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Abstract

 The present dissertation arises from a personal fascination with ruins and 
seeks to understand its role in contemporary times. In order to pursue a theoreti-
cal-practical dissertation, which allows the proposal to become closer to a realistic 
context, it’s proposed an intervention in the Convent of São Francisco do Monte, 
located on the urban boundary of Viana do Castelo. The choice of a concrete 
work object allows to establish a starting point for the exploration of an architectu-
re where ruin appears as the protagonist.

 The intervention presented here intends to reflect about the memory of 
the space while seeking to develop a proposal capable of evoking and enhancing 
the character of the convent and, also, to explore the limits of a new use, in a place 
that no longer serves its initial purpose but, nevertheless, it’s still alive and main-
tains a strong relationship with the population. Thus, the intention to evoke the 
memory of the convent will seek to establish itself through an proposal capable of 
highlighting a spiritual dimension and communion with nature.

 Taking into account the complex nature of an intervention in historic buil-
dings, the study will seek to address two issues: what is the degree of intervention 
in the ruin when we want it to be the protagonistl, and how to build an extended 
program capable of recognizing these same properties. To this end, a narrative 
is constructed and divided into three moments - place, program, intervention - 
which primarily reflects the circumstances that shape the place and, therefore, the 
values and wills underlying the construction of a new utility and route in the con-
ventual complex. In a final moment, the dissertation work will seek to translate the-
oretical questions into a project practice by establishing, through form and design, 
a response to the various times - present, past and future - and also to the various 
scales of the territory.

Key Words: Ruin, program, memory, architectural intervention, landscape, Viana 
do Castelo, Convent of São Francisco do Monte.



Resumo

 A presente dissertação surge de um fascínio pessoal pela ruína e procura 
compreender o papel que a mesma tem na contemporaneidade. No sentido de 
desenvolver um trabalho de dissertação teórico-prático, que permita a aproxima-
ção da proposta a um contexto real, propõe-se uma intervenção no Convento 
de São Francisco do Monte, localizado no limite urbano de Viana do Castelo. A 
escolha de um objecto de trabalho concreto permite estabelecer um ponto de 
partida para a exploração de estratégias onde a ruína surge como protagonista. 

 A intervenção aqui apresentada pretende reflectir acerca da memória do 
espaço, procurando desenvolver uma proposta capaz de evocar e potenciar o 
carácter do convento e, também, explorar os limites de um novo uso, num lugar 
que não serve mais o seu objectivo inicial mas que, no entanto, se mantém vivo e 
com uma forte relação com a população. Assim, a intenção de evocar a memória 
do convento procurará estabelecer-se através de uma proposta capaz de acentu-
ar uma dimensão espiritual e de comunhão com a natureza.
 
 Tendo em conta a natureza complexa da intervenção em edifícios de ca-
rácter histórico, o estudo desenvolve-se em torno de duas questões: qual o grau 
de intervenção na ruína quando pretendemos que esta seja a protagonista,  e 
como construir um programa alargado capaz de reconhecer estas mesmas cir-
cunstâncias. Para tal, constrói-se uma narrativa dividida em três momentos - lugar, 
programa, intervenção - que espelha primeiramente as circunstâncias que mol-
dam o lugar e, por conseguinte, os valores e vontades subjacentes à construção 
de novos usos e percursos no complexo conventual. Num último momento, o tra-
balho de dissertação procurará traduzir as questões de ordem teórica numa prá-
tica projectual ao estabelecer, através da forma e do desenho, uma resposta aos 
vários tempos - presente, passado e futuro - e ainda às várias escalas do território.

Palavras-chave: Ruína, programa, memória, intervenção arquitectónica, paisagem, 
Viana do Castelo, Convento de São Francisco do Monte.
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Introdução

Tema, objecto e objectivos

 A presente dissertação procura estudar e reflectir acerca da ruína no edifica-
do. O trabalho procura traduzir esta reflexão através de um acção prática, propon-
do uma intervenção no Convento de São Francisco do Monte em Viana do Castelo. 
A ruína sobre a qual nos debruçamos caracteriza-se por já não apelar mais ao uso 
original do edifício, evocando antes ao imaginário e ao sentido interpretativo. 

 O título da dissertação Ruína, uma circunstância programática apela a um 
tema recorrente na história da arquitectura e, consequentemente intemporal, 
dada a crescente necessidade de reabilitação e reapropriação de edifícios do 
passado. Assim, a intervenção no legado da arquitectura do passado constitui-se 
como um problema de grande complexidade. É neste sentido, e fruto da visão 
do arquitecto e para além da mesma ao abordar-se múltiplas áreas disciplinares,  
que se torna importante compreender as diferentes atitudes que podemos ter 
face à ruína. Torna-se assim pertinente desenvolver um estudo acerca da possibi-
lidade da ruína se constituir enquanto circunstância reconhecida. Estabilizando as 
circunstâncias e elementos como base da proposta, a intervenção procura manter 
a ruína como condição imprescindível de projecto, orientando o desenho da pro-
posta e a sua relação com o lugar e o programa.

 Consequentemente, o subtítulo da dissertação Intervenção no Convento 
de São Francisco do Monte em Viana do Castelo anuncia o objecto de intervenção. 
Reconhecendo as particularidades de intervir num edifício de carácter religioso, tor-
na-se necessário reconhecer a carga significante, simbólica e ritual que esta arqui-
tectura comportava. Assim, e tendo em conta a potencialidade deste problema 
enquanto ideia de projecto, procurar-se-á explorar que sentido pode a vertente 
espiritual ter hoje, com um programa que procurará manter viva a memória do uso 
de tempos passados. O programa pretende, deste modo, comportar uma analo-
gia pertinente com um uso que não é a reposição de uma condição original do 
convento pois esta já não é adequada à actualidade mas, por sua vez um novo uso 
compatível com o estado de ruína enquanto uma outra e primeira premissa de 
intervenção.
 É na procura de uma relação coerente e contínua entre a ruína, represen-
tativa da memória do passado; o presente, capaz de reconhecer essa mesma me-
mória; e o futuro, manifestado numa proposta actual, que esta dissertação se es-
tabelece. Para isso, coloca-se em questão o modo como deve o arquitecto intervir 
no património e como podemos dar continuidade a um diálogo que incite uma 
reflexão e um questionar do modo como o compreendemos e gerimos. Nes-
te caso particular, e tendo em conta a dimensão pública que o edifício adquire 
despoletado pela sua ruína, o diálogo deve permitir a partilha de várias áreas de 
saber e intervenientes, seja proprietários, entidades municipais ou outras locais, 
ou comunidades que estabeleçam vínculos com o objecto patrimonial, que são 
aqui tidas em consideração na construção de uma proposta. 

 



Método  e estrutura do trabalho

 Organizando-se segundo uma estrutura semelhante ao percurso percorri-
do no processo projectual, o trabalho divide-se em três partes - I. lugar | circunstân-
cia, II. programa | memória e III. intervenção | reflexão -, o que permite demonstrar 
um percurso desde o confronto com a realidade existente até à concepção da 
proposta projectual. A denominação dos vários capítulos apresenta uma sequên-
cia estabelecida através dos âmbitos da história, da teoria e, por fim, do projecto, 
que procurará conciliar uma proposta capaz de atender à pluralidade de escalas 
e intervenções. 

 O primeiro capítulo, lugar | circunstância, dá sinal do lugar onde se im-
planta o convento capucho e apresenta-nos ainda as condicionantes projectuais, 
entre elas a ruína, que irão consequentemente definir-se enquanto elementos im-
portantes no delinear de uma estratégia. Afirma-se, assim, que na leitura do lugar 
estão implícitas as circunstâncias que atribuem ao sítio características únicas e que 
permitem estabelecer uma atmosfera própria.
 
 Num segundo capítulo, programa | memória, e reconhecendo os aspec-
tos compreendidos no capítulo anterior, reflecte-se acerca do significado de re-
programar e avança-se com uma proposta de programa capaz de integrar a me-
mória do lugar como uma condição imprescindível para a sua construção. Esta 
motivação surge não só devido à vontade de promover uma nova razão de ser 
para o lugar com base na ruína, mas também, dos próprios proprietários e da 
comunidade que defende a importância do convento para a população que nele 
reconhece um certo sentido de pertença e memória. O programa procurará as-
sim ensaiar uma resposta, operando quer nas ruínas do edifício, quer igualmente 
atenta às suas dimensões paisagísticas e urbanas.
 
 O capítulo intervenção | reflexão resulta do desenho do projecto que irá 
dar sinal da tensão - passado, presente e futuro - através de uma resposta física 
e material. A intervenção procura cruzar os diferentes temas abordados ao longo 
do trabalho, colocando em prática o conhecimento aprendido e, ainda um pensa-
mento crítico perante a intervenção na ruína. O trabalho resulta, deste modo, numa 
síntese de todos os estímulos colocados ao longo do percurso académico, dando-
-se a possibilidade de reflectir acerca de questões teóricas que permitam a aproxi-
mação a uma proposta real.
 Este capítulo desenvolve-se em dois registos distintos: um primeiro regis-
to correspondente ao discurso escrito onde se expõe detalhadamente a estraté-
gia de intervenção nas suas diferentes escalas; e um segundo, onde permitimos 
que a estratégia seja novamente percorrida através de uma aproximação à pro-
posta desenhada. 

