Nesta

sequência, conforme se forem definindo quais os

elementos a manter e preservar, também se deverão

identificar e enumerar os elementos a beneficiar ou

substituir.

Uma vez realizado este diagnóstico, poder-se-á partir

para a definição dos objectivos a que deve obedecer a

intervenção em cada imóvel; o tipo de proposta a

implementar pode englobar desde a demolição, com

ou sem substituição, até à recuperação. Como regra
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1. Palácio de Queluz 
com delimitação da zona 
non aedificandi (planta da DGEMN)

2. Palácio de Queluz.
Desenho aguarelado, c. 1795 
Biblioteca do Rio de Janeiro



deverá adoptar-se, sempre que possível, o uso origi-

nal, por ser em princípio o mais coerente com as

características do imóvel.

A linguagem formal, as técnicas de construção e 

a concepção arquitectónica de certos edifícios repre-

sentam um potencial de criatividade excepcional.

Redescobrimos hoje que a história da arquitectura é,

também, a dos edifícios alterados, ampliados, reuti-

lizados, isto é, recriados.

Algumas propostas interessantes

Mais elucidativa e estimulante propõe-se uma reflexão

feita com exemplos muito diferentes, escolhidos por

constituírem, a nosso ver, abordagens interessantes a

problemas igualmente diversificados. Correspondem 

a intervenções de entidades particulares ou públicas, 

as quais de algum modo nos podem servir como

referência para suscitar a discussão tendo por base

boas propostas, mesmo que este debate possa ser

polémico. Recorde-se que a salvaguarda existe para

definir critérios, e estes princípios concretizam-se em

projectos e em obras.

1. Restauro e valorização 

do Reservatório da Patriarcal 

na Praça do Príncipe Real em Lisboa

Proprietário: EPAL

Projecto:  Arq.to Mário Varandas Monteiro

Data da construção: 1994

O Reservatório da Patriarcal é um depósito de água

subterrâneo, edificado em 1860-1864, e que se

considera como fazendo parte do sistema do

Aqueduto das Águas Livres, o qual está classificado

como Monumento Nacional no concelho de Lisboa

desde 1910. 

É uma construção integrada no Jardim do Príncipe

Real, tendo a sua cobertura proporcionado o lago

octogonal (Fig. 3).

A entrada é quase imperceptível,  uma l igeira

beneficiação para permitir o acesso fácil, mas não

óbvio, aos visitantes. Propõem-nos uma visita feita 

em percursos suspensos, contornando e acompa-

nhando uma floresta de pilares que nascem na água 

e se elevam até à cobertura abobadada. É um 

espaço insólito, húmido, irreal. Uma cisterna que se

metamorfoseou em gruta, ou floresta, ou catedral, 

a luz difundida pela transparência da água e ecoando

de pilar em pilar.

A intervenção que nos possibilita o conhecimento 

e a utilização deste local é sóbria, uma estrutura

metálica em tom escuro para se perder na sombra, 

e que enfatiza a sua leveza com um desenho 

e execução muito cuidados, quase flutuando no

espaço. Quase como num paradoxo este projecto

apresenta qualidades raras: sem ele desconhecería-

mos a existência da cisterna, mas ao entrarmos 
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3. Reservatório
da Patriarcal. 
Desenho aguarelado do
Reservatório, c. 1860
Jorge Dinis/EPAL

4. Reservatório
da Patriarcal.
Situação inicial
Jorge Dinis/EPAL



ele desaparece para segundo plano, e o que nos

maravilha é sobretudo a arquitectura do próprio

monumento. De uma forma que só na aparência é

simples, o Reservatório foi valorizado, musealizado e

passou a ser palco público de actividades culturais

variadas – exposições, música, teatro.

2. Remodelação de estabelecimento: 

a nova fachada da Joalharia Cartier 

na Rua Garrett, 53/59 no Chiado

Projecto: Arq.ta Ana Monteiro da Costa, adaptando 

a imagem internacional definida por Wilemotte 

Data da construção: 2000

Imóvel situado nas zonas de protecção de 50 metros

relativas ao edif íc io onde se encontra a Casa

Gardénia, classificada como Imóvel de Interesse

Público em 1993, e à Igreja de Nossa Senhora dos

Mártires, classificada como Imóvel de Interesse Público

em 1974.

Parte da fachada do rés-do-chão e sobreloja de um

prédio pombalino tinha sido substituída por grandes

montras totalmente envidraçadas. Para o novo

estabelecimento seguiu-se uma opção diferente: repor

a opacidade do plano da fachada, diminuindo 

as áreas de exposição, em vitr inas claramente

delimitadas e iluminadas, para valorizar e realçar

as jóias expostas. Para lá de óbvias questões de

segurança, a proposta funde vários aspectos inte-

ressantes de uma forma feliz:

• Retoma a métrica pombalina do imóvel, refazendo

uma escala comercial que privilegia a rua e o movi-

mento dos peões;

• Utiliza materiais modernos e com um desenho

contemporâneo, em vez de pretender refazer um

arquétipo pombalino;

• A imagem internacional da marca foi, não um ponto

de chegada, mas sim o ponto de partida para elaborar

uma solução inequivocamente lisboeta, e onde a

qualidade e a discrição se revelam como os principais

pontos fortes.

3. Reabilitação e remodelação.

Casas no Largo da Paz, 1/3 no Bairro da Ajuda

Proprietária: Margarida Carvalho Leão

Projecto: Arq.to Paulo Melo Gouveia

Data do projecto: 1995
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5 e 6. Reservatório da Patriarcal.
Após intervenção
Jorge Dinis/EPAL

7. Joalharia Cartier.
Situação inicial
Arquivo Daciano Costa

8. Joalharia Cartier.
Após intervenção
Arquivo Daciano Costa



Localizadas na área da Zona Especial de Protecção da

Igreja da Memória, publicada em 1960.

O projecto de obras de reabilitação de duas pequenas

casas no Bairro da Ajuda constitui um exemplo singular

de intervenção. Sem desvirtuar a construção que vem do

século XVIII, mantém e valoriza os sucessivos acrescentos,

construídos com materiais pobres, os quais são caracteri-

zadores deste conjunto urbano. 

Partindo de uma análise do estado de conservação, 

da caracterização construtiva e da qualidade arqui-

tectónica, e tendo como princípios conservar a

ocupação e os edifícios, foi possível chegar, ao que,

parecendo evidente, constitui o resultado de um

diagnóstico cuidado. 

4. Beneficiação e valorização de um prédio de

rendimento pombalino na esquina da Rua das

Praças com a Rua das Trinas na Lapa

Proprietário: Traça Nova S.A., 

actualmente em propriedade horizontal

Projecto: Arq.to João Sousa Menezes

Data da construção: 1998

Edifício incluído na Zona Especial de Protecção conjunta

do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis

classificados na sua área envolvente, publicada em 1998.

Os prédios abrangidos por uma ZEP são considerados

em geral como arquitectura de acompanhamento.

Frequentemente, nas zonas antigas, o valor intrínseco

do edifício ultrapassa esse conceito. Neste caso um

edifício pombalino, provavelmente do século XVIII,

apresentando uma composição de fachada marcada

por eixos definidos por portas e varandas, uma

estrutura interior com frontais pombalinos, com

destaque para o desenho das escadas com janela 

para a fachada da rua, e um curioso vão “falso” junto

ao cunhal.

Salienta-se aqui o acertado da metodologia de

intervenção, bem como os seus objectivos: melhorar 

as condições de habitabilidade e o conforto de um

edifício antigo. As obras de beneficiação geral foram

efectuadas em todo o imóvel, e consistiram no

seguinte:

• Libertar a fachada posterior das construções em

consola existentes em vários andares;

• Refazer a compartimentação do rés-do-chão, onde

anteriormente esteve instalado um restaurante, e

demolir as construções anexas que ocupavam total-

mente o logradouro, devolvendo-o à condição inicial

de espaço livre;

• Remodelação geral das zonas de serviço, criando

novas casas de banho em compartimentos até então

com outros usos;
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12. Edifício Pombalino na Lapa.
Situação inicial
Arquivo João Menezes

13. Edifício Pombalino na Lapa.
Após intervenção
Arquivo João Menezes

9. Casas no Largo da Paz.
Situação inicial
Arquivo Paulo Gouveia

10 e 11. Casas no Largo da Paz
Após intervenção
Arquivo Paulo Gouveia



• Obras de beneficiação na cobertura, paredes, gra-

deamentos e substituição das caixilharias dos vãos

adoptando um modelo uniforme com vidro duplo.

5. Restauro e obra nova: 

o Hotel Carlton Palácio 

no Palácio Valle Flor, no Alto de Santo Amaro

Proprietário: Sociedade Carlton Palácio

Projecto: Arq.to Manuel Tainha

Data da abertura do hotel: 2001

O conjunto formado pelo Palácio Valle Flor e par-

que foi classificado como Monumento Nacional

em 31 de Dezembro de 1997, estando em vias 

de classif icação aquando da elaboração deste

projecto.

A definição do programa do hotel adaptou-se 

às características do sítio, tanto ao parque como às

diversas construções existentes, não elegendo o

palácio como o único bem a conservar.

Nesta intervenção são de salientar os seguintes

aspectos:

• Reservar o palácio para acolher as actividades

sociais do hotel, possibilitando não só o restauro do

interior como o acesso e fruição públicos (recepção,

salas de estar, restaurantes, salas de reuniões). 

Este trabalho foi desenvolvido por diversas equipas

de especialistas;

• A localização dos dois novos corpos ao longo 

dos muros exteriores, permitindo preservar o par-

que e fazer beneficiar as construções com a sua

presença;

• A arquitectura dos novos edifícios apresenta uma

identidade própria, contemporânea e recorrendo 

a materiais que contribuem para reforçar e enri-

quecer o conjunto;

• As espécies arbóreas exóticas foram criteriosamente

preservadas, bem como as construções de apoio,

a exemplo da casa junto ao lago usada agora como

Casa de Chá.

Nota: As fotografias que ilustram os projectos foram amavelmente

cedidas pelos respectivos autores, a  q u e m  a g r a d e c e m o s  a

colaboração.
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16. Palácio Valle Flor.
Fachada principal antes da intervenção
Arquivo Manuel Tainha

14. Edifício Pombalino na Lapa.
Situação inicial do logradouro
Arquivo João Menezes

15. Logradouro após intervenção
Arquivo João Menezes
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17. Palácio Valle Flor e parque
com implantação de novas 
construções
Arquivo Manuel Tainha

18. Parque antes da 
intervenção
Arquivo Manuel Tainha

19. Zona de entrada 
após restauro
Arquivo Manuel Tainha

20. Corpo novo e fachada 
do palácio sobre o parque
Arquivo Manuel Tainha

21. Corpo novo
Arquivo Manuel Tainha
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Mazagão
IPPAR/H. Ruas



Apresentação

Entre Fevereiro de 2000 e Setembro de 2001 desen-

volveu-se um projecto de parceria entre o IPPAR e o CPML

(Centre du Patrimoine Maroco-Lusitanien), cientifica-

mente orientado pela Faculdade de Arquitectura da

Universidade do Porto (FAUP), uma actividade inserida

na Acção-piloto de cooperação Portugal-Espanha-

-Marrocos, tendo como título “Mazagão: património

edificado de origem portuguesa” e como objectivo

principal o levantamento das estruturas portuguesas

mais importantes construídas entre Quinhentos e

Setecentos, na actual cidade de El Jadida. A posterio-

ridade do presente discurso vem confirmar uma das

inquietações mais prementes no início do trabalho. De

facto, o reduzido intervalo temporal que limitava esta

iniciativa e as características intrínsecas que a revestiam

impeliram-nos para um pragmatismo de resultados,

mais que para a busca de uma investigação demasiado

aturada. O objectivo principal centrava-se no fomento de

novos estudos e/ou acções subsequentes. Urgia constituir

uma base de dados consistente que eliminasse mais um

obstáculo para o interesse e a intervenção dos agentes

culturais ou turísticos. O corolário desta experiência

teve lugar no Porto sob a forma de uma exposição, do

lançamento do respectivo catálogo e da realização de

uma mesa-redonda, ponto de debate e discussão dos

resultados e das perspectivas futuras. Depois de exibida

em Rabat, a exposição percorrerá outras cidades costeiras

do território marroquino. A mostra, embora centrando-se

no levantamento arquitectónico ou topográfico das

peças estudadas, inclui também uma contextualização

geográfica e histórica, protagonizada por cartografia

e iconografia da época, e algumas especulações

de natureza formal e compositiva, nomeadamente

ensaiadas por grupos de trabalho no âmbito da disciplina

de História da Arquitectura Portuguesa da FAUP.

Resenha histórica

Antes de avançarmos um pouco mais sobre a evolução

e a organização da investigação realizada, torna-se

incontornável realizar aqui um breve enquadramento

histórico que permita situar cronologicamente o leitor

face a este objecto (Fig. 1).

Sem nos querermos alargar demasiado neste relato,

uma vez que sobre a história da presença portuguesa

neste ponto da actual costa marroquina já muitos

autores se debruçaram exaustivamente1, muito embora

algumas contradições persistam, é relativamente

pacífico organizá-la segundo cinco marcos crono-

lógicos. Os períodos que resumiremos resultam da

fusão dessa historiografia com a observação e estudo

das arquitecturas preservadas, visto que o exercício de

análise das fontes históricas nem sempre se revelou

esclarecedor ou concludente.

A presença dos portugueses em Mazagão, conhecida

pelas potencialidades defensivas da sua baía e pela

presença dos cereais da Dukhala, está documentada

desde o último quartel do século XV2. A única marca
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Mazagão: de praça-forte 
a “arrabalde” Alexandre Alves Costa*

Jorge Correia**

* Arquitecto
Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto
** Arquitecto
Departamento de Arquitectu
da Universidade do Minho

1. Fotografia aérea 
de Mazagão em 1923 
Arquivo da Direcção do Património Cultural

do Ministério da Cultura e Comunicação 

do Reino de Marrocos



física seria, provavelmente, uma torre denominada de

Boreja ou Bridja3, pertencente a uma rede de postos

de vigia costeiros, onde se incluía Tite, hoje Moulay

Abdallah. Aliás, esta localidade atesta a apetência da

região para a fixação de comunidades que remonta 

à Rusibis fenícia4. Em torno dessa torre levanta-se 

a hipótese da existência de uma vila piscatória,

igualmente abandonada. No início do século XVI, os

portugueses alimentaram a vontade de construção de

um fortim nesse local, devido à cada vez mais segura

confirmação das suas vantagens estratégicas. 

No entanto, só em 1513, no seguimento da tomada da

cidade vizinha de Azamor, se tomou a decisão da

construção de uma fortificação, erguida por Diogo e

Francisco de Arruda, no ano seguinte5. Uma planta

quadrangular com cortinas a unir as quatro torres

cil índricas, sendo uma delas um possível apro-

veitamento da primitiva Boreja, compunha o edifício. 

O preenchimento do interior deste quadrilátero, 

nos decénios subsequentes, é discutível. Alguns

indícios poderão apontar para um conjunto de obras,

resposta às necessidades de um aglomerado

espontâneo cada vez maior, que ultrapassariam as de

mero reduto defensivo. Por outro lado, a passagem de

alguns mestres por Mazagão, nomeadamente João de

Castilho em 15296, pode concorrer para a mesma

especulação. Acerca deste assunto, foram conduzidos

alguns estudos comparativos, em particular sobre o

Paço de Évoramonte e o Castelo roqueiro de Vila

Viçosa. De igual modo, as intervenções em Azamor e

Safim, que com Mazagão formam o chamado grupo

do sul (tal como as curtas presenças em Aguz,

Mogador, Santa Cruz do Cabo de Guer, actual Agadir,

e Meça), poderão contribuir para a aferição das

propostas construtivas apresentadas dentro e fora do

território continental português naquele período.

Esta última fase prolongar-se-ia até 15417, data da

fundação da praça de Mazagão e da sua grande

transformação. É o início da construção da cintura

amuralhada e abaluartada e da adaptação do caste-

lejo inicial a charneira administrativa da praça-forte. 

A iniciativa foi gerida por uma junta de arquitectos

encarregada de dotar Mazagão das novas concep-

ções da arquitectura militar e da tratadística italiana,

composta por Benedetto da Ravenna, Miguel de

Arruda e Diogo de Torralva8. Ao primeiro ficou-se a

dever o projecto da nova praça-forte que João de

Castilho, executor das obras, afirma pretender seguir

fielmente, em carta enviada a D. João III9.

Até 1769, assistimos ao consolidar deste projecto

inicial: cinco imponentes baluartes emergiram das

águas de um fosso e com este definiam um perímetro

fortificado que encerrava no seu interior uma urbe 

de traçado tendencialmente regular e ortogonal,

pontuado pelo Palácio dos Governadores, pela Igreja

Matriz (Nossa Senhora da Assunção), por diversas

outras ermidas ou capelas e pelo antigo castelejo, 

onde coabitavam o hospital, a Igreja da Misericórdia,

armazéns de cereais e pólvora e, ainda, uma grande

cisterna.

1769 fechou este ciclo de realizações portuguesas em

Mazagão. Data da evacuação da praça, ordenada pelo

Marquês de Pombal que iria dar início a um período

de cerca de meio século de abandono, em que foi

apelidada de Al Mahdouma, a Destruída, devido

essencialmente às explosões causadas pelas minas

deixadas pelos portugueses durante a retirada. Depois

da conquista da praça pelo sultão Sidi Mohamed Ben
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2. Planta de El Jadida em 1990

1. Cité Portugaise

2. Mercado

3. Mesquita Central

4. Place du Prince

5. Praia

6. Rue de Suez

4

3
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Abdallah, os dois mil habitantes da praça marroquina

partiram em direcção a Lisboa, para depois seguirem

para o Brasil, onde, no Pará, se fundou a Vila Nova de

Mazagão por ordem do Marquês10.

Finalmente, durante o século XIX houve uma

reocupação das ruínas da cidadela por parte dos

judeus, daí a denominação actual de mellah (bairro

judeu). Actualmente, ultrapassadas a rejeição inicial dos

locais e a partida hebraica, para o então recém-criado

Estado de Israel, e consumada a ocupação definitiva pela

população árabe, a par de mellah, à antiga cidadela

portuguesa atribui-se, paradoxalmente, a denominação

do protectorado francês: Cité Portugaise (Fig. 2).

El Jadida, a nova, prossegue a sua expansão extramuros

nos dias de hoje, impulsionada pela proximidade de 

Jorf Lasfar, o grande porto marroquino dos fosfatos. 

A centralidade deslocou-se e a cidade, ou melhor a

grande aldeia de 200 000 habitantes, viva e numa

agitação conformada, esqueceu o seu embrião.

Esqueceu também o pioneirismo que Mazagão tinha

manifestado no passado, refugiando-se no recente

facilitismo de protagonismo de Jorf, roubado pelo desen-

volvimento do porto de Casablanca durante o século XX.

Evolução do trabalho

Procurando as arquitecturas portuguesas que nos

chegaram até hoje, rapidamente chegámos à

conclusão da inexistência de um tecido residencial

português (Fig. 3). Efectivamente, com excepção de

uns duvidosos vestígios numas habitações na Rua

do Celeiro e num beco próximo do baluarte de 

São Sebastião, frustra-se qualquer tentativa de per-

cepção de tipologias domésticas. Assim, somente

alguns edifícios notáveis sobreviveram: o edifício do

castelejo primitivo, a Igreja de Nossa Senhora da

Assunção (Matriz), a Igreja de Nossa Senhora da Luz e

da Piedade, o interior do baluarte de Santo António e

algumas estruturas comunicantes com o baluarte de 

São Sebastião. 

A prioridade foi depositada nos três primeiros

monumentos, face à decepção na procura de

arquitectura doméstica, tendo a importância e

diversidade desses vestígios presidido como critério de

escolha. Da espacialidade segmentada da grande

cisterna, à apropriação da nave de Nossa Senhora da

Luz para fins habitacionais, passando pela importância

volumétrica da Igreja da Assunção, há imagens fortes

que povoam o bairro. O levantamento destes objectos

permitiu a correcta avaliação das suas características e

dos seus problemas.

A espessura dos muros do edifício do castelejo/cisterna

revela uma construção quadrangular de evolução

diacrónica, opondo a robustez portuguesa de

Quinhentos da resistente Torre da Cegonha à fra-

gilidade do tijolo da recentemente “reposta” Torre

da Boreja. Entre estas e as restantes torres (Cadeia e

Rebate) anicham-se ainda três dos quatro armazéns

abobadados iniciais. No interior, a aparente

uniformidade visual da cisterna choca com a

sectorização compositiva da planta11, que a torna

enigmática (Fig. 4). Mais uma vez, no esclarecimento

em relação a intervenções ocorridas durante o intervalo

temporal de 1514 a 1541 poderá residir a chave para a

indefinição tipológica observada.

A Igreja de Nossa Senhora da Luz merece um estudo

aprofundado de “arqueologia da arquitectura”, ajuda

igualmente preciosa para o correcto reconhecimento 

dos vestígios adjacentes como a Ermida de Nossa

Senhora da Piedade.
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3. Planta da Cité Portugaise

1. Baluarte de Santo António

2. Baluarte de São Sebastião

3. Baluarte do Anjo

4. Baluarte do Santo Espírito

5. Portinha dos Bois

6. Porta da Ribeira

7. Porta do Mar

8. Fosso (doca)

9. Edifício do Castelejo/Cisterna

10. Igreja de Nossa Senhora 

da Assunção

11. Igreja de Nossa Senhora da Luz

(e vestígios da Ermida 

de Nossa Senhora da Piedade)

12. Mesquita
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Finalmente, na antiga igreja matriz portuguesa, da

segunda metade do século XVI, a adição de um

campanário durante o protectorado francês veio

perturbar os princípios simétricos que comandaram

a obra. Porém, o carácter clássico da peça manteve-se,

sendo agora preocupante o rigor da sua recuperação e

reabilitação, porquanto a oração se transladou para a

vizinha mesquita (século XIX) rodada para Meca, com

outros ritos para o mesmo Deus.

A detecção destas estruturas portuguesas é suplantada

pelas marcas mais imponentes deixadas a partir de

1541: a fortificação moderna e o traçado.

A destruição causada pela retirada portuguesa,

arrastando consigo todo o Baluarte do Governador e

grande parte do Baluarte do Santo Espírito, impede

que a majestade e inexpugnabilidade de outrora

seja cabalmente apreendida. No entanto, a escala per-

siste através da boa conservação dos baluartes de 

São Sebastião e do Anjo, bem como dos panos de

muralha norte, este e sul. Este último afunda-se no que

resta do fosso, que, desaparecida a buxa e drenado 

o seu seguimento perimétrico, abriga uma doca de

reparação naval.

A permeabilidade por terra deste invólucro de pedra

faz-se, nos dias de hoje, por três pontos, todos eles

recentes inovações em relação aos percursos por-

tugueses. Para além da Portinha dos Bois, abertura

secundária e adaptada12, o fluxo pedonal, e mesmo

rodoviário, efectua-se pelos túneis criados pelos

franceses do lado oeste. A observação em planta da

Rua da Carreira, principal artéria da malha intramuros,

ligando um dos túneis rasgados no seu enfiamento à

Porta do Mar, na extremidade marítima, vicia a leitura

do traçado português, como veremos à frente.

De facto, a obtenção de uma planta

actualizada e rigorosa foi um dos

resultados mais importantes do

projecto, não sendo necessário um

grande esforço de reconstituição

para fazer aparecer a malha original

(Fig. 5). Se, por um lado, a Rua da

Carreira emergia como o grande

eixo estruturador da malha, pois

fazia comunicar a Porta da Ribeira

com a Praça do Terreiro, centro

administrativo-religioso de Maza-

gão, por outro lado, a sua localização

relativamente lateral em relação a

esse núcleo pode remeter a sua

utilidade para funções de distri-

buição da cavalaria ou de peças

pesadas de artilharia aos baluartes

de terra, através das ruas da Mina

e do Arco. Porquê relegar a Rua
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5. Planta de reconstituição do
aspecto original de Mazagão

Preto: manutenção de estruturas

portuguesas

Cor: reconstituição do aspecto original

1. Baluarte de Santo António

2. Baluarte de São Sebastião

3. Baluarte do Anjo

4. Baluarte do Santo Espírito

5. Baluarte dos Governadores

6. Porta da Ribeira

7. Buxa

8. Fosso

9. Porta principal

10. Edifício do Castelejo/Cisterna

11. Igreja de Nossa Senhora 

da Assunção

12. Igreja de Nossa Senhora da Luz

(e vestígios da Ermida de Nossa

Senhora da Piedade)

13. Palácio dos Governadores

14. Rua do Arco

15. Rua da Mina

16. Rua da Carreira

17. Rua do Celeiro

18. Rua da Cadeia

19. Rua Direita

20. Rua das Curvas

21. Rua da Nazaré

22. Rua de São Lourenço (rue n.º 1)

23. Rua da Praia (rue n.º 21)

24. Rua das Amoreiras 

(rue Abraham Zanati)

25. Rua do Martírio 

(rue Joseph Amiel)

26. Rua das Flores 

(interrompida pelo construído)

27. Praça do Terreiro

28. Revelim

4. Aspecto actual do interior
da cisterna portuguesa
IPPAR/H. Ruas



Direita para uma posição secundária, quando a esta

referência sempre se associaram questões de

acessibilidade, centralidade e actividade terciária?

Parece-nos haver uma estratégia de distribuição radial

a partir da Porta da Ribeira, foco de recepção e

emissão de pessoas e mercadorias, para a Rua Direita,

através das então denominadas ruas da Praia, das

Amoreiras, do Loureiro, do Martírio, das Flores e,

também, da própria Rua da Carreira. A Rua Direita

poderia assim assumir o estatuto e a função que a

larga secção transversal das representações da época

lhe atribui: comércio e circulação.

Até agora falámos sempre da Porta da Ribeira,

voluntariamente negligenciando a Porta do Mar. 

A primeira, quinhentista e hoje ocupada por um dos

fornos comunitários, foi realmente o único ponto de

comunicação entre Mazagão e a metrópole. A análise

arquitectónica e cartográfica desta questão elimina a

existência da Porta do Mar enquanto vão semicircular,

ousado e contraditório à invulnerabilidade pretendida,

relegando-a para a campanha de reconstruções do

Sultão Moulay Abderrahmane, no final do primeiro

quartel do século XIX13 (Fig. 6).

“Arrabalde” de El Jadida

A excepção ao traçado tendencialmente regular do

sistema, que comanda a rede viária da Cité Portugaise,

verifica-se no sector noroeste, mais orgânico e sinuoso,

eventual reminiscência da vila piscatória ou vítima de

uma islamização posterior. A percepção deste último

fenómeno, reacção à ortogonalidade dos arruamentos

portugueses, regista-se a diversos níveis. 

A fragmentação, o isolamento e a colocação de

diversos obstáculos na rua islâmica responde a um

imperativo de defesa contra o “inimigo” interno14.

O bloqueamento de uma artéria, que assim origina

dois becos, e a introdução de passagens superiores,

donde destacamos as das ruas Direita, da Mina,

da Nazaré, das Curvas e até na Rua da Carreira (entre-

tanto demolida), vieram adulterar o efeito linear e

perspéctico da cidade. Por outro lado, apareceram

novos equipamentos como o banho público (hammam)

e, sobretudo, a mesquita. O templo muçulmano arrasa

o Palácio dos Governadores, apropria a antiga Torre do

Rebate para seu minarete, mantendo a simbólica do

chamamento (do sino para o mueddin!), e subverte a

geometria da Praça do Terreiro. Juntamente com os

fornos, que condicionam fortemente os percursos e

horários da população, estamos na presença dos

elementos característicos de um arrabalde de uma

cidade islâmica, com o seu próprio microcosmos. 

O sistema viário organiza-se em torno de um eixo

principal, a Rua da Carreira, prolongamento da medina

através da nova porta do protectorado. No presente, 

o centro dispõe-se fora das muralhas: a mesquita

central, o mercado (suq) e a Place du Prince. O que

outrora fora o centro é agora periférico à nova

centralidade em El Jadida, fronteira acentuada pelo

tráfego da Rua do Suez. 

Assiste-se a uma hierarquização progressiva de ruelas,

pontuadas por arcos para sustentação das fachadas

que entretanto se aproximaram ou avançaram em

consola sobre o espaço público. O labirinto vai

tomando conta de um traçado que nunca foi perfeito,

mesmo ambicionando ser ideal. As ruas vão-se

torcendo em ângulos que não são rectos, aumentando

a privacidade de frentes que já viveram das suas

fachadas.

Como interromper ou, se possível, inverter este

processo que mascara uma realidade urbana pioneira?

Não pretendemos um novo higienismo manuelino,

mas tão somente a preservação do legado mais impor-

tante de Mazagão: o que resta do seu traçado. Sem

ele, todos os monumentos portugueses, por mais
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6. Aspecto actual das portas 
do Mar e da Ribeira
IPPAR/H. Ruas



valorizados ou recuperados que sejam, ficarão des-

caracterizados ao perderem o seu suporte viário. Trata-

-se de um fenómeno quotidiano, que rapidamente

coloca em causa o contorno dos quarteirões

levantados. Existem, simultaneamente, subtracções

massivas, “espaços esventrados por demolições onde

se lêem as paredes que restam, os cortes e as cores

vivas dos interiores das antigas casas. Não são praças,

são ausências de construção”15. A cidade renova-se por

vontade individual. Recuperar a figura do muhtasib,

censor encarregue de velar pelo bom comportamento

público, material e moral dos vizinhos da cidade e

único personagem de ordem urbanística da cidade

islâmica do medievo, parece-nos profundamente

anacrónico.

O futuro

Apesar de espontâneo, revelador de um processo

histórico e estratigráfico contínuo, urge regular 

um fenómeno cada vez mais veloz e perverso. 

A salvaguarda do património de origem portuguesa

em El Jadida depende da implementação de 

um instrumento de regulamentação, do qual não 

nos podemos alhear deste lado do estreito. O esta-

belecimento de uma linha de continuidade no tra-

balho de investigação, estendida a outras antigas

praças portuguesas no reino de Marrocos, emerge

como base indispensável a intervenções ou estratégias

subsequentes.

As potencialidades patrimoniais reunidas em Mazagão

merecem estudos mais aprofundados sobre as origens

da formação do aglomerado, sobre a sua malha

urbana quinhentista ou, ainda, sobre as aparen-

temente escondidas ou desaparecidas arquitecturas

domésticas. A degradação e o abandono a que

está votado boa parte do tecido habitacional da

Cité Portugaise, comum em centros históricos, é

sobretudo um problema social. Densamente povoado

(cerca de 3500 habitantes para menos de cinco

hectares), o bairro manifesta sinais de pobreza e

insalubridade. Mas, ao contrário de muitos centros

históricos europeus, este não está envelhecido. Antes,

animado pela agitação infantil e povoado pelos

despojos do desemprego galopante, revela-se

potencialmente vivo e jovem. Convém não desper-

diçar mais uma geração, à espera de um milagre,

proporcionado pela classificação como Património da

Humanidade, que não existe.

Sugerimos a criação de percursos de visita turística 

que abram, definitivamente, as portas da Igreja de 

Nossa Senhora da Assunção ou do interior do Baluarte

de Santo António, libertando-os do esquecimento ou

da ocupação clandestina. A recuperação de Nossa

Senhora da Luz, charneira entre as ruas da Mina e a

antiga da Lux, permitiria desviar o afunilamento das

atenções da Rua da Carreira e contribuir para a

pedagogia e melhoramento das condições de vida da

população daquele conjunto de casas (Fig. 7).

O valor deste conjunto não se esgota nos edifícios

anteriores a 1769. Mazagão encerra um discurso de

grande contemporaneidade, possuindo no seu recinto

amuralhado marcas físicas das três grandes religiões

monoteístas. À mesquita, à sinagoga ou à igreja

afluíram, simultaneamente, residentes praticantes,

num clima de grande tolerância, que assume hoje,

particularmente, uma grande actualidade.

122

M E M Ó R I A

7. Vestígios da Igreja 
de Nossa Senhora da Luz
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1 Destacamos da bibliografia: AMARAL, 1989; CORREIA, 1923; FARINHA, 1970; LOPES, 1989; LETAN, 1996.
2 O Papa Alexandre VI, por Bula de 17 de Junho de 1499, atribui à Diocese de Safim jurisdição sobre Mazagão, Azamor, Almedina, etc. DIAS, Pedro –

As fortificações portuguesas na cidade magrebina de Safi. In Oceanos, n.º 28. Lisboa. 1996, p. 16.
3 O nome árabe antigo, al-Buraydja, significa a pequena fortaleza. Encyclopédie de l’Islam. Leiden. 1975-1995, vol. II, p. 376.
4 Cf. JMAHRI, Mustapha, FARACHE, Rémon – La Cité de Mazagan. Rabat. 1998, pp. 13-14.
5 Cf. SOUSA VITERBO, Francisco – Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses. Lisboa. 1899-1922 

(fac-simile, reedição, 1988), vol. I, pp. 48-49.
6 João de Castilho realiza uma missão, atribuída por D. João III, de inspecção às praças marroquinas, de Ceuta a Safim, registando-se a sua presença,

juntamente com Duarte Coelho, em Mazagão em 1529. CORREIA, Vergílio – Lugares Dalêm: Azemôr, Mazagão, Çafim. Lisboa. 1923, pp. 43-44.
7 Em 1541, a perda de Santa Cruz do Cabo de Guer (actual Agadir) para as mãos do Xerife de Suz, fomentou uma estratégia de avaliação das praças

lusitanas e seus sistemas defensivos, cujos resultados ditaram a incapacidade de resposta da maioria delas em relação às novas teorias pirobalísticas e

o consequente abandono das mesmas. As excepções foram Ceuta, Tânger e Mazagão.
8 Sobre este período, ver as considerações formuladas em: MOREIRA, Rafael – A arquitectura militar. In História da Arte em Portugal (dir. Paulo Pereira).