 Nas considerações finais, procuramos sintetizar as várias questões desenvol-
vidas ao longo trabalho, destacando pontos importantes que compreendemos ser 
de maior valor e importância, e reflectindo acerca dos mesmo. Este momento per-
mite ainda deixar em aberto temas do trabalho que não se esgotam com o finalizar 
da dissertação. 
 Por fim, são apresentados os anexos onde se incorporam as várias entrevistas 
que permitiram construir uma proposta capaz de reconhecer necessidades e contex-
tos reais. Num primeiro momento apresenta-se a entrevista ao proprietário, o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, num segundo, a um representante da população e 
defensor da preservação do convento e num último momento, a um arquitecto com 
prática na intervenção no património. Posteriormente, os anexos contêm elementos 
que permitem compreender as propostas de intervenção no convento por parte do 
proprietário e complementam a leitura da intervenção apresentada no último capítu-
lo, Uma nova forma - O Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO



17
 Por último, justificamos algumas opções gráficas relativas à sinalização de 
citações: foram demarcadas pelo uso de aspas e surgem em itálico; sendo livre-
mente traduzidas pela autora, salvo algumas excepções visivelmente identificadas 
ao longo do texto; sempre que a citação é directa, a referência é feita em nota de 
rodapé, contudo quando indirecta opta-se pela sua diferenciação e abreviatura 
no corpo de texto; por fim, as imagens que não da autora, em algumas situações, 
poderão ter sofrido acertos de tom e equilíbrio de mancha, de modo, a melhor 
se ajustar à narrativa e layout do trabalho, não tendo porém sido alteradas no seu 
conteúdo. 





LUGAR |  CIRCUNSTÂNCIA

  Origem e Regra
A Ordem Franciscana   

O Movimento Observante em Portugal

O Convento de São Francisco do Monte em Viana do Castelo
 

Implantação e fundação
O Convento - percurso e caracterização do espaço 

Metamorfose do lugar
Da origem ao século XIX

Da extinção das ordens religiosas à actualidade

A ruína enquanto circunstância
Entre fragmento e reinvenção

Reflexões e estratégias projectuais



LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA

“Foi em 1392 que a regular observância entrou em Portugal, trazida por três 
religiosos de Galiza: Fr. Diogo Árias (...); Fr. Gonçalo Marinho, da família dos 

condes de Altamira, e Fr. Pedro Dias. (...) 
Num monte contíguo a Viana do Castelo fundaram o seu primeiro convento (...)”1 

1 Almeida, Fortunato de, História da Igreja em Portugal, Porto, Portucalense Editora, 1967, Volume 
I, p.332;
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Origem e Regra

 Ao abordar um edifício conventual é necessário compreender a sua génese, 
reconhecendo aqueles que o habitaram e construíram. De modo a compreender 
a estrutura do Convento de São Francisco do Monte e as suas dependências inte-
ressa fazer uma abordagem à ordem, às suas características e regras. Assim, numa 
primeira fase é feita uma aproximação à Ordem Franciscana e que irá permitir reco-
nhecer a existência de uma arquitectura capucha e do complexo conventual.

A Ordem Franciscana

 O Convento de São Francisco do Monte, fundado por Frei Gonçalo 
Marinho2 foi o primeiro convento a ser estabelecido pela regular observância3 em 
Portugal e em Viana do Castelo4 - mais tarde, fazendo parte da Real Província da 
Conceição5 - seguindo-se no mesmo ano, os oratórios de Mosteiró, São Paio do 
Monte e São Clemente das Penhas.

 O movimento observante, que procurava observar de modo rigoroso a 
regra de São Francisco, foi instituída por Francisco de Bernadone (1182-1226) 
juntamente com onze discípulos, designados de “irmãos menores”. A Ordem 
Franciscana aprovada em 1210 pelo Papa Inocêncio III (Medinas, 1994, p.7), 
rapidamente se propagou ao atrair as diversas classes - a população, a nobreza, 
a burguesia e a monarquia - que lutavam contra um regime feudal defendido 
pelas ordens militares e religiosas, nomeadamente pelas ordem beneditina e 
cisterciense. A ordem apelava a uma vivência simples e pobre “sem possuir nada 
seu”6, em que os frades deveriam viver de um modo despojado, considerando 
como supérfluo tudo o que não fosse estritamente necessário para a sua 
sobrevivência, de forma a aproximar-se do modo de vida seguido por Cristo, 
assim como, pelos seus apóstolos.
 

2 “Era o fundador de S.Francisco do Monte illustre cavaleiro, que depois de ter militado 
extremamente nas guerras de Castella com Portugal, aborrecido dos enganos do mundo, trocou 
a espada pelo habito, voltando de Roma, se acolheu a Portugal, que não reconhecia o verdadeiro 
Papa; e com licença pontifícia, depois de ter feito a fundação do Mosteiró, em Cerdal, e do mosteiro 
da Insua em Caminha, escolheu a Villa de Vianna para a terceira, e para dar começo a um mosteiro 
trouxe comsigo cinco companheiros que foram os que implantaram em Portugal a gloriosa ordem 
franciscana.O guerreiro galego realisou a nossa fundação no mez de julho de 1392, falecendo no 
seu querido retiro a 14 de abril de 1400 (...)”, Guerra, Luiz de Figueiredo da - Archivo Viannense, vol. I 
(1891-1895), Viana, Typographia de André J. Pereira & Filho, 1895, p. 73; 

3 “Os frades Observantes entraram em Portugal em 1392 através das figuras de Frei Árias, Frei 
Gonçalo Marinho da família dos Condes de Altamira e por Frei Pedro Dias, todos religiosos de 
Galiza, que fundaram um convento junto a Viana do Castelo, num lugar solitário rodeado de 
arvoredo propicio à vida contemplativa.” Medinas, Victor Joaquim Fialho - A Arquitectura Capucha 
da Província da Piedade, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa, 1994, Tese de Doutoramento, p.15; 

4 “E’ este convento o primeiro que houve na villa de Vianna, conforme um letreiro que está em 
um painel dependurado no claustro (de São Francisco do Monte) que diz foi o primeiro (...)” Roza, 
Domingos P. G. - Descripção de S.Francisco de Vianna chamado algum dia de Mirtolo, em “Jornal 
de Viana”, Viana Do Castelo, nº272, 13 de Junho de 1889; 

5 A Real Província da Conceição foi fundada em 1705, tornado-se a décima terceira congregação 
franciscana em Portugal. A província tinha a seu cargo uma vasta dimensão do território do qual 
fazia parte o Minho, Lisboa, parte de Trás-de-Montes, Beira Alta, assim como, Beira Litoral;
 
6 Medinas, Victor Joaquim Fialho - A Arquitectura Capucha da Província da Piedade, Lisboa, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, (1994), p.7;
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Divisão entre franciscanos claustrais e observantes
1431

Província de Portugal
Claustrais

(1250 - 1568)

Província de Portugal
 Observantes
(1368 - 1834)

Província de Portugal
(1532 - 1834)

Província dos Algarves
(1532 - 1834)

Franciscanos Recoletos
(1456 - 1834)

Província da Arrábida
(1542 - 1834)

Província da Piedade
(1517 - 1834)

Franciscano Capuchos
(1525 - 1834)

Província da Soledade
(1668 - 1834)

Província da Santo António
(1565 - 1834)

Real Província da Conceição
(1705 - 1834)

Província de Portugal
1384

Custódia de Évora

Custódia de LisboaCustódia de Coimbra

Custódia de Portugal
1233

Província de Santiago 

Custódia de Lisboa

1330

1272

01. Esquema explicativo das Ordens Religiosas em Portugal;
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 Tendo um papel reformista na igreja, a ordem procurava viver em contacto 
com as comunidades, privilegiando a sua relação com os mais desfavorecidos e 
doentes. Como consequência, a sua ocupação começou por ser de implantação 
mais ocasional e em conventos de modos mais simples e dimensões contidas, 
evoluindo para construções de maiores dimensões em locais estratégicos das 
cidades, para permitir um maior contacto com a população (Medinas, 1994, p.7).
 Apesar da aprovação da ordem, foi apenas em 1223 com a sua propagação 
por toda a Itália que passou a existir a necessidade de criação de uma hierarquia 
religiosa e da adopção de uma vida comunitária, originando a Regra, que viria a 
ser dirigida por um Ministro Geral e aprovada pelo Papa Honório III (Figueiredo, 
2008, p.13). O crescimento da ordem e a sua expansão, viriam também a demarcar 
a necessidade de estabelecer um novo método de gestão e hierarquia, criam- se 
assim as Províncias dirigidas através de ministros, posteriormente, organizadas 
por Custódias.

 Em Portugal, o movimento franciscano estabelece-se no século XIII com 
a fundação dos primeiros conventos franciscanos7 em Guimarães, Alenquer 
e Coimbra em 1217 e, mais tarde, em Évora (1224) e Leiria (1233) (Figueiredo, 
2008, p.13). A sua localização nos centros urbanos permitiu, assim, a subsistência 
dos frades através de ofertas alimentares e monetárias. Os franciscanos são, 
porém, desde o princípio recebidos com hostilidade, não só pelo clero secular, 
mas também, por religiosos pertencentes a outras ordens devido aos seus novos 
ideais e normas comunitárias (Almeida, 1967, vol.I, p.136), inibindo-os de receber 
oferendas e recorrer à mendicância. Este período viria a estabelecer-se até ao 
século XV, quando os franciscanos alcançaram prestígio, passando a ser aceites 
pelas diferentes classes. Para isso, seriam necessárias diversas intervenções papais 
no período entre 1233-1273, dando-se destaque à intervenção inicial do Papa 
Gregório, em 1233, ao remeter bulas a diferentes bispados para “que não fossem 
molestados aqueles religiosos”8 e ainda, ao bispo e cabido do Porto, de modo a 
que os franciscanos pudessem prosseguir com a construção do convento9 que 
estava em curso nessa mesma cidade (Medinas, 1994, p.10).
 Em 1217, Nicolau II procede à transferência de Frei João, para a Sé 
da Guarda e de Frei Telo, Ministro da Ordem em Castela, para a Sé de Braga, 
ambos franciscanos (Medinas, 1994, p.12), o que viria a permitir um aumento 
da sua influência na comunidade e, consequentemente, tornar a população e a 
comunidade monarca e nobre devotos à Ordem Franciscana e aos seus ideais.

O Movimento Observante em Portugal

 No século XIV, o crescimento e multiplicação da comunidade em Portugal 
prospera levando a uma vontade de separação das Custódias de Portugal - 
Lisboa, Évora e Coimbra - da regência da Província de Santiago. Instaura-se 
assim um período de conflicto entre portugueses e castelhanos, dado o desejo 
da comunidade portuguesa estabelecer-se como uma província particular. Em 
consequência, em 1384 o Ministro da Província de Santiago que começou 
por estabelecer o governo das custódias de Portugal de modo independente, 
determinou a instauração da Província de Portugal (Almeida, 1967, Vol.I, p.332). 
7 “É muito antiga, mas não isenta de dúvidas, a tradição que dá como fundado em Bragança, 
em 1214, pelo próprio S. Francisco, o primeiro convento de franciscanos em Portugal.” , Almeida, 
Fortunato de - História da Igreja em Portugal, Porto, Portucalense Editora, 1967, Volume I, p.136; 

8 Idem, p. 137; 

9 “Apesar das várias recomendações papais, os franciscanos encontraram os seus intentos 
contrariados, como no Porto onde através do Bispo desta cidade, viram dificultada a construção 
do convento situado no lugar de Redondela. Aquele juntamente com o Deão, mandou saquea-lo 
levando o que de melhor havia e incendiou o resto.”, Idem, ibidem;

Secular, Latim saecularis, 
-e, que ou quem não está 
sujeito a nenhuma ordem 
religiosa, Disponível 
em:https://dicionario.
priberam.org/secular, 
Consultado em: Maio, 
2020;



A expansão das províncias trouxe consigo novos valores e adaptações às normas 
de São Francisco resultantes de “várias prerrogativas papais, isentando-os de 
certos pormenores da Regra (...) renunciando à pureza franciscana.”10 

 Somos assim confrontados, no final do século XIV, por uma reforma 
que gerou a divisão da comunidade religiosa: por um lado, os franciscanos 
observantes, defensores da regra de São Francisco, tal como esta tinha sido 
estabelecida; e, por outro, os claustrais ou conventuais que defendiam uma 
adaptação da regra aos tempos.
 A observância surgiria em Itália, “postulando uma observância integral 
da regra pela prática da austeridade e da pobreza no viver quotidiano e até nos 
edifícios (...)”11, através da oração e pregação popular. Os frades observantes, 
que em 1407 se viam sujeitos ao governo da Província dos Claustrais, pediram 
a concessão de um vigário para a governação da própria ordem12. Em 1446, 
apesar de algumas oposições, é assim decretado por Eugénio IV, que os vigários 
pudessem ser eleitos pelos próprios observantes, independentemente da própria 
jurisdição do Ministro Claustral, tornando-se assim autónomos relativamente 
aos franciscanos conventuais. Esta situação foi mais tarde invertida, quando em 
1517, Leão X torna os clausurais dependentes dos observantes e do seu Ministro 
Geral, sucessor de S. Francisco13, dando origem a uma divisão da ordem em 
duas - a dos Frades Menores da Regular Observância e a dos Frades Menores 
Conventuais.14 Resultante dos observantes em 1456, teríamos ainda a origem dos 
recoletos, submetendo-se à “mais estreita observância da regra seráfica (strictioris 
observantiae)”15 através do recolhimento.
 Os séculos XV e XVI são demarcados por um período de reforma, não 
só dos princípios seguidos pela igreja, mas também, dos seus ensinamentos e 
modos de vida. O Concílio de Trento16 (1545-1563) procura assim dar resposta 
a uma reforma protestante que dividiria a comunidade católica, obrigando a um 
esforço político e teológico de reorganização católica e das suas doutrinas. Como 
resultado, assistimos no século XVI ao aparecimento de novos movimentos como 
o defendido pelos frades descalços, defensores de uma reforma severa, e que 
se opunham ao adotado pelos frades não descalços. Passam ainda a existir duas 
reformas no movimento franciscano, nomeadamente a dos discípulos de São Pedro 
de Alcântara e a dos capuchos ou estreita observância. (Medinas, 1994, p.23-24).
10 Idem, ibidem; 

11 Vasconcelos e Sousa, Bernardo et al - Ordens religiosas em Portugal : das origens a Trento : guia 
histórico / dir. Bernardo Vasconcelos e Sousa. - Lisboa : Livros Horizonte, 2006, p.257; 

12 “Perante o crescimento e a popularidade atingida pelos observantes, os conventuais solicitaram 
e obtiveram do Papa Martinho V, em 1430, no Capítulo Geral de Assis, a extinção dos vigários 
provinciais, originando um retrocesso significativo, regressando à dependência primitiva.”, 
Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, Lisboa, Faculdade de Letras, Universidade de 
Lisboa, 2008, Tese de Doutoramento, p.16; 

13 Em 1568, extinguem-se os Claustrais ou Conventuais, idem, p.18; 

14 “Na sequência desta decisão (divisão da ordem), também em Portugal, e nesse mesmo ano, 
surgiram duas províncias: a Província de Portugal da Regular Observância (...) e a Província de 
Portugal dos Conventuais ou dos Claustrais (...)”, Vasconcelos e Sousa, Bernardo et al - Ordens 
religiosas em Portugal : das origens a Trento : guia histórico, (2006), p.258;
 
15 Almeida, Fortunato de - História da Igreja em Portugal, (1967), p.334;

16 “Sucedeu no papado após a morte de Júlio II, Leão X (...) Este Médicis presindindo ao Concilio 
de Latrão (1512-1517) acabou não definindo os ideais de reforma da igreja católica. Apesar da 
vontade em restabelecer a disciplina eclesiástica de Adriano VI, foi Clemente VII, outro Médicis 
que assistiu ao saque de Roma pelas tropas Imperiais, quem vai convocar um Concilio (...) Aquele 
foi convocado em 1536, mas só em 1545 é aberto e declarado na cidade Trento.”, Medinas, Victor 
Joaquim Fialho - A Arquitectura Capucha da Província da Piedade (1994), p.23;
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25
 A reforma capucha é criada por João de Guadalupe, frade franciscano da 
Província de Castela, em 1498, quando este solicita ao papa “que lhe deixasse 
observar à letra a regra franciscana.”17. Apesar de João de Guadalupe ser o 
fundador da nova regra, que procurava instituir-se de um modo mais rígido do 
que a regra observante, é apenas em 1525 através de Matteo Baschi que a ordem 
é apresentada e aprovada por Clemente VII (Figueiredo, 2008, p.18). O objectivo 
do fundador da ordem autónoma dos capuchos passaria também pela criação 
da reforma em Granada, que tinha sido reconquistada aos mouros, e onde 
pretendia convertê-los à religião católica (Medinas, 1994, p.25). Tendo construído 
diversos conventos, não só em Espanha mas também em Portugal18, os frades 
capuchos passam a instalar-se num momento inicial em zonas periféricas da 
cidade, procurando o isolamento e distanciamento da população e, mais tarde, 
optando novamente pelos centros urbanos, de modo a estabelecer contacto com 
a comunidade, como já defendido inicialmente através da Ordem Franciscana. 
(Figueiredo, 2008, p.19). Este reposicionamento tornar-se-ia pertinente, tendo 
em conta o Concílio de Trento onde seria abordada a necessidade de reforçar o 
papel das ordens religiosas na luta contra a heresia, levando os frades menores 
capuchos a procurar aproximar-se da comunidade, tornando-se mais activos e 
dedicados à pregação, confissão e missionação19.
 
 A exigência e grande quantidade de conventos suscitou a necessidade de 
uma divisão do território português que passaria a ser gerido através de diferentes 
Províncias - a Província da Piedade (1517) com origem na Custódia da Piedade; 
a Província de Portugal e a do Algarve (1532) por ordem de D.João III num 
momento em que a Província observante já contava com vinte e sete conventos 
e sete mosteiros; a Província da Arrábida (1560) fundada a partir da Custódia 
de Santa Maria de Arrábida e a Província de Santo António (1565) resultante do 
estatuto de Custódia de Santo António (Medinas, 1994, p.30-31). Posteriormente, 
a dificuldade de administração do território da Província da Piedade motivou a 
necessidade de divisão da mesma, passando a existir a Província da Soledade 
(1673) e, mais tarde, a Real Província da Conceição (1705).
 A divisão permitiu não só uma melhor gestão do território mas, também, 
a criação de diferentes estatutos adaptados às diferentes províncias. As províncias 
viriam, assim, a estabelecer normas pelo qual os conventos se deveriam reger, 
passando, desta forma, a existir uma maior regularidade e regra nos conventos 
que foram posteriormente construídos.