Lisboa. 1995, vol. 7, pp. 139-140.
9 AN/TT – Corpo Cronológico, P. 1ª, m. 71, doc. 32.
10 Cf. ARAÚJO, Renata Malcher – As Cidades da Amazónia no século XVIII. Porto. 1998, p. 265.
11 Entendido este artigo como instrumento de divulgação e breve reflexão sobre o tema, o alongamento destas questões torná-lo-iam exagerado e

pesado. Por conseguinte e para um maior aprofundamento descritivo deste e de outros edifícios reportamos para: CORREIA, Jorge – Mazagão:

património edificado de origem portuguesa. Comunicação apresentada no Colóquio “Portugal-Marrocos: Portas do Mediterrâneo”. Lisboa. 2001 

(no prelo).
12 Esta porta, apenas construída com o intuito de recolher o entulho da cava, estabelece a comunicação entre o interior e o exterior do mellah desde

a drenagem daquela. Cf. FARINHA, António Dias – Plantas de Mazagão e Larache no início do século XVII. Lisboa. 1987, p. 5.
13 Cf. CORREIA, Jorge – op. cit.
14 Cf. TORRES BALBAS, Leopoldo – Ciudades hispano-musulmanas. Madrid. 1985, p. 281.
15 COSTA, Alexandre Alves – A beleza particular de Mazagão. In Catálogo da Exposição Mazagão: património edificado de origem portuguesa.

FAUP/IPPAR. 2001, p. 6.
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1. Introdução

Um dos mais interessantes monumentos góticos da

Escócia é a Capela de Rosslyn no Midlothian, situada

perto de Edimburgo1. A razão da sua fama e da sua

fortuna crítica2 advêm-lhe da forma intrigante que

apresenta e da poderosa carga ornamental que possui.

O monumento contém, de facto, particularismos

estruturais diversos além de uma sobrecarga orna-

mental em muitos aspectos aparentemente alheia à

tradição do gótico tardio do Norte da Grã-Bretanha.

Para além do mais, a proliferação de símbolos e de

cenas historiadas bem como de motivos ornamentais,

alguns deles típicos, outros inéditos, tem originado

desde o século XVIII – mas muito em especial a partir 

da década de 80 do século XX – uma significativa

quantidade de literatura que a liga a “esoterismos”

vários, designadamente aos Templários ocultos, à

Demanda do Graal, à origem da Franco-Maçonaria

(neste caso por inesperados e rigorosos registos

históricos, saliente-se3) e aos descobrimentos da

América do Norte. Uma mistura fascinante mas

desarmante e, obviamente, não isenta de grandes

riscos e de sensacionalismos vários4.

Mas o que aqui me interessa não é só o desven-

damento deste riquíssimo potencial simbólico – que

será descrito e abordado – mas também o problema

que esta igreja “fora de série” me coloca quanto à

definição dos “estilos” arquitectónicos. Diga-se, aliás,

em abono desta evidência, que todos os compêndios

de história de arquitectura escocesa não hesitam em

considerá-la completamente invulgar. É que a Capela

de Rosslyn, tratando-se de um edifício iniciado por

volta de 1440 e que ficou incompleto (as obras

terminaram pouco depois da morte do patrocinador,

em 1486), inscreve-se dentro da categoria do gótico-

-tardio e, neste caso concreto, não por acaso, parece-

-se com uma igreja “manuelina”. Tanto assim é que os

portugueses que a visitaram (que creio serem bem

poucos) ficaram supreendidos pelo seu “ar de família”.

Os proprietários da capela, descendentes em linha

directa dos fundadores, os Saint Clair de Rosslyn 

– agora a família Sinclair – não deixaram nunca de

apontar esta estranha particularidade, atribuindo-lhe um

ar “ibérico”, senão mesmo “português” – e, logica-

mente, “manuelino”. Creio que este facto é suficiente

para motivar a discussão que aqui pretendo introduzir. 

2. A Capela de Rosslyn

A Capela de Rosslyn constitui a parte construída de 

um ambicioso programa arquitectónico financiado

por Sir William Saint Clair, Príncipe das Orkney 

(1396-1484). Sir William tencionava construir uma

monumental colegiada, pelo que a documentação

coeva dá conta que “Willelmus de Sancto-Claro est in

fabricando sumptuosam structuram apud Roslyn”5.

Segundo as crónicas (e a lenda) teria para tal con-

tratado mestres pedreiros de toda a Europa. Não

conseguiu, todavia, atingir os seus intentos6 e desta

grande igreja ficou apenas construída a capela-mor 

e as abas da parede nascente do transepto.

M E M Ó R I A

Rosslyn ou a morte do aprendiz
Uma capela escocesa 
quatrocentista

1. Vista geral da Capela 
de Rosslyn, Midlothian, Escócia
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A planta do presbitério é rectangular e apresenta

aparentemente três naves com uma parede testeira

recta (Fig. 2). A nave central, mais ampla, é rematada 

a nascente por dois arcos, seguidos por outros dois, 

o que faz com que exactamente no eixo do templo se

implantem duas colunas divisórias. Perpendicularmente

disposto ao sentido das naves, este dispositivo

colunário aparece igualmente na Catedral de Glasgow

onde tinha como função providenciar um circuito de

peregrinação no interior do presbitério (o peregrino

deslocava-se pela nave lateral e inflectia depois na

zona do Santíssimo para o deambulatório ortogonal

constituído pelas fieiras dos arcos) (Fig. 2). A razão pela

qual este sistema foi aqui adoptado é desconhecida,

uma vez que não nos encontramos perante uma igreja

de peregrinação (o que de facto acontecia com a Catedral

de Glasgow, onde se situava o túmulo com as relíquias de

S. Kentigern). Trata-se, quanto a mim, de um modelo

tipológico da “escola gótica” britânica e escocesa7 – e os

patrocinadores quiseram, naturalmente, emular aquela

grande catedral, valorizando a capela-mor, conhecida

como Capela de Nossa Senhora (a Lady Chapel).

A cobertura deste dispositivo da cabeceira – um

autêntico retro-coro, mais baixo do que a nave central –

é efectuada com recurso a abóbadas de berço

quebrado e a abóbadas nervadas do tipo rib-vaulting

britânico (aliás extremamente desenvolvido) – estas

mais acentuadas no segundo tramo. A base das

nervuras ao nível do seu encontro com as mísulas

desenvolve-se depois em gigantescas cúspides de

forma piramidal extremamente desproporcionadas.

Este retro-coro funciona assim como uma espécie 

de baldaquino de pedra. Uma escada aberta no pavi-

mento do tramo nordeste dá acesso à cripta rectangular

semienterrada que funcionou como sacristia (elemento

aliás inédito em qualquer igreja gótica).

A nave central é coberta por uma abóbada de berço

quebrado, em pedra, reforçada por arcos torais com

pendentes (ribs) (Fig. 3). De uma forma pouco comum

para a arquitectura do século XV, as naves laterais são

2. Vista geral 
da Lady Chapel/deambulatório

3. Vista geral de três 
dos tramos da abóboda 
da nave central

4. Planta simplificada 
da Capela de Rosslyn, 
com o transepto representado
a tracejado (segundo Cruden)
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cobertas por abóbadas de berço quebrado perpen-

diculares à da nave (transversais, portanto) e os seus

arranques assentam em arquitraves rectas (Fig. 5). Este

esquema é outra das originalidades de Rosslyn (Fig. 6).

Eventualmente motivado por questões de engenharia,

uma vez que o peso da abóbada central é muito

grande, estas abóbadas transversais serviriam de

reforço estrutural, reforço este complementado pelos

contrafortes do exterior e pelos arcobotantes que

sobre eles se ergueram. 

No exterior, o conjunto apresenta um ar robusto,

animado pelo rasgamento no piso térreo de janelas de

arco quebrado com grilhagem simples de dois lumes e

tímpano; no segundo piso rasgam-se janelas de arco

quebrado sem lumes formando um clerestório. 

As paredes são reforçadas por contrafortes (seis de

cada lado, cinco na parede testeira). Assim, as faces 

do templo são ritmadas quer pelo relevo que lhe

é conferido pelos contrafortes, quer ainda pelos 

arco-botantes que se lhe sobrepõem, uns e outros

rematados por pináculos piramidais. 

A ornamentação das ombreiras das janelas por florões

e os detalhes decorativos da traçaria dão ao conjunto

uma expressão densa e rica, pese embora o dese-

quilíbrio formal que o conjunto patenteia, sobretudo

se comparado com a pureza de linhas dos outros edifí-

cios góticos escoceses do mesmo período ou ligeiramente

anteriores.

No interior, desenrola-se uma teoria ornamental 

sem precedentes na Escócia, tal é a sua densidade. 

É grande a dificuldade em descrever – a não ser de

maneira esquemática –, o seu conteúdo, sujeito aliás a

interpretações diversas consoante o ponto de vista dos

hermeneutas. Alerto para o facto da ornamentação se

desenvolver em diversos suportes (o que é óbvio, quando

praticamente não existe uma única superfície desprovida

de motivos decorativos em relevo), como sejam:

a) Mísulas, em geral;

b) Mísulas dos pilares embebidos;

c) Capitéis;

d) Arquitraves;

e) Jambas das janelas;

f) Intradorso da abóbada;

g) Fuste das colunas. 

As tipologias decorativas vão desde as figuras em

relevo, isoladas, até às teorias de frisos com cenas

narrativas (sobretudo nas arquitraves), passando pelos

fechos das abóbadas e por mascarões – alguns

rematando as cúspides das pedentes ou ribs. Podem

ali encontrar-se, naturalmente, todos os tipos de

figuração possíveis (Fig. 7): 

• decoração vegetalista (que domina);

• figuras humanas – representando personagens

sagradas ou profanas;

• heráldica;

• cenas historiadas de diversas fontes narrativas. 

5. Corte simplificado da Capela
de Rosslyn (segundo Cruden)

6. Vista das naves laterais
arquitravadas
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Adopto aqui a fórmula descritiva mais consensual, que

é também a que se encontra mais de acordo com os

parâmetros descritivos da iconografia sagrada do

século XV, para registar os temas ou motivos mais

relevantes na economia simbólica do monumento

(cabendo-me mais adiante discutir as especificidades e

as variantes mais inesperadas). 

3. A iconografia

Assim, para quem entra pela porta Norte observando 

a parede limítrofe, encontrará logo à direita a cena 

da Crucificação exposta numa mísula de um pilar

embebido. Segue-se, prosseguindo para nascente, uma

coroa de espinhos e o escudo de armas dos Saint Clair.

Na parede testeira encontramos duas mísulas, cada

qual com um anjo. Na parede oposta encontram-se

dois apóstolos (numa janela) e, segundo alguns, 

o conjunto das Nove Ordens da Hierarquia Angélica8

(Fig. 8). Na nave central encontramos (seguindo um

percurso de poente para nascente e do lado esquerdo

para o direito, circundando o interior do monumento)

uma mísula com a “cara do aprendiz“ (voltarei a esta

questão), outra mísula com a figuração da cena do

Filho Pródigo e outra ainda com a cabeça de um leão.

Segue-se uma arquitrave com a figuração de Deus em

Glória. Outra arquitrave, perpendicular à nave, exibe 

a cena de Sansão puxando os cabelos a Dagon. 

A arquitrave que lhe corresponde (paralela à nave),

bem como as chaves dos pendentes, representam uma

Dança da Morte. Uma das chaves centrais do retro-

-coro (tramo Norte) exibe a Estrela de Belém e figuras

evocando o Nascimento de Cristo. Nos capitéis dos

primeiros pilares do retro-coro encontramos dois anjos;

o terceiro pilar, com um enrolamento “torso”, é o

célebre Pilar do Aprendiz.

As arquitraves são ricas em ornamentos. Uma delas

possui uma inscrição em letra lombarda (“FORTE EST

VINUM FORTIOR EST REX FORTIORES SUNT MULIERES SUPER OMNIA

VINCIT VERITAS” – em tradução livre: “o Vinho é forte,

o Rei mais forte; as mulheres ainda mais fortes;

mas sobre tudo triunfa a verdade”) que constitui

citação de uma passagem bíblica do Livro de Esdras III –

um apócr i fo (Esdras I I I ,  3-10/12)9;  outra com

a representação dos Sete Pecados Capita is .  

Em correspondência, outra arquitrave exibe a

representação das “benfeitorias” (voltarei a esta

questão). Na nave central (agora seguindo a direcção

poente) encontramos sucessivamente um pilar

decorado ao nível dos capitéis por representações

zoomórficas e humanas, a que se segue outro com 

a figura da profetisa Ana; daqui parte um arco

longitudinal com a figuração dos Doze Apóstolos e de

quatro mártires com os respectivos atributos; Cristo o

Nazareno encontra-se na mísula do pilar seguinte, 

a par de dois homens em luta e de Sansão (ou David)

debatendo-se com um leão. Em cima, numa outra

mísula da abóbada vê-se a “mãe do aprendiz em luto”

e, ao nível da cornija, outra mísula, desta vez com

a face do “mestre assassino”. Abundam ainda em

inúmeros lugares figurações de máscaras de “homens-

-verdes” ou homens selvagens (conhecidos na Grã-

-Bretanha por “green-men”). A abóbada da nave

central é totalmente recoberta por ornamentação em

série (e em relevo) de estrelas e flores (Fig. 3).

Como se percebe, a heterogeneidade é grande. Diria

mesmo que é fácil perdermo-nos nas referências

cruzadas e na aparente “desordem” de disposição dos

motivos. Para além do mais, por entre as represen-

tações que vertem da Bíblia, esgueira-se um estranho

7. Pormenor da concentração
ornamental junto de uma das
zonas de junção das naves

8. Pormenor ornamental 
dos capitéis de um dos pilares
(anjos músicos)
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enredo. Mas este enredo ou “estória” – ou melhor, a

lenda – é simples de contar.

4. As lendas. O aprendiz e a “maçonaria”

Quando o estaleiro se encontrava em laboração havia

chegado a altura de fabricar um pilar original, segundo

um modelo proveniente do estrangeiro. O mestre,

porém, não conseguiu executá-lo, pelo que aban-

donou temporariamente a obra para se inteirar do

método de execução do pilar algures no estrangeiro –

presumivelmente em Roma,

segundo a lenda. Porém, um

aprendiz, durante a sua ausência,

executou o insólito pilar na per-

feição, tal qual ele ali se encontra

hoje: é este o Pilar do Aprendiz

(the Apprentice Pillar) (Fig. 10). 

O mestre, após o regresso, vê-se

confrontado com a habilidade do

aprendiz. Por inveja, o mestre

mata o aprendiz com um violento

golpe de macete na cabeça. Daí,

ainda segundo a lenda, a figuração do aprendiz com

a cabeça golpeada (um lenho na testa) (Fig. 9), a

representação da cara façanhuda do mestre

“assassino”, e da mãe-viúva e chorosa (the widowed

mother). Naturalmente que esta história (embora nem

sempre com traços tão lúgubres e dramáticos) é

comum a outros monumentos do período gótico

sempre que se encontra em causa um feito arquitec-

tónico ou de engenharia de relevância. E faz parte 

do folclore habitualmente associado, a posteriori,

às edificações mais marcantes. Neste caso, a lenda

contém, como se verá, elementos mais misteriosos ou

convenientemente aptos a serem decifrados de uma

forma oblíqua.

Existe naturalmente uma explicação hipotética (mas

lógica) para a lenda. Segundo Stewart Cruden, existia

no Norte da Grã-Bretanha um atelier de escultores e

lavrantes de alabastro particularmente activo dirigido

por Thomas Prentys e pelo seu filho – o qual se

encontra devidamente documentado. Acaso tenha sido

esta oficina encarregada de esculpir o célebre pilar,

o nome que lhe foi dado foi depois corrompido de

Prentys (ou Prentice) Pillar em Apprentice Pillar, asso-

ciando-se-lhe depois a lenda, tal o grau de mestria e de

habilidade necessário para a sua produção10.

Refira-se, igualmente, que a referência continuada à

mãe-viúva contribuiu, por sua vez, para a tradição

franco-maçónica uma vez que os néofitos maçons são

habitualmente conhecidos por “filhos da viúva”... Mas

não só. O facto é que o envolvimento historicamente

documentado dos Sinclair com os movimentos de

emancipação dos pedreiros durante o período de 

pós-Reforma constitui um importante marco histórico

para a construção da grande narrativa templário-

-maçónica. De facto, data de 1600 ou de 1601 a

primeira carta de direitos de pedreiros assinada por

William Schaw em nome dos mestres pedreiros e

homens-livres da Escócia e concedida por um dos

descendentes de William Saint Clair, de nome William

Sinclair. Os pedreiros referem que “hes ever bene

observit amangs ws” que os “lairds” de Rosslyn “hes

ever bene p(ro)tectors of ws and our privileges”.

A Saint Clair Charter (a primeira entre várias)

representa a união de várias lojas de pedreiros da

Escócia debaixo de um patrocínio senhorial e pode ser

considerado o primeiro documento do tipo na Europa.

9. A “cara do aprendiz” 
em mísula na nave da capela

10. O Pilar do Aprendiz 
ou Apprentice Pillar



129

M E M Ó R I A

De acordo com o que nele se dispõe, o documento tem

sido interpretado como um ponto de viragem essencial

que deu origem ao movimento associativo e protectivo

da Maçonaria. Trata-se aqui não da Maçonaria tal

como ela veio a institucionalizar-se nos inícios do

século XVIII, mas essencialmente de uma Maçonaria

“prática”. Mas não restam dúvidas que a Franco-

-Maçonaria “clássica” (quer dizer “especulativa”)

remetia a sua origem para a Escócia – e daí o célebre,

antigo e tradicional Rito Escocês –; ou para uma

origem ainda mais recuada, em outras paragens e em

tempos mais longínquos, já míticos e mágicos (mas

que envolvem invariavelmente o Templo de Salomão 

e os Templários). 

Note-se ainda que este William Sinclair, dispensador 

de regalias para os mestres-pedreiros, era um católico

que lutou em pleno período da violenta Reforma pela

manutenção da grande colegiada dos seus homónimos

antepassados. Emigrou mais tarde para a Irlanda

católica onde veio a morrer por volta de 1627-1628,

quando é emitida a segunda Carta11.

5. O problema do “estilo”

O “Pilar do Aprendiz” é, de facto, uma das peças mais

interessantes do conjunto. A sua decoração configura--se

através de um conjunto de baquetas à volta das quais

se desenvolve o enrolamento torso de três guirlan-

das vegetalistas (Fig. 11). A base possui decoração

fitomórfica e oito dragões enrolados (Figs. 12, 13).

O capitel possui igualmente uma pletórica ornamentação

vegetalista e figurativa. À primeira vista é daqui também

que nos vem essa súbita familiaridade com obras

portuguesas manuelinas, uma vez que este pilar evoca de

várias maneiras as colunas torsas do “estilo manuelino”12,

bem como a decoração de capitéis e bases deste

período. Este testemunho, associado à profusão

ornamental que descrevemos e ao aparente orga-

nicismo da mesma, concorre para o paralelismo

epidérmico que se estabelece entre a Capela de Rosslyn

e as obras ibéricas. 

Anote-se que este facto é acentuado pela já referida

literatura que insiste nas conexões de Rosslyn com a

Europa continental. Aliás, esta literatura de carácter

cronístico remonta ao século XVI I I, aos “charts”

familiares dos Saint Clair, dos quais se destaca a

seguinte passagem: “...it came into his (Sir William

Sinclair’s) minde to builde a house for Gods service, of

must curious worke, the wich, that it might be done

11. Pormenor do Pilar do
Aprendiz: fuste com torsade

12. Pormenor do Pilar 
do Aprendiz: base

13. Pormenor do Pilar 
do Aprendiz: base
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with greater glory and splendor, he caused artificers to

be brought from other regions and forraigne kingdoms

and caused dayly to be abundance of all kind of

workmen present, as masons, carpenters, smiths,

barrowmen, and quarries, with others; for it is

remembred, that for the space of tiyrty-four years

before he never wanted great numbers of such

workmen […] first he caused the draughts to be drawn

upon Eastland boords, and made the carpenters to

carve the according to the draughts thereon, and the

gave them for patterns to the masons, that might

thereby cut the like in stone”13.

Esta notável passagem, para além de mostrar um

rigoroso conhecimento dos processos de traçaria

medievais (com moldes, modelos ou desenhos e

padrões de madeira passados à pedra – certamente

por conhecimento da Sala do Risco, cujos vestígios

excepcionais se encontram na sacristia, o que fez

perdurar a tradição), refere os inevitáveis “reinos

estrangeiros” onde teriam sido recrutados os

pedreiros. As tonalidades, por assim dizer, exóticas, 

em termos decorativos, são postas em relevo em

apreciações artísticas quanto às prováveis filiações da

estrutura e ornamentação da colegiada, situando-as

em Espanha e na França do Sul14.

Obviamente que os termos de comparação para os

particularismos estruturais e decorativos não poderão

nem deverão ser somente estes. O facto é que a

estrutura da cobertura em berço quebrado é uma

característica comum a algumas igrejas tardo-góticas

do século XV em toda a Europa. Quanto às chaves de

pendentes trata-se de uma característica própria da

Inglaterra e aí usada em importantes edifícios dos

séculos XIV e XV (e do século XVI).

Acrescente-se, porém, que para aumentar o interesse

deste pequeno templo dispomos, como referi já, de

uma parede marcada pelos moldes dos pedreiros que

aqui laboraram (Fig. 14). A sacristia semienterrada terá

sido uma das primeiras dependências a ser edificada 

e funcionou como “loja”. Encontramos gravados os

seguintes desenhos técnicos à escala 1:1, todos com

correspondências directas nos elementos arquitectó-

nicos do templo15: um arco apontado com a marcação

da profundidade das aduelas; parcialmente sobreposto

a este encontramos o “risco” de outro arco apon-

tado com a preparação dos círculos que calculam 

o lançamento das ribs ou dos pendentes (sete

circunferências incompletas marcadas a compasso). 

Na base deste “risco” encontra-se uma meia-rosácea

desenhada. Imediatamente acima encontra-se a

projecção de um rectângulo que constitui, segura-

mente, um artifício de medição e transposição para o

talhe da pedra de proporções “universais”. Mais ao

lado surpreende-se o traçado de um coruchéu com os

seus três andares esquematicamente representados e o

florão que o encima. Creio tratar-se de um dos mais

impressionantes conjuntos de traçaria gótica britânicos

e, mesmo, europeus. Uma verdadeira lição de traçaria

que deixou, como se percebe, a sua impressão no

património lendário do edifício, o que não é de admirar.

O que efectivamente desloca os argumentos críticos 

e comparativos em Rosslyn é, essencialmente, a

sobrecarga decorativa já referida. Aí sim, encontramos

paralelismos, não em Inglaterra, nem sequer em França,

mas curiosamente em Espanha e Portugal – mas em

período posterior, mormente no “estilo isabelino” e no

já mencionado “manuelino”. A explicação para o facto

parece difícil de encontrar – mas se calhar é a mais

simples de todas: trata-se de um fenómeno de

convergência, com um episódio precoce motivado por

uma peculiar conjuntura – a de Rosslyn, e da vontade

de William Saint Clair.

14. Levantamento da traçaria
gótica da sacristia subterrânea
da capela 
(segundo Robert Anderson)
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Quanto ao “manuelino” é facto que expendi em

outros escritos o meu entendimento quanto à sua

especificidade.

Naturalmente que concordo com os estudiosos que

consideram o “manuelino” uma variante de uma

difundida tendência internacional, integrando-o no

gótico tardio. Mas sempre afirmei que tal variante

resultava de uma conjugação de factores aparen-

temente “universais” (todos eles efectivamente

marcantes do gótico tardio) que terão todavia

encontrado em Portugal uma conjuntura peculiar que

lhe vieram a conferir um carácter mais reconhecível

e mais acentuado. E, sobretudo, sempre frisei que o

“manuelino”– tanto o conceito quanto a coisa em si a

que usualmente damos a qualificação de “manuelina” –

tinha a ver com uma historicidade própria. Os traços

desta peculiar historicidade são aliás perceptíveis

no próprio período manuelino e logo depois, por

oposição, contraste ou a contrario senso, no período

joanino, através de opiniões críticas expendidas por

diversos autores quinhentistas (não muitos, é certo,

mas alguns – ou os suficientes).

O manuelino possui todas as características que

habitualmente ajudam a encapsular o conceito de

gótico tardio: 

a) um gosto pelos volumes “arquitectónicos”;

b) a marcação destes volumes através de cornijas e

saliências corridas identificando andares e hierarquias

posicionais;

c) a “desconstrução” ou instabilização destes volumes

através da potente carga ornamental que os passa a

revestir;

d) uma acumulação de efeitos díspares e “medievais”

promovida por essa ornamentação – a maior parte das

vezes popular e “inculta”; 

e) a acentuação dos programas historiados ou de

teorias de correspondências relativamente à simbó-

lica e à escultura monumental que se instala nos

monumentos;

f) a utilização de um receituário rico mas estereotipado

de formas para perfilamento de vãos; 

g) um repertório de formas que atravessa diversas

regiões da Europa; 

h) um gosto assente no uso da heráldica, que invade

todas as superfícies; 

i) uma expressividade “naturalista” ou hiper-realista

dos suportes que procuram imitar a natureza 

(a vegetação) ou as manufacturas. 

Todas estas características, não sendo um exclusivo

português ou manuelino, vieram a ter porém uma

tradução condensada, compacta, gorda, entumescida,

como se o escasso tempo de duração do “manuelino”

(grosso modo de 1490 a 1540) tivesse ele próprio

passado à pedra apressadamente e de forma

“compacta” e urgente. E liguei o manuelino a um

gosto de corte, quer por via da tradição mudéjar, quer

por via do luxo edilício – que se exprimia nesta

superabundância de formas –, quer ainda por via da

respresentação do poder e da sua enunciação sim-

bólica a vários níveis (civil, religioso e mágico).

Ora, esta especificidade – à parte a criação do

conceito, naturalmente – encontramo-la em Rosslyn. 

O que quer isto dizer? Que a conjuntura Rosslynina 

era idêntica à manuelina (embora a precedesse de 

trinta anos)? Ou que pelo contrário Rosslyn só prova

que o “manuelino” não é nada de especial e pode

acontecer nos arredores de Lisboa mas também nos

arredores de Edimburgo?

Naturalmente que a história de arte e da arquitectura

se encontram familiarizadas com as leituras formalistas

que estão na origem da afirmação e consolidação da

teoria dos “estilos” principalmente teorizadas, de

forma brilhante aliás, por Wollflin e Focillon16. Não

valerá a pena, creio eu, recapitular tal teoria que se

pode considerar património metodológico da própria

disciplina. Pessoalmente, depois de aprender a criticar

estes mestres pela mão de outros mestres, sempre

guardei para mim uma posição de reserva quanto

a esta teoria. Resumindo razões, creio que os

“estilemas” são em bom rigor abstracções modernas

ou “modernistas” sem aderência à realidade

contemporânea dos fenómenos a que se aplicam.

Quero com isto dizer que a consciência contem-

porânea do “encomendar” e do “fazer” existia, mas,

especialmente na Idade Média (ou seja, antes da Idade

Clássica que ergue a historicidade selectiva como um

dos seus pilares e os modelos a imitar como outro),

reduzia-se a uma consciência morfológica, conjuntural,

que levava a que muitos dos edifícios ou dos móveis

fossem qualificados “ao modo de” (mas nunca como
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um entre muitos outros exemplos de uma espécie

de ordem estilística universal determinada “biolo-

gicamente”). Já o formalismo complexo de Kubler

é muito mais sedutor. O que está em causa é a

materialidade dos objectos, as “séries” de produção

em que se inscrevem, as imitações a que deram lugar,

as “reduções” que delas decorrem, e as modificações 

e rupturas que provocam. As “cabeças de série”

motivam imitações e emulações diversas até que outra

cabeça de série “original” dê lugar a outra série.

Estaríamos assim, mediante um paradigma que sabemos

ser ainda “biológico”, perante uma espécie de árvore

genealógica das formas, com o seu evolucionismo

próprio. Mas, como se sabe – especialmente a partir dos

anos 80 –, mesmo o evolucionismo puro e duro se

tornou complexo, interrupto, fragmentário e alvo de

“saltos” e “catástrofes” probabilísticas (veja-se, a este

respeito, as diversas teorias mais recentes relativas 

à evolução dos dinossauros ou dos antropóides17).

Ou seja, o problema é como explicar que dentro de

estruturas arborescentes e derivativas relativamente

estáveis (este dá origem àquele, que dá origem

aqueloutro) aparecem episódios súbitos, inexplicáveis,

sem antecedentes, desvios de norma que não chegam a

constituir, todavia, novas “cabeças de série”.

Parece-me ser este o caso de Rosslyn. Não deriva, a

não ser em pontos particulares (como a Lady Chapel)

de uma tradição puramente escocesa ou mesmo

britânica. Em termos europeus, tem os seus parentes

localizados em zonas muito mais distantes do que era

suposto. Como não se trata de justificar aqui uma

espécie de “continental drift” artístico, esta explicação,

por via da migração de operários (que é a que as

crónicas registam), sendo interessante, não explica

tudo. Por que razão é que este objecto encantatório e

enigmático se ergue no Midlothian? 

Quer dizer: é óbvio que o “ar manuelino” da capela de

Rosslyn é fruto do acaso. Ou seja, por muitos operários

e pedreiros ibéricos que eventualmente ali tenham

trabalhado – o que está longe de ficar provado –,

juntamente com outros estrangeiros que faziam parte

dessa fascinante primeira comunidade europeia da

arquitectura, o que pesou na escolha deste partido

arquitectónico foi, certamente, o encomendador e o

programador do edifício. 

Quem é que o quis assim e não de outra maneira? 

A resposta é simples: Sir William Sinclair. Como é que

Sir William distinguiu a sua encomenda das demais?

Através do programa ornamental e do programa que

lhe subjaz.

Claro que é legítimo perguntar (como muitas vezes

se fez e faz para o “manuelino”): se acaso estri-

pássemos a capela de Rosslyn de toda a sua incrível

carga decorativa, não passaríamos a estar perante

um monumento banal, de matriz escocesa “pro-

vincial”? A resposta (que também se aplica ao

“manuelino”) é: não!

De facto, a escala do monumento e as soluções

estruturais adoptadas, com algumas excepções de

“série” (porque, enfim, há que convir, era “aquela” a

maneira de edificar), são incomuns. Dir-se-ia, com

justeza, que uma coisa determinou a outra, sabendo

nós – eu pelo menos tenho defendido esta posição –

que na Idade Média “estrutura” e “ornamento”  eram

distinções inexistentes.

A obra era completa como é óbvio: a colegiada foi

feita para suportar aquela carga ornamental; e aquela

carga ornamental foi pensada – literalmente, pensada e

planeada – para assentar naquele edifício. Esta tese, 

se assim lhe posso chamar, não impede que outras igrejas

do mesmo período se inscrevam na “normalidade” das

séries formais escocesas. Eram a grande maioría. Mas a

que constitui excepção incomoda pela sua expressão,

aliena, sem família, órfã...

E, de facto, aquilo que importa analisar, na minha

opinião, é a formação do gosto. Porque neste caso foi

o gosto do comitente/programador que informou todo

o projecto. 

Efectivamente, para serem tomados nesta perspectiva,

são quatro os grandes temas dominantes da Colegiada

de Rosslyn:

I. a estrutura arquitectónica do edifício na sua glo-

balidade e, em especial, na parte que foi concluída;

II. a ornamentação arquitectónica de carácter

“sinalizante” da diferença da estrutura (a linguagem

propriamente dita, expressa em morfemas e sintagmas

únicos – como por exemplo a coluna torsa);

III. o programa iconográfico de “primeiro nível” 

– narrativas, parcelas historiadas ou imagens – de

carácter religioso e cristão;
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IV. o programa iconográfico de “segundo nível” –

temas heráldicos, história da família, a marca do

encomendador;

V. o programa iconográfico de “terceiro nível”, ou

seja, a carga ornamental acumulada e de grande

variedade e de mais difícil interpretação (temas

vegetalistas, temas animalistas, etc.);

VI. os temas iconográficos, narrativos ou ornamen-

tais, que não se integram em registos mais comuns e

que suscitam até interpretações polémicas, quase

todas esotéricas ou relacionadas com as “ciências

tradicionais”.

Segundo creio, todas estas componentes foram

objecto de uma escolha intencional e são estas

componentes que conferem à Capela de Rosslyn o seu

carácter específico. 

1. Estrutura arquitectónica

Quanto à estrutura da Colegiada, sendo desconhecido

o programa global completo, percebe-se no entanto a

sua grande ambição. Efectivamente, o presbitério que

foi construído apontava para uma obra extensa, de três

naves, e de modulação semelhante à de uma catedral.

A planta do presbitério baseia-se directamente num

modelo escocês, como salientámos já, e mais

directamente na celebrada Catedral de Glasgow,

de onde copia a planta quase que integralmente,

incluindo a Lady Chapel ou retro-coro. Como é óbvio,

trata-se de uma intenção de algum modo megalómana

(a prova é que nem sequer se atingiu um terço da sua

execução), o que está de acordo, depois, com a carga

ornamental heráldica que caracteriza o edifício. 

A celebração pessoal dos Saint Clair e do seu poder

local mas principesco era o objectivo central da

encomenda, que se estenderia depois, por certo, à

assunção da Colegiada como panteão familiar. Nada

de novo. Esta é uma das características dos programas

de construção tardo-gótica: a privatização do espaço

fúnebre.

Ainda em termos de estrutura, parece-me evidente que

o edifício foi manifestando problemas de estabilidade 

e que algumas das soluções encontradas não foram 

as mais canónicas, tais como a construção de abó-

badas de berço perpendiculares à nave, certamente

motivadas por problemas de estabilidade da nave

central, mas também de segurança das colaterais,

que assim saíram mais robustas. Mas o sistema era

conhecido na Escócia e adoptado em diversos edifícios,

designadamente castelos: raramente, porém – se é que

alguma vez –, foi adoptado em igrejas. Nestes castelos

foi de facto identificada a existência de comparti-

mentos laterais com cobertura em abóbada de berço

quebrada assente em arquitraves rectas. Eis o que

revela uma mão-de-obra local familiarizada com

procedimentos construtivos pragmáticos. Não obstante

estes factos, verifica-se que o monumento obedeceu 

a uma planificação mais ou menos rigorosa, que se

veio a reflectir no jogo de proporções e na métrica

adoptada, que é facilmente inserível num qualquer

esquema de “rede geométrica” (steinmetzgrund),

parte delas motivando interpretações “esotéricas”.

Estas interpretações são sempre possíveis, mas são

também de algum modo abusivas uma vez que a

matriz geométrica é muito flexível sempre que se lhe

apõem figuras geométricas simples (o quadrado, 

o círculo, o triângulo) que faziam objectivamente parte

do repertório de planificação dos mestres pedreiros

góticos.

Parece evidente, também, que William Saint Clair quis

fazer um edifício muito marcante, não podendo senão

dispor de um know how limitado e de modelos mais

ou menos usados. Não era possível assegurar uma 

mão-de-obra qualificada em Edimburgo, pelo que foi

necessário o seu recrutamento noutros pontos do país

e, provavelmente, da Europa, como era aliás habitual.

O que daqui resultou foi a habitual mescla que

distingue o que foi “traçado” de base (a planta,

tradicional, por assim dizer “normal”) e o resultado das

altimetrias com a decoração que lhe foi aposta

(invulgar e fora de contexto). Refira-se, ainda, que a

sobrecarga ornamental funcionou, claramente, como

uma forma de “modernização” da própria estrutura,

isto é, de aggiornamento.

2. A ornamentação arquitectónica 

“sinalizante”

De facto era este o gosto que começava a imperar na

época, nas ilhas britânicas – o da densidade decorativa

versus geometrismo perpendicular. O que aconteceu

em Rosslyn foi o aproveitamento de uma tendência
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15. Arquivolta de arco da nave
com a figuração dos Apóstolos

epocal para efectuar a actualização da estrutura,

tradicional, conferindo-lhe um sinal suplementar. 

A diferença iria manifestar-se através da profusão dos

sinais que o edifício, especialmente no seu interior,

exibia. Creio que o facto da decoração não passar,

por assim dizer, “para fora”, tem muito a ver com

uma contenção que, apesar de tudo, ainda imperava

– desde meados do século XV até aos seus finais –,

mas que já não constituía qualquer obstáculo para os

edifícios góticos mais tardios construídos no século XVI,

que se deixam literalemente invadir por temas e

motivos de toda a sorte, mesmo pelo exterior.

Quanto ao interior, dei já conta de quais os campos

arquitectónicos utilizados para suporte decorativo:

foram utilizados todos sem excepção. Como parece

óbvio, estamos em presença de um programa 

sui generis. O que se passou? Uma extensão gradual do

programa decorativo, que se confinou ao presbitério

em vez de se alargar a todo o edifício planeado. Mas

também um gosto muito peculiar por uma simbólica

densa e, até certo ponto, “desorganizada”. Que dizer:

parece não se encontrarem ainda estabelecidos

mecanismos sólidos de correspondência e espe-

lhamento de temas e motivos; e a sua acumulação,

por vezes de forma intrigante, resulta disto mesmo.

Acrescente-se o temário (que mais à frente voltarei a

tratar) já de si pouco vulgar – ou invulgar de todo. 

Do ponto de vista da leitura do conjunto o

preenchimento de todos os suportes disponíveis

(mísulas, capitéis, arquitraves, jambas e até o

intradorso da abóbada) confere à igreja um carácter de

ruptura de linguagens, que a estrutura por si só não

asseguraria. Eis a “modernização” de que acima dei

conta. Trata-se de uma atitude que vai de par com

a iniciativa de ostentação radical do monumento.

Naturalmente que esta explicação não esgota a essên-

cia da questão. 

O facto é que havia muito a dizer em pouco espaço. 

E havia muito que revestir, estando lá para isso todos

os motivos mais serializados, como sejam os temas

fitomórficos, por natureza particularmente aptos a

afeiçoarem-se às estruturas portantes do gótico tardio,

“complicando-o” como se pretendia. As arquitraves

são decoradas em toda a sua extensão; as mísulas e os

capitéis são preenchidos por motivos de todos os tipos,

algumas vezes trepanados; as colunas são caneladas

por baquetas; os panos das abóbadas são divididos em

tramos ornamentais (que correspondem aos tramos 

da igreja) cada um dos quais com um motivo (rosas,

“margaridas”, “lírios”, estrelas); os diversos níveis e

“andares” da altimetria do edifício encontram-se

sucessivamente marcados, interrompidos, salteados

por uma sucessão efectivamente “desarmónica”

(perante padrões de euritmia clássica) de volumes,

imagens e sinais. 

O carácter enigmático de alguns destes motivos

advém-lhes do facto de já não imitarem a natureza:

são eles próprios “natureza” (à boa maneira da

“ideologia arquitectónica” gótica, na minha opinião).

O que quer isso dizer? Com o risco de ser demasiado

insistente quanto às especificidades de cada “modo”,

diria que caso o modelo ou “modo” aplicado em

Rosslyn se tivesse estendido a toda a Escócia,

estaríamos perante um potencial estilo Rosslyniano –

ou Rosslyno, para brincar com os neologismos...

3. A iconografia de “primeiro nível”: 

o programa religioso

À maneira do gótico tardio mais irridente, o registo

iconográfico de carácter religioso – ou com temática

religiosa para ser mais preciso – encontra-se em

alguns pontos tipificado. Ou seja, procede por

oposição tipológica, por correspondência e por lógica

reptitiva e interactiva. Assim acontece por exemplo

com a arcada provida de figuração dos Apóstolos

(Fig.15) – que se repete – com as figurações de anjos

e das hierarquias angélicas ou com a representação
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de outras figuras sagradas ou de episódios do Novo

Testamento, como é o caso da trave com as cenas

do Calvário (Fig. 16). Já me parecem mais atípicas e

fruto de uma escolha pessoal do programador as

representações ou cenas historiadas (ou mesmo as

inscrições) com referências ao Antigo Testamento,

não só por este ser sempre mais obscuro, mas

também porque a possibilidade de “escolha” é maior

nestes livros. Mas obedecem, certamente, a uma

lógica de leitura (e a uma intenção) que é hoje difícil

de desentranhar.

Aqui, creio que não andamos muito longe de uma

lógica “medieval” que vem dos tempos românicos mas

que se estrutura e sistematiza a partir do século XII no

gótico clássico da Ile de France, daí partindo mediante

regionalismos e adaptações para toda a Europa

trecentista e quatrocentista. Claro que a profusão de

temas que encontramos em Rosslyn, sendo tão grande

e tão desordenada e cumulativa, introduz dificulda-

des de leitura. Não nos encontramos perante a

sistematicidade compendial do românico tardio

europeu (como o da Galiza compostelana) ou o da

“escolasticidade” organizada e sinóptica do gótico

francês. Encontramo-nos, isso sim, mais próximos 

– a meu ver – da pansemiose do românico rural. O que

não deixa de ser um dos factores marcantes do

ornamentalismo tardo-gótico, designadamente o que

encontramos no “manuelino” e no “isabelino” (e aqui,

no tal “Rosslyno” ao qual, por brincadeira, fiz refe-

rência atrás).

Recapitulando, creio que se podem considerar

representações ou cenas típicas de um discurso

iconográfico religioso as seguintes:

a) o conjunto de imagens do apostolado e de mártires

com os respectivos atributos num dos arcos da janela

da igreja e que constituem um autêntico “ciclo” de

pequena escala (nave sul, segundo vão)18 (Fig. 15);

b) um segundo conjunto de apostolado, incompleto

embora, noutro arco (nave norte)19;

c) as imagens sobre mísulas de São Cristóvão e de 

São Sebastião que remanescem no exterior do actual

edifício já muito desgastadas (e que deveriam fazer

parte integrante da ornamentação interior do

transepto que não foi concluído);

d) a figura da Virgem com o Menino, na decoração em

relevo de uma das chaves de abóbada (segunda capela

do lado norte);

e) dois grupos de três figuras cada, interpretáveis como

os Três Reis Magos e as Três Oferendas20;

f) as figuras de anjos músicos presentes nos capitéis

dos pilares principais, sendo que outras figuras de

anjos se espalham por outros suportes;

g) as Cenas da Paixão em três grupos de relevos,

situados nos lintéis e em sistema de correspondência, 

a saber: o Ecce Homo (o Cristo perante Pilatos, 

de braços cruzados sobre o torso, bem como outras

figuras, foram intencionalmente quebradas encon-

trando-se desprovidas das cabeças); Cristo carregando

a Cruz e a Verónica; o Calvário.

Ainda neste primeiro nível encontram-se cenas

historiadas mais difíceis de interpretar, quase todas

reportando-se ao Antigo Testamento. Estão neste caso o

Sacrifício de Isaac (ábaco do Apprentice Pillar) e a cena

do Filho Pródigo (capitel do primeiro pilar do lado

poente). Estas cenas parecem relacionar-se entre si,

inclinando-se para um discurso de carácter moralista e

“exemplar”. As cenas que se reportam a Sansão (ou a

David) são naturalmente reflexos “tipológicos” da Paixão

de Cristo (o que se passava já com a adoptação erudita do

tema dos “trabalhos de Hércules” noutros monumentos).

16. Decoração historiada 
em relevo, com o tema 
da Paixão de Cristo 
(segundo Proceedings..., 1877)
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Esta inclinação – a que eu chamaria catequética –

parece reflectir-se na representação das benfeitorias no

lintel da nave sul nascente do outro lintel onde se nos

oferece a inscrição já citada adaptada do 1.º Livro de

Esdras. Aí, segundo a interpretação mais segura,

encontram-se, sucessivamente, cenas narradas,

sintéticas mas expressivas (embora algo arcaicas no

cinzel) e que ilustram os seguintes actos: Ajudar os

Necessitados; Vestir os Pobres; Assistir os Doentes;

Visitar os Presos; Confortar os Órfãos; Dar de Comer

aos Famintos; Enterrar os Mortos. Ao fundo encontra-

-se a representação de São Pedro detendo as chaves

do Céu. O reverso deste lintel apresenta, em “espelho”

e por contraponto, os Sete Pecados Capitais: Orgulho;

Gula; Ira; Cobiça; Inveja; Avareza e a Luxúria, cul-

minando na boca (ou nas “goelas”) de um monstro

marinho (a entrada do Inferno). 

A simetria é perfeita e suficientemente demonstrativa 

e pedagógica. Ou seja, esta componente cumpre

funções essencialmente catequéticas e moralizadoras

num contexto salvífico (Fig. 17). Refira-se que este

programa encontra-se em perfeita sintonia com a

invocação do templo a São Mateus (St. Matthews),

uma vez que este tema bíblico se encontra descrito no

Novo Testamento em Mateus, 25, 35-39, quando trata

do Juízo Final21; e nesta passagem é grande o contraste

entre os que se encontram à direita do Filho de Deus 

– os bem-aventurados – e os pecadores à esquerda,

numa correspondência perfeita com a topografia dos

motivos no interior da própria igreja. Existe aqui,

portanto, uma referência que quanto a mim prova a

existência de uma adequação programática e de uma

intencionalidade de todo o conjunto.

Um outro lintel da nave sul foge já a esta planura

sistemática, uma vez que foge, aparentemente, às

convenções e apresenta um programa mais “livre”: per-

sonagens envolvidos em folhagem, um deles tocando

uma harpa.

Recapitulando uma vez mais os símbolos, parece-me ser

legítimo retirar daqui que nos encontramos perante uma

iniciativa completamente identificável com os sentimentos

e a estética vivencial do chamado “Outono da Idade

Média”, para retomar a expressão de Huizinga22.

4. O programa iconográfico 

de “segundo nível”: a heráldica

Não restam quaisquer dúvidas que a Capela de Rosslyn

se destinou a celebrar o nome dos Saint Clair/Sinclair.

Também por isso, e de uma forma aliás comum no

tardo-gótico, como tenho vindo a salientar, os temas

heráldicos encontram-se representados em larga

quantidade e em todos os suportes possíveis. As armas

dos Sinclair são bastante simples: de facto, na sua

formulação mais singela correspondem a um escudo

com uma cruz farpeada (engrailed cross) de sable

sobre campo de prata23 (Fig. 18). 

Certo é que a cruz farpeada se encontra, como disse,

um pouco por toda a parte: por exemplo, na nave da

igreja, nos escudos sustentados por anjos-tenentes, no

frontal do altar principal (eventualmente fruto de um

restauro oitocentista, porém), nas bandeiras da traçaria

de algumas das janelas do templo e, curiosamente,

tratada como ornamento no intradorso dos com-

partimentos (ou “capelas” da nave lateral) nas nervu-

ras da abóbada de berço da sacristia subterrânea. 

Claro está que esta profusão de heráldica funciona

como “marcador” da capela representando o nome

dos seus comitentes de uma forma quase obsessiva. 

A associação dos motivos heráldicos com os motivos

religiosos e com os restantes é um dos traços mais

evidentes do gosto que presidiu à construção do

edifício. E contribui para o sentido excessivo e de

poderosa acumulação de símbolos e sinais que se nos

apresentam na capela. A capela, por sua vez, erige-se,

assim, como panteão dos Sinclair – ou não estivesse ali

sepultado no pavimento da igreja o seu fundador

William –, ao que se crê, com armadura, sinal de

superior dignidade cavaleiresca – e descendentes como

Sir George, num “monumento” próprio e autónomo,

já do século XVII.

17. Decoração historiada 
em relevo da arquitrave
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5. O programa iconográfico 

de “terceiro nível”: os temas dispersos

No preenchimento de todas as superfícies e suportes

avultam entre todos os temas fitomórficos/vegeta-

listas, seguidos dos temas animalistas ou fantásticos.

A par destes, outros surgem, com aparente associação

religiosa, mas que pelo seu conteúdo não se con-

seguem situar num discurso estável, escritutístico,

exemplarista ou catequético.

Os temas vegetalistas têm tratamentos diferenciados: 

a) o relevo simples, para os frisos, cornijas, capitéis em

geral, arquitraves, fechos de abóbada e pendentes;

b) o trepanado – reservado para capitéis e elementos

com acabamento mais cuidado, como o dos pilares do

retro-coro.

Os temas são, todos eles, do repertório tardo-gótico

internacional, mais ou menos habilmente transpostos

pelo cinzel dos artífices. Alguns, aliás, são por de mais

semelhantes na forma e na técnica à ornamentação

foliácea ou vegetalista que se encontra, por exemplo,

no tardo-gótico e no “manuelino” do Sul de Portugal,

estes estudados por José Custódio Vieira da Silva24,

chegando a surpreender pelo seu paralelismo. Este

autor distingue para efeitos de sistematização um

conjunto de temas vegetalistas, como sejam os de

“folhas isoladas” e os “caules, folhas e frutos”.

As ranunculáceas25 parecem ser, também em Rosslyn,

as mais comuns, com um limbo comum que se

desenvolve dividindo-se em três, e as espessas folhas

de nervura grossa e escultura gorda que se apõem no

cesto dos capitéis. Muito comum é a figuração de um

caule ovalado com folhas radiantes, mais ou menos

profundamente gravadas ou esculpidas – é um dos

temas “universais” do tardo-gótico europeu de

carácter periférico. 

No que respeita à representação mais ou menos

naturalista de caules, folhas e frutos, regista-se em

Rosslyn uma profusão tal que é difícil distinguir os

motivos em presença, ou identificá-los, a não ser os

que decorrem de um repertório também banal, como

sejam o entrelaçamento de caules com folhas e

cogulhos (que se encontram, no manuelino), eventuais

figurações de vides e vinhas (o que se entenderia 

em termos de simbolismo bíblico). Registe-se, porém,

que se podem repertoriar três formas distintas 

de representação e de técnicas de talhe: as mais

naturalistas – que são também as mais exigentes 

em termos de lavor; as mais simplificadas – mas

reconhecíveis por se tratar de motivos correntes e já

codificados (por exemplo, os florões espalmados); e as

abstractas ou “fantásticas” – por parecer não terem

qualquer referente no mundo natural, tendendo para

a abstracção e para uma pura “economia” de preen-

chimento de campos arquitectónicos (Figs. 19, 20, 21).

São igualmente comuns as flores indistintas, quase

sempre espalmadas, e que poderíamos interpretar

como lírios e rosas (qualquer delas com um simbolismo

mariânico bem evidente, especialmente as das

abóbadas). Outro tema comum é o da folha de três

lanças, carnuda, semelhante aos pequenos cactos

carnudos. O mais estranho elemento consiste na

19. Decoração vegetalista 
da Capela de Rosslyn

18. Escudos de armas 
dos Saint Clair 
(segundo Proceedings..., 1877)
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figuração de folhas recurvadas na ponta, agrupadas

três a três e sobrepostas de modo a preencher os arcos

dos vãos cada qual com uma dupla nervura central

ponteada. Não me parecem estranhas, se comparadas

com alguns motivos de série do manuelino mais típico

(contêm semelhanças com temas que se encontram

em Tomar ou nos Jerónimos), e alguns autores

quiseram ver nelas a figuração de “milho” americano

em plena Escócia (o que corresponderia às célebres

“maçarocas” portuguesas do manuelino), procurando

encontrar elementos que fundamentem a eventual

descoberta do Novo Mundo pelos Sinclair. A explicação

é por de mais complicada – em inglês dir-se-ia

far fetched. Tanto no caso de Rosslyn como no caso

português trata-se, por vezes, de alcachofras mal

representadas, isto é, simplificadas, ou tomadas ape-

nas como tema ornamental quase abstracto e sem

preocupações de verismo representacional.

Quanto aos animais, existem de todos os tipos, como é

manifestamente corrente no tardo-gótico. Podemos

repertoriar dragões, grifos, leões, serpentes, a maior

parte dos quais numa situação “não narrativa”,

parecendo tratar-se de meros recursos decorativos.

Outras, porém, encontram-se em posições de desta-

que e em contextos “significantes”, remetendo para

a simbologia corrente do animalismo bíblico e

apocalíptico, ou para esquemas intencionais de

obscura decifração. 

Refira-se que a profusão ornamental de Rosslyn exclui

quase por completo os motivos geométricos ou

puramente abstractos. Curiosamente, também, não se

encontram em Rosslyn quaisquer troncos nodosos,

afinal tão característicos do manuelino. Quanto às

“cordas” ou “cordames”, apenas aparecem em

Rosslyn na “espinha” das decorações helicoidais do

“Pilar do Aprendiz” e nos insólitos anjos da Lady

Chapel. O que não deixa de ser um facto descon-

certante atendendo à identificação “atmosférica” ou

pneumática que se pode fazer entre o estilo rosslyniano

e o manuelino. A semelhança, pelo que se vê, assenta,

essencialmente, numa sintaxe, e não na morfologia.

6. Temas iconográficos, narrativos 

ou ornamentais, de carácter “heterodoxo”

Como é óbvio, as figurações do “Aprendiz”, do

“Mestre” e da “Mãe chorosa” (the widowed mother)

são as que oferecem uma maior dose de discri-

cionaridade em termos interpretativos. Creio que em

termos meramente formais, e uma vez que se trata

de mísulas esculpidas como cabeças, estes temas

inscrevem-se morfologicamente nos recursos

decorativos/estruturais26 do gótico tardio.

Em termos de conteúdo formal, verifica-se uma rela-

tiva diferenciação entre a face do “Aprendiz” e as

faces do “Mestre” e da “Mãe”, mais apurada e bem

tratada aquela, estas últimas aparentemente mais

esquemáticas ou eventualmente apenas mais

desgastadas. De toda a maneira, colhe-se nestas três

figurações uma unidade “de estilo” bastante relevante. 

Quanto ao conteúdo iconológico, encontramo-nos

perante um enigma: em bom rigor, só a lenda ori-

ginária do século XVII nos elucida sobre um possível

sentido para estas figuras. A face do “Aprendiz”

poderá ser, claro está, uma face de Cristo, pese

embora o facto da capela mostrar uma outra imagem

de Cristo abençoando, trabalhada em relevo, e que

possui um conjunto de atributos mais claramente

identificadores e distintos desta mísula. Mas assim

sendo as outras figuras ficam desemparelhadas. Refira-

-se ainda que o “lenho” na testa do “Aprendiz”

parece ser intencional. Tal facto contribuiu para a

20 e 21. Decoração vegetalista 
da Capela de Rosslyn
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“construção” da lenda seiscentista, caso ela não venha

efectivamente de trás, e não exista um sentido obscuro

nas figurações mencionadas. Eis o que não me sur-

preenderia, uma vez que é muito comum nas igrejas

do século XV a introdução de pequenos motivos, 

cenas e pormenores ligados às “histórias de fundação”

dos edifícios e dos lugares onde eles assentam,

especialmente nos templos, como é o caso de Tomar27.

Neste caso, a lenda é deveras interessante. Como

vimos acima, faz uso de um tema habitual – a fuga do

mestre ou o medo do mestre perante a dificuldade 

da obra, a aprendizagem do mestre no estrangeiro

(geralmente em Itália) e o papel do aprendiz virtuoso.

Reitero que estas lendas são, por assim dizer, banais e

infundamentadas. Em Portugal documentam-se, pelo

menos, na Batalha (Afonso Domingues exemplifi-

cando supostamente a solidez da abóbada da Sala do

Capítulo), nos Jerónimos (a fuga do mestre Putacha

[Boitaca] da obra, com receio do despenhamento

da cobertura) ou no Convento de Jesus (a suposta

aprendizagem de mestre Boitaca na Itália e a “visão”

do projecto em sonhos). Trata-se, em qualquer dos

casos, de explicações criadas a posteriori. Creio,

porém, que nenhuma delas é desprovida de um

fundamento mítico que se prende com o papel quase

lendário atribuído aos mestres pedreiros e às suas

perícias: Afonso Domingues era já “cego” (o que, a

meu ver, quer dizer que usou – ele e Huguete – o

“desenho” de projecto e não a prática directa e

tradicional de construção), o mesmo acontecendo com

Boitaca (que possuía certamente um “debuxo” do

Convento de Jesus de Setúbal antes de iniciar a

edificação). As aprendizagens no estrangeiro e os

falhanços ou fugas implicam, por sua vez, a assunção

do papel iniciático (eu diria secreto, que é mais

conveniente) do saber dos mestres. E outros exemplos

haverá – e não poucos.

No caso de Rosslyn, porém, a lenda associa este tema

mais vulgar com a “morte” do pedreiro, uma “morte”

por inveja – pecaminosa. Refira-se então, para reforçar

a ligação maçónica (pouco me interessa por agora se

imaginária ou não), que o mito fundador da maçonaria

se reporta, precisamente, à morte de Hiram, mestre do

Templo de Salomão em Jerusalém, conforme o Antigo

Testamento. De facto, segundo este mito28, a existência

de graus de aprendizagem e a correspondente

ascensão na escala dos mestres pedreiros implicava 

o reconhecimento mútuo através de palavras-chave

secretas e de gestos ou imposições de mãos (ou

“cumprimentos”) também secretos. Hiram é ameaçado

por três vilãos ou aprendizes para que este lhes revele

tais segredos, visando a sua promoção. Como este se

recusa, os vilãos assassinam Mestre Hiram dentro do

próprio templo, com golpes desferidos na cabeça da

vítima junto de cada uma das três portas pelas quais 

o mestre quis escapar (o padrão do percurso de 

Hiram é sensivelmente, na minha opinião, a de um

“esquadro” ou de um “4” invertido29). Enterrado o

mestre, este é descoberto pelos seus fiéis seguidores

junto de uma acácia, a que se seguem outras cenas de

carácter iniciático que me dispenso aqui de descrever.

Naturalmente que este mito é a base para as ceri-

mónias de iniciação nas lojas maçónicas (que fazem as

vezes de “Templo de Salomão”).

Tendo em conta tudo isto, não me surpreende a

“formação” da lenda do Aprendiz; nem tão-pouco a

da “Mãe Viúva” – que aparece no Antigo Testamento,

num episódio que envolve o profeta Elias (Reis 18, 17-24),

que milagrosamente ressuscita o “filho de uma  viúva”

de Sidon. Trata-se de mais uma história de que a

maçonaria se apropriou.

O próprio pilar “do Aprendiz” não é, declaradamente,

um pilar qualquer. Distingue-se de todos os outros – 

e de todos os outros da arquitectura escocesa e

europeia. Poderá considerar-se este especialíssimo 

pilar como uma representação do próprio Templo 

de Salomão, uma vez que replica um tema que

assombrou toda a Idade Média e não só: o da forma

dos dois pilares que se situavam na entrada do recinto

do Templo de Salomão. É conhecida a descrição bíblica

(I Reis 7, 8) destes dois pilares, designados “Jaquin”

e “Boaz” – e é certo que alguns templos medievais ou

tardo-medievais exibem réplicas destes dois elementos

arquitectónicos, concebidos como colunas espirala-

das ou torsas, tal como acontece com o pilar “do

Aprendiz”, que pode funcionar aqui por metonímia,

como reprodução aproximada de um “edifício-

-modelo” às vezes sintetizado numa só peça ou

característica mais marcante, tal como nos ensinou

Krautheimer30. Ou seja, o pilar “do Aprendiz” é, a meu



140

M E M Ó R I A

ver, aqui muito especiosamente executado enquanto

arquétipo do Templo de Salomão – e daí a sua fama,

que lhe advém não só da forma inusitada, mas tam-

bém do simbolismo que dele nunca se desprendeu.

Para reforçar este simbolismo registe-se o facto de ser

no lintel que liga este pilar à parede que se encontra 

a inscrição a que fiz referência mais acima. Trata-se 

de uma citação do Livro de Esdras apócrifo (cap. 3,

vers. 10-12) na qual Zorobabel, autor da última das

três “sentenças” (FORTIORES SUNT MULIERES SUPER OMNIA

VINCIT VERITAS), consegue através dela e de um infla-

mado discurso convencer o Rei Dario a conceder o

necessário apoio para a reconstrução do Templo de

Jerusalém31. Refira-se que no Antigo Testamento o

Livro de Esdras (mesmo sem o apócrifo ainda corrente

no século XV, mas adaptado e “abreviado” na vulgata)

é dos que contém um maior número de referências ao

Templo de Salomão, neste caso pelo facto de, muito

precisamente, historiar a sua reconstrução no tempo

do Rei Dario por iniciativa de Zorobabel, cerca de

515 a.C. Juntamente com o Livro dos Reis I – que des-

creve com grande cópia de detalhes o templo original –

e com as passagens mais “visionárias” e simbólicas do

Apocalipse (caps. 40-43), é uma das passagens mais

importantes da Bíblia relativamente a esta mítica

estrutura. O Livro de Esdras é, seguramente, aquele

que mais referências reúne quanto a quem construiu

(ou melhor, reconstruiu) o templo e como foi feita a

condução dos trabalhos. Nele – mais ainda do que no

Livro dos Reis –, os protagonistas são os próprios

construtores (neste caso, os grupos tribais que par-

ticiparam na reconstrução). A haver – como parece

ter havido – uma ligação especial de Rosslyn aos

mestres-pedreiros e respectivas corporações, bem

como dos Sinclair na sua futura protecção e patrocínio,

parece não restarem dúvidas que este cacho de

referências constitui uma inédita e desarmante fonte

não propriamente de coincidências (porque não

acredito que se trate de tal) mas de intenções na

construção de um discurso filomítico e religioso

relacionado com uma espécie de proto-maçonaria. 

É evidente que nos encontramos muito longe ainda

da sistematização originária da maçonaria especula-

tiva, mas não é menos verdade que esta conjun-

tura específica, escocesa e rosslyniana parece ter

desempenhado um papel importante na fixação de

determinadas “estórias”, mais tarde apropriadas,

numa altura em que já se havia perdido o seu sentido

mais profundo e autêntico e, quem sabe, menos

misterioso do que à primeira vista nos parece hoje.

Parece-me assim que o conteúdo simbólico da capela,

a que acresce a putativa lenda do “Aprendiz

assassinado”, tem qualquer coisa a ver com aquela

inscrição, como se esta encenasse uma espécie de

liturgia iniciática. 

As figurações de anjos esculpidos em mísulas da 

zona nascente da igreja são, por sua vez, das mais

intrigantes que jamais vi. Destas destacam-se um anjo

de asas meio abertas, com uma corda (o “pecado”,

relacionado com a Queda?) enrolada à volta do

pescoço de onde pendem duas borlas, tocando com

ambas as mãos nos joelhos; outro, em posição quase

agachada e asas abertas, aponta com a mão esquerda

para a maçã de Adão e com a mão direita toca no

joelho direito (Fig. 22); outro, igualmente meio

agachado e com asas semiabertas, junta as pernas e

toca com as mãos ambos os joelhos (Fig. 23); por fim,

outro reveste-se de uma estranheza ainda maior: trata-

22 e 23. Anjos em bases de
colunelos de janelas da nave
da Capela de Rosslyn 
(gestos corporativos?)
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-se de um anjo de pernas para o ar, atado por uma

grande corda que se enrola em redor do corpo e com

as respectivas pontas soltas (Fig. 24). 

Os dois anjos descritos em primeiro lugar não têm

quaisquer vestes, antes apresentam como que o corpo

coberto de penas semelhantes às das asas – que se

trata de uma figuração rara, mas canónica; os outros

dois encontram-se vestidos com as habituais túnicas,

mas reportando gestos e atitudes invulgares. Como 

é fácil de perceber, não existem, tanto quanto sei,

quaisquer paralelismos para este tipo de figuração, 

se exceptuarmos um dos “gestos” que patenteiam. 

De facto, a indicação da maçã de Adão constitui uma

referência antiga ao Pecado Original e à expulsão do

Paraíso32. O anjo invertido pode relacionar-se com esta

figuração, se se tratar, como propõem alguns autores,

de Lúcifer 33. À parte esta notação medieval, a restante

gestualidade é insólita e desconcertante. De facto,

por razões “tradicionais” e “esotéricas” costuma

interpretar-se a “indicação” do joelho (ou dos joelhos)

como um gesto ou sinal gestual iniciático da maço-

naria. Nada mais, nada menos!

Ora, é precisamente esta coincidência tão óbvia

que me leva a desconfiar da data destas mísulas. 

Se analisarmos o talhe e a modenatura – muito nítida

e “afiada”, fabricada em conjunto com os anjos –,

creio poder afirmar (embora não tenha absoluta

certeza) estarmos em presença de um restauro por

“substituição”, eventualmente efectuado no século XIX,

quando de uma das campanhas de recuperação do

monumento datável de 1861. De facto, esta campanha

parece ter sido relativamente importante, e encontra-

-se referenciada. Por essa altura, James Alexander, 

3.º Earl de Rosslyn – que decidiu por uma nova

sagração da capela para que nela voltasse a ser

celebrada missa –, contratou o arquitecto David Bryce,

de Edimburgo, para proceder a restauros, tendo-se

este ocupado de algumas esculturas na Lady Chapel,

da reposição de pedras na cripta e instalando ali

um novo altar34. Será, quanto a mim, bastante mais

prudente atribuir a este David Bryce as esculturas

acima mencionadas, certamente determinadas por um

qualquer enlevo maçónico e baseadas formalmente

nos originais – que proliferam –, tendo em conta a já

conhecidíssima história “mítica” da capela que corria

nessa altura. Valerá portanto a pena explorar o tra-

balho de Bryce, que se assim for e segundo suponho

se fil ia numa corrente bastante abrangente de

personal idades – entre as quais arquitectos e

arqueólogos – que pelo menos desde meados do

século XIX participaram e andaram perto, em quase

toda a Europa, de círculos “esotéricos” em pleno surto

do romantismo35. Este facto parece desencorajar

as leituras “maçónicas” ou “para-maçónicas” do

monumento. Mas creio que se trata precisamente do

contrário: é que estas eventuais adições de esculturas

“apócrifas” acentuam a leitura tradicionalista, secreta

ou mágica desta estranha capela, que se fazia já em

meados do século XIX, acrescentando-lhe “sentido” e

“significado” esotérico. Outra coisa não explica a

opção iconográfica logo ali assumida.

Este facto é tanto mais relevante quanto sabemos que

depois de fixada a ritualística e a simbologia maçónicas

desde meados do século XVIII, o templo de Rosslyn não

deixaria de suscitar paralelismos com aquela. Percebe-

-se isso pelas implicações da mitologia rosslyniana 

– quanto ao Aprendiz, à Viúva, às colunas e à sua

interpretação – mas também por causa de soluções

decorativas tais como a cobertura da nave central 

por flores e estrelas, já que as “lojas” maçónicas

podem ser portadoras de coberturas simbólicas 

(as “abóbadas”) consteladas36... Como consequência

disto não admira que os hermeneutas mais ligados 

ao esoterismo não hesitem em dar os três pilares

principais do retro-coro (entre os quais o “do

Aprendiz”) como representativos das três virtudes

maçónicas, habitualmente também representados 

nas “lojas”37: Força, Beleza e Sabedoria. Mas aqui,

convenhamos que podemos estar perante um

exagero... Por esta ordem de ideias, a que acresce a

24. Anjo em base de colunelo
de janela da nave da Capela 
de Rosslyn (Lúcifer?)
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famosa designação de um dos Ritos, este templo escocês

deverá ter constituído (se não constitui ainda hoje...) um

verdadeiro lugar de peregrinação para os maçons.

Quanto ao green-man ou homem verde (Fig. 25), ele

aparece representado numa infinidade de suportes,

desde os bocetes até às mísulas passando pelos rele-

vos dos arcos. Creio tratar-se, sem medo de errar, da

maior concentração de homens verdes de todos os

monumentos medievais europeus. A imagem, que 

é bastante comum e apresenta uma considerável

unidade e homogeneidade iconográfica em toda a

Europa tem, tal como os conhecidos homens-selvagens

(que é um tema equivalente mas não confundível), um

significado difuso e dúplice: é a representação dos

“baixos instintos” e, simultaneamente, a representação

de um ente benéfico, estranho e alienígena, que reside

nas florestas e nos bosques. Um e outro significado

acabam por se referir à mesma realidade. Em bom

rigor, o homem-verde remete para uma espécie de

paganismo vitalista mal cristianizado ou sobrevivente

em meio cristão, materializado numa personagem 

que aparece e desaparece nas celebrações cíclicas

populares, como Inverno – quando é velho – ou como

Maio – quando é novo –, assinalando as mudanças de

estação (e que às vezes pode surgir transfigurado em

homem-selvagem). O homem verde é também uma

forma de representação do homem pré-adâmico,

anterior à Queda – e, como tal, apresenta-se meto-

nimicamente como uma das componentes do mara-

vi lhoso que rodeia as diversas concepções de

Paraíso. Os valores de ciclicidade que decorrem desta

figuração reportam-se, por sua vez, à ideia de renova-

ção da vida e à passagem do tempo (o homem verde

é quase sempre representado com vegetação na

boca, ou seja, consumindo ou regurgitando o Tempo).