17 Idem, p.24; 

18 Foi concedido a Frei João de Guadalupe o poder de um providencial, o que lhe permitia 
escolher os seus próprios noviços, tendo ainda o poder de, após apresentação ao Ministro Geral, 
construir eremitérios, ermidas, oratórios ou conventos em Granada, Espanha ou outro país que lhe 
oferecesse ou solicitasse a construção de um edifício religioso, Idem, p. 25-26;

19 Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, Património Arquitectónico — Geral, Lisboa, IHRU, IGESPAR, 2010 (Kits património, 
nº 5, versão 1.0), p.11;
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02. Viana do Castelo,
imagem aérea, Google Earth, Abril 2020;

03. Implantação do Convento de São Francisco do Monte na paisagem
imagem aérea, Google Earth, Abril 2020;
04. Imagem aérea  do convento

fotografia  da autoria de  Arménio Belo e  Nuno Ribeiro;



27
O Convento de São Francisco do Monte em Viana do Castelo

Implantação e fundação

 O Convento de São Francisco do Monte, fundado em 1392, foi 
construído na encosta leste da Serra de Santa Luzia, na Abelheira em Viana 
do Castelo, começando por se estabelecer num lugar diferente da sua actual 
implantação nas proximidades de uma fonte denominada de Ligo20. Apesar de 
não existir referência exacta da localização da fonte, colocamos a hipótese da 
sua implantação inicial a uma cota mais baixa do que a actual, onde se construíu 
um pequeno oratório, constituído por uma capela e uma cela (Figueiredo, 2008, 
p.33). Ainda através da Crónica temos notícia da mudança da sua localização:

 “porém no meyo do mesmo monte tratarão de edificar outro 
Convento, devendo ao povo a doação de huma grande parte daqueles valdios, 
proporcionados pela aspereza,e pelo destrico para conservarem os Religiosos as 
lenhas, de que aquellas terras padecem muitas faltas.”21 

 A implantação do novo convento justifica-se, assim, devido a uma primeira 
implantação demasiado exposta, tendo posteriormente sido construído no 
actual terreno, lugar mais apropriado ao isolamento devido à sua maior altitude 
e envolvente mais protegida. Além da sua implantação recolhida, o espaço 
conventual beneficiava da sua proximidade com a água - proveniente de uma 
linha de água nas proximidades do convento a desaguar na ribeira de Fornelos - 
assegurando a subsistência da comunidade religiosa e permitindo a manutenção 
de solos férteis capazes de assegurar a auto-suficiência dos frades.
 Em contrapartida, esta implantação apresenta também algumas 
dificuldades para a implantação e orientação do edifício, sendo necessária a 
adaptação da volumetria e das dependências do convento à topografia. Constrói-
se assim conforme a regra capucha ordena, um edifício de volumetria e planimetria 
simples, apesar das alterações na estrutura que se foram desenvolvendo entre os 
séculos XVI e XVII e que se distanciaram desta mesma simplicidade e ‘pobreza’ 
capucha. Não obstante, as últimas intervenções no Convento de São Francisco 
do Monte procuraram adaptar-se, novamente, às normas da Real Província da 
Conceição22 mas sem êxito. 

20 “e logo determinaraõ fazer Convento meya legoa da povoação para a parte do Norte, onde 
acharaõ huma fonte chamada do Ligo, em cujas aguas, como em crystallino espelho, vião os 
passageiros huma tacita profecia, de que aquelle lugar o destinava o Ceo para morada dos Servos 
de Deos (...)”, Deos, Martinho do amor de - Escola de Penitencia (... ) Chronica da Santa Provincia 
de S. Antonio de Portugal de mais exemplar, e observante, estreita (...)Lisboa Ocidental, Gabram, 
1740, p.101, Disponível em: https://books.google.ptbooksid=dhEg0rgK0QsC&printsec= frontco-
ver&hl=ptPT&source=gbs_ge_summary_r&cad= 0#v=onepage&q=ligo&f=false, Consultado em: 
Maio, 2020;

21 Idem, ibidem;

22 Com o aumento de conventos e a necessidade do crescimento dos mesmos, procurou-se 
através das normas da Província manter a regra capucha, não se querendo perder com as novas 
intervenções a simplicidade e funcionalidade que a ordem defendia;
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05. Portal de entrada no convento
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património 

 Arquitectónico, Forte de Sacavém;



29
 A propósito das reformas do Convento de São Francisco do Monte na 
segunda metade do século XVII refere-se:

 “Sahio certo o meu temor, e aconteceo o que muito receava; pois ao 
tempo que corre esta segunda impressão, com a nova reedificação, que se 
continuou em todo o Convento, se mudou, e variou tudo de fórma, que parece 
o desfigurou daquella santidade, que respiravão as suas antigas paredes, e 
inculcavão a humildade, e rusticidade dos pobres edifícios, que como brazões 
da santa pobreza brilhavão mais que os finos jaspes dos maiores Palacios, e 
edificavão, e compungião os corações dos que attendião ao espirito Apostolico 
de santos, e perfeitissimos Varões, verdadeiros filhos do Serafico Patriarca, que 
não admittião em suas obras os primores, e perfeições dos sabios arquitectos, 
que tanto deslustrão, e escurecem na santa pobreza o seu maior esplendor (...) 
Bem nos receamos que nas obras destas novas reedificações não se attendesse à 
conservação desta preciosa joia da pobreza Serafica”23 

 O edifício conventual, não esquecendo a rigidez da regra e do modo 
capucho, necessita de responder às características próprias do lugar - tais como 
a topografia do terreno, a relação com a cerca, a orientação das dependências e 
dos percursos, o posicionamento da rede hidrográfica, etc. - criando excepções 
e uma individualidade do edifício perante a regra. Neste caso, o lugar escolhido 
para implantação do convento, vertente do monte de Santa Luzia, obriga a uma 
adaptação da volumetria ao lugar, encaixando-se no terreno e integrando-se na 
topografia irregular e de grande inclinação. O convento capucho de fundação 
medieval é, assim, acedido através de um terreiro onde encontramos o volume 
da igreja de planta longitudinal, anexo às dependências a norte, organizadas em 
redor do claustro.

O Convento - percurso e caracterização do espaço

 O actual estado de conservação do Convento de São Francisco do 
Monte dificulta a compreensão da estrutura conventual na sua íntegra, não só 
devido ao avançado estado de ruína, mas também, devido à falta de vestígios 
do segundo piso do convento que a dado momento ruiu. Deste modo, interessa 
compreender, através do percurso, o convento e as suas dependências, não 
esquecendo a relação presente entre o uso do edifício e a ruína de hoje, capaz 
de sugerir novos programas, formas e interpretações. É ainda relevante fazer 
uma aproximação ao que o convento poderá ter sido, interpretando para isso as 
transformações realizadas ao longo dos séculos no edifício, e que nos chegam 
através de algumas fontes bibliográficas, para que se possa compreender de uma 
forma integral o conjunto edificado. Para isso, procuramos construir um retrato do 
convento através de descrições, fotografias e ainda da interpretação da própria 
ruína, criando-se as fundações necessárias para uma intervenção consciente e 
atenta ao lugar.

 

23 Jesus, Fr. Pedro de Maria José - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), 2.a ed., Lisboa, Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1760, p.555 - 565 apud Figueiredo, 
Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: análise, histórica, 
tipológica, artística e iconográfica, Lisboa, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2008, Tese 
de Doutoramento, doc.101;
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06. Planta do Convento de São Francisco do Monte, piso 0, escala 1/500;
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07. Cruzeiro que demarca o acesso ao convento
fotografia cedida pelo arquitecto Fernando Matos; 

08. Galilé, Capela do Senhor dos Passos
fotografia da autora, 2019;

09. Terreiro do convento 
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património 

 Arquitectónico, Forte de Sacavém;

7.1
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 Localizado no início da via ascendente encontramos hoje vestígios do 
início do muro que delimita o perímetro da cerca e que nos dá sinal do início do 
percurso até ao convento. O percurso conduz-nos até ao terreiro de entrada no 
edifício conventual. A meio do percurso, na referida via ascendente, avistamos no 
seu alinhamento um cruzeiro em cantaria assente numa plataforma quadrangular 
com quatro degraus, “que no pé faz hum como atrio ao lado da mesma 
calçada, donde se vê grande parte da Villa, e do mar, com cuja vista se recreão 
os romeiros”.24 O cruzeiro, de coluna cilíndrica e ostentando o símbolo da cruz, 
demarca o percurso que nos levaria depois a um outro cruzeiro situado no terreiro, 
e que actualmente já não se encontra no local25. Terminando a calçada, somos 
confrontados com o portal de entrada, constituído por duas colunas dóricas. O 
portal, de volta perfeita e rematado por cornijas, contém no seu topo três figuras - 
São Francisco ao centro, São Pedro de Alcântara e Santo António lateralmente, os 
últimos acrescentados mais tarde no século XVIII (Figueiredo, 2008, p.138), e que 
assinalam o terreiro de entrada para o edifício conventual. 
 