Os dragões que se situam na base do pilar “do Aprendiz”

são eles mesmos também devoradores ou regurgitado-

res de vegetação, e representantes de uma ciclicidade

mágica, a que responde, de maneira eloquente, a própria

forma da coluna, espiralada, enrolada sobre si própria,

como símbolo da “árvore da Vida”.

De toda a maneira, não me restam dúvidas que a

Colegiada de Rosslyn, como qualquer outra grande

igreja do seu tempo, pretendia ser uma “figura”

da Jerusalém Celeste, contendo todos os indícios

simbólicos para atingir os fins desta mensagem

assertiva – e sem olhar a meios, pelo que se depreende

da parte que ficou construída. No caso de Rosslyn, 

o episódio da morte do Aprendiz parece ser uma

metáfora sobre a (im)possibilidade de conferir um só

sentido a uma estrutura como esta: foi ele que ope-

rou a deslocação de sentido (e a deslocalização

“estilística”) da capela, tendo sido castigado por isso...

Coda

O aspecto que creio ser decisivo para a apreciação

“estilística” de Rosslyn é a proliferação decorativa que

ali se encontra. 

Do ponto de vista estético eis-nos perante um

monumento claramente tardo-gótico, que pretende 

ser uma “obra de arte total” ao serviço de Deus. 

A percepção de um edifício deste género é difícil 

de reconstituir, à míngua de fontes críticas da época.

Mas, de facto, o crente que penetrasse na capela

deveria confrontar-se com uma féerie de sinais

díspares. Para mais, estes sinais – todos eles sinais

divinos, sinais sagrados, sinais de poder – explanam-se

por diferentes níveis e encavalitam-se uns nos outros,

de modo a complicar o seu entendimento. De facto, os

motivos escultóricos dispõem-se em diversos planos,

mais destacados uns, mais escondidos outros e em

todos os campos arquitectónicos disponíveis: ao nível

do chão (nas bases das portas), ao nível do olhar (nas

bases das jambas das janelas e no nível intermédio 

dos pilares), um pouco mais acima (nos capitéis das

colunas e nas mísulas), ainda mais acima (nos fechos

das abóbadas) e bem lá no alto (na abóbada e nas

mísulas mais robustas). Jesus, a Virgem, os Apóstolos,

santos mártires, anjos; os sinais externos do poder 

25. Green-man
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(a heráldica); e os sinais internos de mistérios mais ou

menos decifráveis (as fábulas, os homens silvestres, 

os prodígios).

Um templo tardo-gótico como Rosslyn (ou um templo

manuelino) contém, em geral, tanta informação visual

quanto uma página de um manuscrito iluminado

(com inscrições incluídas). Contém temas sagrados

e uma área estável de representação codificada, que

é neste caso o espaço do próprio ritual e da liturgia.

E depois contém os seus próprios realces, inscritos

na própria estrutura (nos signos abstractos) que

transmitem a mensagem – ou seja, para usar uma

metáfora, os capitéis, as colunas, as janelas fun-

cionam como autênticas “letras capitulares” de um

manuscrito. E possui também a sua quantidade

aparentemente desorganizada e livremente disposta

de marginália (a iconografia heterodoxa). Tudo isto

obedecendo ainda a um dispositivo que funciona

por fracção e metonímia (os pilares distintivamente

tratados, os lintéis inscritos ou esculpidos) sem nunca

se perceber a totalidade num relance – antes per-

cebendo-se a parcela e o detalhe, como se Deus

espalhasse enigmas e trocadilhos pelo Mundo –

porque era como enigma que o mundo era também 

(e ainda) entendido.

Estes traços marcantes da arquitectura tardo-gótica

constituem um máximo denominador comum de toda

a arquitectura do período que vai de finais do século XIV

até inícios do século XVI (veja-se, uma vez mais, o

manuelino), mesmo em templos muito menos ricos 

e menos possantes decorativamente (e por que será

que acho que a pequenina e modestíssima Capela 

de Nossa Senhora de Guadalupe, na Raposeira, 

é “parecida” com Rosslyn?). 

A formação do gosto em finais do século XV encontra

quase sempre as mesmas formulações seja onde for

porque a conjuntura de reforço da nobreza europeia é

praticamente generalizavel. E, neste contexto, verifica-

-se ainda a autonomização do papel do indivíduo

como receptador das palavras de Deus, fazendo dele

um “intérprete” e hermeneuta de sinais. 

Assim com Rosslyn, assim com o manuelino.

Já agora, e de modo a que fique claro para quem

desconfie: a Capela de Rosslyn existe mesmo!

1 Quem me chamou a atenção para este magnífico monumento foi a restauradora Arlinda Ribeiro a quem vivamente agradeço. Devo-lhe,

igualmente, o acesso a bibliografia diversa sobre o monumento. Agradeço encarecidamente a Patrícia Vieira o ter deslindado o estranho caso da

passagem bíblica do Livro de Esdras, habitualmente citado sem qualquer precaução pelos autores que estudei mas que corresponde a uma versão

apócrifa do mesmo.
2 Sobre a arquitectura gótica escocesa é fundamental a consulta da obra de CRUDEN, Stewart – Scottish Medieval Churches. Edimburgo: John Donald

Publishers Ltd. 1986. Sobre a capela de Rosslyn, v. AA.VV – Historical Monuments (Scotland) Comission. Inventory of Monuments in Midlothian.

Edimburgo, s.d., pp. 98-106; Proceedings of the Society. 1877; ANDERSON, R. – Notice of working drawings sketched on the walls of the crypt at

Roslyn Chapel. In Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. Edimburgo (s.d.); The Eclesiastical Architecture of Scotland, vol. III, 1897,

pp. 149-178; MCWILLIAM, Colin – Lothian except Edinburgh (The Buildings of Scotland). Harmondsworth. 1978 (relação da autoria de Christopher

William). Ainda, WALLACE-MURPHY, Tim – Rosslyn Chapel. An illustrated Guide Book, The Friends of Rosslyn. Edimburgo. 1993. V. ainda

http://www.rosslynchapel.org.uk/html/history htm. Sobre os Saint Clair (Sinclair) v. HAY, R. A. (Father Hay) – Genealogie of the Saintclairs of Rosslyn.

Edimburgo. 1835 (ed. de mss, de inícios do século XVIII, com recolha anterior ao incêndio de 1722 que destruiu os arquivos familiares dos Sinclar).
3 Cf. STEVENSON, David – The Origins of Freemasonry. Scotland’s century, 1590-1710. Cambridge: Cambridge University Press. 1988, em particular o

capítulo 4.
4 Sobre a literatura “derivada” (ou em “deriva” esotérica) citem-se os seguintes títulos mais significativos: BAIGENT, Michael, e LEIGH, Richard – The

Temple and the Lodge. Corgi Books. 1989; SINCLAIR, Andrew – The Sword and the Grail. Edimburgo: Century. 1993; WALLACE-MURPHY, Tim – Rosslyn.

Edimburgo: Element Books. 2000. Todos estes livros devem ser lidos com as devidas cautelas, por possuírem excelentes intuições (especialmente o

primeiro citado) mas desenvolvimentos por vezes polémicos ou mesmo desajustados.
5 Scotichronicon, ii, 541, cit. AA.VV. – Historical Monuments (Scotland) Comission. Inventory of Monuments in Midlothian, pp. 98-106. No exterior

da parede norte entre os modlihões da cornija lê-se a inscrição W.I.S.F.Y.C.Y.3.G.M.CCCC.L. (leitura proposta: “Wilzame Lorde Sinclare Fundit Yis

College Ye 3ier of God 145-“ (cf. op. cit., p. 100)).
6 A capela foi terminada pelo seu filho e sucessor Oliver Saint Clair, nos anos imediatos à morte de Sir William.
7 Dispositivo idêntico encontra-se, por exemplo, na Igreja de Romsey, em Inglaterra (cf. The Ecclesiatical Architecture..., p. 172). O mesmo tipo de ala

transversal ou retro-coro encontra-se na Abadia de Dore (no Herefordshire), mas com três vãos em vez de dois (ou seja, sem pilar central).
8 É imensa a quantidade de anjos representados pelo que qualquer tentativa de “narrativizar”, sistematizar ou identificar este conjunto parece inútil.
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Assinale-se, porém, que os anjos se encontram distribuídos, maioritariamente, pelas bases dos colunelos das janelas da nave e nos capitéis e

tomaremos mais adiante. 
9 Cf. CRUDEN – op. cit., p. 194.
10 Sobre esta questão ver STEVENSON, David – The Origins of Freemasonry. Scotland’s century, 1590-1710. Cambridge: Cambridge University Press.

1988, pp. 52, 54-56.
11 STEVENSON, David – op. cit.
12 Avultam em importância enquanto exemplos manuelinos as colunas torsas da nave da Igreja do Convento de Jesus em Setúbal, as da nave da

Igreja de Olivença, e as inúmeras versões de colunas “simbólicas” ladeando os portais de templos como por exemplo São Miguel de Coimbra ou da

Igreja Matriz da Golegã. Os motivos de torsades tornam-se frequentes desde finais do século XV-inícios do século XVI (pináculos do Convento da

Conceição de Beja ou da Igreja de São Francisco de Évora) estendendo-se a utilização do motivo a um sem-número de suportes. Trata-se, na

realidade, de um tema ornamental característico do tardo-gótico europeu “internacional” que, provincialmente, adquire contornos mais “gordos”,

rudes e pronunciados. Mas obviamente onde encontro maiores semelhanças com esta coluna escocesa é em alguns pelourinhos portugueses – nos

quais, curiosamente, a ideia de poder e de eixo se encontra fortemente presente.
13 Cf. AA.VV. – Historical Monuments (Scotland) Comission. Inventory of Monuments in Midlothian, p. 106. Tradução: “…e foi sua ideia edificar

uma casa de serviço a Deus, de curiosa fábrica, e para que fosse feita com maior glória e esplendor, mandou vir operários de outras regiões, reinos de

fora e fez com que houvesse grande abundância de tais operários, como alvenéis, carpinteiros, ferreiros e pedreiros e outros mais; mas há lembrança

de que pelo espaço de trinta e quatro anos antes ele nunca quis que houvesse tão grande quantidade de operários [...] primeiro mandou fazer

desenhos em madeira de bordo, e mandou que daí em diante os carpinteiros os gravassem de acordo com os desenhos, e deu-os para molde aos

alvenéis, para que os lavrassem àquela semelhança em pedra”.
14 Atente-se, por exemplo, a esta passagem do Guia local: “Ogival and Rayonnant influences can be detected, yet despite its late foundation, the

building has far more in common with earlier traditions and indeed could be classified as a very early, intermediate development of Gothic

architecture. The high simple stone tunnel vault roof with its transverse ribs recalls the classical Romanesque architecture common in many twefth

century churches that abound in southern France from Provence right across the Pyrenees. Spanish overtones have also been frequently noted,

comparisons have been made with churches in Burgos and Oviedo, again buildings of a much earlier period. The heavily carved and decorated

pendant bosses are reminiscent of those found in Leon cathedral in Northern Spain wich was completed in 1303”. Cf. WALLACE-MURPHY, Tim – Rosslyn

Chapel. An illustrated Guide Book, The Friends of Rosslyn. Edimburgo. 1993, p. 4.
15 Cf. SCOT, F. S. A. – Notice..., 1873.
16 Para uma súmula rigorosa das metodologias da história da arte e respectiva apresentação v. FERNIE, Eric (dir.) – Art history and its methods. A critical

anthology. Selection and commenatary by Eric Fernie. Phaidon. 1995.
17 Não, não estou a brincar. O modelo “biológico” para a análise das séries formais sempre foi uma matriz de pensamento para a história da arte

e da arquitectura clássicas. Permiti-me aqui fazer apenas uma referência à própria disciplina e aos trabalhos de Stephen Jay Gould e aos 

“neo-evolucionismos” ou “pós-evolucionismos” que as teses mais recentes encerram – e que surgem sempre como modelos apropriáveis.
18 Segundo a ordem de descrição em AA.VV. – Historical...: São Tiago Maior, São Tiago Menor, São Judas, São Filipe, São João Baptista, São João

Evangelista, São Matias, São Mateus, São Pedro, São Tomé, São Roque, São Paulo, Santo André, São Simão, São Bartolomeu, a que acresce uma

figura não idenfificável (cf. Historical..., op. cit. , p. 103).
19 Segundo a ordem de descrição em AA.VV. – Historical..: São Tiago Menor, Santo André, São João Evangelista, São Paulo, São Bartolomeu,

São Tomé, São Judas, São Filipe; São Mateus (cf. AA.VV. – Historical.., op. cit. , p. 103).
20 AA.VV. – Historical.., p. 103.
21 “O Rei dirá então às da Sua direita: «Vinde benditos de Meu Pai, recebei em herança o Reino que vos está preparado desde a criação do mundo.

Porque tive fome e deste-Me de comer, tive sede e deste-Me de beber; era peregrino e recolheste-Me; estava nu e deste-Me de vestir; estive na

prisão e foste ter Comigo»” (Mateus, 25, 34-36).
22 Refira-se que se encontra em Rosslyn a representação de uma Dança Macabra ou Dança da Morte tipicamente tardo-gótica (numa das nervuras da

capela nascente, a partir de norte). Este tipo de programa é claramente “quatrocentista” e muito característico de igrejas provinciais. Em Portugal,

encontro um paralelismo curioso do ponto de vista iconográfico (que não expressivo, claro está) na Igreja da Colegiada de Guimarães: aqui o

programa ornamental é, também ele, relativamente deslocado face aos cânones e extremamente rico (o grande janelão com as figurações da

Anunciação, dos monges e um Jessé, o madeiramento do tecto com cenas moralistas e historiadas, entre as quais uma Dança da Morte e outros

símbolos avulsos, de difícil concatenação).
23 Não sendo especialista em heráldica, creio que esta é, porém, a descrição correcta. Uma das armas mostra um escudo esquartelado: à destra, o

primeiro quartel com uma nau numa moldura entrançada de flores, o segundo quartel com a cruz farpeada; à sinistra, o primeiro quartel com três

estrelas em chefe sobre três flores-de-lis e um coração (prováveis armas da mulher, Margarida ou Elizabeth Douglas, Duquesa de Touraine).

Naturalmente que, tendo em conta as lendas associadas à capela e aos Sinclair promotores de navegações, a nau daria conta da descoberta da

América do Norte, a partir de um projecto de expansão promovido pelo antecessor do fundador da capela, Sir Henry Saint Clair. Todos os que se

debruçaram sobre esta eventual descoberta da América do Norte antes de Colombo (uma entre muitas, sabemo-lo nós, e não de todo desprovida de

argumentos) não hesitam em ligar a extinção “oficial” dos Templários, e a transmissão de saberes que se operou então, à epopeia marítima dos

escoceses, num paralelismo pefeito com o (muito maior) projecto expansionista português, que assentou na perícia e iniciativa da Ordem de Cristo,

que em Portugal substituiu os Templários. Não entro, obviamente, na discussão desta matéria, remetendo para o livro de Andrew Sinclair, op. cit.

Não deixa, porém, de ser mais um fascinante enredo ligado ao não menos fascinante monumento. 
24 Cf. VIEIRA DA SILVA, José Custódio – O tardo-gótico em Portugal. Lisboa: Horizonte. 1989, pp.166-168.
25 VIEIRA DA SILVA – op. cit., p. 166.
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26 Para quem não reparar – ou para quem reparar! – faço notar que esta designação não é um erro nem constitui um paradoxo: era mesmo assim. 

A estrutura e a decoração, como referi no corpo de texto mais acima, eram uma e só coisa, solidárias e plenamente interferentes.
27 Em Tomar identifiquei a caça ao porco montês figurado numa mísula da Igreja de São João Baptista, bem como a figura de um porco montês em

outra mísula do coro manuelino do Convento de Cristo como uma reminiscência figurativa da lenda de fundação de Tomar (que foi fundado na

sequência de uma caça ao porco selvagem), fixada em documentação de finais do século XIII e remontável mais atrás no tempo. Ainda, noutras

igrejas europeias do gótico-tardio (pelo menos), observa-se o mesmo fenómeno (v. GAIGNEBET e LAJOUX – Art Profane et Religion Populaire. Paris: PUF.

1978.
28 Faço aqui uso da descrição viva deste mito que nos é dada por BAIGENT e LEIGH, op. cit., pp. 182-184, sem prejuízo do livro em causa ser, na minha

opinião, extremamente especulativo e polémico – como é timbre destes dois já célebres autores. Para a mais bela narrativa do mito de Hiram leia-se,

com proveito literário mas não só, de NERVAL, Gérard de – A Lenda de Hiram. Lisboa: Hugin. 2001.
29 Refira-se que esta interpretação não é linear. De qualquer forma, o “4”, invertido ou não, corresponde ao conhecido “sinal da cruz”. É, também,

um signo corporativo bem conhecido de todas as corporações desde final da Idade Média até ao século XVIII (quando, curiosamente, desperta a

maçonaria especulativa...). 
30 KRAUTEIHMER, Richard – Introduzzione a un‘iconografia dell’archittetura sacra medievale. In Archittetura Sacra Paleocristiana e Medievale. Roma: Bollati

Bolinghieri. 1993, pp. 98-105.
31 Para aceder à totalidade da tradução inglesa do Livro de Esdras apócrifo recomendo a edição electrónica da Bibioteca da Universidade de Virgínia

(Bible, King James. 1 Esdras, from The holy Bible, King James version [Apocrypha]: http://etetxt.lib.virginia.edu/relig.browse.html; etext@virginia.edu)

referenciado como parte integrante da célebre King James Bible. Eis a passagem, começando pelo versículo 5: “5: Let every one of us speak a

sentence: he that shall overcome, and whose sentence shall seem wiser than the others, unto him shall the king Darius give great gifts, and great

things in token of victory: / 6: As, to be clothed in purple, to drink in gold, and to sleep upon gold, and a chariot with bridles of gold, and an

headtire of fine linen, and a chain about his neck: / 7: And he shall sit next to Darius because of his wisdom, and shall be called Darius his cousin. / 

8: And then every one wrote his sentence, sealed it, and laid it under king Darius his pillow; / 9: And said that, when the king is risen, some will give

him the writings; and of whose side the king and the three princes of Persia shall judge that his sentence is the wisest, to him shall the victory be

given, as was appointed. / 10: The first wrote, Wine is the strongest. / 11: The second wrote, The king is strongest. / 12: The third wrote, Women are

strongest: but above all things Truth beareth away the victory”. Trata-se, portanto, de uma espécie de concurso ou adivinha, em que triunfa

Zorobabel, autor da frase mais sábia. Reconheço que a interpretação da inscrição é complexa. A referência tem decerto um carácter simbólico por se

reportar à reconstrução do Templo de Jerusalém de que a capela constitui, desde logo, um “semelhante”. Por se tratar de uma passagem que

consagra o apoio do Rei Dario a Zorobabel, só me resta considerar o paralelismo escocês (ou “escotista”) entre William Sinclair e o próprio Zorobabel

(um Novo Zorobabel...). Mas retira-se ainda daquelas palavras uma espécie de sentido de resistência (o que se enquadra bem no conteúdo do livro

de Esdras, no qual os judeus resistem a investidas de inimigos que tentam impedir a reconstrução do templo) e de triunfo da vontade e da fé face

aos infortúnios. Mais um episódio moralista, é o que decorre também desta passagem bíblica apócrifa.
32 Existe em Portugal uma notável figuração deste tipo, na gárgula do terraço do lavatório do Claustro do Convento de Jesus de Setúbal, e que já noutro

local estudei: aí, o tronco de um homem híbrido, fusão de um homem bom e de um homem selvagem, aponta com o dedo para a maçã de Adão.
33 Veja-se a figuração de cordas como alusões possíveis à corda, cadeia de união ou “borda dentada” do “quadro” do Aprendiz maçónico.

Cf. BOUCHER, Jules – A Simbólica Maçônica. São Paulo. 1979, p. 183 (esta obra continua a ser, na minha opinião, uma das que melhor descreve

a complexidade e especificidade do simbolismo maçónico).
34 Cf. A Chronological History (inf. de 28.11.2000). Outro restauro importante, mas que segundo creio interferiu menos na estrutura da capela

original, deu-se em 1880-1881, por ordem de Francis Robert, 4.º Earl de Rosslyn, quando foi adicionada a abside ou capela baptismal neogótica ao

edifício, pelo lado do transepto nunca construído, através de projecto do Arq.to Andrew Kerr.
35 Caso evidente em Portugal: D. Fernando II, o Barão de Eschwege e a obra revivalista e “esotérica” de que foram responsáveis: o Palácio da Pena

(iniciada em 1842 e terminada cerca de quarenta anos depois).
36 Cf. BOUCHER, Jules – op. cit., pp. 102-103.
37 Cf. BOUCHER – op. cit., p. 114.
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Oconvento franciscano de Santo António de

Ferreirim, situado no concelho e distrito de

Lamego, mais conhecido pelas importantes tábuas

quinhentistas que conserva do que pelo próprio

conjunto edificado é, no entanto, um notável

testemunho arquitectónico, ainda mal conhecido dos

historiadores de arte1.

As circunstâncias da fundação monástica estão, hoje,

bem esclarecidas. D. Francisco Coutinho, Conde de

Marialva, e sua mulher, D. Brites de Meneses, ambos

muito devotos da Ordem Franciscana e, especialmente,

de Santo António, fizeram doação do sítio em 1525,

supõe-se que por escritura pública passada a 28 de

Janeiro nos paços fidalgos da Torre do Bispo, em

Santarém2. Assistiu ao acto, como Procurador e

Comissário do Ministro Provincial dos Franciscanos, 

Frei Nuno de Alverca, guardião do Convento de 

São Francisco de Santarém. A delimitação da área

então doada para a edificação conventual haveria de

ser posteriormente aumentada por se achar “que seria

devassada a clausura por huas cazas, & herdades 

q ficavão na ladeyra do monte, aonde existe a cerca

de cima”, acrescento formalizado a 8 de Outubro

de 1527 nos Paços da Azinhaga, onde estadeava

então D. Francisco Coutinho3. Deixando certamente à

consideração da Província Franciscana a definição

arquitectónica dos espaços conventuais, não deixou o

conde de impor, no documento de 1525, uma cláusula

especial que obrigava os frades à conservação de uma

torre já existente, para perpetuação da memória dos

antepassados dele4. Este desígnio, juntamente com a

reserva da capela-mor do novo templo para seu pró-

prio locus sepulcral, revelam bem os objectivos de

D. Francisco: a consagração da igreja conventual como

panteão familiar, uma intenção bem característica de

uma época – comum à família real e à alta nobreza –

de “nobilitação” dos sítios funerários5, atitude em que

se confundem a sensibilidade tardo-medieval de

exaltação da linhagem – também responsável pelo

desenvolvimento contemporâneo da genealogia e da

heráldica – e a expressão emergente de uma cultura

humanista, que procurava na fama a perpetuação

da memória da família e dos seus membros mais

destacados6.

As obras de edificação da igreja e do convento devem

ter começado imediatamente, logo após a primeira

escritura, pois em 1527 já al i  assistiam alguns

religiosos7. Apesar da celeridade dos trabalhos, 

D. Francisco Coutinho, falecido em 1532, não pôde ver

o convento terminado. É provável que, por essa altura,

estivesse a igreja concluída na sua estrutura essencial,

assim como algumas das dependências monásticas,

passando-se, em 1533, à construção dos dormitórios.

Há dúvidas sobre quem recaiu a incumbência de

acompanhar as campanhas que se seguiram ao

passamento do fundador. Frei Fernando da Soledade,

que temos vindo a seguir, realça o papel da condessa

viúva, que não só teria assumido as despesas

necessárias à obra como incentivado e dirigido, ainda

segundo o cronista, a aquisição de alfaias e outros

ornamentos para a igreja e sacristia, relato que se

entende plenamente na lógica de exaltação da

memória dos fundadores8. Ora, a pouca documentação

coeva conhecida relativa a Santo António de Ferreirim

mostra uma situação algo diversa: teria cabido de facto

ao infante D. Fernando, filho de D. Manuel e marido

da única filha dos Marialvas, D. Guiomar, a gestão

do estaleiro após a morte de D. Francisco, se não

financiando, pelo menos impondo um gosto pessoal

através da escolha de artistas do seu círculo. 

Na verdade, a encomenda das tábuas retabulares 

a Cristóvão de Figueiredo, pintor do cardeal-infante 

O convento franciscano de 
Santo António de Ferreirim
e o seu desconhecido claustro

Miguel Soromenho*

ia de Magalhães Ramalho**

Catarina Serpa***

* Historiador de Arte 
* Arqueóloga, Departamento

de Estudos do IPPAR
*** Historiadora de Arte
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D. Afonso, foi explicitamente feita e aprovada por 

D. Fernando, em 1533, bem como, na mesma data,

era o infante referido em documento oficial como

promovendo certos trabalhos em Ferreirim, numa carta

de licença passada pela chancelaria régia ao res-

ponsável por eles, o mestre-de-obras Pero Garcia, de

Braga, para poder andar em mula e usar de faca

de sela e freio9. Não parece difícil, por evidências

cronológicas e estilísticas, identificar o labor de Pero

Garcia na igreja, o que foi, aliás, já intuído anterior-

mente10. Referimo-nos ao portal da fachada e ao

túmulo de D. Francisco, porventura peças do mesmo

ciclo e únicas sobreviventes da campanha “fernan-

dina” (Fig. 1). Além do portal da Sé de Lamego, não

se encontra paralelo na região para aqueles dois

elementos singulares da arquitectura da igreja,

acusando esta familiaridade uma ligação com um foco

plástico de diverso âmbito geográfico. Trata-se, de

facto, de uma rara extensão do sistema decorativo

típico do noroeste português, onde pontificou, nos

inícios do século XVI, uma activa colónia de artistas

biscainhos. Que o repertório utilizado no portal da Sé

de Lamego era uma quase absoluta novidade nacional,

provam-no os termos do contrato feito em 1514 com

o mestre João Lopes-o-Velho, que mencionava, pela

primeira vez entre nós, o lavor ao romano que se

queria ver aplicado11. A circunstância, apenas década 

e meia volvida, de ser chamado um artífice com os

mesmos recursos estilísticos para continuar a obra da

igreja de Ferreirim explica-se, assim, pela vontade de 

D. Fernando de modernizar o “modo” arquitectónico

da igreja, em emulação indesmentível com a vizinha

catedral lamecense12.

Resulta desta primeira tentativa de fixação cronológica

das fases construtivas da Igreja de Ferreirim que, à data

da morte de D. Francisco Coutinho, estava a igreja

quase concluída, e, bem assim, parte significativa dos

anexos conventuais. A metodologia tradicional do

estaleiro medieval, iniciando-se a obra pela cabeceira,

explica, em parte, a erecção mais tardia do portal,

contemporâneo da concepção do túmulo do fundador. 

A planta do templo, apesar das alterações posteriores,

não foge a uma tipologia que se torna habitual na arqui-

tectura portuguesa a partir de meados do século XV,

tendendo para a simplificação e verticalização dos

alçados, para um certo despojamento decorativo e

para a redução planimétrica a um esquema limitado à

articulação de um corpo de nave única, sem transepto,

e cabeceira plana, sem capelas adjacentes (Fig. 2). 

A fraca grossura das paredes laterais e a inexistência de

estruturas portantes agregadas parecem indicar que foi

de origem a ideia de prescindir de abobadamento em

alvenaria, preferindo-se, pelo

contrário, uma cobertura de

madeira, menos dispendiosa

e de mais fácil realização. 

A capela octogonal que serve

hoje de sacristia e todo o

corpo posterior da igreja são

resultantes das campanhas

setecentistas.

O mundo plástico do portal

é, seguramente, diverso 

da simplicidade patenteada

na concepção do templo. 

Ele radica, como vimos, 

no universo da decoração

plateresca difundida no

noroeste português pelos

pedreiros biscainhos empre-

gados em diversas obras

daquele território circuns-

crito, raras vezes transcen-

dendo as zonas de influência

da faixa litorânea de Entre-

-Douro e Minho. De arco

1. Portal da Igreja
(1997)
IPPAR/Maria Ramalho

2. Planta da Igreja 
(DGEMN, 1969)

N
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elegantemente abatido, inscrito num alfiz, com duas

arquivoltas e remate querenado – hoje amputado pelas

obras do século XVIII mas onde ainda se pode ver a

pedra-de-armas dos Coutinhos –, destaca-se sobre-

tudo pela ornamentação vegetalista que floresce 

nos intercolúnios ou nos finíssimos capitéis e, com

ressaibos mais decididamente lombardos, nas faixas

laterais da zona superior, actualmente também

fragmentárias.

Servida no portal por um sistema compositivo de clara

filiação goticizante, a decoração que ali aflorava volta 

a aparecer no túmulo de D. Francisco Coutinho,

implantado na zona da capela-mor, mas já disciplinada

pelo desenho renascentista do conjunto (Fig. 3).

Embora tributário da voga tardo-quatrocentista dos

“sepulcros parietais ediculares”13, o monumento

funerário exibe de facto uma actualização acertada

com as formas do primeiro renascimento português.

Duas pilastras ladeiam o arcossólio, em arco de volta

perfeita com o intradorso cogulhado, onde repousa a

arca feral, dispondo-se nas impostas dois tondi com

figuração de bustos em baixo-relevo. A interpretação

livre da membratura clássica continua em toda a parte

superior, com uma arquitrave que não repousa

directamente sobre as pilastras, um friso sobredimen-

sionado em ático, sobre o qual foi aposto o brasão dos

Coutinho, e um frontão triangular de pendentes muito

pronunciados, com decoração relevada nos acrotérios.

O conjunto assenta em três esculturas de leões, de

factura algo rude, associados amiúde, na iconografia

funerária, à ideia de ressurreição14. Além da mescla de

elementos decorativos contraditórios – os cogulhos

goticizantes, os motivos lombardos, os putti e as

figuras híbridas do espaldar –, um dos aspectos 

mais curiosos reside sem dúvida nas aplicações poli-

cromáticas bem conservadas, que reputamos de

originais, pois em 1703 já as referia Frei Fernando da

Soledade15.

O prospecto actual do conjunto monástico subsistente

resulta, com toda a certeza, da campanha sistemática

realizada no primeiro quartel do século XVIII16, hoje já

muito sacrificado pelo estado de ruína e de abandono

a que chegou (Fig. 4). A estrutura que de facto se

manteve até essa época devia ser, essencialmente,

a mesma que em 1616 já contava “24 oficinas”17,

ou seja, toda a sorte de espaços com reconhecida

autonomia funcional. As grandes transformações são,

assim, tardias, sempre dificultadas pelos apertos

financeiros da comunidade. 

Um inesperado desafogo – cuja causa desconhecemos –

arranca com o novo século18. Em 1702 a comunidade

ajustava com o pedreiro Manuel Pais a construção da

chaminé da cozinha; no mesmo ano, em parceria com

o pedreiro Antonio de Bastos, de novo Manuel Pais

3. Túmulo de D. Francisco
Coutinho (1998)
IPPAR/H. Ruas

4. Fachada oeste do claustro
observando-se a marcação do
piso superior (1997)
IPPAR/M. Ramalho
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arrematava a reforma da parede entre o cunhal da

livraria e do dormitório, com todas as pequenas obras

complementares, e pouco antes da contratação de

António Pereira e Sebastião de Sousa para o trabalho

de carpintaria do mesmo espaço. Em finais do ano

de 1702 iniciaram-se os consertos de carpintaria dos

dormitórios velhos, entregues a João Monteiro, e do

claustro, estes sob a responsabilidade do carpinteiro

Manuel Pereira. Em 1703, Manuel Pais e António de

Bastos continuavam a obra de pedraria da cozinha e

dormitório, retomando-se as notícias das campanhas

apenas em 1711, com o ajuste das empreitadas de

carpintaria do coro, casa da portaria e torre, feito com

Manuel Pereira, e do cadeiral, arrematado pelo escultor

Manuel de Carvalho. A obra continuava a bom ritmo,

refazendo-se o forro da igreja, levantando-se de novo

as paredes da nave, em 1714, mandando-se erguer um

cruzeiro no adro, procedendo-se à ensamblagem das

grades, oratório e estante do coro e à feitura do órgão,

tudo em 1717. Naturalmente, a análise detalhada da

documentação publicada por Vergílio Correia fornece

importantes indícios sobre os espaços então existentes,

embora pouco nos informe sobre a sua distribuição

funcional. É este, no essencial, o problema que se irá

manter com a documentação produzida ao longo de

todo o século XVIII, e que bem conhecemos graças 

às minuciosas pesquisas arquivísticas realizadas por

Alexandre Alves: empreitadas de carpintaria na Casa

dos Moços, em 172119, alargamento do Refeitório, em

174020, novamente obras de carpintaria no Refeitório,

na Casa De Profundis e na Cozinha, nas Celas, na Casa

dos Moços, no Dormitório Novo, em três Tulhas e na

Estrebaria, ainda no mesmo ano21, consertos de

pedraria na Enfermaria, em 174622, a construção da

Capela do Santíssimo, em 1777, além de outras obras

miúdas que seria ocioso aqui enumerar23.

Não restam dúvidas de que a Torre dos Marialvas,

como elemento arquitectónico preponderante,

ordenou o crescimento dos espaços envolventes,

constituindo um dos eixos que organizou a

implantação dos edifícios conventuais. Fotografias

anteriores à reconstrução efectuada pela DGEMN, em

1956, pouco após a sua derrocada (Fig. 5), mostram-

-nos a sua feição original: um corpo paralelepipédico,

então muito arruinado, de grandes blocos de silharia

5. Fachada Oeste da Torre 
dos Marialvas antes da 
reconstrução (DGEMN, 1951)

6. Torre dos Marialvas, 
alçado Este (DGEMN, 1956)
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talhados de forma irregular, frestas ogivais geminadas

de singela molduração em todas as faces e duas – ou

três? – sineiras de construção provavelmente seis ou

setecentista, erguidas na cimalha. Nota-se, também,

nos alçados Norte e Sul, vestígios de cachorradas e

restos de gárgulas. A fachada Oeste conservava ainda

a porta que ligava a torre a uma das alas do claustro,

flanqueada por uma janela, cujos perfis indiciam o seu

mais do que provável rasgamento posterior (Fig. 5). 