 Os muros que nos conduzem até ao Convento não nos permitem vislumbrar 
o edifício ao longo do percurso. O terreiro murado de planta rectangular irregular 
é então o primeiro momento com que temos contacto com o edifício, sendo 
confrontados com o convento a norte e três capelas, duas a sul, inseridas num 
muro que delimita o recinto da vegetação, e a última, anexa à fachada principal. A 
primeira capela, localizada a sul, é dedicada a Santa Maria Madalena; a segunda, 
fundada por António Pereira Cunha, a São Pedro de Alcântara, ambas de planta 
longitudinal, sendo a segunda de maiores dimensões. A entrada nas capelas é 
feita através de um portal com arco de volta perfeita, assente em pilastras toscanas, 
que deixa ver o local onde antes existiria uma cobertura em abobadilha de tijolo 
(Figueiredo, 2008, p.141). Localizado no lado oposto encontramos um oratório 
dedicado ao Nosso Senhor da Prisão e que ainda conserva a cobertura de duas 
águas, e a fachada rematada em empena.

 O terreiro conduz-nos à galilé de dois pisos com entrada através de três 
arcos de volta perfeita e que, contrariamente à dominância do acesso axial, se 
posiciona perpendicularmente à igreja, sendo uma solução única que se adapta 
às condições do lugar, nomeadamente ao “forte declive do terreno e à existência 
de um monte bastante abrupto fronteiro à fachada Noroeste do templo”.26 Uma 
outra característica importante deste espaço são as variações de cota entre o 
terreiro e a igreja e, ainda, a mata e o piso superior através de uma escada lateral. 
Neste espaço é ainda possível encontrar um pequeno nicho onde se localiza a 
capela do Senhor dos Passos que é antecedida por alguns degraus. 
 

24Jesus, Fr. Pedro de Maria José - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), 
2.a ed., Lisboa, Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1760, p.555 apud Figueiredo, Ana Paula 
Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, 
artística e iconográfica, Lisboa, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2008, Tese de Douto-
ramento, doc.101;

25 O cruzeiro, classificado pela DGEM em 1950, situado no terreiro do Convento desapareceu 
após o mesmo ser destruído devido à queda de um eucalipto em Maio de 1979;

26 Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), p.153;
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10. Detalhes do portal de entrada na igreja
fotografia cedida pelo arquitecto Fernando Matos;

11. Interior da galilé
fotografia da autora, 2019; 

12. Portaria
fotografia da autora, 2019;
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 Apesar da transformação27 mais recente ter sido realizada em 1758, temos 
registo de uma intervenção anterior:
 
 “A porta principal da Igreja fica no fim deste terreiro no lado de hum alpendre 
cuberto, que toma toda a largura do mesmo terreiro, e quasi no principio delle fica 
a Portaria do Convento com outro alpendre. Todos estes edificios ainda mostravão 
santidade, e huma devota humildade, porque a sua arquitectura ainda foi no 
dourado tempo, em que as obras se regulavão pelas linhas da santa pobreza”28 

 Deste modo, compreende-se inicialmente a existência de dois alpendres: 
um para assinalar o momento de entrada na igreja e um outro a demarcar a 
entrada na portaria, que se aproximaria do carácter sóbrio e pobre do modo 
capucho29 que se foi perdendo com as diferentes intervenções.

 A portaria, que actualmente se localiza anexa à segunda sala do capítulo 
e à biblioteca que se encontrava no primeiro piso, estabelece-se através de um 
volume de apenas um piso próximo da entrada no terreiro. Tal como a galilé, 
também o acesso à portaria se diferencia pela sua localização particular, neste 
caso, por se estabelecer na fachada posterior da igreja, o que não se verifica nos 
conventos da Província da Conceição, onde o acesso à portaria é feito através da 
galilé. A sua posição excepcional justifica-se “por razões topográficas do terreno” e, 
por isso, “a reconstrução setecentista se viu obrigada a mantê-la no local primitivo, 
junto à fachada posterior, com acesso directo à Via Sacra”.30 Apesar da portaria 
permanecer numa localização invulgar, pressupomos assim uma implantação 
original divergente, situando-se originalmente anexa à parede nascente da 
capela-mor, tendo com a sua transformação deixado de transmitir uma imagem 
simples, representativa dos valores da comunidade franciscana:

 “A Portaria do Convento, que tanto edificava com o seu tosco alpendre 
aos que a ella chegavão, se admira agora de huma, e outra parte, dentro, e fóra 
fabricada com tanto primor, que de todo extinguio a santa memoria do primeiro 
edificio. Foi empenho do Padroeiro do Convento, e tambem de seu irmão 
o Chanceller da Bahia o Desembargador Thomaz Rubin, que mandou huma 
avultada esmola para esta obra.“31

 

27 “Era 1758. Todo o edificio do frontespicio se firmou em trez arcos, que dão entrada ao alpendre, 
por onde se vai para a Igreja. O nicho sobre a sua porta, em que antes se venerava a devota 
imagem, que deixamos dito, do Serafico Patriarca, cubrio, e occultou de todo o estuque, com que 
se formoseou e adornou o tecto do dito alpendre (...)”, José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica 
da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, 
Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: análise, histórica, 
tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;

28 Idem, ibidem;

29 “O humilde alpendre, que estava à porta da Igreja, e que tambem no adro fazia figura como 
hum dos principaes padrões dos primitivos edificios do Convento, que muito edificavão os 
corações piedosos, e devotos, se elevou a humas casas com visos de Palacios, pelas admiraveis 
armas coroadas, que ornão o seu frontispicio, assim pela sua grandeza, como pela perfeição, com 
que estão fabricadas”, Idem, ibidem;

30 Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), p.168;

31 José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real 
Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;
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14. Vista para a capela-mor
fotografia da autora, 2019;

15. Arco de volta perfeita lateral
fotografia da autora, 2019;
16. Interior da igreja

 fotografia da autora, 2019;
17. Interior da igreja com vestígios da estrutura da cobertura, 

fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico, Forte de Sacavém; 

18. Postal com vista para a capela-mor 
fotografia cedida por Pedro Teixeira Morais;
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13. Planta da galilé e da igreja do convento, esquema da geometria, escala 1/150;
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 A igreja é acedida através de um portal constituído por pilastras laterais 
com remate em entablamento e frontão de lanços32. Actualmente já sem 
cobertura, é perceptível, através do estudo da geometria do espaço, a utilização 
do comprimento da capela-mor como base para a construção da igreja, tendo a 
nave o dobro do seu comprimento. Em termos volumétricos, ambos os volumes 
se distinguem, facto perceptível também através da fachada. A nave erguendo-
se através de um volume mais alto e, por outro lado, a capela-mor, mais baixa 
e de dimensões mais estreitas; ambos os espaços também demarcados por 
uma cobertura diferenciada, o primeiro executado numa cobertura em falsa 
abóboda de madeira33 e o segundo, com a mesma cobertura mas com caixotões 
pintados34 de modo a conceder um tratamento mais cuidado e elaborado. A 
estabelecer a divisão entre a nave e a capela-mor encontramos um arco triunfal 
de volta perfeita assente sobre pilastras toscanas, onde existiriam pinturas murais 
a formar cartelas, figuras híbridas a sustentar açafates e elementos fitomórficos e 
concheados mas que, no entanto, desapareceram35, tal como o degrau que criaria 
uma separação mais evidente entre ambos os espaços. A igreja com orientação 
a nascente apresenta no lado do Evangelho duas janelas fingidas rectangulares, 
um arcosólio em arco apontado, e dois confessionários embutidos no vão da 
parede. Em ambos os lados da igreja, observamos ainda quatro arcos de volta 
perfeita com pouca profundidade assentes em pilastras toscanas e que contêm 
também alguns vestígios de pinturas murais.

 A igreja dá notícia de diversas alterações na estrutura ao longo dos 
séculos, reconhecemos, porém, que desde a sua primeira implantação que a 
igreja e a capela-mor mantém-se na mesma posição. Apesar de não existir sinal 
da igreja primitiva, temos conhecimento de uma primeira fase de construção da 
qual não restaram vestígios a não ser “um cruzeiro gótico hoje irremediavelmente 
destruído e a cachorrada borgonhesa da capela- mor”36. Em 1554, fica o registo 
de uma grande intervenção na igreja primitiva, assim como no convento, tendo 
com esta reedificação o espaço do convento “crescido a dois níveis de estrutura - 
vertical e horizontal”37. Ainda no mesmo século, em 1590, “na igreja se deveria ter 
feito o coro alto que antes era na capela-mor”38.
 