Do mesmo modo, existiam portas nos alçados Este 

(Fig. 6) e Sul, esta última, provavelmente, constituindo

o acesso original à torre. A ambos os alçados foram,

mais tarde, adossados anexos conventuais, hoje

desaparecidos (Fig. 7). A reconstrução empreendida

em 1956 regularizou completamente os paramentos,

apagou os vestígios dos vãos mais recentes e dos

orifícios de encastramento da estrutura da cobertura

claustral, nobilitou as moldurações das janelas mai-

neladas, refez o coroamento ameado da cimalha e,

ainda, os balcões Norte e Sul, dificultando assim o

entendimento da cronologia da torre (Fig. 8). Segundo

a argumentação aduzida por A. de Almeida Fernandes,

ao fidalgo Gonçalo Viegas, casado com uma neta de

Egas Moniz, teria ficado a dever-se a construção da

torre, nos primeiros anos do século XIII24, facto em que

concordam outros autores25 e que está em consonância

com o período de expansão deste tipo de organis-

mos26, não se excluindo todavia possíveis intervenções

posteriores.

Desgraçadamente, o claustro do Convento de Santo

António de Ferreirim é um dos espaços entretanto

desaparecidos, restando apenas, na zona de implan-

tação, a marcação de três das suas alas. Uma recons-

tituição hipotética do seu aspecto original tornou-se,

no entanto, possível por uma feliz coincidência.

No âmbito de um levantamento do património da

região, realizado pelo IPPAR, o pároco de Ferreirim, 

P.e António da Silva, referiu vagamente a dispersão de

elementos arquitectónicos do convento após 1834, entre

os quais partes do claustro que teriam sido adquiridas e

remontadas numa quinta particular das redondezas. 

Que o conjunto ainda se mantinha íntegro nessa época

não restam muitas dúvidas, conservando-se até, dis-

postas nos cantos do claustro, quatro tábuas pintadas

e atribuídas, por Frei Fernando da Soledade, ao mesmo

artista daquelas guardadas no interior da igreja, como o

testemunha a avaliação do conjunto realizada durante o

processo de venda dos Bens Nacionais27.

7. Torre dos Marialvas e ruína
dos antigos anexos conventuais
(DGEMN, 1955)

8. Estado actual da Torre 
dos Marialvas após a sua
reconstrução (1997)
IPPAR/M. Ramalho
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Seguindo as orientações do senhor pároco, e tomando

a direcção de São João de Tarouca, através de um

sinuoso caminho entre hortas e pinhais, chega-se à

Quinta de São Bento que compreende as estruturas

de apoio à exploração, uma vasta área agricultada e a

casa de habitação, edifício de construção recente

onde se nota uma evidente preocupação historicista

através da utilização de elementos arquitectónicos

avulsos, a maioria de factura recente, mas muitos

outros com o característico desgaste de pedras velhas

de séculos, concentrados num pequeno pátio virado

a Norte.

Integrados na própria frontaria da residência, dispõem-

-se seis arcos de volta perfeita e aresta chanfrada,

formando uma galeria inferior com cinco colunas

isentas e duas de canto, embebidas nos panos que

formam o ângulo (Fig. 9). Ainda neste pátio, existem 

seis colunelos remontados e unidos por uma

arquitrave, que faziam parte de uma zona da casa

entretanto ardida e hoje em estado de completa ruína

(Fig. 10), bem como uma monumental fonte central

(Fig. 11), além de outros elementos reaproveitados,

entre os quais se conta um fontenário com o res-

pectivo espaldar em edícula, encastrado na parede da

galeria porticada. Fecha esta compósita amálgama

arquitectónica um portal quinhentista de muito fruste

factura, revelando uma assimilação incompleta de

formas renascentistas, sobretudo na modelação dos

dois bustos incluídos nos tondi laterais28 (Fig. 12).

Não pondo em dúvida a veracidade das afirmações do

pároco de Ferreirim, e dos proprietários, estávamos

perante os únicos vestígios conhecidos do antigo

claustro do Convento de Santo António, o que uma

atenta crítica formal viria ulteriormente a confirmar.

Para proceder a uma análise mais aprofundada destes

elementos, foi efectuado um registo que constou

basicamente de um levantamento fotográfico

exaustivo e de um desenho à escala 1:20, de forma 

a poder ser ensaiada uma reconstituição virtual

do antigo espaço claustral, completada em alguns

pormenores pelas prováveis afinidades compositivas

com outros claustros de cronologia afim. A nossa

atenção centrou-se com especial cuidado nos seis arcos

remontados. Constituídos por colunelos de fuste

circular, em granito, apresentam capitéis muito

simplificados, formados por astrágalo composto por

um toro, listel inferior e superior, colarinho, équino e

ábaco de duas listas. Sinal da operação de desmonte e

posterior arranjo dos arcos são, sem dúvida, algumas

das incongruências reconstrutivas que se notam, como

o preenchimento das juntas com cimento e a reposição

defeituosa das aduelas. Os elementos de arranque dos

arcos, monolíticos e cortados em cunha, devem também

ser realçados na sua caracterização estereotómica, já

que constituem termos de comparação com outros

casos conhecidos, como veremos.

No mesmo pátio, junto da arcaria, encontram-se

alinhados os seis colunelos referidos, praticamente

9. Arcada existente na Quinta
de São Bento (1998)
IPPAR/H. Ruas

10. Pormenor dos elementos
supostamente do piso superior
do claustro (1998)
IPPAR/H. Ruas

11. Fonte seiscentista (1998)
IPPAR/H. Ruas
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cobertos de vegetação, que reputamos poderem ter

feito parte do piso superior do desaparecido claustro

de Santo António de Ferreirim. De fuste muito estreito

e alongado, apresentam capitéis ainda mais sintéticos,

com astrágalo idêntico ao das colunas do piso térreo.

Os dados materiais disponíveis, cruzados com a

informação documental compulsada permitem, assim,

uma reconstituição plausível do claustro perdido, sujeita

naturalmente a uma necessária confrontação com as

evidências arqueológicas do sítio, de forma a perceber

a sua exacta implantação e dimensões (Fig. 14).

Tratava-se de um organismo de apreciável monumen-

talidade, identificável com o estilo despojado do

primeiro ciclo construtivo do convento. Formavam-no

dois pisos, o primeiro resolvido em arcarias de volta

perfeita e, o segundo, arquitravado, cobertos ambos

por tecto de madeira reforçado nos ângulos por

arcos de pedra, de que ainda restam, embebidos nas

paredes, três dos respectivos arranques29. Importantes

elementos adicionais de reconstituição podem ser

extraídos do contrato da obra do claustro firmado, 

em 1702, com o carpinteiro Manuel Pereira: além de

confirmar a existência de dois pisos e de descrever o

revestimento de madeira do sobrado, o documento

refere o peitoril do piso superior, em perpianho, sobre

o qual assentavam as colunas, bem como os três arcos

pétreos de canto, que deveriam ser reforçados com 

cal e argamassa. Outros pormenores da topografia

das dependências conventuais ficam relativamente

esclarecidos pela análise deste contrato e de outros

instrumentos notariais subsequentes, sobretudo 

a articulação do claustro com a torre, e com 

outros espaços adjacentes, como a Hospedaria, 

12. Portal quinhentista da
Quinta de São Bento (1998)
IPPAR/H. Ruas

13. Claustro da Sé de Lamego
IPPAR/H. Ruas

14. Hipótese de reconstituição
de um trecho do claustro 
do Convento de Santo António 
de Ferreirim
Luís Pereira
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a Casa De Profundis, a Casa dos Moços e os Dormitórios.

A tipologia do claustro, a morfologia dos seus

elementos constitutivos e a dedução cronológica do

período de edificação (1525-1532?) integram-no

claramente na primeira fase de edificação do convento

de que é, aliás, um testemunho material de interesse

incalculável. Ele estava longe, na verdade, do

decorativismo plateresco da fase fernandina, de res-

ponsabilidade provável de Pero Garcia, inscrevendo-se,

embora em situação extemporânea, na versão

depurada do tardo-gótico português, aquela em que

ressumava inegável ambiência mediterrânica e que

descendia em linha directa do primeiro ensaio

realizado no claustro de D. Afonso V, no Mosteiro da

Batalha, para desembocar depois nos organismos dos

conventos da Pena (Sintra) e do Varatojo (Torres

Vedras)30, entre outros. 

Um daqueles que não pode ser ignorado neste

inquérito à genealogia do claustro de Santo António

de Ferreirim é o da Sé de Lamego (Fig. 13). Jamais

estudado pela moderna historiografia da arquitectura

portuguesa, pouco mais se sabe sobre ele do que o

que vem contido na vaga referência de Vergílio Correia

ao seu contrato de construção – que se mantém,

todavia, desconhecido – firmado entre o bispo

D. Fernando e o pedreiro Duarte Coelho, no dia 3 de

Novembro de 152431. Embora com outras dimensões e

diversa resolução formal ao nível da pormenorização

arquitectónica respira-se, em Lamego, a mesma

familiaridade com os modelos característicos da

versão mais depurada do tardo-gótico português32.

Como no provável claustro de Santo António de

Ferreirim, observa-se, em Lamego, a sobreposição de

um sistema coluna-arco, no piso térreo, e de um

sistema arquitravado no piso superior. Se a forma

prismática das colunas térreas ou o bestiário insculpido

de alguns dos capitéis não encontram paralelo em

Ferreirim, não deixam por isso de constituir pontos de

contacto entre ambos os perfis dos arcos e dos capitéis

sem figuração – embora mais complexos em Lamego –, 

o murete de bem aparelhada cantaria que percorre,

a todo o perímetro, o andar superior, bem como o

detalhe estereotómico dos arranques dos arcos térreos,

comuns a ambos os claustros.

As afinidades tipológicas e morfológicas entre as

crastas de Lamego e de Ferreirim são tão evidentes que

dificilmente se poderia deixar de pensar numa autoria

comum, facilitada pela proximidade e autorizada pelas

respectivas cronologias. Com toda a probabilidade, 

o mestre das obras que então decorriam na Sé assistia

também em Santo António, chamado por D. Francisco

Coutinho, que poderia querer, assim, acompanhar

o estaleiro mais rico e mais activo do aro regional. 

As provas de que D. Francisco Coutinho seguia com

atenção as grandes obras de renovação da Sé

de Lamego são precoces e encontramo-las nos

empréstimos feitos pelo conde ao bispo D. João

Camelo para pagamentos vários, entre os quais

avultavam os do pintor Vasco Fernandes referentes ao

retábulo da capela-mor, dinheiro de que deu quitação,

por escritura de 14 de Setembro de 1510, o feitor do

conde, Francisco de Gouveia33.

15. Fachada Oeste do claustro
observando-se a marcação do
piso superior (1997)
IPPAR/M. Ramalho

16. Fachada Oeste do claustro
após derrocada 
(Janeiro 2002)
IPPAR/M. Ramalho
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Nota: Após a conclusão deste artigo a fachada Oeste do claustro ruiu (Fig. 16). Presentemente o IPPAR iniciou um conjunto de acções

destinadas à reabilitação do edifício, destacando-se a inventariação dos elementos em pedra para a sua posterior recolocação.

Agradecimentos: Henrique Ruas (fotografia), DCSD/IPPAR e Luís Pereira (desenhos), DRL/IPPAR.

1 As oito tábuas subsistentes dos três retábulos contratados em 1533 entre o pintor Cristóvão de Figueiredo e o guardião do mosteiro, Frei Francisco

de Vila Viçosa, deram origem a um dos maiores equívocos da historiografia da arte portuguesa, por via da extensão desta atribuição operativa a

grande parte do universo plástico da década de 30. Na verdade, a empreitada da pintura foi distribuída a Garcia Fernandes e a Gregório Lopes, além

da intervenção de Cristóvão de Figueiredo, sendo possível que nela tivessem colaborado outros artistas, como Cristóvão de Utreque (v. CAETANO,

Joaquim Oliveira – Mestres de Ferreirim. Grão Vasco e a Pintura Europeia do Renascimento. Lisboa. 1992, pp. 369-371).
2 Os Coutinhos possuíam naquela subregião beiroa vastos domínios senhoriais, talhados nas terras reguengas por sucessivas doações, remontando as

mais antigas a 1372, feitas durante o reinado de D. Fernando. As provas da liberalidade régia continuaram nos séculos seguintes, originando

problemas frequentes com as populações locais, que reclamavam dos privilégios e jurisdições concedidos aos fidalgos (COSTA, M. Gonçalves da –

História de Lamego. Lamego. 1977, pp. 346 e segs.). Sobre a formação da casa e a origem da fortuna dos Coutinhos, cf. a excelente abordagem de

OLIVEIRA, Luís Filipe – A Casa dos Coutinhos – Linhagem, Espaço e Poder (1360-1452). Cascais. 1999.
3 SOLEDADE, Frei Fernando da – História Seráfica e Chronologica da Ordem de São Francisco, vol. IV. Lisboa. 1709, pp. 263 a 272. Se são abundantes,

nesta obra, as referências à fundação de Santo António de Ferreirim, estranha-se, pelo contrário, o silêncio completo acerca do convento na famosa

descrição quinhentista de Lamego composta por Rui Fernandes, “tratador das lonas e bordates del rei”, entre 1531 e 1532 (ed. DIAS, Augusto –

Lamego do século XVI, s.l., 1947, a partir da versão manuscrita da Biblioteca Pública Municipal do Porto).
4 Facto bem sublinhado em VIEIRA DA SILVA, José Custódio – Paços Medievais Portugueses. Lisboa. 1995, pp. 103-104. Deve ser também destacado o

respeito pelo valor da torre enquanto símbolo do domínio senhorial, sobretudo numa época de reforço de privilégios, como o foi o período manuelino.

Sobre o aparecimento da residência fortificada, a sua evolução e o seu significado político v. também BARROCA, Mário Jorge, – Torres, Casas-Torres ou 

Casas-Fortes. In Revista de História das Ideias – A Cultura da Nobreza, vol. 19. Coimbra. 1998, pp. 39-103. De qualquer modo, a preocupação pela

conservação da Torre dos Marialvas inscreve-se no comportamento recorrente dos Coutinhos relativamente à afirmação das suas prerrogativas senhoriais,

mesmo contra as tentativas de controlo por parte do poder real (v. MORENO, Humberto Baquero – Abusos e Violências na Região da Beira Interior durante o

reinado de D. Afonso V. Exilados, Marginais e Contestatários na Sociedade Medieval Portuguesa – Estudos de História. Lisboa. 1990, pp. 108-123). 
5 VIEIRA DA SILVA, José Custódio – Da Galilé à Capela-mor: o percurso do espaço funerário na arquitectura gótica portuguesa. O Fascínio do Fim.

Lisboa. 1997, pp. 45-59. Sobre o problema dos grandes programas funerários quinhentistas v. ainda SOROMENHO, Miguel – Uma miragem real: o

panteão dos duques de Bragança na igreja de Nossa Senhora da Graça do Convento dos Agostinhos. In Monumentos, Lisboa. 1997, pp. 38-43,

e GOULÃO, Maria José – Figuras do Além: a escultura e a tumulária. In História da Arte Portuguesa, vol. II. Lisboa. 1995, pp. 157-179. Sobre alguns

aspectos iconográficos mais específicos cf. DIAS, Pedro – Peregrinação e Regresso. A Memória da Viagem na Arte Funerária da Época dos

Descobrimentos. In A Viagem das Formas. Lisboa. 1995, pp. 115-138.
6 VIEIRA DA SILVA, op. cit., p. 53. A atenção humanista de D. Francisco Coutinho, que acompanhava certamente a receptiva atmosfera às culturas grega

e latina, mostra-se também no patrocínio que deu à estampa de uma Oração de Salvador Fernandes, impressa em 1509 em Ferreirim 

(v. RAMALHO, Américo da Costa – A Introdução do Humanismo em Portugal. Estudos sobre o século XVI. Lisboa. 1983, pág. 17, e IDEM – Uma Oração

Desconhecida de Salvador Fernandes. Ibid., pp. 21-27).
7 SOLEDADE, Frei Fernando da – op. cit., p. 265.
8 Segundo o testamento de D. Francisco Coutinho, ficou afectada uma parte das rendas dos Condes de Marialva para a fábrica da igreja e do

Convento de Santo António. Em 1616 queixavam-se os frades dos administradores das rendas por se escusarem a cumprir as últimas vontades de 

Teria então cabido a Duarte Coelho o projecto e

acompanhamento da obra do Convento de Santo

António de Ferreirim, contemporâneo da remodelação

que se fazia na Sé de Lamego e seguindo, em parte, o

essencial das suas opções arquitectónicas. A própria

alteração de partido verificada após a morte do

encomendante – quando ali se introduziu uma

gramática de feição plateresca – e que pode ter sido

também motivada por razões de gosto da nova

orientação dada por D. Brites ou pelo infante 

D. Fernando, é mais um dos argumentos em favor da

provável intervenção de Duarte Coelho. De facto, ficou

registado um desagradável episódio biográfico do

pedreiro que, em 1532 ou 1533, se viu envolvido num

crime de homicídio, obrigando-o a andar fugido

durante dez anos, até à obtenção de um perdão

régio34, o que explicaria o seu eclipse após aquela data

e a necessidade de se encontrar uma direcção alter-

nativa para a obra.

Ficam assim elucidadas, em parte, as soluções

retardatárias do claustro, assentes em opções seguras

de gosto mais do que motivadas por razões de

economia de custos35. Caucionadas também pela obra

vizinha de Lamego, as orientações arquitectónicas de

Santo António de Ferreirim tiveram ali, igualmente,

justificação suficiente para novas mudanças, aquelas

que abririam o convento às formas iniciais, e ainda

híbridas, do primeiro renascimento português.
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D. Francisco, o que originou a intervenção do rei obrigando o Juiz de Fora de Lamego a fiscalizar o cumprimento do estipulado no documento

testamentário, que permanece inédito, do qual é tresladado um curiosíssimo trecho (IAN/TT, Chancelaria de Filipe II, Comuns, L.º 39, fl. 42v).
9 SOUSA VITERBO – Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses, vol. I. Lisboa. [1988], p. 410.
10 DIAS, Pedro – A arquitectura manuelina. Porto. 1988, p. 157, embora um lapso incompreensível leve o autor a confundir uma suposta igreja matriz

de Ferreirim com o templo conventual.
11 João Lopes-o-Velho, formado no estaleiro da matriz de Caminha (REIS, António Matos, Lopes – Uma família de artistas em Portugal e na Galiza.

Viana do Castelo. 1989, pp. 1-6), trabalhava no portal de Lamego desde 1508, com os pedreiros biscainhos João de Vargas e João de Pamenes

(CORREIA, Vergílio – Arte: ciclo manuelino. História de Portugal, vol. IV. Barcelos. 1932, pp. 457-458; MOREIRA, Rafael – A Arquitectura do

Renascimento no Sul de Portugal – A Encomenda Régia entre o Moderno e o Romano. Lisboa. 1991, p. 124, policopiado). O contrato para as portas

da Sé só foi feito em 1526, com o marceneiro Arnao de Carvalho, e incluindo as mesmas exigências decorativas de “obra romana” (CORREIA, Vergílio –

Vasco Fernandes – mestre do retábulo da Sé de Lamego, 2.ª edição fac-similada. Coimbra. 1992, pp. 128-130).
12 Não deixa de ser significativo que o mais operoso arquitecto da época, e introdutor das formas plenas do Renascimento em Portugal, o biscainho

João de Castilho, tivesse desenvolvido em Braga ampla actividade, construindo a nova capela-mor da Sé, entre 1509 e 1513 (MOREIRA, Rafael – idem,

pp. 417 e segs.). Em Vila do Conde encontrava-se, ao tempo, uma outra colónia de pedreiros montanheses, e entre eles um certo Rui Garcia que

perdeu contra Castilho, em 1511, o contrato da obra para o corpo da igreja matriz. Haverá alguma relação com o Pero Garcia de Ferreirim?
13 Segundo a classificação proposta em GOULÃO, Maria José – op. cit., pp. 173 e segs.
14 Abundam os exemplos na escultura portuguesa dos séculos XV e XVI, pelo menos desde o túmulo de D. Duarte no Mosteiro da Batalha. 

Um exemplo coevo do de Ferreirim (1525), com três leões na base, o túmulo de D. Luís Pessoa, pode ser visto na Igreja de São Martinho, em

Montemor-o-Velho.
15 “He todo dourado, & se cobre todo com cortinas de seda carmesim”, SOLEDADE, Frei Fernando da – op. cit., pp. 265-266. Há ainda vestígios de

pintura azul, nomeadamente na pedra-de-armas e em outros elementos decorativos. No mesmo trecho, o franciscano descreve também o brasão e a

empresa dos Coutinhos, além do epitáfio do túmulo, hoje muito delido. A sua inclusão na segunda campanha de obras não deixa dúvidas, pois só

foi ordenada a sua execução após a morte do mecenas.
16 Todos os contratos notariais referentes a estas empreitadas setecentistas encontram-se publicados em CORREIA, Vergílio – Artistas de Lamego.

Coimbra. 1923, pp. 92 e segs.
17 V. supra nota 8. 
18 Mas a que poderá não ser alheio o ciclo muito favorável de produção vinícola no vale do Douro, sobretudo entre 1704 e 1728 (SILVA, Francisco

Ribeiro da – Do Douro ao Porto: o protagonismo do vinho na Época Moderna. Douro, Estudos e Documentos, Actas do I Encontro Internacional

“História da Vinha e do Vinho no Vale do Douro”, n.º 2, 1996, pp. 100-101.
19 ALVES, Alexandre – Artistas e Artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu. Beira Alta, vol. XLI, Fasc. 1, 1982, pp. 28-29.
20 Idem – ibidem, vol. XXXVIII. Fasc. 2, 1979, pp. 696-699.
21 Idem – ibidem, vol. XLI, Fasc. 2, 1982, pp. 358-362.
22 Idem – ibidem, vol. XXXVII, Fascs. 3 e 4, 1978, pp. 428-429.
23 Como a obra das grades, o douramento da tribuna e tecto da igreja, em 1747, a caiação dos claustros e Casa da Livraria e a construção de um

relógio novo, de ”pêndulos”, em 1775, trabalhos de hidráulica, telhamento e reboco do Dormitório Novo e Casa do Fogão, a encomenda de um

novo sino, tudo no ano de 1775, a reparação do tanque e a encomenda de um importante conjunto de alfaias litúrgicas, de prata, em 1777, a

execução de dois retábulos, em 1778,.
24 FERNANDES, A. de Almeida – Os Bezerras e a Torre Senhorial de Ferreirim – Episódios da deposição de Sancho II. In Acção Católica, vol. XXXV, Fevereiro

de 1950, p. 77.
25 ALVES, António da Rocha – O Convento de Santo António de Ferreirim. In Diário de Coimbra, 7-2-1959. Segundo este autor, a construção primitiva

devia-se aos Sousas de Riba de Vizela, só mais tarde passando à propriedade dos Coutinhos. É curioso verificar como a própria estratégia de

afirmação social dos Coutinhos passou pela mitificação da origem da torre de Ferreirim que, de facto, só entrou na posse da família em 1431, não

sendo por isso o berço da linhagem, como gostavam de fazer crer (OLIVEIRA, Luís Filipe – op. cit., pp. 75, 122-123).
26 BARROCA, Mário Jorge – op. cit.
27 IAN/TT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças. Convento de Santo António de Ferreirim, Cx. 2216 – Cap. 5.
28 Incongruências tectónicas, nomeadamente o deficiente lançamento do arco,  podem resultar de erros ocorridos durante a sua remontagem.
29 CORREIA, Vergílio – Artistas de Lamego, op. cit., pp. 98 e segs.
30 VIEIRA DA SILVA, José Custódio – Para um entendimento da Batalha: a influência mediterrânica. O Fascínio do Fim, op. cit., pp. 75-82.
31 CORREIA, Vergílio – Artistas de Lamego, op. cit., pp. XVII e XXI.
32 Faltam, hoje, dois dos lanços do andar superior do claustro, mas nada indica que não tenham sido efectivamente construídos.
33 CORREIA, Vergílio – Vasco Fernandes (...), p. 116. O empréstimo ao bispo ascendia a 160 mil réis. O interesse de D. Francisco por estas obras explica-

se também pela existência de uma capela da linhagem na catedral lamecense (Capela de Santa Catarina). O testamento do Conde de Marialva refere

as generosas dotações a diversas igrejas, com destaque para os Retavolos, Lampadas e Castiçaes que mandey vir de Frandez, IAN/TT, Gavetas,

Gaveta 9, Maço 2 – Doc. 16.
34 VITERBO, Sousa – op. cit., vol. I, pp. 541-542. A data de 1543 indicada por Viterbo resulta de uma gralha, pois a carta de perdão, de 1542, refere

que “averya dez anos pouco mais ou menos” que o crime havia sido cometido. 
35 A avareza de D. Francisco Coutinho era, todavia, proverbial. Dela ficou lembrança no auto de Gil Vicente, Frágua, de 1524, e numa das anedotas

quinhentistas recolhidas nos Ditos Portugueses dignos de Memória (Ed. José Hermano Saraiva). Lisboa, s.d., p. 215.



1. Vista geral do órgão do Mosteiro de São Bento da Vitória
Jorge Coelho



OMosteiro de São Bento da Vitória tem nos seus 

órgãos de tubos, afrontados em tribunas anexas

ao coro alto, as peças mais emblemáticas deste espaço

beneditino.

Das duas caixas de órgão em talha dourada apenas o

órgão do lado da Epístola possui a complexa máquina

de produção sonora. O órgão do lado do Evangelho é

mudo, possui apenas a caixa em talha dourada para

cumprir os princípios de simetria barrocos. No entanto,

um olhar atento permite identificar alguns pormenores

distintos entre as duas caixas.

Constituem um dos mais significativos exemplares 

do património organístico português, tanto no que

concerne à arte da talha, ostentando magnífica caixa

em talha dourada da autoria de Gabriel Rodrigues,

bem como à arte da organaria, pela complexa máquina

de tubos, foles, someiros, jogos de registos e tantos

outros componentes (caso do órgão da Epístola) que

permitem fazer soar as mais inebriantes combinações

sonoras criando ambientes de puro deleite e êxtase

mesmo ao mais descrente dos seres humanos, da

autoria de Frei Manuel de São Bento1.

A indicação de datas precisas e autorias da máquina 

e caixas torna-se por vezes complexa quando não

possuímos contratos, como é o caso. A principal fonte

são sem dúvida os Estados Gerais elaborados trie-

nalmente. O Estado Geral de 30 de Abril de 1719

descreve os trabalhos e despesas realizadas no órgão,

referindo ainda o nome do organeiro bem como a

entrega da empreitada das duas caixas e varandas ao

entalhador Gabriel Rodrigues: “Ficou assentada a caixa

do órgão, e se vai continuando em aperfeiçoar com

todo o cuidado. Fica dada de empreitada a Gabriel

Rodrigues outra caixa em correspondencia da do orgão

na outra Tribuna, obra que ficara magnifica, a respeito

da correspondencia”2.

“A respeito de duas barandas das caixas do orgam...

aqui vai orçado – Gabriel Rodrigues”3. O Estado Geral

de 1722 revela as despesas de douramento: “Deu para

ouro, para dourar os canos4 do órgão, vinte e seis mil 

e novecentos réis” e “Deu ao pintor que os dourou 

de empreitada nove mil seiscentos”5. Estes dados

permitem situar cronologicamente o órgão em finais

do segundo quartel do século XVIII, ou seja, em pleno

cenário barroco.

Órgão do lado da Epístola (órgão verdadeiro)

Caixa de grandes proporções assente numa varanda

apainelada sobre atlantes, denuncia acentuado

movimento quer pela zona tubular avançada e

sinuosidades fitomórficas dos remates tubulares, quer

pela alternância de formas circulares, planas e

angulares. O remate da caixa é deveras sumptuoso e

imponente, completando todo

o espaço cenográfico criado

pelo coro alto.

O remate ostenta exuberante

talha fitomórfica vasada. Em

cada torreta, a central de

maiores proporções, exibem-se

três brasões ricamente orna-

mentados com motivos de

gramática vegetal, e ladeados

por dois anjos que os seguram.

No brasão central encontramos

as armas da Ordem Beneditina

(um leão com báculo, um castelo

com uma levada de água, encimado do sol raiado)

sobrepujadas pela mitra papal. Toda esta composição é

encimada por uma coroa eclesiástica. Os outros dois

escudos representam a Cruz de Cristo. Por cima das

cimalhas um corpo redondo, decorado de folhagem e
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ladeado por anjos trombeteiros, suporta uma coluna

torsa que serve de base a uma fénix. O remate da

torreta central não ostenta coluna devido à altura da

mesma. As três fénices apresentam-se de asas abertas

em talhe bem modelado pendendo a cabeça para o

centro do órgão (Fig. 1).

A zona tubular é constituída por uma torreta central

semicircular, duas torretas nos extremo laterais

semicirculares, dois painéis planos inferiores e dois

painéis angulares superiores (rematados por uma

espécie de pináculos). Os tubos de maiores dimen-

sões encontram-se dispostos nas torretas ocupando o

espaço central e extremos laterais da caixa. Tanto nas

torretas como nos planos os tubos apresentam uma

disposição gradativa centrípeta. A sua decoração

estilizada (preto e dourado) apresenta nos lábios dos

tubos de maior porte máscaras bizarras e bigodudas. 

A separação dos grupos tubulares é feita por pilastras

finas com faces profusamente ornamentadas de folhas

ondulantes e volutadas, e pequenas flores distribuídas

por entre a folhagem estriada.

No corpo intermédio (entre a zona tubular e a

consola), na zona de acesso ao someiro, temos duas

almofadas com decoração vegetalista. A mísula central

encontra-se incompleta devido à presença do segundo

alinhamento de trombetas em chamada6. As mísulas

laterais no friso superior apresentam caneluras

acentuadas, e na parte inferior motivos fitomórficos,

conchas estriadas envolvendo duas cabeças de anjo.

A zona da consola exibe painéis com talha no centro

e molduras lisas. Vemos ainda motivos decorativos

como conchas e pequenas volutas. O talhe nesta zona

é mais delicado. É nesta zona que se instalam todos

os mecanismos necessários para que o organista

desempenhe as suas funções (teclado, estante,

puxadores, etc.).

Nos flancos é de salientar a presença de uma carranca

no seu remate bem como a presença, na aresta da

caixa, de um putti seminu que segura uma roda poli-

cromada que produz um som característico (registo

de guizos) ao movimentar-se por acção do sopro. 

Além da sua função decorativa particular, tem também

uma função musical, uma vez que o efeito sonoro

produzido, quando accionado o respectivo registo, é

muito interessante (Fig. 2).

Elemento externo à caixa do órgão mas complementar

é a varanda, sustentada por dois atlantes – figuras

de homem, barbados, seminus e bem modelados

denotando o esforço para suportar o peso da caixa do

órgão. A varanda é composta por seis painéis de forma

quadrangular (sendo os dois centrais avançados)

em talha vazada, avolutada e entrelaçada. Na divisão

dos painéis encontramos meninos nus com função de

atlantes.

Órgão do lado do Evangelho (órgão mudo)

O órgão do lado do Evangelho, para além de se

encontrar completamente desprovido de qualquer

mecânica necessária à produção sonora, apresenta

também, após aturada observação, algumas diferenças

na sua caixa em relação à sua congénere do lado da

Epístola.

A zona da consola é mais estreita, não acompanhando

as dimensões da caixa da zona tubular. No centro da

consola sobressai uma porta dupla, zona destinada ao

teclado na caixa do lado da Epístola. 

Difere ainda na disposição das trombetas em chamada

num único alinhamento, o que permite que a mísula

central (completa) apresente uma decoração com

motivos vegetalistas e um atlante jovem no centro 
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(o que não acontece na outra

caixa, uma vez que por baixo

da mísula central se encontra

um alinhamento enviesado de

trombetas em chamada. As

mísulas laterais também são

diferentes.  Apresentam fr i -

sos fitomórficos esti l izados e

boleados, possuem um homem

velho seminu com função de

atlante. Os músculos proeminen-

tes, a curvatura do corpo, a perna

direita l igeiramente flectida,

o panejamento que envolve o

corpo bem pregueado em movi-

mento ondulante conferem a

impressão de esforço exercida para suportar o peso da

estrutura. De salientar ainda a qualidade de execução

do cabelo e da barba (Fig. 3). Na caixa oposta, estes

atlantes correspondem a composições de folhagem

que envolvem duas cabeças aladas, e portas apai-

neladas que conduzem ao interior da caixa (acesso à

maquinaria).

Na zona tubular destaca-se a ausên-

cia de decoração pictórica dos tubos

mudos (cónegos7) de cor cinzenta.

Não possui um putti seminu

sentado na aresta da caixa que

sopra a roda, mas não sabemos se

os possuía no seu estado original. 

No remate tubular as fénices e os

meninos trombeteiros são mais

pequenos. Os escudos têm repre-

sentações emblemáticas diferentes.

Os três elementos beneditinos

estão separados: o central tem o

sol, o da esquerda tem o leão e o

báculo e o da direita o castelo com

a levada de água. 

São indubitavelmente duas peças de grande qualidade

artística do património português, e de uma riqueza

decorativa que origina uma dinâmica de leituras ao

observador numa análise mais aturada. Cumprindo

a sua função ao serviço da liturgia, permitiu aos

portuenses a fruição de um dos melhores exemplares 

(da arte da talha e da arte da organaria) do norte do país.
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3. Zona da consola, 
órgão do lado do Evangelho
Pedro Guimarães

1 B.P.M.P. – Manuscrito 173, fls. 125v-126.
2 A.D.B. – Fundo Beneditino (Tibães), pasta 104.
3 A.D.B. – Maço V, papéis diversos, Caderno n.º 4, Tibães.
4 Designação da época para os tubos do órgão.
5 A.D.B. – Fundo Beneditino (Tibães), pasta 104.
6 Designação dada aos tubos que se encontram em disposição horizontal colocados na frontaria da caixa, particularidade dos órgãos de tradição

ibérica.
7 Designação dada aos tubos mudos de um órgão e que desempenham apenas uma função decorativa.
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Apesar da construção do Mosteiro de São Bento 

da Vitória no Porto ter sido decidida no final do

século XVI, só após longas décadas de planeamento e

construção foi benzida a Igreja Monástica em 1707,

tendo o claustro nobre sido concluído no triénio de

1725-1728. A igreja foi decorada em seguida dentro

dos moldes do gosto barroco. Além de esplendorosas

obras de arte como o retábulo do altar-mor, os dois

altares do transepto, e outras obras importantes,

existem o coro alto e o coro baixo. Por cima do coro

alto está colocada uma série de trinta e dois quadros

em baixo-relevo de talha dourada policromada que

representam cenas da vida de São Bento, descritas no

segundo Livro dos Diálogos do Papa São Gregório. 

Na posição habitual, em tribuna própria, do lado

direito, anexa ao coro alto, encontra-se o órgão de

tubos, tendo à sua frente uma caixa idêntica a criar

uma simetria estética. 

A única inscrição existente no instrumento são as

iniciais “A J S“ recortadas na tábua por cima dos

teclados. Trata-se do organeiro António José dos

Santos, de Mangualde, que interveio em muitos 

órgãos na cidade do Porto e arredores. Dos arqui-

vos existentes, sabemos que este instrumento foi

construído por Frei Manuel de São Bento, monge

beneditino, entre 1716 e 1725. Depois sofreu

intervenções em 1758-1761 e 1783-1786, esta última

também por outro monge beneditino, Frei Domingos

de São José de Varela(?). Em 1880, António José dos

Santos e António José dos Santos Júnior efectuaram

uma nova intervenção adaptando o instrumento ao

gosto da época, tendo reconstruído a parte técnica da

consola e someiro do Grande Órgão, aproveitando

contudo quase toda a tubaria existente, e o material

dos tubos da fachada do órgão mudo para a feitura de

novos tubos.

O instrumento possui quarenta e três meio-registos

(composição em anexo), distribuídos por duas secções

(Grande Órgão e Ecos); tem como base um Flautado

de vinte e quatro que está na fachada a partir de C1. 

A caixa e tribuna, todas douradas, apresentam, além

do Flautado de vinte e quatro, alguns tubos do

Flautado de doze e todos os meio-registos de palhetas

do G.O. (Grande Órgão), excepto a Trombeta Real. 

A secção de Ecos encontra-se por detrás da consola,

numa caixa de expressão. O sistema de vento é

constituído por cinco foles que se encontram por

detrás do órgão por cima do tecto da sala anexa.
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O restauro deste instrumento, efectuado pela Oficina 

e Escola de Organaria entre 1999-2001, procurou

devolver ao órgão a sua integridade histórica, técnica,

estética e musical. Assim, procurou obter-se o plano

sonoro de 1783 referente a Frei Domingos de São José

de Varela, aproveitando alguns meios-registos de 1880.

Toda a parte técnica foi limpa e restaurada, usando 

os materais e técnicas antigos. Houve correcção 

de algumas peças pois a composição foi reposta. 

Os someiros foram devidamente vedados e calibrados.

O acoplamento entre manuais foi desmontado, assim

como os acessórios rítmicos da época de 1880, devido

à má concepção e realização dos mesmos e ao pouco

enquadramento histórico e musical.

O sistema de vento foi restaurado e completado, dado

terem sido retirados indevidamente dois dos cinco

foles. Todos eles foram forrados com peles novas,

segundo os modelos existentes. Foi instalada uma

máquina que acciona quatro foles, substituindo assim

um foleiro, e para o quinto fole foi instalado um

ventilador, possibilitando assim o uso através de

ventilador, ou de “dar aos foles”.

A tubaria, depois de um levan-

tamento exaustivo, foi reorde-

nada segundo o material existente:

F lautados Pr inc ipais  e Cheios

segundo o diapasão (medidas

dos tubos) de 1720, F lautas e

Trombetas segundo a construção

e ordenamento de 1783. 

Assim os tubos interiores de 1880

foram reordenados segundo as

medidas de 1720 de forma a não

haver perda de material histórico.

Toda a tubaria foi restaurada na

nossa oficina tal como a recons-

trução dos tubos em falta, tendo

sido esta feita com a fundição

das chapas segundo os métodos

tradicionais.

A altura do Lá é presentemente

de 415Hz e o temperamento usado

é um mesotónico modificado, aberto (pois inclui

uma “quinta do lobo”), e semi-regular (pois contém

3 quintas diferentes, a saber – 1/4 de coma sintónico,

1/8 de coma sintónico e uma quinta perfeita); alguns

princípios deste temperamento encontram-se no

Tratado 2.º de Geometria Practica. Este temperamento

adequa-se ao instrumento pois além de conferir o

colorido necessário aos Flautados para a execução

de reportório do século XVI e XVII, permite também a

execução de literatura romântica (finais do século XVIII,

inícios do século XIX).

A caixa foi toda limpa, fixo o ouro e reconstituídas

algumas lacunas, tendo a parte da consola sofrido

uma maior intervenção. Os tubos da fachada foram

recolocados no seu lugar original, através de suportes

reconstituídos segundo o modelo do órgão mudo, 

e a sua pintura foi limpa e restaurada. Nas torres

superiores foi necessário proceder à reordenação e

reconstrução de tubos mudos de forma a repor a

simetria estética, princípio barroco.

O restauro deste órgão foi efectuado entre Fevereiro

de 1999 e Março de 2001, com rigor e respeito pelo

material existente, foi para nós um desafio, um

estímulo, e um prazer, tanto pelo material original

existente como pelo enquadramento que este
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instrumento tem no panorama organístico português.

A nossa meta foi recuperar um instrumento fiável 

e com um carácter sonoro muito próprio, aproveitando

e reconstruindo a componente sonora original tanto

quanto a componente técnica de 1880 o permitiu.

Após o restauro deste instrumento, estamos convictos

que os trabalhos realizados no triénio de 1783-1786

foram obra de Manuel Sá Couto, possivelmente

orientados por Frei Domingos de São José de Varela,

como aconteceu posteriormente pelo menos noutro

mosteiro beneditino. Todas as partes técnicas e

tubaria desta data têm a “assinatura” de Manuel Sá

Couto; não podemos esquecer que deste organeiro

não é conhecido nenhum órgão com o seu nome

inscrito.

Tal como já tivemos oportunidade de referir, este

instrumento tem um grande valor devido à importân-

cia histórica do seu material, à sua localização na

igreja, que possui uma excelente acústica, e ao facto

de ser o único órgão ibérico de vinte e quatro palmos

na cidade do Porto, pensamos que se trata de um

dos mais significativos instrumentos ibéricos do

norte de Portugal, facto já constatado por alguns

organistas.

Observações relativas ao órgão de São Bento

da Vitória feitas por Christoph D. Minke, 

organista de Schönberg/Mecklenburg,

Alemanha

Entre os dias 26 de Fevereiro e 5 de Março de 2001

foi-me concedida a oportunidade de inspeccionar e

experimentar os trabalhos até aí realizados no órgão

de São Bento da Vitória, situado no Porto. Trata-se 

de um instrumento proveniente da antiga tradição

ibérica, que se distingue dos demais do mesmo estilo

pela sua grandiosidade. Simultaneamente, em termos

visuais e auditivos, é notória a evolução histórica

deste órgão. Desde a sua construção em 1720 foi

submetido a inúmeras transformações no âmbito

sonoro e mecânico. Isto conduziu à partida a uma

concepção pouco uniforme. Posso, então, admitir

que de acordo com as circunstâncias específicas 

deste órgão tratou-se de um desafio excepcional,

tendo como válido o resultado do restauro em termos

de correcção histórica, não negligenciando a sua

utilidade musical. Considero este trabalho um desafio

bem sucedido [...].

O resultado do restauro do órgão de São Bento pode,

mesmo, ser considerado uma nova etapa na sua

história. Seguramente o instrumento nunca esteve na

forma em que se encontra agora, pois neste restauro

foram tomadas em consideração todas as fases 

da sua história – e isto é um ganho. Após estes

trabalhos, surgiu um instrumento muito aliciante,

multifacetado e interessante para o ouvinte e para 

o músico. Para além de assegurar o bom funcio-

namento técnico do instrumento, podemos consta-

tar que foi reposta uma determinada ordem na

concepção artística do órgão. Cada órgão é uma

peça única, mas talvez este, pelo seu percurso ao

longo da história, desperte a nossa atenção de forma

especial. Sendo assim ele não se encontra “perdido”

na maravilhosa paisagem da organaria portuguesa.
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Composição do órgão da Igreja de São Bento da Vitória – Porto
após o restauro de 1999-2001

II Manual   GRANDE ÓRGÃO

(54 notas; C1 – f5)

Mão esquerda  (C1 – C3) 25 notas Mão direita (Cx3 – F5)  29 notas

1- Flautado de 24 (1720) 16’ 16- Flautado de 24 (1720) 16’

2- Flautado de 12 (1720+1880) 8’ 17- Flautado de 12 (1720) 8’

3- Bordão de 12 (1880) 8’ 18- Flauta alemã (1788) 8’

4- Diapasão (1880) 8’ 19- Flauta (1788) 8’ 

20- Voz humana (1880) 8’

5- 8.ª de 12 (1720+1880) 4’ 21- 8.ª de 12 (1720) 2f 4’

6- Tapado de 6 (1720) 4’ 22- Flautim (1788) 4’

7- 12.ª de 12 (1720) 2 2/3’ 23- 12.ª de 12 (1720) 2f 2

2/3’

8- 15.ª de 12 (1720) 2’ 24- 15.ª de 12 (1720) 2f 2’

9- 19.ª de 12 (Mist.) 1 1/3’

10- 22.ª Composta (Mist.) 3 f 1’ 25- 19.ª Composta (Mist.) 3f         1 1/3’ 

11- Clarão (1788) 3 f 26- Corneta imperial (1720) 7 f

12- Címbala (Mist.) 5 f 27- Címbala (Mist.) 5 f

13- Trombeta real (1720+1788) 8’ 28- Clarim (1720+1788) 8’

14- Dolçaína (1788) 8’ 29- Dolçaína (1788) 8’

15- Baixão (1788) 4’ 30- Oboé (1788) 8’

I Manual   REALEJO

31- Bordão (1720) 8’ 38- Flautado de 12 (1788) 8’

39- Flauta doce (1720) 8’

32- Oitava real (rec. seg.1788) 4’ 40- Oitava real (1720) 4’

33- 12.ª (1788) 2 2/3’

34- 15.ª (1788) 2’

35- 19.ª (1788) 1 1/3’

36- Cheio (1720) 3 f 41- 12.ª e 15.ª (1720) 2 f

42- Corneta (1720) 5 f

37- Dolçaína (1788) 8’ 43- Clarim (rec. seg. 1788) 8’

Passarinhos – Registo para a M.D. do G.O.

Acessórios: 2 Tambores (2 x 2 tubos de madeira desafinados); 2 Guizos (rodas seguradas pelos anjos que rodam e tilintam).

(Mist.) = tubos de diversas épocas e novos, ordenados seg. o diapasão de 1720.

int. – interior ; ext. – exterior ; r.c. – ressoador curto ; r. l. – ressoador longo.

Esmoriz, Dezembro de 2001, Pedro Guimarães von Rohden, Mestre Organeiro

163

I N T E R V E N Ç Õ E S



A.

O estímulo principal para uma intervenção em Idanha-

-a-Velha foi e continua a ser a possibilidade de a

concretizar através de um programa que sintetiza dois

factores indissociáveis: o desenvolvimento e a pre-

servação e valorização patrimonial.

De facto, o programa estabelecido, com a colaboração

do IPPAR e da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,

nunca distinguiu a necessidade de preservação de um

património único, da sua valorização como elemento

de dinamização local, no sentido de um turismo

qualificado, encarando, ainda, a beneficiação e

construção de raiz de equipamentos ou habitações, de

164

Notas sobre a intervenção 
em Idanha-a-Velha

I N T E R V E N Ç Õ E S

Atelier 15

Planta Geral 
de Idanha-a-Velha com 
a localização das intervenções

1. Maqueta da aldeia 
com o Plano de Expansão



interesse óbvio para os habitantes e fundamentais para

a sua fixação, numa tentativa de inverter o processo de

desertificação em curso.

A acrescentar, evidentemente, as circunstâncias tão

especiais de Idanha. Por um lado, a sua própria e

riquíssima história e, por outro, a possibilidade que 

o seu estado actual ainda permite, de clarificar a 

sua leitura através do estudo e reintegração de

significativos vestígios. Por sorte ou por convergência

de interesses, o processo tem sido enriquecido

interdisciplinarmente pela presença frequente, em

Idanha, de arqueólogos, historiadores, antropólogos e

arquitectos de cuja perspicaz avaliação se tem retirado

alguma convicção. 

B.

A metodologia da intervenção fundamenta-se na

consideração da interdependência de vertentes

aparentemente tão contraditórias como o novo e o

velho ou o geral e o particular.

A resolução do primeiro binómio – novo/velho – passa,

em primeiro lugar, por desbloquear o desenvolvimento

do aglomerado, pondo fim à paralisia a que tem

estado sujeito. Daí dar-se a maior importância à

dignificação da construção nova que deve ser,

exemplar e assumidamente, contemporânea. Passa,

ainda, pela consideração da indispensabilidade de uma

séria e detalhada investigação histórica e arqueológica,

não só pelo interesse científico e cultural em si próprio,

mas, também, porque deverá constituir matéria de

projecto de arquitectura. A clarificação e qualificação

dos valores patrimoniais nunca foi entendida como

entrave ao desenvolvimento do projecto de arqui-

tectura, mas como seu enriquecimento programático 

e formal.

Na resolução do segundo binómio – geral/particular – 

foi intenção e é uma questão de senso, não paralisar, 

na elaboração de planos gerais, a possibilidade de

imediatas acções pontuais que garantam uma investi-

gação arqueológica, só possível, ainda, em pequena

escala, e que vão dando visibilidade à intervenção e,

nesse sentido, a sedimentem. Evidentemente, nunca

deixando de ter, pelo menos no plano teórico, claras

linhas estratégicas que potenciem a integração do que

for sendo definido nas referidas acções.

É significativo, do ponto de vista da teoria da

intervenção, que o único plano que já está projectado

e em vias de execução seja o que corresponde à

extensão do aglomerado para o exterior da muralha e

que prevê a construção de edifícios totalmente de raiz.

É sinal positivo o reinteresse, manifestado por muitos

residentes, no pequeno investimento privado, seja na

melhoria das suas condições de habitação, seja na

reutilização de imóveis abandonados ou em ruína, ou

no desenvolvimento de pequenos projectos comerciais.

C.

Identificaremos alguns dos projectos para Idanha-a-

-Velha, promovidos pelo IPPAR ou pela Câmara

Municipal, por uma ordem que se julga ajudará a

esclarecer as intenções subjacentes à operação em

curso.

1. Expansão fora de muralhas 

Foi elaborado um Plano de Reordenamento da Praça

do Espírito Santo e de uma Zona de Expansão

Habitacional, neste momento a ser implementado pela

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. O lançamento

deste trabalho teve origem na necessidade, sentida

pela autarquia, de estabelecer regras muito rigorosas

que permitam, não só o desenvolvimento de Idanha-a-

-Velha, até aqui bloqueado, mas também reordenar

os espaços exteriores à muralha que correm riscos de

se conformarem espontaneamente com intervenções

165

I N T E R V E N Ç Õ E S

2. Maqueta da Praça 
do Espírito Santo 
e da Praça de Touros



casuísticas, que podem degradar a paisagem

envolvente da aldeia, paisagem a preservar a todo o

custo.

É evidente que qualquer intervenção programada no

exterior da povoação implica uma paralela e interli-

gada intervenção no seu interior que garanta uma

continuidade formal na aplicação de critérios

coordenados para que a unidade do todo, velho e

novo, seja fortalecida. Esta desejável integração evitará

o aparecimento de uma paisagem suburbana com as

rupturas e trágicas perdas para o conjunto que se tem

verificado em quase todos os aglomerados do país.

O núcleo central da proposta é o reordenamento 

e regular ização formal  do Largo do Espí r i to 

Santo.

Propõe-se a construção de uma banda de trinta fogos

que se implantará na face interior de um caminho

público existente, libertando o outro lado da rua, limite

da área agrícola a preservar e que margina o rio.

Se para o largo se tentou uma certa racionalidade

compositiva, para a citada banda propõe-se um

desenho mais orgânico, de acordo com a topografia,

com os percursos antigos e que defenda a arborização

existente.
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Plano de Expansão

1. Porta Norte – com intervenção
2. Muralha Romana – com intervenção
3. Acesso à aldeia
4. Capela do Espírito Santo
5. Alameda
6. Praça de Touros
7. Palco
8. Comércio ocasional
9. Escola Primária
10. Museu Epigráfico
11. Ribeira
12. Rio Ponsul
13. Capela de São Dâmaso
14. Escadas de acesso à muralha
15. Novo arruamento
16. Arruamento estruturante da área
de expansão
17. Estacionamento de autocarros
18. Percurso peatonal
19. Praça do Espírito Santo
20. Acessos e serviços da nova 
Praça de Touros
21. Coberto
22. Habitação (1.º piso)
23. Habitação com quintal
24. Habitação sem r/c, projecto tipo
evolutivo
25. Largo da Ribeira
26. Largo do Extremo
27. Cais
28. PT – Posto de transformação



167

I N T E R V E N Ç Õ E S

3. Praça do Espírito Santo

4. Praça e Capela 
do Espírito Santo

Reordenamento da 
Praça do Espírito Santo 
e projecto da Praça de Touros

Planta
A. Praça de Touros
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Perfil ao longo 
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Um novo sistema de acessos garante uma ligação da

estrada nacional ao novo núcleo habitacional. Este

novo acesso serve, antes de mais, um parque de

estacionamento público, para autocarros e carros

ligeiros de onde, por caminho pedonal, o visitante

atingirá a aldeia pelo lado da porta romana, conhecida

por Porta Norte, entretanto valorizada monumen-

talmente. Deste parque, defendido visualmente pela

cota baixa a que se encontra e pelo terreno arborizado

que o separa da zona da muralha, seguindo a nova

rua, teremos o acesso à renovada Praça de Touros e

finalmente à zona habitacional. Uma das ideias centrais

do projecto é secundarizar o actual acesso à aldeia,

reservando-o aos moradores e serviços especiais,

transformando a actual rua paralela à muralha, de

secção exagerada e, por isso, apetecível ao estacio-

namento, em alameda arborizada do tipo “passeio

público” e que, assim, complementará o terreiro 

ou lhe servirá de prolongamento em dias festivos.

No Largo do Espírito Santo foram demolidos os

equipamentos existentes, por manifesta falta de qua-

lidade, e substituídos por outros, aproximadamente

com as mesmas funções – comércio, restaurante,

bancada superior da Praça de Touros e palco, etc. –

mantendo-se, evidentemente, a Capela do Espírito

Santo, entretanto restaurada para ser reaberta ao

culto.

As trinta novas habitações desenvolvem-se em banda

apenas interrompida para passagem de uma linha de

água, o que obriga a um arranjo especial de um

pequeno largo a que se chamou Largo da Ribeira. 

A ideia é aproveitar esta situação geográfica para

atingir o Rio Ponsul e, nesse ponto, construir um

pequeno cais para barcos de recreio e uma praia

fluvial. Estes apoios de lazer passam por uma obra

hidráulica do maior interesse público: a construção de

uma ou duas pequenas represas que garantam

a permanência e profundidade mínima das águas,

raras e preciosas, inclusivamente do ponto de vista

paisagístico. A banda das habitações remata, no seu

limite, com uma solução especial que formaliza um

outro Largo, do Extremo, que permite, ainda, o retorno

automóvel.

2. Restauro da Porta Norte e arranjos 

exteriores da área confinante com o lanço

de muralha com a mesma orientação 

A intervenção na Porta Norte, da responsabilidade 

do IPPAR, é a primeira de um conjunto de acções a

desenvolver no sentido do restauro e valorização de

alguns monumentos, como a Basílica, a Ponte, a Torre

dos Templários, da maior importância histórica e

simbólica e que deverão contrapor-se claramente à

construção nova. 

A existência de um plano para expansão da aldeia, 

já referido, garantindo uma visão mais alargada 

do conjunto onde se integra a Porta Norte, como

elemento dominante, conduziu à consideração de
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Planta e perfil
1. Muralha Romana

2. Porta Norte

3. Área de protecção à muralha

4. Torreão

5. Plataforma

6. Percurso superior da muralha

7. Percurso peatonal 

8. Alameda 

9. Praça do Espírito Santo

10. Acesso ao interior da aldeia

11. Escola Primária
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uma área de intervenção mais ampla que incluísse a

totalidade aparente do pano de muralha. Dentro de

uma lógica de intervenção que não se baseia na

exclusiva valorização em si do monumento, mas que

pretende torná-lo legível, apreensível e visitável,

pensou-se tratá-lo, valorizar uma envolvente menos

limitada e estudar um percurso de visita relacionado

com o novo sistema de acessos.

A Porta, que se encontrava com dois torreões semi-

destruídos, não dá, de facto, entrada no recinto da

aldeia por ter sido entretanto encerrado o seu acesso

quando o terreno que lhe é adjacente foi privatizado 

e aterrado. Assim, um muro de suporte é o seu limite

actual.

A ideia central do projecto foi, evidentemente,

monumentalizar a Porta Norte no sentido de a

dignificar e transformar num dos elementos

carismáticos e de identidade da aldeia. Dado que

existiam dados bastante precisos, do ponto de vista

arqueológico, foi decidido propor a sua reposição até

aos limites de segurança fixados pelos estudos e

utilizando silharia romana existente no terreno. Assim,

foram reconstruídos um arco e os dois torreões

semicirculares que ladeiam a porta, provisoriamente

sem saída. 

O arranjo do terreno exterior contém percursos

peatonais e um pavimento de lajetas de granito, em

frente da porta, que redesenha, em forma e textura,

algumas estruturas romanas descobertas. O restante

terreno deverá manter-se como sempre esteve.

Estabeleceu-se, ainda, um passeio sobre a própria

muralha que, tendo início numa escada no extremo

poente, já l impo de algumas reposições menos

correctas, atravesse sobre a Porta e desça, no lado

oposto, depois de percorrido todo o tramo aparente

da muralha. Este passeio de grelha metálica susten-

tado por estrutura de ferro, alarga-se em “varandas”

semicirculares, revestidas a cobre, que refazem par-

cialmente o desenho de antigos cubelos.

Assinala-se que algumas opções formais e de conteúdo

deste projecto devem ser entendidas em conjugação

com as de outros projectos, em especial a recuperação

dos Palheiros da Rua de São Dâmaso, uma vez que, 

na casuística de cada projecto, se busca sempre 

uma coerência geral, por forma a não transformar 

a intervenção numa manta de retalhos ou num

mostruário de exibicionismos pessoais.

É a recuperação da outra imagem de Idanha-a-Velha, 

a da cidade romana fortificada, que nos importa

valorizar como objecto em si e como contentor, não só

espiritual, de valioso espólio histórico e arqueológico. 

3. Restauro e reutilização da Basílica 

A Sé Catedral de Idanha-a-Velha é um objecto de

análise histórica controverso, de grande importância no

panorama internacional da arquitectura pré-românica.

Os trabalhos arqueológicos e as teses sobre ela

elaboradas não permitiram, ainda, identificar a sua

origem ou estabelecer uma cronologia segura para o

complexo processo de construções e reconstruções
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a que foi sujeita ao longo

de vár ios séculos.  Os tes-

temunhos, construídos ou

documentais, são tão mais

obscuros quanto mais se

aproximam de um hipotético

primórdio, sendo mais facil-

mente objectiváveis as inter-

venções mais recentes, de

reformas nos séculos XVI ou

de restauro no século XX.

Como tal, a concretização

desta proposta de restauro e

reutilização não visa materia-

lizar uma leitura científica,

o que significaria tomar um

partido sempre redutor, mas antes facultar uma aproxi-

mação às questões fundamentais da espacialidade

do monumento, entendido como matéria de estudo

em aberto.

O programa geral de intervenção abrange outras

acções de pesquisa e reabilitação em torno da Sé

Catedral. O projecto de tratamento do espaço envol-

vente apenas será desenvolvido após a conclusão dos

trabalhos arqueológicos previstos que permitirão um

melhor entendimento do ainda incerto limite cons-

trutivo do edifício e da sua relação com o contexto

urbano e com o baptistério paleocristão adjacente.

Pretendeu-se, fundamentalmente, criar condições

favoráveis ao usufruto do monumento – quer como

local de visita, quer como base de instalação para

eventos diversos – e proceder a operações de restauro

superficiais.

De acordo com as funções que irá cumprir, propôs-

-se caracterizar o espaço interior da Sé Catedral

definindo duas áreas de utilização diferenciadas. 

É sugerido um percurso periférico de visita. Para além

de favorecer a contemplação do próprio monumento,

este percurso será complementado por painéis

informativos sobre a história do edifício (localizados

no incompleto sector da nave nascente) e por

expositores onde serão colocadas pequenas peças

ilustrativas dos diversos contextos civilizacionais de

Idanha-a-Velha (ao longo da nave poente e junto à

porta tardogótica voltada a norte).

Na zona central, o pavimento agora de soalho de

madeira, demarca uma área polivalente destinada 

a eventos culturais temporários. Os equipamentos

(cadeiras, painéis expositores, mesa divisível em

módulos, tela de projecção fixa à parede sul, etc.)

poderão ser coordenados de forma variável,

adaptando-se à especificidade de cada situação. 

É possível promover exposições de várias escalas,

montar uma sala de reuniões ou uma assembleia com

capacidade para cerca de cem pessoas, para além de

soluções mistas que se julguem apropriadas.

Enquanto o percurso periférico tem uma luz pontual,

oriunda do interior dos expositores ou focalizada sobre

os painéis, a área central será dotada de um sistema

mais versátil, ou mais neutro, de que resultará uma

claridade contrastante com o intimismo das naves

laterais. Em relação à janela aberta na parede sul,

historicamente dúbia e inconveniente à manipulação

artificial da luminosidade para projecções ou para

montagens de exposições, propôs-se o seu encerra-

mento interior com um painel de escala monumental.

A axialidade desta Sé Catedral é ambígua, nela

coexistindo dois ou três eixos litúrgicos contraditórios.

Dois deles, facilmente identificáveis, correspondem 

à habitual tipologia de três naves. O segundo, 

mais invulgar, mais imperceptível e determinante na

particularidade do edifício, é transversal e encontra-se

orientado em direcção a uma abside aparentemente

insólita. O tratamento da abside, pelo carácter

emblemático que lhe é conferido, será de particular

importância. Pretende-se atribuir a este elemento uma

dimensão cenográfica que, de alguma forma, invoque

a sacralidade do local e, mais especificamente,

evidencie a sua natureza cristã. Das múltiplas entradas

existentes, correspondentes a diferentes épocas e

diferentes usos do templo, considerou-se a porta

manuelina, a poente, em posição privilegiada em

relação a esta complexa leitura do espaço. Aqui se dará

início ao percurso de visita, com uma inequívoca

panorâmica sobre o segundo eixo. 

O tom amarelado dos estuques, os frescos, ou mesmo

a reposta madeira da cobertura, testemunham um

certo ambiente de conforto e calor proporcionado

pelos materiais e pelas cores, característico dos espa-

ços do início da cristandade. Nesta operação de
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reabilitação, tentou-se recriar esse espírito original,

tanto através do restauro dos elementos que subsistem

como através da escolha dos materiais a utilizar e das

opções de iluminação. 

Pelo contrário, a aparência exterior do edifício deverá

ser depurada. Propõe-se a limpeza de todos os

elementos não concordantes com a austeridade

pretendida, tais como caleiras, tubos de queda e

argamassas espúrias. Desta forma, o simbolismo dos

templos da época invocada será respeitado: ao caos do

exterior opõe-se a alegoria arquitectónica do Paraíso. 

4. Restauro do Forno do Povo (4.1) 

e da Igreja Matriz (4.2) 

As obras que referiremos, neste ponto, pequenas

intervenções de requalificação de espaços de interesse

público existentes e que deverão manter as suas

funções, foram de iniciativa da Câmara Municipal e por

ela concretizadas.

O Forno do Povo de Idanha-a-Velha (4.1) permanece

em actividade. É constituído por uma sala de trabalho

ampla, pelo forno propriamente dito e por uma

dependência para o armazenamento de cinza. No

pátio de entrada existe, ainda, um coberto onde é

guardada a lenha. O seu carácter comunitário tem a

ver, simplesmente, com o uso livre das instalações pela

população da aldeia, já que a produção é individual ou

empreendida em pequenos grupos. É um equipamento

de usufruto, sobretudo, feminino, com laboração

quotidiana e particularmente activo em épocas festivas.

A intervenção proposta foi constituída, essencialmente,

por obras de restauro. Apenas se pretendeu, com

algumas intervenções pontuais, adaptá-lo à sua

utilização contemporânea, melhorando as condições

de trabalho: foi instalada uma rede de abastecimento

de água e adaptado o balcão nascente da sala, por

forma a compreender uma banca. 

O compartimento destinado ao armazenamento de

cinza deixou de ser utilizado. Não contando com

nenhuma abertura, para além de uma portinhola para

pás, propôs-se que este espaço tivesse comunicação

com o exterior, permitindo o seu aproveitamento.

Numa fase anterior de utilização, teve serventia um 

vão de porta que se encontra, agora, encerrado e

parcialmente encoberto pelo muro de suporte do

coberto. As peças de cantaria que o constituem datam

do século XVI e possuem algum interesse patrimonial.

Foram, por isso, transpostas para a entrada da sala do

forno, localização mais apropriada à sua qualidade.

O programa subjacente ao projecto para a Igreja

Matriz de Idanha-a-Velha (4.2), antiga Misericórdia,

assentou na  ideia de, por um lado, tentar repor

algumas das suas características originais, anulando

intervenções posteriores que não só as desvirtuaram
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como desqualificaram gravosamente o espaço e, por

outro,  marcar a contemporaneidade da nova

intervenção.

Para além do restauro ou reposição de rebocos e

cantarias, propôs-se, também, a demolição da laje

interior de apoio à cobertura e a remoção do telhado

existente, sendo este substituído por outro, também de

duas águas e em telha de canudo, mas suportado

através de estrutura metálica, o que permitiu a

ampliação do espaço interior.

Demolida a trágica laje horizontal de tecto, construiu-

-se um outro tecto falso, agora em abóbada de meia-

-cana que se transforma em meia cúpula sobre a

capela-mor. O tecto deixa uma abertura junto à parede

norte da capela-mor, proporcionando uma iluminação

zenital rasante. 
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5. Restauro e reutilização da Capela de 

São Dâmaso (5.1), da Escola Primária (5.2),

dos Antigos Paços do Concelho (5.3), de duas

casas para Sede da Junta de Freguesia e Posto

Médico (5.4) e para Posto de Turismo (5.5) 

A Capela de São Dâmaso (5.1) foi integralmente

restaurada e adaptada, com a colocação de painéis e

iluminação adequada, a sala de exposições. A Escola

Primária de Idanha-a-Velha (5.2) foi desactivada por

falta de alunos e não existe qualquer expectativa de vir

a ser reaberta. A sua localização, fora de muralhas,

face à Porta Norte, tornaram-na apetecível para uma

reutilização como lugar de acolhimento de visitantes e

loja do IPPAR. A má qualidade da sua arquitectura não

impedirá certamente uma operação de camuflagem

interior que a transforme em espaço qualificado e

confortável.

Estas intervenções, bem como a já referida na Capela

do Espírito Santo, são da responsabilidade do IPPAR.

Todas as outras deste ponto foram de iniciativa

municipal.

O programa definido para a reabilitação dos antigos

Paços do Concelho (5.3) teve como objectivo criar uma

estrutura de utilização pública. De resto, esta foi uma

das condições da doação, feita no ano de 1997, pelo

seu antigo proprietário. Situado no Largo da Igreja e

voltado para a Igreja Matriz e para o Pelourinho, este

edifício ocupa uma posição privilegiada na aldeia, de

clara centralidade. Esta circunstância foi determinante,

pretendendo-se que a relação do espaço recuperado

com a envolvente seja rentabilizada. O conjunto

edificado corresponde a dois volumes: um mais antigo,

com maior interesse histórico e arquitectónico, e um

segundo, acrescentado a nascente e que se encontrava

arruinado. Julgou-se conveniente minimizar a presença

da construção mais recente, a favor do protagonismo

do edifício principal. Assim, aquele ficou reduzido a um

piso térreo, sobre o qual passará a existir um terraço. 

De acordo com as suas características, os pisos da nova

estrutura terão funções diferenciadas. O piso superior,

com melhor iluminação natural e em comunicação

com o terraço, é dotado de melhores condições para

a constituição de um Centro de Dia. No piso térreo

construiu-se uma pequena cozinha e instalações

sanitárias, contíguas a uma sala polivalente que poderá
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albergar, quotidianamente, uma sala de leitura e, em cir-

cunstâncias excepcionais, constituir uma sala para refei-

ções festivas ou para outras actividades recreativas.

Paralelamente às intervenções descritas desenvolve-se

um programa de recuperação de fachadas e coberturas

de todas as casas de Idanha que se tem tentado

coordenar com algumas beneficiações de fogos ou

com a sua reutilização para equipamento, como foi o

caso da Sede da Junta de Freguesia e Posto Médico

(5.4), instalada, agora, em antiga habitação qui-

nhentista muito arruinada.

Optou-se por instalar o Posto Médico no piso térreo e

por tornar amplo o piso superior por forma a que a sua

função de Sede da Junta de Freguesia possa permitir

alguma polivalência, como local de trabalho ou sala de

reuniões. A entrada é feita através de uma sala de

espera que poderá servir ambos os serviços.

A solução adoptada passou pela consolidação das

paredes e, pontualmente, pela sua duplicação,

formando uma segunda caixa interior. Nos vãos e 

em redor de uma mísula de granito, a caixa é

interrompida, criando quadros que revelam fragmentos

do invólucro primitivo, técnicas construtivas e cores.

Partiu-se do princípio, para a escolha da localização do

Posto de Turismo (5.5), que uma estrutura deste tipo

deveria ser construída no interior do perímetro amura-

lhado, iniciando a sua valorização e vitalização. Daí 

ter-se acordado na reabilitação de uma pequena cons-

trução junto da chamada “casa manuelina”, futuro Cen-

tro de Documentação e Interpretação. Não só a sua

situação central e privilegiada, com acesso principal pela

rua que, do Largo da Igreja, se dirige à Sé, como o facto

de possuir um acesso alternativo, para o logradouro,

pelo lado oposto do quarteirão, foram factores levados

em conta.