32 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Monte, 
Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/
sipa.aspx?id=3492, Disponível em: Março, 2020;

33 Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), p.131;

34 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Monte, 
Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/
sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Março, 2020;

35 Idem, ibidem;

36 Golçalves, 1959, p.138 apud Abreu, Alberto Antunes de, 1987-88, Dois Anos de Pesquisa em 
Arqueologia Medieval e Moderna, Câmara Municipal de Viana do Castelo: Viana do Castelo, 1991, 
p.142;

37 Abreu, Alberto Antunes de; Arezes, Maria Manuela F.; Lopes, José da Cruz - A importância 
arqueológica do convento arruinado de S. Francisco do Monte em Viana do Castelo. Actas do 
Colóquio Manuel de Boaventura - 1985 Arqueologia, Esposende, p.155;

38 Idem, ibidem;



LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA

19. Via sacra, vista da segunda sala do capítulo
fotografia da autora, 2019;

20. Via Sacra, vista do claustro
 fotografia da autora, 2019;

21. Escada das matinas
 fotografia da autora, 2019;

22. Claustro
fotografia da autora, 2019; 
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 O século XVIII assinala, assim, o último período de obras no convento 
de São Francisco do Monte39. Em 1736 destaca-se a intervenção de grande 
dimensão que remodelou a igreja quase na sua totalidade40 “com a feitura do 
corpo da igreja a fundamentis excepto a parede do adro, que se encontrava em 
relativo bom estado, executando-se a cobertura em falsa abóbada de madeira”.41

 
 Através da igreja, temos acesso ao espaço da via sacra, dependência de 
pequenas dimensões onde se realiza a transição entre diferentes momentos do 
convento - a capela-mor, o claustro e a sacristia. Constituindo-se no convento 
de São Francisco do Monte como um pequeno corredor, o espaço que se 
define também como local de penitência e reflexão, contém ainda as escada 
das matinas42, que permitiam um acesso mais facilitado dos dormitórios à igreja. 
Anexa a esta divisão, encontra-se a sacristia, local cingido ao armazenamento 
de diferentes objectos como as alfaias litúrgias, as relíquias, assim como outros 
materiais utilizados pelos religiosos, tratando-se ainda de um espaço utilizado 
para a preparação dos padres antes de celebrações religiosas. Através das 
descrições do convento temos informação da sua intervenção, provavelmente 
entre o século XVII e XVIII, época em que dão início às obras que viriam a quebrar 
a simplicidade e pobreza capucha.

 “A Sacristia tinha a singularidade de que não havendo nella cousa, que 
não se conformasse com a santa pobreza, parecia hum brinco della pela graciosa 
arquitectura da sua pequenez (...) Bem nos receamos que nas obras destas novas 
reedificações não se attendesse à conservação desta preciosa joia da pobreza 
Serafica (...)”43

 O espaço contêm ainda um nicho e uma cartela lobulada a assinalar a 
porta de acesso que antecede a casa do lavabo, como acontecia na maioria das 
estruturas conventuais e monásticas44. 

 A ligação entre os várias espaços é feita através do claustro, lugar de 
grande importância na vida conventual, para onde as várias dependências se 
abrem. Apesar de ser um elemento central da zona regral e se caracterizar por ser 
um espaço de transição e união do edifício conventual, o claustro assume também 
uma autonomia programática muito própria e que se traduz arquitectonicamente. 

39 “Em 1750, teve este convento o seu primeiro padroeiro - Sebastião Pinto Rubim Soto-Maior, 
morgado da Quinta de Val de Fores (na Meadela), o qual para requalificação de todo o convento 
contribuiu com 800 mil reis e fez uma doação perpétua de 20 mil reis, acrescidos de vinho e 
azeite”, Abreu, Alberto Antunes de; Arezes, Maria Manuela F.; Lopes, José da Cruz - A importância 
arqueológica do convento arruinado de S. Francisco do Monte em Viana do Castelo, (1985), p.155;

40 Em 1736, foram doados 430$000 por Francisco da Rocha Pereira e 80$000 doados pelos 
Conventos de Viana e Ponte de Lima para a intervenção na igreja de São Francisco do Monte;

41 Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), p.131;

42 “(...) permitia um acesso mais rápido e mais confortável aos religiosos quando necessitavam de 
descer à igreja para rezarem as matinas, que eram oficiadas à meia-noite. Divide-se em três lanços 
(...)”, Medinas, Victor Joaquim Fialho - A Arquitectura Capucha da Província da Piedade (1994), p.74;

43 José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real 
Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;

44 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Monte, 
Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/
sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Março, 2020;



LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA

23. Claustro, ala norte paralela à igreja
 fotografia da autora, 2019;

24. De Profundis, vestígios do lavabo e de bancos em pedra
 fotografia da autora, 2019;

25. Claustro ainda com estrutura do segundo piso visível
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
26. Oficinas

 fotografia da autora, 2019; 
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 Caracterizado por ser um espaço de clausura interior, o claustro estabelece 
uma forte relação com o exterior, tendo no seu núcleo central jardins que mantêm 
a relação com a natureza presente e apelam à meditação e reflexão. Também 
o silêncio e a tranquilidade são características evidentes deste espaço, e que 
permitiam e convidavam os frades a caminhar, a repousar, ler e praticar outras 
actividade associadas à introspecção. O claustro de planta rectangular, construído 
em 155445, apresenta uma geometria de 12,7 por 13 metros, constituída em cada 
lado por quatro vãos arquitravados sustentados por cinco pilares de fuste liso e 
capitéis jónicos, onde assentam as guardas em cantaria do segundo piso. Na ala 
oeste encontramos a demarcação de uma passagem que permite estabelecer 
a ligação entre o interior do convento e o exterior do mesmo, assegurando um 
acesso directo ao pátio onde se localiza o tanque e, consequentemente, à cerca de 
dentro. Actualmente, o pavimento em lajeado de granito encontra-se desnivelado 
na ala sul e oeste, sendo porém ainda visíveis algumas pedras tumulares, dada a 
função cemiterial do claustro46. O primeiro piso teria uma cobertura em madeira 
e o segundo, onde se estabelecia a ligação aos dormitórios, ao coro alto, assim 
como, a uma capela mandada construir por João de Barros Lima47 (Figueiredo, 
2008, p.145), suportaria uma cobertura com forro em madeira através de um 
sistema em arquitrave, já não existente.

 Na ala este, localiza-se a cozinha e refeitório, anexos ao de profundis e à 
escada regral inscritos na ala norte. Os referidos espaços encontram-se associados 
de uma forma lógica e programática, afastando-se dos espaços espirituais devido 
à rotina das comunidades religiosas que assim o sugeria.

 “(As) Portas do claustro porque se entra para o Deprofundis, e dahy se sobe 
para os Dormitorios estejão ordinariamente fechadas, sem que nunca fiquem 
abertas em ocazião de comunidades, principalmente do refeitorio, tendo todos 
os Religiozos suas chaves, ou engenhos com que as possão abrir e fechar quando 
por ellas passarem.”48 

 A rotina consistia na reunião dos frades, após a última refeição, no de 
profundis “onde, durante meia-hora, se debatia um caso Moral findo o qual, subiam 
a escada regral até ao(s) dormitório(s).”49 O de profundis contêm ainda vestígios 
dos bancos de pedra e do lavabo que deveria anteceder o refeitório. Anexo a este 
espaço encontra-se a escada regral, em cantaria com um único lanço, lateral ao 
claustro e que nos estabeleceria um acesso directo aos dormitórios. Na mesma 
ala, com acesso a partir do de profundis, encontram-se dois compartimentos com 
uso indefinido, que nos permitem o acesso ao exterior, podendo corresponder 
às oficinas, espaço onde os frades praticavam os seus ofícios.
 
45 “No século XVI, mais concretamente em 1554, uma nova campanha teria erguido “um novo 
mosteiro sobre o antigo a expensas de Gonçalo Pereira Vilas Boas, fidalgo de Areosa” e desta fase 
dataria o claustro.” Abreu, Alberto Antunes de, 1987-88, Dois Anos de Pesquisa em Arqueologia 
Medieval e Moderna, (1991), p.142;

46 Acerca da intervenção no claustro com o crescimento da ala dos dormitórios: “Na presente 
occasião não teve grande differença o claustro, pois ficou com a mesma pequenez, que antes 
tinha. (...) a [imagem] da morte, cuja imagem de vulto estava collocada sobre a porta, que vem 
da Via Sacra para o dito claustro. No lanço delle, que serve de cemiterio aos Religiosos (...)” José, 
Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), (1760), 
p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da 
Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;

47 Reverendo da igreja de Santa Cristina da Meadela;

48 Decisões tomadas em Capítulo Geral ou Definitorial sobre a vivência dos frades e sobre o estatuto 
dos cenóbios, iniciado em 1751. DGAN/TT: Ordem dos Frades Menores, Província da Conceição, 
Nossa Senhora da Ínsua de Caminha, “Livro das Patentes e Actas Capitulares”, Livro 1, p.171;

49 Idem, p.171-172;
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27. Torre sineira,
  fotografia cedida por Pedro Teixeira Morais;

28. Lavabo e tanque da cozinha
 fotografia da autora, 2019;

29. Ala este, cozinha e refeitório que se tornaram uma única divisão 
dada a ruína da parede divisória

fotografia da autora, 2019;
30. Chaminé da cozinha

 fotografia da autora, 2019;
31. Púlpito de leitura do refeitório

 fotografia da autora, 2019; 
32. Segunda sala do capítulo

fotografia da autora, 2019; 
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 Compreendidos numa ala este do claustro, o refeitório e a cozinha 
localizam-se no prolongamento um do outro, não se situando na ala oposta à 
igreja, neste caso na ala norte, como normalmente adoptado. A cozinha contém 
ainda o lavabo e o tanque rectangular, mantendo-se o acesso directo ao exterior. 
A lareira, que teria um papel particularmente importante na cozinha, contém um 
forno embutido na parede e uma chaminé, em cantaria sustentada por um pilar 
no mesmo material, que se pronúncia na leitura do perfil da estrutura conventual. 
Através do de profundis temos acesso ao refeitório, sequência importante dada 
a existência do lavatório a anteceder o refeitório para as abluções. O espaço de 
planta rectangular e grandes dimensões, agora desprovido dos azulejos que 
forrariam as paredes50, mantém o púlpito de leitura com um assento e atril em 
cantaria na parede da fachada que ocupa uma posição mais central na estrutura 
do espaço.

 Ainda no piso térreo, na ala oposta, situa-se a sala do capítulo, lugar de 
reunião da comunidade, onde se realizava a eleição do guardião, ou abade, se 
discutia questões relacionadas com os aspectos da vida conventual, e ainda, 
onde a comunidade se reunia para a leitura solene de um capítulo - capitulum - 
da regra de São Francisco, e que deu origem à sua designação51. A dependência 
podia também ser utilizada para a confissão pública realizada em conjunto com 
a comunidade. Em São Francisco do Monte encontramos a sala do capítulo 
primitiva numa posição central do claustro na ala este, contendo uma entrada 
diferenciada e mais elaborada relativamente às restantes existentes no claustro, 
o que destaca a importância e posição hierárquica da sala. O espaço define-
se pela sua geometria rectangular, de 5,5 por 4,3 metros, e pelas duas janelas 
laterais, contendo ao centro uma estrutura retabular, por vezes com altar, e que 
se caracterizam como elementos recorrentes na sala do capítulo.  A segunda sala 
do capítulo localiza-se num espaço pouco usual, com acesso através da portaria 
e ligação à via sacra, mantendo o esquema de organização recorrente. A sua 
geometria sendo, porém, agora quadrangular com uma medida de 5,7 por 5,7 
metros e uma entrada demarcada por um um arco abatido.

 Localizado no espaço adjacente à sala capitular primitiva encontramos o 
campanário, local que assinalava a passagem do tempo à comunidade religiosa. 
A torre de planta quadrangular localiza-se na fachada posterior, contrariamente 
à solução frequentemente utilizada onde a torre se encontrava anexa à fachada 
principal. Apesar da vegetação que desfigura o volume da torre é ainda perceptível  
o remate em coruchéu campaniforme.
 

50 “(O) refeitório encontrava-se forrado a azulejo do tipo monocromo, aplicado num jogo de 
exanquetado branco e azul, de que apenas restam vestígios nas argamassas; no interior, uma 
pintura da “Última Ceia”, pago pelo coronel Sebastião da Cunha, sendo o espaço iluminado por 
candeeiros de latão.”, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São 
Francisco do Monte, Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/
site/app_pagesuser/sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Março, 2020;

51 A designação do local da sala do capítulo apenas surgiu no século XI, altura em que esta de-
pendência começou a ganhar uma maior importância no espaço monástico;

Ablução (latim ablutio, 
-onis), acto ou efeito de 
lavar ou de se lavar,
(religião) purificação 
por lavagem de uma 
parte do corpo in 
Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa, 
Disponível em: https://
dicionario.priberam.org/
ablu%C3%A7%C3%A3o, 
Consultado em Maio, 
2020;
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34. Volumetria da galilé, no piso 0, e hospedaria, no piso 1
fotografia da autora, 2019;

35. Alçado principal, onde o piso 1 corresponderia à livraria
fotografia da autora, 2019;

36. Volumetria da galilé e hospedaria
 fotografia cedida por Pedro Teixeira Morais;

37. Alçado principal ainda com o piso 1
 fotografia da autora, 2019; 33. Planta do Convento de São Francisco do Monte, piso 1, escala 1/500;
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1.Claustro 2.Ante-coro 3.Coro alto 4.Livraria 5.Dormitórios, correspondente à área assinalada a cor 
6.Hospedaria 
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 No piso superior, hoje já não existente, teríamos acesso aos dormitórios 
organizados através de corredores paralelos ao claustro, concluídos em 1759 por 
ordem de Frei Diogo da Purificação, onde existiria ainda uma capela dedicada 
à Senhora da Boa Morte52 e uma varanda a norte da ala nascente que permitia 
contemplar a paisagem conventual. Temos, no entanto, conhecimento de uma 
primeira implantação dos dormitórios no piso térreo no lugar onde se situa hoje 
o refeitório53. A referência ao primeiro dormitório sugere uma dimensão humilde, 

“quasi terreo e acanhado sobremaneira”54, sendo necessário o seu aumento 
com a construção de vinte celas, posteriormente localizadas no piso superior e 
possíveis “porque na reforma de 1584 se levantou todo o convento, por expensas 
dos nobres bemfeitores Gonçalo Ferreira Villas Boas e mulher, instituidores do 
morgado e capella de Nossa Senhora da Boa Viagem, na freguesia de Areosa ”.55

 “O Convento fica com vinte cellas, com huma sufficiente casa de livraria, 
(que o já louvado Provincial Frei Simão da Assumpção tem provido de bons, e 
muitos livros com grande disvelo, e cuidado), hospedaria, e com todas as mais 
casas, e officinas necessarias à boa regularidade de hum Convento.”56

 Em 1759 são, portanto, também concluídas as obras da livraria, hospedaria 
e oficinas. Apesar de termos conhecimento da existência da livraria e da 
hospedaria, não temos referências acerca da sua localização exacta dentro do 
Convento de São Francisco, sugerindo-se através da leitura das suas descrições e 
dos estatutos a sua possível implantação. Compreende-se, assim, através da leitura 
dos estatutos, a possível localização das “duas casas lançadas fora da quadra do 
dormitório, huma para livraria e outra para hospedaria com vinte palmos de largura 
sendo o comprimento o da quadra”57. A livraria, lugar onde os frades procediam 
às leituras individuais e em conjunto, poderia deste modo surgir dentro ou fora 
da quadra dos dormitórios. Neste caso, propõe-se a sua localização no primeiro 
piso do volume da segunda sala do capítulo, existindo registo fotográfico de 
duas janelas rectilíneas que permitiriam a entrada de luz no espaço, e sendo a 
mesma anteriormente antecedida por escadas. A hospedaria, espaço importante 
dada a sua função de receber e albergar visitantes como peregrinos, pobres ou 
religiosos de outras comunidades religiosas, deveria localizar-se de um modo 
isolado e afastados do espaço de clausura, não comunicando assim com o 
claustro. No Convento de São Francisco do Monte, o espaço ganha destaque ao 
implantar-se num lugar capaz de estabelecer uma relação com o terreiro e dado 
o seu desenho que contraria as normas ao ser mais elaborado e de maior detalhe.
 
52 “Nesta nova reedificação se lhe consagrou huma devota Capella no dormitorio com o titulo de 
Senhora da Boa morte, por nella se collocar huma devotissima, e perfeitissima imagem da mesma 
Senhora, que he de escultura em madeira, e estofada com distincto primor.”, José, Fr. Pedro de 
Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), (1760), p.555 - 565 
apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: 
análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;

53 “O dormitorio terreo (...) não ficou dele mais memoria, que a de servir alguns annos de refeitório 
no tempo, em que estiveram suspensas as obras, e alli mesmo se fazer o novo, que d presente 
existe.”, Idem, ibidem;

54 Guerra, Luiz de Figueiredo da - Archivo Viannense, vol. I (1891-1895), Viana, Typographia de 
André J. Pereira & Filho, 1895, p. 72;
 
55 Idem, ibidem;

56 José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real 
Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;

57 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, Lisboa, Officina de Miguel Deslandes, 1698, 
p.79 apud Medinas, Victor Joaquim Fialho - A Arquitectura Capucha da Província da Piedade, 
(1994), p.38;
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38. Planta de implatação da área de intervenção da cerca conventual, escala 1/3000;
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 “A cerca transborda do próprio edifício e inunda todo o seu espaço exterior, 
desmultiplicando-se em pequenos universos íntimos e autónomos.”58

 Caracterizada pela sua ampla dimensão, a cerca do Convento de São 
Francisco do Monte dispõe de uma área de aproximadamente um quarto de 
légua ao qual Frei Pedro de Jesus Maria refere: 

 “está toda dividida em ruas, das quaes algumas são direitas, largas, e plainas, 
e vistosamente copadas de buxos, e outras arvores, que formando no alto huma 
quasi como abobeda, não as deixão penetrar do Sol (...). Tem sitio sufficiente para 
horta, e pomar, em que se conservão admiravelmente muitas arvores de espinho, 
e outras, que dão saborosos frutos, principalmente figueiras, que sem muito 
cuidado, e diligencia frutificão abundantemente. Todo o mais continente da cerca 
está povoado de pinheiros, carvalhos, buxos, medronheiros, e murtas, que todos 
(excepto os carvalhos) como nunca perdem a folha, com a sua verdura fazem 
actualmente mais vistoso este bosque.”59

 Deste modo, reconhecemos a grande extensão e diversidade da área da 
cerca, o que resulta numa organização e morfologia variada. Através do lugar e 
dos desenhos, é possível compreender várias escalas dentro do universo da cerca 
conventual que se traduzem, consequentemente, em usos diferenciados. No 
interior da cerca é evidente uma escala intermédia, entre o convento e a cerca em 
toda a sua extensão, denominada de cerca de dentro, onde estariam localizadas 
as hortas. Nesta escala é predominante uma maior densidade de muros, assim 
como, uma maior delimitação de recintos de pequenas dimensões, podendo 
estes estabelecer uma relação de escala com as dependências do convento. Tal 
como no edificado, estas áreas estabeleciam percursos e sequências de espaços 
que deveriam funcionar paralelamente ao programa do convento, assumindo, por 
isso, um desenho próprio e contínuo. Posteriormente, à medida que nos afastamos 
do edifício conventual, os muros e a compartimentação deixam gradualmente 
de ser tão regulares, estabelecendo áreas mais extensas e de pouca delimitação. 
Contrariamente ao espaço da horta na cerca de dentro, o restante espaço intra-
muros é constituído por áreas de menor intensidade produtiva, sugerindo-se a 
introspecção e o recolhimento.