Não se pretendendo alterar em nada a fachada norte,

verificou-se a viabilidade na execução de um programa

que contivesse balcão de atendimento, uma pequena

galeria ou zona de estar e instalações sanitárias,

obrigando, no entanto, à construção de um pequeno

acrescento.

A nova fachada sul, correspondente à referida

sala/galeria, é amplamente aberta no sentido de

prolongar o espaço em direcção ao logradouro onde se

organiza um pequeno anfiteatro ao ar livre. O balcão de

recepção, localizado no piso da entrada principal, ocupa

uma posição de onde são facilmente perceptíveis as

restantes áreas do edifício, sugerindo o seu usufruto.
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11 e 12. Junta de Freguesia 
e Posto Médico

13. Posto de Turismo

14. Posto de Turismo, 
ampliação



O aparecimento, em subsolo, de vestígios impor-

tantes de construções romanas, produziu algumas

alterações no projecto, no sentido de permitir a sua

vis ibi l idade. Com um pavimento de cristal e a

iluminação das ruínas, o visitante entra num espaço

mágico como que sobrevoando o que resta da antiga

cidade, ganhando, talvez, consciência da riqueza da

história que, daí em diante, vai pisar, espera-se que

nunca mais indiferente.

6. Restauro do Lagar de Varas 

e Reutilização do seu Logradouro 

para Arquivo e Musealização de Epígrafes 

A aquisição, por parte da Câmara de Idanha-a-Nova,

do arruinado, mas magnífico, Lagar de Varas em

Idanha-a-Velha, permitiu a elaboração de um pro-

grama, partilhado entre o IPPAR e a Autarquia, para a

sua recuperação e reutilização museológica. Assim,

o lagar deveria ser restaurado e o seu espaço

dedicado à temática do fabrico e uso do azeite.

O espaço do logradouro deveria ser utilizado para

armazenamento da importante colecção de epígrafes

romanas, durante anos amontoadas, sem critério,

no interior da Sé.

O Lagar de Varas de Idanha-a-Velha é um importante

exemplar de arqueologia industrial que importa

preservar, tanto mais que o seu estado inicial, muito

degradado, não afectou nada de essencial da sua

constituição. O seu valor de representação é alta-

mente significativo como retrato da importância

que a produção do azeite teve na economia da

região. Daí adquirir especial significado simbólico

dignificar a sua presença entre os elementos mais

importantes de todo o conjunto monumental

da aldeia.

Desde o primeiro momento, a ideia foi a de um

restauro integral e rigoroso. Reconstruir, refazendo

o irrecuperável, sem nenhum alindamento e no

respeito total pelo seu valor documental: das paredes à

cobertura, do pavimento ao desenho das esquadrias, à

reposição dos elementos em falta. O trabalho consistiu

num exercício radical de apagamento da arquitectura

de autor. Não se desdenhou, evidentemente, o uso

parcimonioso de tecnologias modernas para a

consolidação ou reconstrução do existente, nem

tampouco se deixou de atender às questões de

conservação ou do conforto.

Todos os aspectos relacionados com a informação

complementar ao próprio espectáculo do edifício e do

seu equipamento específico deverão ser-lhe totalmente

exteriores.

O espaço do lagar merece o silêncio e uma leitura

parecida com a de alguns espaços sagrados, cuja forma,

luminosidade e significado, tornam redundante qualquer

explicação. Redundante e, porventura, redutora.

A informação, passiva ou interactiva, será fornecida

aos utentes, com a instalação de dois “quiosques

informáticos” e de um monitor gigante. Está prevista a

produção de um CDI sobre lagares, a produção do

azeite e o seu uso.
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e Musealização 
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Lagar de Varas e Estrutura
para Arquivo e Musealização
de Epígrafes 
(planta e alçados)

Planta
1. Acesso ao lagar

2. Acesso ao logradouro

3. Sala das varas

4. Sala das mós

5. Sala do bagaço

6. Exposições temporárias

7. Quiosque electrónico

8. Ecrã e colunas de som

9. Loja

10. Arrumos

11. Sanitários

12. Logradouro

13. Arquivo Epigráfico

14. Poço

15. Muralha Romana

16. Oliveira

17. Freixo

18. Canalização de granito 

existente

19. Tapete metálico



Este tema levanta a questão da importância da

valorização de elementos significativos da cultura

popular, da dignificação dos valores antropológicos e

etnográficos, da paisagem natural e humanizada, que

qualificam Idanha-a-Velha como lugar único. Existe 

a necessidade urgente de classificação de alguns

conjuntos de arquitectura popular que deverão ser

tratados sem nenhuma distinção qualitativa e sem

soluções de continuidade com os do património

histórico ou erudito e, ainda, do lançamento de

projectos para construção de apoios à agricultura,

armazenagem de géneros e alfaias, resguardo de

animais, etc.

A utilização do logradouro para arquivar as epístolas

de Idanha levantou o problema de ser necessário

construir uma estrutura coberta e, eventualmente,

encerrável.

O espaço do logradouro é definido por muros que

nada têm a ver com a estrutura da antiga cidade

romana, correspondendo a uma divisão de pro-

priedade posterior. Por isso não foi considerado de

interesse desenhar uma construção que viesse a fixar

aquele cadastro, que o agarrasse e sedimentasse. Daí

que a proposta tenha sido a de construir um elemento

claramente exterior, em forma e materiais, como se de

um objecto se tratasse e que pudesse, um dia, vir a ser

colocado noutro lugar.

Assim nasceu uma estrutura metálica que constitui

uma espécie de túnel, apenas interrompido para ver

um poço existente, ao longo do qual se armazenam e

se observam as epígrafes, arrumadas em prateleiras

amovíveis. Quatro pequenas arrecadações nos

extremos marcam as entradas. Os belos pilares de

secção quadrada que viriam a sustentar um alpendre

que não se sabe se teria alguma vez existido,

conservam-se na sua inutilidade puramente formal.

O seu alinhamento deu razão à implantação da

estrutura e do podium em lajes de granito onde

aquela se pousa.

Neste arquivo está, também, prevista a instalação 

de dois postos CDI para utilizadores mais curiosos 

da arqueologia romana, ou mesmo estudiosos 

que queiram manusear alguma informação mais

aprofundada e alargada, a partir das epígrafes

expostas.

7. Reutilização dos Palheiros de São Dâmaso

A necessidade de se montar uma estrutura de apoio

aos trabalhos arqueológicos levou a Câmara Municipal

a programar a reutilização de um grupo de palheiros

situados na Rua de São Dâmaso, aparentemente

implantados do lado exterior da muralha, não visível

nesse local. Deveria, ainda, prever-se, para além dos

espaços laboratoriais, a existência de um dormitório,

uma pequena cozinha, zona de estar, instalações

sanitárias e banho. O levantamento fornecido permi-

tiu avaliar da viabilidade do programa proposto para

o local. 

Nesta perspectiva, foram iniciados os trabalhos de

pesquisa arqueológica que vieram a determinar

alterações de fundo na situação de partida, tornando o

projecto muito mais complexo mas, também, muito

mais rico de implicações formais e de conteúdo. 

De facto, o aparecimento, no interior dos palheiros,

da base da muralha romana, incluindo um torreão

semicircular, uma área do seu extradorso mostrando

um belíssimo aparelho e, ainda, vestígios de outras

construções e enterramentos, provocaram uma

drástica reconsideração do projecto que se tinha

afigurado de resolução muito simples.
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18. Palheiros de São Dâmaso

19. Palheiros de São Dâmaso,
piso térreo
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Reutilização dos Palheiros 
de São Dâmaso 
(plantas e alçado)

Planta
1. Acesso principal

2. Acesso salas de trabalho

3. Exposição

4. Laboratório-lavagem

5. Gabinete de desenho-inventário

6. Sala de trabalho/restauro

7. Armazenagem

8. Sala de estar

9. Refeições

10. Galeria

11. Dormitório

12. Cozinha

13. Sanitários

14. Chuveiros

15. Terraço

16. Palheiro a adquirir

17. Arrumos

18. Armário gás



Apesar de se considerar que a maior parte dos

vestígios poderiam ser de novo encobertos, mantendo-

-se a área a que correspondem como área utilizável, a

superfície da muralha romana que, essa sim, deveria

ficar aparente, corresponde a uma importante parcela

a subtrair à área total.

A ideia do projecto baseou-se na tentativa de

formalizar duas intenções que, sem serem con-

traditórias, deveriam manter alguma autonomia. 

A primeira foi a de restaurar a imagem exterior dos

palheiros, mantendo a sua modulação interna através

das paredes transversais que os separam. A imagem

global destes palheiros é uma imagem serena, com

continuidade a norte e a sul, apenas com pequenas

variações de escala, correspondente a um uso de infra-

-estrutura rural que manteve durante muitos anos e

que, ainda, corresponde ao carácter dominante da

aldeia. A segunda é, não só manter visível a base da

muralha, como figurar no seu exterior o seu volume, a

sua escala, o seu desenho. Prolongando virtualmente a

muralha, até ao limite previsível da sua altura, revestida

de cobre, bem distinto da pedra, dando dela como que

uma imagem cenográfica, nunca confundível com um

restauro que mimetizasse a sua construção primitiva.

Visível por dentro, a continuidade da base da muralha

vai obrigar a abrir as paredes que separaram as

diversas unidades dos palheiros, permitindo a

comunicação interior, sem destruir completamente a

prévia sectorização dos espaços.

O programa proposto inicialmente veio a ser

ligeiramente comprimido, dada a exiguidade de área

disponível, apesar da ocupação, em piso, corres-

pondente ao “interior da muralha”. Assim, no rés-do-

-chão, foi possível criar quatro espaços laboratoriais. 

A porta do extremo sul do conjunto dos palheiros,

assinalada por alguns degraus que estabelecem a

ligação directa entre o exterior e a cota da muralha,

constitui o acesso, por escada, ao andar de cima. Este,

cuja área corresponde à projecção da base da muralha

e desenha exteriormente a sua volumetria, será

ocupado pelo programa residencial. O pavimento deste

piso tem um rasgo, com correspondência na cobertura,

que permite uma entrada de luz zenital que incidirá

privilegiadamente sobre a base romana, enfatizando a

sua forma e a textura dos materiais que a constituem.

A cobertura será visitável pelo

exter ior ,  como remate de um

passeio pedestre de visita à aldeia.

Daqui se desfruta de uma inte-

ressante panorâmica sobre o Rio

Ponsul e a sua ponte romana, bem

como sobre um vasto território da

outra margem.

Foi gratificante terem-se encon-

trado, posteriormente, imagens

semelhantes à desejada em cons-

truções realizadas em Lugo ou

Leon. Imagens que, certamente,

estar iam subconscientemente

memorizadas e que, mais do que

confirmação posterior, devem ter estado na própria

origem da ideia.

D.

Em termos de conclusão: pretendeu-se que o resultado

final e global da intervenção em Idanha-a-Velha tivesse

um significado múltiplo, antropológico e/ou histórico,

dando sinal do fluir do tempo, sem recusar a trans-

formação e a contemporaneidade legíveis nos novos

usos, nos novos materiais, nas novas concepções de

património.

Ficha técnica
COORDENAÇÃO E ARQUITECTURA
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José Luís Gomes
Sergio Fernandez
COLABORAÇÃO
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Fernando Ferreira
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Pedro Albuquerque
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Luís Ferreira Alves

181

I N T E R V E N Ç Õ E S

20. Palheiros de São Dâmaso, 
primeiro piso



Os contextos monumentais e patrimoniais, pelas

suas características particulares e pela sua própria

natureza – enquanto espaços arquitectónicos e enquanto

documentos históricos – invocam a necessidade de serem

desvendados aos que os visitam e percorrem, ao mesmo

tempo que as necessidades funcionais modernas exigem

uma eficácia de serviço adequada.

A necessidade de melhorar as condições de visita a

monumentos e sítios, e proporcionar a sua interpretação

a um leque abrangente dos diferentes grupos etários e

sócio-culturais, exigiu a preparação de um programa de

sinalética de imóveis afectos ao IPPAR, que teve o seu

início em Dezembro de 1998.

A sinalética faz parte dos ambientes contemporâneos

e envolve, essencialmente, uma função orientadora e

uma função informativa.

Componente de um conjunto integrado de diferen-

tes meios – entre os quais se contam os espaços de

informação ou interpretação, os espaços de aco-

lhimento e recepção, as lojas, os materiais de divul-

gação –, a sinalética em contextos monumentais

deverá dar resposta a necessidades de informação 

e orientação, com a particularidade de exigir uma

especial atenção quanto à integração nos espaços

arquitectónicos em que é instalada, tendo em conta,

exactamente, os valores com que se confronta.

No programa desenvolvido, e tendo em atenção o tipo

de monumento e a modalidade da respectiva “forma

de visita” (essencialmente sítios arqueológicos, cas-

telos, igrejas, mosteiros ou palácios), verificou-se a

necessidade de, num primeiro tempo, definir uma

hierarquização quanto ao tipo de informação a prestar.

Dada a diversidade de casos, e a utilidade prática de

dispor de uma sistematização genérica da informa-

ção a transmitir, foram definidos, do geral para o parti-

cular, diferentes graus: Grau 1 – sinalização exterior,
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Sobre a sinalética 
nos monumentos

I N T E R V E N Ç Õ E S

Paula Pinto
Arquitecta, Departamento

de Estudos do IPPAR

1. Ruínas de Milreu
IPPAR/H. Ruas

2. Sítio Arqueológico
de Miróbriga
IPPAR/H. Ruas

3. Gruta do Escoural
IPPAR/Manuel Ribeiro



correspondente à entrada do monumento ou à

aproximação ao sít io (envolvendo a respectiva

designação, protecção legal, horários de visita e de

culto, quando for o caso, informação histórica sumária

e, facultativamente, representação gráfica simplificada

que facilite a compreensão genérica da estrutura de

espaços com que o visitante toma contacto); Grau 2 –

sinalização interior, respeitante ao percurso de visita 

e serviços (envolvendo informação direccional,

identificação de espaços dos edifícios ou de estruturas

arqueológicas individualizadas, serviços, recepção

sanitários, livraria, loja ou outros); Grau 3 – sinalização

interior relativa a cada unidade espacial (elementos

arquitectónicos, elementos do património móvel

integrado, ou mesmo património móvel).

Num segundo tempo, investigaram-se modelos

de comunicação, adoptando-se como critérios

fundamentais: 1 – o recurso a textos simples, cir-

cunscritos ao essencial, construídos com frases cur-

tas prescindindo-se de adjectivações e conjecturas; 

2 – informação complementada com elementos

gráficos, quando se justifique e se considere de

uti l idade para a compreensão dos conteúdos; 

3 – apresentação de todos os textos em duas línguas

(português e inglês).

A informação disponível na sinalética é forçosamente

de âmbito restrito, dentro de um equilíbrio entre

a disponibilidade de tempo destinado a leitura, no

contexto de uma visita, e a quantidade de texto

indispensável para uma razoável explicação, reme-

tendo-se um aprofundamento de conteúdos para

outro tipo de suportes (espaços de interpretação,

quando existam, ou guias e roteiros de visita, por

exemplo) que permitam uma informação concentrada

mais detalhada e completa.

A tentação de querer esgotar as capacidades

comunicativas próprias de cada tipo de suporte (por

exemplo painéis com textos extensos e excessivamente

detalhados, impossíveis de uma leitura adequada no

contexto de um circuito de visita) apresenta-se como

um impeditivo à eficácia de transmissão dos conteúdos

fundamentais.

Como princípio de concepção de painéis foram

equacionados três factores: 1 – a eficácia de comu-

nicação de conteúdos; 2 – a capacidade apelativa e a

qualidade inovadora de projecto; 3 – a capacidade

de um enquadramento não conflituoso no ambiente

arquitectónico ou no sítio arqueológico.

Outros factores considerados prendem-se com a escolha

de materiais de suporte, onde se deverão privilegiar

características de robustez e resistência à exposição aos

agentes atmosféricos, diferenças climáticas e actos de

vandalismo, e de bom comportamento face ao enve-

lhecimento dos materiais e à segurança do público.
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4. Gruta do Escoural
IPPAR/H. Ruas

5 e 6. Palácio Nacional de Sintra



Esta normalização obteve-se através da definição de

diferentes tipos de suporte com dimensionamentos

distintos, e na definição de matrizes de composição

gráfica, alfabeto, cor, proporções, materiais, sistemas

de suporte e especificações técnicas, e permitiu já a sua

aplicação em diversos monumentos, como por exemplo

nos sítios arqueológicos abrangidos pelo Programa

Itinerários Arqueológicos do Alentejo e Algarve (Ruínas

de Milreu, Ruínas de São Cucufate, Miróbriga, Circuito

da Cola, Conjunto do Escoural e outros) ou nos castelos de

Belmonte e Guimarães, com economia de meios e tempo.

A experiência daí resultante, e a avaliação do seu

comportamento, permitiram já equacionar a possi-

bilidade da optimização de soluções.

Relativamente a outras tipologias de monumentos e

de ambientes (determinados pelas características

arquitectónicas específicas, vocações, escala, condi-

ções de iluminação, afluência de público), como nos

palácios ou conjuntos monásticos, optou-se pelo

desenvolvimento de projectos específicos de sinalética.

Dentro desta metodologia foram já desenvolvidos,

entre outros, projectos específicos para o Mosteiro da

Batalha2, Sé de Lisboa3 e Panteão Nacional4, retomando

experiências anteriores bem sucedidas como a dos

Jerónimos e do Palácio Nacional de Sintra.

A hipótese de eventual aplicação ou adaptação de um

mesmo projecto a imóveis que reúnam condições

similares não é, à partida, rejeitada.

A apresentação dos monumentos ao público, na

sequência de acções de estudo, recuperação, restauro

e melhoria geral de condições de visita (a designada

valorização) encontra na sinalética um dos mediadores

do monumento com os visitantes.

Sem confundir o essencial das acções de salvaguarda

do património – que passa primordialmente pela

manutenção física do edificado – com a sua apre-

sentação pública, a sinalética acaba por ver a sua

importância reflectida no facto de constituir um dos

primeiros contactos, o cartão de visita, que o visitante

tem com o monumento.
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7. Mosteiro da Batalha
Fotovisão

8. Panteão Nacional
IPPAR/H. Ruas

Com o objectivo de agilizar e racionalizar a sinalética em

alguns monumentos, o IPPAR promoveu um projecto de

normalização de sinalética1 especialmente dirigido 

a sítios arqueológicos e castelos em contexto não

urbano, onde a visita se processa fundamentalmente em

ambiente exterior, e que apresentam afinidades quanto

ao tipo de estruturação de informação a comunicar. 

1 Projecto de sinalização de sítios arqueológicos e castelos – normas gráficas; Prof. Aurelindo Ceia com Antonio Nicolas, 1999.
2 Projecto de sinalética para o Mosteiro da Batalha, João Machado, 2000.
3 Projecto de sinalética para a Sé de Lisboa, RISCO, 1999.
4 Projecto de sinalética para o Panteão Nacional, DE VISU, Maria João Saldanha, 2001.



Este  projecto teve como objectivo a reconversão da

loja existente no Palácio da Vila, em Sintra.

De acordo com o programa do IPPAR, a intervenção

deveria passar não só pela reestruturação e reorga-

nização do espaço existente (ver planta, espaços A

e B), mas também pela sua ampliação aos espaços

então ocupados pelas instalações sanitárias e antiga

casa do guarda.

Pretendia-se também, devido ao elevado número de

visitantes do palácio, a criação de um percurso com

uma entrada e saída diferenciadas, marcando o início

do percurso de visita a este monumento. 

A entrada passa então a fazer-se através de uma porta

anteriormente emparedada, dando acesso a uma

primeira sala de carácter expositivo onde o visitante

contacta com os diversos produtos em venda, e que,

por sua vez, comunica com a sala que funciona como

núcleo de articulação das diferentes funções, (resol-

vendo a actual diferença de cotas entre os diversos

espaços), acedendo-se, por um lado, à zona de venda

e bilheteira, e por outro, ao espaço de livraria (C) que

por sua vez comunica com a zona de apoio.

Assim, o percurso proposto conduz o visitante a

percorrer o espaço da loja antes de se dirigir à

bilheteira, cativando-o para o usufruto destes novos

espaços.

No que diz respeito à execução do projecto, optou-se

pela manutenção das características formais dos
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Recepção, loja e livraria
do Palácio Nacional de Sintra Carmo Pacheco
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1. Sala de entrada
IPPAR/H. Ruas

2. Acesso à bilheteira, 
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espaços, pela recuperação das ligações entre estes, e

pelo restauro dos elementos considerados importantes,

como o tecto em madeira pintada da sala de entrada.

Os materiais utilizados resumem-se ao reboco e

estuque pintado, em paredes e tectos, e pedra de lioz

amaciado no revestimento das zonas térreas (entrada

e espaços A e B), tendo sido substituídos todos os

pavimentos em madeira das restantes áreas que, pelo

mau estado de conservação, não permitiram o seu

restauro.

Quanto ao mobiliário proposto, a opção foi no sentido

de que este se assumisse como um elemento aposto e

autónomo dos espaços, destacando-se pela sua cor

e textura, dando assim um maior destaque às peças

expostas.

Ficha técnica
ARQUITECTURA

Arquitectando, Lda
Carmo Duarte Pacheco 
Teresa Almeida
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Aspecto da exposição de Alfredo Keil – núcleo dedicado ao Coleccionador/Museólogo
IPPAR/H. Ruas



Alfredo Keil, 1850-1907

Exposição Monográfica1

I.

Em Setembro de 1869 o rei D. Luís (1838-

-1889) abria as portas da sua Galeria de

Pintura ao público. Situada na ala Norte

do Palácio Nacional da Ajuda, a Real

Galeria da Ajuda reunia telas originais e

cópias de obras notáveis da pintura de

épocas anteriores, às quais se juntavam

obras adquiridas a artistas contem-

porâneos que o rei, na sua actividade

mecenática, subsidiava. Por morte do seu

primeiro e único conservador, o pintor

Marciano Henriques da Silva, a Galeria

seria fechada ao público em 1873 e as

suas colecções, aos poucos, dispersas.

Naquele mesmo ano de 1869, uns meses

antes, partia Alfredo Keil para Nurem-

berga onde frequentaria a Academia de

Belas Artes. Seria decisivo para a formação

do jovem artista o contacto com o

ambiente artístico da Baviera, onde o

pintor pôde aprofundar o gosto romântico

que conhecera em Lisboa, sobretudo na

obra de Cristino da Silva. 

Na vida de Alfredo Keil seria constante 

o apoio que o rei D. Luís haveria de

patrocinar à sua obra. Mais de um século

depois, cruzam-se o espaço criado pelo rei

para o conhecimento e fruição pública de

arte e o artista. 

Devolver a Galeria à sua função

museológica e patrimonial é a nossa

vocação, conhecer a vida e obra de

Alfredo Keil, estudar uma época em que

os conceitos de identidade nacional e de

património ganham relevo, foi, agora, o

nosso propósito. 

Pintor, compositor e músico, poeta,

museólogo e coleccionador, Alfredo Keil

foi uma daquelas raras personagens

bafejadas pelos bens da fortuna e do

espírito que resolveu dedicar a sua vida e

obra ao projecto de criação de uma arte

nacional. Desde a primeira geração

romântica, figuras como Almeida Garrett

e Alexandre Herculano pugnavam pela

criação de um “programa que permitiria a

gerações sucessivas conceber a literatura e

a arte como um serviço público”2. No

último terço do século, escritores, pintores,

mais tarde fotógrafos, envolveram-se no

registo e interpretação simbólica dos

monumentos, tradições e ambientes

culturais definindo o que seriam os valores

verdadeiramente portugueses. Analisar e

compreender no seu contexto as obras que

produziram e garantir-lhes uma divulgação

qualificada é parte integrante da vocação

deste espaço de exibição.

II.

Com a exposição “Alfredo Keil, 1850-

-1907” a Galeria de Pintura do Rei D. Luís

retoma a sua actividade como local de

apresentação de trabalhos inéditos no

âmbito da história da arte e da cultura.

Este projecto, apresentado em 1995 pelo

historiador de arte António Rodrigues,

tinha como principal objectivo estudar 

a vida deste tão célebre quanto des-

conhecido artista português. À partida

colocava-se todo o tipo de questões – 

a diversidade dos materiais, o seu estado

de conservação que, embora não fosse o

de ruína, pedia alguma atenção, o quase

total ineditismo da documentação, para

além de todas as dúvidas sobre a

verdadeira personalidade de tão con-

troversa figura, sobre quem se tinham

produzido as mais desencontradas

afirmações. Incertezas que não deriva-

vam simplesmente das ambiguidades do

personagem ou da dificuldade de, perante

a passagem do tempo, estabelecer os

factos. “A vida polít ica e cultural

portuguesa alterou-se de tal maneira

depois de 1910 que factos e figuras de

vinte anos antes se tornaram incom-

preensíveis. Começaram a fazer-se as

perguntas erradas sobre o passado, e

consequentemente a obter respostas

enigmáticas”3.

Caixas e baús guardados religiosamente

pelos descendentes de Alfredo Keil

conservavam os testemunhos de uma vida

que fora de criação, luta e empenho

cívico, pela elevação cultural dos seus

concidadãos, mas sobre a qual pairavam

todas as dúvidas. Todo este “legado”

parecia digno do esforço que dar ordem

àquele significaria.
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A diversidade dos registos requeria uma

diversidade de estudos que permitissem

estabelecer o “estado da questão” sobre

as áreas em que Alfredo Keil se exprimira.

Nem sempre foi fácil encontrar quem

estudasse um espólio quase todo inédito.

O facto de o músico Keil não ter obra

gravada dificultava a tarefa (como seria

escrever sobre Verdi, Massenet, Wagner,

ou outro qualquer compositor, sem 

ter acesso ao registo discográfico da 

sua obra?). Como estudar a pintura de 

um artista cuja obra se encontrava

maioritariamente na mão de coleccio-

nadores privados? Acresce que a que

existia nas colecções públicas não se

encontrava exposta, estando na sua maioria

em mau estado de conservação. 

Da falta de conhecimentos sobre o autor

resultava uma falta de interesse sobre

a sua obra. Mais uma vez o estudo, a

conservação e o confronto com outra

produção contemporânea obr igara

a reavaliar as “verdades feitas”. Desafio

grande para quem tão poucos meios

possuía à partida. 

A certeza de que prosseguíamos no

caminho certo crescia com a revelação das

facetas menos conhecidas da produção de

Keil, documentos de inegável interesse para

o melhor conhecimento de uma época. Por

fim, os resultados acabaram por ultrapassar

largamente as expectativas que uma mera

curiosidade inicial deixara entrever.

Ficou então decidido que, dada a

quantidade e ineditismo do material, para

além da exposição, se procederia às

edições de um álbum fotobiográfico, com

texto de António Rodrigues, de um

catálogo que reunisse textos de diversos

autores, para além do comissário e ainda

fotografias das obras expostas4, um livro

para o serviço educativo, um roteiro

abreviado da exposição, para além dos

usuais cartazes e convites.

A Exposição, como discurso cultural,

deveria não só testemunhar um percurso

biográfico singular, como evidenciar as

actividades artísticas e culturais que

Alfredo Keil exerceu de um modo

profissional ao longo da vida e que

constituem os três núcleos principais desta

mostra, isto é, O Pintor, O Músico e o

Coleccionador/Museólogo.

O Pintor apresenta duzentas e trinta 

e duas pinturas, num universo estimado

de muitas centenas, organizadas pelo

comissário a partir do tema Viagens

Artísticas, obra devedora das Viagens na

Minha Terra, que o jovem artista come-

çara a elaborar em 1865, com apenas 

15 anos de idade. 

Alfredo Keil ficará fiel aos locais por si

eleitos e que representará ao longo da

vida. Se o contacto com a pintura ao ar

livre se iniciara timidamente em Lisboa,

seria o ambiente cultural da Baviera que

lhe aprofundaria o gosto pela repre-

sentação das realidades passageiras da

natureza. A “paisagem como refúgio de

uma realidade desencantada” que era o

que melhor se adaptava ao temperamento

melancólico do artista. “Porém a doce

melancolia que daqui em diante passou a

envolver a pintura de Keil [...] mais do que

a simpatia por uma atmosfera neo-

-romântica é a disposição de um olhar”4.

Um olhar que se extasiava perante a

natureza e nela procurava o “doce

abrigo”. Já no fim da vida, no Prólogo da

obra póstuma Tojos e Rosmaninhos, que

reúne texto, música e imagem, Keil volta

a evocar as emoções que na “alma

arrecadava” sempre que fugia “ao arruido

das cidades”. Confessa-nos: “um doce

abrigo achei entre formosos, extensos

pinheirais da Estremadura, nos alcantis

da Beira e na espessura dos verdejantes

matos olorosos”. “Sentimento neo-

-romântico de civ i l izado” este o de

procurar na natureza o refúgio do

sussurro das grandes sociedades “que a

crescente importância do mundo industrial

faz reacender na pintura europeia da

segunda metade de Oitocentos, incluindo

o naturalismo de Barbizon”6 que Alfredo

Keil também conhecerá de perto, pois aí

permanece em Junho de 1877.

Surpreendente pela sua modernidade é o

conjunto de “Efeitos de Nuvens”, registo

abstractizante da fluidez da atmosfera,

representada por pinceladas que evocam

nuvens isoladas ou sobre superfícies

marítimas, retratos mais de melancolia e

sonho do que de paisagem.

As obras de Keil, dispersas quer em casa

dos descendentes directos, quer em

colecções públicas e algumas privadas,

agora reunidas, deixavam de ser registos

fragmentários de uma vida e passaram a

adquirir contornos mais precisos quando

confrontadas umas com as outras. A um

conjunto mais divulgado e conhecido de

pinturas correspondentes a obras que

foram apresentadas em diversos certames

e, algumas, premiadas em vida do artista,

associavam-se outras, desconhecidas até

então, proporcionando agradáveis sur-
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presas. Tal como se disse, o leitmotiv foi o

das Viagens Artísticas, título que Alfredo

Keil dera aos seus escritos de adoles-

cência, dispostas do seguinte modo:

1. Viagens Artísticas

De Lisboa a Nuremberga (1 ao 9);

Barbizon (10-17); Lisboa e a Outra

Banda (18-57), Lisboa (18-46), Outra Banda

(47-53), Baía de Setúbal (54-57); Viagens

a Colares (58-153), Queluz (58-65), Sintra

(66-81), Colares (82-128), Costa Atlântica

(129-153); Viagens ao Zêzere (154-190),

Ribatejo (154-168), Região do Zêzere

(169-190); Galiza, Normandia e Itália

(191-205); Efeitos de Nuvens (206-223).

2. Figuras de Interior (228-232)

Ao tratamento mais preciso, delineado e

académico das formas sucede uma pintura

de pinceladas rápidas que o contacto com

as diversas escolas europeias lhe ensinara:

“são os percursos do paisagista, resolvidos

na conciliação de referências neo-român-

ticas e naturalistas, respectivamente

aprofundadas na Baviera e Barbizon”7.

O núcleo dedicado ao Pintor integra

ainda o desenho, estudos académicos

e álbuns onde o artista representou

sistematicamente os lugares por onde

passava e que serviram de suporte para a

pintura, e a fotografia, arte que Alfredo

Keil pratica a partir de 1873. Arranjos

cénicos, poses estudadas que consti-

tuiriam estudos para pinturas, mesmo para

algumas representações de “ar livre”. 

Era reconhecida a importância que teve

para a pintura a utilização da fotografia

como processo mais rápido de captação

do real. Julgamos, no entanto, ser esta a

primeira vez que se expõe em Portugal

um conjunto tão significativo de fotogra-

fias de um pintor, incluindo as que lhe

serviram de modelo para as suas pinturas.

Reavaliar a pintura de Alfredo Keil é uma

consequência desta exposição. Nela,

tradição e modernidade dialogam,

“mediante um eclectismo intimista, de

quem não estando empenhado em

mudanças, revelou uma sensibilidade

moderna aos meios da pintura”8.

O Músico. Tal como em outros domínios,

Keil procura para as suas óperas temas e

motivos portugueses. A sua primeira

ópera, Dona Branca, baseada na obra

homónima de Almeida Garrett, estreada

em 1888 e dedicada ao rei D. Luís, traduz

a preocupação do artista na criação de

uma ópera nacional. A sua segunda

ópera, Irene, dedicada à lenda nacional

de Santa Iria, era mais uma vez baseada
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“Efeitos de Nuvens, Lago Chiemsee”, Alfredo Keil, 1869, óleo sobre tela colada em cartão. 
Colecção Guida Carvalho da Silva, cat. 206

“Caminho no bosque, Barbizon”, Alfredo Keil, 
Junho de 1877, óleo sobre tela colada em cartão.
Col. Família Keil do Amaral, cat. 10

“Hesitação, Colares”, Alfredo Keil, 1880, 
óleo sobre tela colada em cartão. 
Família Keil do Amaral, cat. 103



nas Viagens na Minha Terra do escritor

romântico, e a terceira, A Serrana, de

1899, cantada em português, baseava-se

na obra de Camilo Castelo Branco e pro-

curava “ser uma evocação dos lugares e

costumes de uma povoação serrana”. Keil

cumpria o desígnio patriota de participar

no renascimento da arte nacional. Mas a

obra que mais popularidade haveria de

dar ao seu autor foi a Marcha Patriótica 

A Portuguesa, “a banda sonora do patrio-

tismo exaltado de 1890”9, composta como

reacção ao Ultimatum e que tantas alegrias

e dissabores haveria de trazer ao seu autor,

deixando um rasto de dúvidas que agora se

tenta esclarecer.

Neste núcleo, para além das partituras,

maquettes de cenários e figurinos, são

apresentadas fotografias de cantores que

interpretaram diversos papéis nas diferentes

produções musicais de Alfredo Keil, para

além de exemplos de produtos que

utilizaram como imagem de marca 

A Portuguesa.

Coleccionador/Museólogo. Este núcleo

assinala as preocupações de Alfredo Keil

pelas questões museológicas e patrimo-

niais que ficaram assinaladas tanto na

colecção de instrumentos musicais que

formou, e sobre os quais elaborou um

inventário completo, bem como das obras

de arte que possuía na sua casa da

Avenida da Liberdade, e ainda na obra

Colleções e Museus de Arte em Lisboa

que editou em 1905. 

Ainda neste capítulo se faz sentir o

magistério de figuras como Alexandre

Herculano ou Almeida Garrett. O século XIX

assistira a intensas mudanças políticas e

sociais de entre as quais se salientam a

implantação do regime liberal, com a sua

preocupação pela difusão dos instru-

mentos de instrução e cultura, a extinção

das ordens religiosas, a formação dos

primeiros museus públicos. Alfredo Keil

preocupa-se com o destino dos bens

nacionais que negociantes estrangeiros

adquiriam no nosso país por baixo preço.

Foi por isso um defensor intransigente da

formação de museus que permitissem,

através das suas colecções, constituídas a

partir de bens retirados dos seus contextos

originais, testemunhar os diversos ciclos

da arte nacional. O museu assegurava 

a permanência das obras em território

nacional, pelo que a sua defesa se reves-

tia de um carácter patriótico e por isso,

também, Keil escreveu em sua defesa.

Keil regista os monumentos, os bens

móveis que encontrava pelo país, nos 

seus álbuns de desenho, fixa paisagens

e figuras que observava nas suas via-

gens artísticas, em desenho, fotografia 

e pintura, retrata paisagens urbanas em

desenho e tela, regista os sons que

definiam a nossa especificidade cultural,

escreveu sobre a necessidade de defesa

dos legados patrimoniais, constituiu

colecções com o objectivo de dotar o

Conservatório Real de Lisboa de uma

colecção de instrumentos musicais, toda a

sua actividade foi desenvolvida com um

sentido de missão nacional. Por essa razão,

“Keil recusou sempre o estatuto de amador

e diletante com que mais tarde os críticos

do século XX [...] o haviam de diminuir”10.

No fim da vida, doente e arruinado,

haveria de comentar amargamente, em

carta de 7 de Maio de 1906, a seu filho

Luís: “Não é possível sustentar esta

aparência falsa de riqueza, quando não

há para viver!... Tudo isto são verdades

amargas que tenho obrigação de te

contar, embora muito me custe [...] nada

gasto pessoalmente, e só tenho o remorso

de ter feito música, que foi a minha ruína –

estas óperas, esta ambição que coisa

nenhuma me rendeu, senão uma glória

efémera que não pude continuar em vista

de falta de meios e de protecção aqui neste

meio pobre e sem impulso algum!”11.

Sendo a Pátria tão parca no reconhe-

cimento dos seus valores, Keil, apesar 

do impressionante legado que deixara,

não receberia em vida o justo tributo. 

A associação do seu nome à “Marcha

Patriótica” que a República haveria de

adoptar como Hino Nacional, três anos

após a sua morte, não se traduziu, até

agora, numa atenção à sua obra. É essa

lacuna que agora se procura colmatar,

prestando ao mesmo tempo a justa

homenagem a uma personalidade tão

singular quanto pouco conhecida da

cultura portuguesa.

Mafalda Magalhães de Barros

Responsável pela Galeria de Pintura do Rei D. Luís

DIVISÃO DO PATRIMÓNIO INTEGRADO DO IPPAR

1 O projecto de arquitectura da exposição é da res-

ponsabilidade do Arquitecto Carlos Pietra Torres.
2 RAMOS, Rui – O cidadão Keil... Alfredo Keil, 1850-1907.

Lisboa: IPPAR/Galeria de Pintura do Rei D. Luís. 2001, p. 478.
3 IDEM – ibidem, p. 475.
4 O catálogo reúne os seguintes estudos: O Pintor –

“A paisagem segundo Keil”, de António Rodrigues;

“Dossier de restauro”, de Isabel Ribeiro, Maria José Oliveira,

Ana Mesquita e Carmo; O Fotógrafo – “Alfredo Keil: a

fotografia ao serviço da pintura”, de Vitória Mesquita e José

Pessoa; O Poeta – “O campo visto pelo artista: Alfredo Keil,

Tojos e Rosmaninhos”, de Helena C. Buescu; O Músico –

“Alfredo Keil, compositor”, de Teresa Cascudo, e “Luigi

Manini, cenógrafo das óperas Dona Branca, Irene e A Serrana

de Alfredo Keil”, de Maria Helena Souto; O Coleccionador –

“Alfredo Keil, coleccionador e museólogo”, de Irisalva Moita,

e “Keil e a colecção de instrumentos musicais”, de Isabel

Freire de Andrade; O Museólogo – “Alfredo Keil e o Elogio

dos Museus”, de Jorge Custódio; O Urbano – “Os palcos da

vida quotidiana ou as casas de Alfredo Keil”; O Cidadão –

“Arte e cultura na sociedade portuguesa, 1870-1900”, de

José-Augusto França, e “O cidadão Keil: A Portuguesa e a

cultura do patriotismo cívico em Portugal no fim do século XIX”,

de Rui Ramos. Projecto gráfico de Luis Chimeno Garrido.
5 RODRIGUES, António – A paisagem segundo Keil... ob. cit.,

p. 25.
6 IDEM – ibidem, p. 26.
7 RODRIGUES, António – Roteiro da Exposição, ob. cit.
8 RODRIGUES, António – A paisagem segundo Keil, ob. cit., p. 47.
9 RAMOS, R. – ob. cit., p. 484. 
10 RAMOS, R. – ob. cit., p. 482.
11 Cit. in RODRIGUES, António – Álbum Keil. Lisboa:

IPPAR/Galeria de Pintura do Rei D. Luís. 2001, p. 165.
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No âmbito do projecto de levantamento

da arquitectura contemporânea em Portugal

continental, iniciado em 1998 pelo IPPAR, foi

organizada uma exposição itinerante relativa

à produção da arquitectura moderna, entre

1920 e 1970, tendo em vista a divulgação e

sensibilização do público para a salvaguarda

deste património.

Tratando-se de um universo patrimonial

de produção mais recente, e por isso

também menos estruturado o seu conhe-

cimento, e apresentando maiores riscos

quanto à sua salvaguarda, o IPPAR,

acompanhando as tendências e o

trabalho de inst ituições congéneres

noutros países, e dentro do princípio que

o conhecimento do património, através

da realização de inventários, é condição

fundamental para a sua salvaguarda,

inic iou um rastreio s istemático no

território continental, tendo em vista

detectar e documentar os elementos

signif icat ivos existentes dentro do

período cronológico em referência.

Para isso contou com grande recepti-

vidade e colaboração por parte de

numerosas autarquias em todo o país e

também de entidades públicas e privadas,

quer na obtenção de dados arquivísticos e

documentais, quer na acessibilidade aos

imóveis, demostrando uma abertura e um

interesse crescentes pelo conhecimento

deste património moderno.

Conforme refere o guia que acompanha

a exposição, a recolha de informação foi

operacionalmente balizada entre 1920

e 1970, tendo em conta, antes de mais,

uma utilidade patrimonial dos elementos

rastreados. Limites cronológicos justifi-

cados latamente pela historiografia, esta

produção integra as primeiras manifes-

tações de uma nova arquitectura, que

surgem a partir do início da década de 20,

fechando-se com o final da década de 60,

considerado como limite da produção de

carácter moderno em Portugal e abertura

a uma situação de pós-modernidade.

A exposição foi organizada em três níveis que

se cruzam na construção de um universo global:

1. O painel cronológico, que situa, no

tempo, as obras referenciais do período

considerado (1920-1970) e integra aquelas

que, por diversas razões, não podem cons-

tituir os painéis-obra. Pequenas referências

legendadas contextualizam este património

do século XX, que se estende para além do

valor canónico do moderno.
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Exposição Arquitectura Moderna Portuguesa, 1920-1970

Um património para conhecer e salvaguardar1

Pousada do Picote, Viana de Lima, 1954-1959
IPPAR/Rute Figueiredo

Liceu Padre António Vieira, Ruy Athouguia, 1959-1965
IPPAR/Rute Figueiredo

Gare Marítima de Alcântara – Exposição
IPPAR/H. Ruas



2. O núcleo de painéis-obra constitui o

cerne da exposição. Apontou-se para uma

grande abrangência geográfica que

possibilitasse uma panorâmica da pro-

dução arquitectónica moderna no país.

Por isso, o universo de cinquenta obras

inicialmente programadas para a expo-

sição focalizou-se, essencialmente, em

casos menos divulgados, de acordo com

uma distribuição distrital. Importava fazer

participar regiões e locais mais afasta-

dos dos centros e, por essa via, divulgar

obras menos conhecidas. Tentou-se igual-

mente incluir, no caso de obras mais divul-

gadas, algumas das mais ameaçadas.

Não se apresentam muitas das obras refe-

renciais, relegando mesmo por vezes

uma valoração qualitativa a favor de

um conceito patrimonial mais amplo.

Cada obra é descrita com a exaustivi-

dade possível, dando conta do rigor

documental do levantamento em curso:

fotografias actuais, fotografias de arquivo,

desenhos de projecto,  documentos

de processo camarário e um pequeno

texto descritivo.

3. Os dez temas seleccionados (Da Célula

à Cidade – blocos de habitação, escritório

e comércio; Moradias como laboratório do

quotidiano moderno; Pousadas; Programa

hospitalar e pesquisa racional; Conjuntos

Urbanos planeados na construção da

cidade; Escolas primárias e a qualificação

do equipamento público; Mercados e

experimentação estrutural; Cinemas e cine-

teatros – renovação dos equipamentos

de lazer; Programa industrial – os novos

materiais e tecnologias; Projecto global –

a integração das três artes) permitem a

reunião de obras diversas por tipologias

funcionais. Valoriza-se o programa ou a

encomenda, funcionando com valor

comparativo quer ao longo do tempo,

quer ilustrando diferentes abordagens

construtivas. Clarif ica a importância

do programa no património moderno,

contextual izando as respostas da

arquitectura aos problemas colocados,

revelando a especif ic idade própria 

da produção portuguesa.

Esta amostragem do levantamento 

em curso foi apresentada em Novembro

de 2001 no Porto, por altura da realização

do 3.º Seminário Internacional do

DOCOMOMO Ibérico (Documentação e

Conservação do Movimento Moderno);

posteriormente esteve patente em Lisboa,

na Gare Marítima da Rocha do Conde

de Óbidos, onde foi acompanhada por

um ciclo de conferências especializadas,

que contou com a participação de Nuno

Portas, Pedro Vieira de Almeida, Manuel

Graça Dias, Victor Perez Escolano e Ana

Tostões, e no Mosteiro de Alcobaça, na

Ala São Bernardo, novo espaço destinado

a exposições temporárias. Está prevista a

continuidade da sua apresentação noutras

sedes de concelho do Continente, durante

o ano de 2002.

Manuel Lacerda, DE/IPPAR

1 Coordenação executiva de Manuel Lacerda e Miguel

Soromenho (Departamento de Estudos do IPPAR);

coordenação científica de Ana Tostões; Investigação,

levantamento e tratamento de dados por Sandra Vaz

Costa (Departamento de Estudos do IPPAR), Rute

Figueiredo, Deolinda Folgado (Departamento de

Estudos do IPPAR), Ana Catarina Parada (Departamento

do Património Integrado do IPPAR); colaboração de

Susana Santos e Ana Vespeira Almeida; elaboração

de textos por Ana Tostões, Sandra Vaz Costa, Rute

Figueiredo e Deolinda Folgado; projecto de suportes

expositivos de Ana Lúcia Barbosa (Departamento de

Estudos do IPPAR).
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Mercado de Viana do Castelo, João Andersen, 1961-1964
IPPAR/J. P. Sotto Mayor Negrão

Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima, 1960-1972
IPPAR/Rute Figueiredo

Faculdade de Economia, Viana de Lima, 1961-1972
IPPAR/Rute Figueiredo



Igreja do Mosteiro de Almoster 

Face ao péssimo e alarmante estado de

conservação do património integrado e

móvel desta igreja, foi elaborado um

exame-diagnóstico e definido um pro-

grama de recuperação global, onde se

identificaram e seriaram as prioridades

de intervenção.

As acções de conservação e restauro

incidiram nos altares em talha que se

encontravam distribuídos por toda a

igreja, cujo estado estrutural era preo-

cupante.

Actualmente encontram-se concluídos

sete a l tares e um nicho em talha

dourada, estando em fase de tratamento

outros três. Estas intervenções foram

levadas a cabo pelas firmas Junqueira

220,  Arterestauro,  Regra de Ouro,

Martinho Lobo Ferreira e pelos restau-

radores José Manuel Mendes e Carlos

Paulo Leal.

O estudo histórico e artístico da talha foi

realizado pelo Doutor Francisco Lameira,

da Universidade do Algarve.

Procedeu-se, também, ao levantamento e

registo dos vestígios de pintura mural que

ainda se conservam no interior da igreja e

no claustro, tendo-se realizado acções de

limpeza e consolidações pontuais. Estas

intervenções foram executadas pelos

alunos do Curso de Especialização de

Pintura Mural do IPPAR.

Os azulejos que se encontravam disper-

sos pela igreja e sacristia, sem qualquer

contexto, foram inventariados, tratados e

acondicionados pelo técnico Fernando

Paulo Duarte.

A totalidade dos têxteis e paramentos litúr-

gicos armazenados, sobretudo na sacristia,

estão a ser objecto de limpeza e conser-

vação, por parte das restauradoras Catarina

Arruda e Fátima Godinho, encontrando-se

concluído o restauro do arcaz da sacristia,

trabalho executado pela firma Detalhe.

Os trabalhos de conservação e restauro

da imaginária em madeira e terracota

policromadas foram realizados por

Conceição Ribeiro e Laura Portugal Romão,

e os dos vitrais por Clarisse Duarte Silva.

Igreja do Mosteiro 

de São João de Tarouca

Na igreja do Mosteiro de São João de

Tarouca têm vindo a ser realizadas, nos

últimos anos, diversas acções de estudo,

conservação e restauro inseridas no plano

de recuperação integral da igreja.

As actividades tiveram início em 1998,

com a recuperação da totalidade do

mobiliário e esculturas da sacristia e a rea-

lização do estudo das condições ambien-

tais no interior da igreja (Arq.to Edgar

Neves),  tendo-se implantado, como

consequência desse estudo, um sistema

de monitorização instrumental (cinco

censores e um receptor rádio), com vista

ao controlo do clima.

Na igreja foram executadas intervenções

de conservação e restauro nos retábulos

em talha dourada (firma Monteiro Vouga),

nos candelabros do tecto (firma Detalhe),

e em algumas esculturas (restaurador

Carlos Paulo Leal). Foi efectuado o tra-

tamento de conservação e restauro da

pintura sobre madeira, representando 

São Miguel Arcanjo, da autoria de Gaspar

Vaz, pertencente a um dos retábulos da

igreja (restaurador Carlos Nodal Monar),

tendo-se, igualmente, procedido ao res-

tauro de diversas pinturas sobre tela e

madeira dispersas pelas paredes da igreja

(Instituto José de Figueiredo, Arterestauro,

Carlos Nodal Monar).

As intervenções de conservação e restauro

do revestimento azulejar das naves laterais

foram executadas pela firma Regra de

Ouro e as dos vitrais pela técnica Clarisse

Duarte Silva.

Actualmente, encontram-se em curso os

trabalhos de conservação e restauro do

altar-mor em talha dourada, a cargo da

firma Monteiro Vouga.

O estudo histórico-artístico da talha está a

ser feito pela Prof.ª D.ra Natália Ferreira

Alves, da Universidade do Porto.

195

A C T UA L

Divisão de Conservação e Restauro

Algumas das principais intervenções de conservação e restauro realizadas

Almoster: trabalhos em curso



Palácio Nacional de Sintra

Como consequência da modificação do

circuito de visita do Palácio, e tendo em

conta as alterações que esta situação

comporta, foram realizadas diversas

intervenções de conservação e restauro do

acervo museológico e de alguns espaços,

que antes não eram visitáveis.

Um dos espaços intervencionados foi a

Sala das Galés, que albergou provisoria-

mente as instalações da loja. A recupe-

ração do tecto em madeira policromada,

representando cenas navais, foi realizada

pela firma Arterestauro.

Outro espaço beneficiado com um

restauro integral foi o Pátio de Diana,

actualmente visitável. A limpeza e con-

servação da Fonte de Diana e cantarias

envolventes foi executada pelo técnico

Carlos Boal, e os azulejos foram recupe-

rados por Fernando Duarte.

O revestimento azulejar da Sala dos

Brasões foi alvo de uma intervenção de

limpeza, consolidação e restauro, estando

previsto neste momento iniciar a recupe-

ração da pintura do tecto.

Na cozinha do Palácio, após a limpeza e

consolidação do revestimento cerâmico,

foi efectuado o tratamento de diversos

utensílios em metal, intervenção a cargo

da firma Nitrato.

Procedeu-se também ao tratamento de

várias peças de mobiliário, realizado pelas

firmas Detalhe, Angelim e os técnicos

Joana Figueiredo, João Pedro Macedo

Martins e Lina Bento Falcão.

A pintura de cavalete exposta no circuito

museológico do Palácio foi restaurada

pelos técnicos Susana Adjuto Campos,

Maria da Luz Alves Guerreiro e Frederico

Henriques.

Outras intervenções realizadas foram a

limpeza de uma série de tapetes orientais

pelo Sr. Farshid Mojoodi  e a conservação

e restauro de um espelho em vidro de

Veneza pela Galeria de Antiguidades de

Othilia, Sampaio e Mello.

Mosteiro de Alcobaça

Foi detectada recentemente na Sacristia

Manuelina do Mosteiro de Alcobaça uma

grave infestação de formiga branca, que

afectava todo o mobiliário da sacristia e o

importante conjunto em talha da Capela

Relicário, pelo que foi preciso proceder a

uma desinfestação integral.

Como consequência da desinfestação,

deu-se início à desmontagem da talha da

Capela Relicário, operação extremamente

delicada, que requereu uma série de

intervenções de conservação preventiva,

tais como fixação de policromias e

acondicionamento das esculturas para

proceder ao seu apeamento em condições

de segurança. Estas intervenções foram

realizadas pelo técnico Luís Filipe Gomes

Seixas.

Outras intervenções realizadas na sacristia

foram a conservação do arcaz e do

amitário, ambas realizadas pela técnica

Lina Bento Falcão.

Gruta do Escoural

Com o objectivo de proceder à análise do

estado de conservação das pinturas desta

gruta, com vista a obter um conjunto de

dados e elementos que permitissem

melhorar as suas condições de conser-

vação, foi elaborado um estudo pelo

investigador do Laboratoire de Recherche

des Monuments Historiques, Jacques

Brunet. Com base nesse estudo definiu-se

um programa que visa o conhecimento da

situação ambiental evolutiva da gruta e os

seus efeitos na degradação das pinturas. 

Assim, foi adquirido e irá ser implantado

na gruta um sistema informático de

recolha e transmissão dos dados da

climatologia do interior da gruta,

semelhante ao uti l izado nas mais

importantes grutas francesas, sendo o

acompanhamento e o estudo do estado

evolutivo das condições ambientais da

gruta, neste primeiro ano, realizado

pelo Centre de Développement des Géo-

sciences Appliquées, da Universidade de

Bordéus I. 

Convento de Cristo (charola)

Está a decorrer até final de Março uma

intervenção-piloto para o tratamento das

superfícies arquitectónicas interiores da

charola.

As características destas superfícies, e a

sua grande extensão, sugerem que seja

estabelecida uma “área de referência”,

naturalmente e dada a configuração da

charola, o tramo que está a ser objecto

desta intervenção. Para além de objecti-

vos normais de estudo, diagnóstico e

tratamento, com este estaleiro procura-

-se sobretudo encontrar as metodologias

de intervenção mais adequadas e uma

proposta de apresentação final a con-

siderar como “meta” na apresentação

geral do conjunto.

A intervenção agora em curso foi pre-

cedida de trabalhos preparatórios que

compreenderam:

a) o levantamento das superfícies arqui-

tectónicas da charola; 

b) o levantamento geral, mas sistemá-

tico, das espécies artísticas presentes,

identificando genericamente: materiais

constitutivos; estado de conservação;

detecção de eventuais situações de

emergência, e tratamento informático das

informações recolhidas;

c) a elaboração de estudo prévio/parecer

para a definição de um tratamento global

das superfícies arquitectónicas e monta-

gem de um estaleiro-piloto;

d) a aquis ição de uma estrutura de

andaime concebida para permit i r  a

intervenção de conservação e restauro
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de cada tramo, a ser deslocada para as

zonas em tratamento e permitindo que

o restante espaço da charola continue

visitável durante os trabalhos.

Tem sido dada especial importância à

elaboração/tratamento de documentação

em vários suportes, coligindo e tratando a

informação recolhida, de modo a que não

se disperse e que a todo o momento

possa vir a ser consultada e completada.

É dentro deste espírito que está ainda a

ser realizado o levantamento sistemático

das estereotomias e marcas de canteiro na

zona em tratamento. Apesar de não ter

implicações directas para a intervenção em

curso, esta informação está fisicamente

acessível e a fixação da policromia das

superfícies torna possível, pela primeira

vez, proceder a um decalque sem risco

para as obras.

Sé da Guarda

A intervenção considerada prioritária ao

nível do património móvel da Sé da

Guarda é a conservação do retábulo em

pedra de Ançã dourada do altar-mor,

atribuído ao escultor João de Ruão.

Dada a complexidade da obra em

questão, o seu deficiente estado de

conservação e com o objectivo de definir

a metodologia de intervenção a seguir,

optou-se por dar início a uma série de

estudos prévios antes de proceder ao

restauro.

Numa primeira fase procedeu-se ao

levantamento gráfico do alçado com

tratamento informático no programa

auto-cad.

Este levantamento foi realizado pela

Arq.ta Sónia Sarroeira e serviu de apoio

aos estudos prévios sobre o estado de

conservação que estão a ser realizados

pela Universitat Autónoma de Barce-

lona, sob a orientação do Dr. Manuel

Iglesias.

Os referidos estudos incluem o exame

diagnóstico das patologias, testes de

solventes e consolidantes e a recolha de

amostras para análise.

Completa este estudo a análise histórica 

e iconográfica do retábulo que está a 

ser realizada pela Historiadora de Arte

D.ra Maria João Vilhena de Carvalho.

Maria José Moinhos, DCR/IPPAR

Edições

Dando continuidade às colecções existentes

ou abrindo novas linhas editoriais, o IPPAR

tem vindo a assegurar a publicação regular

de trabalhos técnicos e científicos na área

patrimonial, bem como, a um nível didáctico,

a divulgação de instrumentos de apoio à

visita dos monumentos conservados sob 

sua tutela.

Na colecção “Cadernos”, vocacionada para

as intervenções realizadas pelo IPPAR, foram

apresentadas as obras Igreja de Santa Cruz

de Coimbra – história, conservação e restauro

da fachada e arco triunfal, que reúne os
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Charola: pormenor do tratamento das pinturas murais



estudos preliminares que serviram de base 

à acção de recuperação de um dos mais

significativos monumentos portugueses,

além da documentação exaustiva refe-

rente aos trabalhos de conservação, e o

livro A Real Fábrica de Vidros de Coina

[1719-1747] e o vidro em Portugal 

nos séculos XVI I e XVI I I , um ensaio

aprofundado sobre uma importante

estrutura pré-industrial, hoje em sítio

classificado.

A colecção “Documenta”, através da

edição dedicada às Fontes Históricas e

Artísticas do Mosteiro da Batalha, séculos XV

e XVI, põe à disposição dos estudiosos

um extenso manancial de cerca de mil

documentos maioritariamente inéditos

sobre um dos emblemas do gótico

português.

O Circuito Arqueológico da Cola e as

Ruínas de Milreu dispõem também de

melhoradas condições de acesso à visita e

entendimento do sítio graças à publicação

de guias temáticos na colecção “Roteiros

da Arqueologia Portuguesa”.

No âmbito dos “Guias/Monumentos”

foram recentemente publicados os títulos

relativos aos castelos de Aljezur, Paderne,

Campo Maior, Marialva e Amieira, à vila

de Castelo Rodrigo, ao povoado pré-

-histórico de Santa Vitória de Campo

Maior, ao Paço de Évoramonte, ao

Mosteiro de São João de Tarouca, à Sé do

Porto e ao Santuário de Panóias, entre

outros. Além de proporcionar um

indispensável conjunto de informações

úteis sobre os monumentos e sítios, com

uma ampla distribuição geográfica, os

Guias/Monumentos alcançam também

segmentos crescentes de público, através

de edições multilingues que incluem o

inglês, francês, alemão, espanhol, italiano

e japonês.

Em novas colecções, foi dada à estampa 

o livro Memórias de Pedra – Escultura

Tumular Medieval da Sé de Lisboa, na

linha das “Monografias Monumentos”, 

e Castelos Portugueses – “Guias

Temáticos/Património”, – esta constituída

por brochuras temáticas, em pequeno

formato, destinadas à apresentação

didáctica de diferentes tipologias arqui-

tectónicas monumentais.

Na área editorial destaca-se ainda a

produção de um desdobrável de acom-

panhamento da exposição itinerante

Arquitectura Moderna Portuguesa, 1920-

-1970 – um património para conhecer e

salvaguardar, e um guia de apresentação

do IPPAR, com informações úteis sobre os

conteúdos funcionais do Instituto e sua

orgânica de funcionamento.

No âmbito do projecto “Os Materiais

Arqueológicos Provenientes de Fortifica-

ções e Sítios Islâmicos no Sul da Península

Ibérica”, integrado na Acção de Coope-

ração Portugal, Espanha e Marrocos –

Fundo Europeu do Desenvolvimento

Regional (artigo 10.º) o IPPAR, juntamente

com a Junta de Extremadura – Consejo de

Cultura, editaram o livro Garb – Sítios Islâ-

micos do Sul Peninsular, que reúne a tota-

lidade dos trabalhos desenvolvidos pelas

equipas de arqueólogos de ambos os países.

A maioria dos artigos incluídos nesta

publicação centra-se, sobretudo, na análise

de materiais cerâmicos destacando-se,

ainda, os estudos arqueométricos, fau-

nísticos e arqueobotânicos.

Obras de interesse patrimonial, entretanto

esgotadas, foram objecto de reedição,

respondendo à grande procura por parte

de especialistas e de público em geral:

estão, neste caso, as obras Castelos da Raia,

vol. I, Beira e Paços Medievais Portugueses.

Miguel Soromenho, DE/IPPAR
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Lojas do IPPAR

A divulgação através de

publicações, réplicas e outros

produtos que constituem

diversas linhas de colecção, são

o resultado de um trabalho

criterioso de selecção e de

controlo de fabrico, executado em todo

o tipo de materiais, dos cristais à faiança,

passando pelos têxteis, pela prata e pelos

artigos infantis. A linha infantil tem vindo

a ser desenvolvida com a concepção

e produção de novos

objectos, sendo peças

dotadas de apelo gráfico e

colorido conjugadas com um

conteúdo didáctico de modo a

estabelecer uma ligação directa

com os monumentos.

A criação de peças contemporâneas

tem sido também uma preocupação

do IPPAR, estabelecendo assim a

ligação entre gráficos, arquitectos,

pintores, escultores e outros artistas

e criativos, ao património, dando

or igem a objectos de l inhas

actuais, pela sua forma ou decora-

ção mas sempre inspirados no

património.

As réplicas constituem parte

significativa dos produtos do

IPPAR – com um êxito incon-

testável – sendo o seu fabrico

realizado nas melhores casas e

mediante acabamentos o mais fiel

possível ao original. 

Para além de serem a memória

de um passado, são também belas peças

de uso doméstico, permitindo assim um

contacto mais directo e diário com o

património.

Isabel Melo, DC/IPPAR

A comercial ização de produtos ou

merchandising tem hoje uma impor-

tância incontornável na economia, na

cultura e no Património em Portugal como

em qualquer outro país.

Com os pr incipais  objec-

tivos de divul-

gar o património

e criar receitas,

a juntar às vinte e

três lojas já exis-

tentes em Palácios,

Mosteiros, Castelos,

Fortalezas e Sítios

Arqueológicos, foram

abertos ao público, nos

últ imos seis meses, mais

quatro novos espaços/lojas,

situados, nomeadamente no Castelo de

Évoramonte, no Palácio Nacional de

Sintra, no Palácio Nacional de Mafra e nas

Ruínas de São Cucufate. Alguns deles,

como é o caso de São Cucufate, inte-

grados num novo espaço de recepção,

acolhimento e de interpretação do res-

pectivo monumento.
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Loja do Palácio Nacional de Sintra

Linha Património

Réplica de garrafa
Palácio Nacional de Queluz

Linha
Romanos

Linha Infantil



Candidaturas do IPPAR

a Fundos Comunitários
No prosseguimento do iniciado em 2000
o IPPAR continuou a apresentar candidaturas
no âmbito do III Quadro Comunitário de
Apoio (2000-2006) ao abrigo do POC –
Programa Operacional da Cultura com uma
comparticipação de Fundos Comunitários,
através do FEDER – Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, de 75% à
excepção da Região de Lisboa e Vale do Tejo
onde a taxa é mais reduzida, situando-se
entre 62 e 50%. 
Enunciam-se seguidamente os Projectos,
Medidas e Acções em que se enquadram,
bem como breve descrição, a acrescer à
lista de Julho 2001.

MEDIDA 1.1
RECUPERAÇÃO E ANIMAÇÃO DE SÍTIOS
HISTÓRICOS E CULTURAIS
ACÇÃO 1
OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
E DE VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS,
SÍTIOS HISTÓRICOS E ARQUEOLÓGICOS

NORTE
Igreja Matriz de Caminha – 1.ª Fase
(Caminha)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento (reorganiza-
ção interior da igreja, reabilitação da Torre),
arranjos exteriores, restauro de património
móvel e integrado, intervenção arqueológica.

Sé de Vila Real – 1.ª Fase (Vila Real)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento (coberturas,
torre e fachadas, nave e sacristia), arranjos
exteriores, restauro do património móvel e
integrado, intervenção arqueológica.

Mosteiro de São Salvador de Grijó –
1.ª Fase (Vila Nova de Gaia)
Estudos e projectos, acções de recupe-
ração e valorização do monumento, res-
tauro do património móvel e integrado,
intervenção arqueológica, aquisição de
equipamentos, aquisição de terrenos.

Igreja de Ferreirim (Lamego)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento, restauro de
património móvel e integrado.

Mosteiro de São Paulo de Arouca –
1.ª Fase (Arouca)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento (reabilitação
de fachadas, instalação da Biblioteca,

edifício da enfermaria), restauro do patrimó-
nio móvel e integrado, intervenção arqueo-
lógica, desmatação e limpeza da cerca.

Igreja de Santa Maria do Bouro (Amares)
Estudos e projectos, acções de recupera-
ção e valorização do monumento (obras
na igreja, sacristia, e espaços anexos),
restauro do património móvel e integrado,
intervenção arqueológica. 

CENTRO
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha –
3.ª Fase (Coimbra)
Estudos e projectos, acções de recupe-
ração e valorização do monumento (pro-
jecto e construção da cortina de conten-
ção hidráulica periférica), aquisição de
equipamento, intervenção arqueológica,
aquisição de terrenos.

Mosteiro de Lorvão – 1.ª Fase (Penacova)
Estudos e projectos, acções de recupera-
ção e valorização do monumento (igreja,
claustro), restauro do património móvel e
integrado, aquisição de equipamentos.

Igreja do Senhor das Barrocas – 1.ª Fase
(Aveiro)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento, restauro do
património móvel e integrado.

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra –
1.ª Fase (Coimbra)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento (coberturas,
fachadas, sacristia), restauro do patri-
mónio móvel e integrado, aquisição de
equipamentos.

Igreja das Carmelitas – 1.ª Fase (Aveiro)
Estudos e projectos, acções de recupera-
ção e valorização do monumento, aqui-
sição de equipamentos.

LISBOA E VALE DO TEJO
Palácio Nacional de Queluz – 3.ª Fase
(Sintra)
Estudos e projectos, acções de recuperação
e valorização do monumento (Sala da
Música, Sala do Trono, infra-estruturas),
jardins, restauro do património móvel e
integrado, aquisição de equipamentos.

Casa-Estúdio Carlos Relvas – 2.ª Fase
(Golegã)
Obras de conservação e restauro.

ALENTEJO
Mosteiro da Flor da Rosa – 1.ª Fase (Crato)
Estudos e projectos, acções de recuperação

e valorização do monumento (reforço das
estruturas, coberturas e drenagens).

No conjunto, o IPPAR dispõe já de 42 can-
didaturas aprovadas totalizando cerca de
65 milhões de euros (13 milhões de
contos).
Foram entretanto apresentadas, encon-
trando-se em análise na Unidade de
Gestão e respeitando à Medida e Acção
enunciadas as seguintes:

ALENTEJO
Castelo de Campo Maior – 1.ª Fase
(Campo Maior)
Estudos e projectos, instalação de centro
interpretativo, consolidação de muralhas,
arranjo de espaços exteriores no interior
do castelo.

ALGARVE
Casa Rural de Milreu (Faro)
Estudos e projectos, obras de recupera-
ção do imóvel e dos espaços exteriores
envolventes, sinalética/equipamento.

Foi igualmente apresentada nova candida-
tura com acções de carácter imaterial à
Acção 3 – Acontecimentos Culturais
ligados à Valorização e Animação
do Património Divulgação e Anima-
ção – 2.ª Fase, Regiões Norte, Centro,
Alentejo, Algarve e Não Regiona-
lizável, abrangendo a política editorial,
exposições, encontros, conferências
e seminár ios,  bem como mater ia l
promocional.

No âmbito da Componente Descon-
centrada da Cultura aplicável a todas as
Regiões, à excepção de Lisboa e Vale do
Tejo, têm vindo igualmente a ser forma-
lizadas mais candidaturas aos Programas
Operacionais Regionais, estando já
aprovadas, no Norte, as dos Castelos de
Algoso e Arnóia e Assistência Técnica
nas diversas Regiões.

No Algarve é de referir a Igreja Matriz de
Paderne (Albufeira).

No âmbito do Programa Operacional da
Ciência, Sociedade da Informação e
Administração Pública foi aprovada
candidatura para o período 2002/2003
respeitante ao Projecto “Atendimento
público automatizado, cyber-rede e
ippar.com”.

Lisboa, Departamento de Planeamento e Gestão, 
Abril de 2002
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