 Assim, a escolha do local estava necessariamente condicionada pela 
existência de água para a manutenção das hortas, assim como, dos animais 
presentes na cerca. A água, distribuída pelo convento e utilizada para rega, era 
retirada de uma mina localizada nas proximidades de uma capela dedicada à  
Nossa Senhora da Conceição e depois conduzida através de canos subterrâneos 
até ao tanque em cantaria com assentos (Figueiredo, 2008, p.209), à data 
imperceptível devido à densidade da vegetação.

58 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, Évora, 
Casa do Sul, 2004, p.14-15;

59 José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real 
Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;
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39. A cerca conventual, a natureza e os muros
fotografia cedida por Pedro Teixeira Morais;
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 A Capela da Nossa Senhora da Conceição localizar-se-ia junto à fachada 
posterior da galilé, não existindo, porém, vestígios da sua existência. Das várias 
capelas que pontuavam a estrutura conventual restam apenas as capelas 
localizadas no terreiro. Acerca das capelas instaladas ao longo da cerca Fr. 
Silvestre de São Pedro, um dos habitantes do Convento, em 172160, escreve: “Tem 
à entrada do convento 4 capelinhas mui devotas dos passos de Christo Senhor 
Nosso, e pela mata estão onze capellinhas, que fazem por todas 15.”61. Apesar de 
já não haver vestígios, temos assim conhecimento da existência das várias capelas 
que não só se encontrariam distribuídas ao longo da cerca, mas também, ao 
longo do percurso da via sacra, conforme o mesmo descreve:
 
 “Capellas (...) ao Sagrado Baptista em traje de penitencia, com que 
representa a rigorosa, que em tantos annos exercitou no deserto (...); ao Maximo 
Doutor da Igreja São Jeronymo, que prostrado ante a devota imagem de hum 
Santo Christo, está ferindo o peito com extremado rigor (...). Logo depois se 
encontra com o Principe dos Apostolos São Pedro, chorando amargamente 
a culpa da sua negação, com que conseguio o perdão della (...) Tambem em 
huma pequena lapa se divisa a penitente Magdalena com os olhos fixos em 
seu Divino Mestre crucificado (...) Não causa tambem pouca compunção o ver 
em outra Capellinha a Nosso Serafico Patriarca deitado em huma aspera çarça 
para se livrar dos combates, com que o infernal inimigo lhe pertendia roubar a 
preciosa joia da castidade (...) A do Nascimento do Menino Deos he de muita 
devoção, pois está fabricado este ternissimo Mysterio com devotas figuras, e com 
tudo o mais, com que se costumão ornar os presepios. (...) outra Capella, em 
que se venera ao nosso Redemptor collocado no sepulcro, estando de joelhos, e 
inclinada sobre elle sua dolorosa Mãi, chorando o lastimoso estado, em que o poz 
a impiedade Judaica (...) Estas mesmas demonstrações nos está manifestando a 
mesma Senhora em outra Capellinha em huma devota imagem sua, que tem o 
titulo de Senhora das Dores (...) A semelhante lembrança está tambem movendo 
huma devota estancia, a que se deo o nome de Monte Alverne, pela fragosidade, 
e aspereza do sitio, e se venerar nelle o passo de estar recebendo as Chagas 
Nosso Padre São Francisco posto ao lado de hum penedo, que faz costas a esta 
Capella (...) todos os Mysterios da nossa Redempção os devotos da Via-Sacra, que 
pelas mesma ruas está posta em Cruzes de pedra, que atè o pouco polido dellas 
lhes dá sua graça de devoção (...); em huma pequena gruta, que fica sobre o sitio 
de outra, de que já démos noticia, que serve de Capellinha à gloriosa Magdalena, 
ainda que de presente está escondida com a espessura das arvores, e arbustos. 
Tem de comprimento pouco mais, ou menos quinze palmos, de altura quatro 
para sinco, e seis de largo com paredes pelos lados. A porta he muito pequena, 
e a huma parte della tem huma limitada fresta, que de largura não tem mais 
de hum palmo, e pouco mais de comprido; porèm feita com tal idea, que tudo 
o que por ella se podia dar para dentro, e para fóra se fazia sem que se visse, 
senão quando muito a mão de que o dava. E sendo as paredes formadas de 
pedra solta, só esta janelinha tem cal nas juntas, o que tudo mostra que foi 
habitação de algum Religioso, que aqui viveo solitariamente (...)”62

60 A descrição do convento e das suas capelas é feita por Domingos Roza em 1899 sobre o nome 
de Descripção de S.Francisco de Vianna chamado algum dia de Mirtolo, no “Jornal de Viana”, a 9 
de Junho (nº272), 13 de Junho(no273), 16 de Junho (nº274) e 20 de Junho (nº275) ; aqui o autor 
transcreve um antigo manuscrito de 1721 escrito por Fr. Silvestre de S.Pedro, um dos habitantes 
do convento, acerca de como seria o local no passado;

61 Roza, Domingos P. G., “Descripção de S.Francisco de Vianna chamado algum dia de Mirtolo”, 
Jornal de Viana, 9 de Junho de 1889, nº272, p.1;

62 José, Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal 
(...), (1760), p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real 
Província da Conceição: análise, histórica, tipológica, artística e iconográfica, (2008), doc.101;
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40. Restituição da capela da Madelana na cerca, tendo por base a descrição existente nas Crónicas 
da Santa e Real Província da Conceição de Portugal, escala 1/75;

41. Vestígios do nicho da antiga capela-fonte de Santo António na cerca
 fotografia da autora, 2020;
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 Apesar de não se conhecer a sua localização exacta conseguimos através 
das descrições compreender a existência de um percurso pontuado por capelas, 
tendo por vezes conhecimento da sua forma arquitectónica. Sugere-se deste 
modo, a estruturação de qual poderia ser a ordem de disposição das mesmas 
dentro do recinto compreendendo, assim, como se desenvolvia este percurso. 
Conhecido o percurso procuramos reconstituir o que poderia ser o desenho da 
Capela da Magdalena, através da descrições encontradas nas fontes documentais. 
Esta análise e redesenho da estrutura permite pensar a capela, procurando 
compreender as suas características e o seu desenho.

 Deste modo, através da leitura de testemunhos de habitantes do convento, 
conseguimos recriar uma sequência e imagem do que seriam as várias capelas. 
Sabemos ter existido uma primeira cruz da via sacra, onde era assinalado o lugar 
da capela de S. João Baptista, caracterizada pela sua estrutura em abóbada 
onde “está o santo mui devoto para o cordeiro que tem os pés, e tem defronte 
um terreiro copado por cima de todo de arvores de murta e alguns ramos de 
carvalho.”63 O percurso seria posteriormente pontuado com diversas capelas, 
nomeadamente: a capela de S.Pedro, a capela com o sepulcro do Senhor Morto, 
a capela “do Senhor com a cana na mão (...)”64, a capela do Presépio e a capela da 
Santa Madalena. Terminado a via sacra, no calvário existiria uma capela dedicada 
a São Jerónimo com uma abóboda “que está o santo mui devoto com um leão ao 
pé, e defronte um crucifixo para onde está olhando, e fazendo grande penitencia 
com uma bola na mão batendo nos peitos.” 65 Deixando o Calvário, “por uma rua 
toda cheia de degraus de pedra, aonde em cima da matta está uma capellinha 
das chagas de Nosso Padre com o seu companheiro Fr. Mateo dormindo (...) 
também na matta por cima da capelinha da Magdalena uma cellasinha antiga, 
que só tem as paredes, com os signaes que mostra com uma janellinha, e ainda 
com algum reboque, para onde é tradição que hiam para ali os religiosos de 
quinze em quinze dias, um por um, fazer penitencia, e este logar é adorado dos 
seculares por santo, e não tem caminho certo para chegar a este logar, que se 
assobe para elle por uns penhascos desabridos.”66

 

 

63 Roza, Domingos P. G., “Descripção de S.Francisco de Vianna chamado algum dia de Mirtolo”, 
Jornal de Viana, 9 de Junho de 1889, nº272, p.1;

64 Roza, Domingos P. G., “Descripção de S.Francisco de Vianna chamado algum dia de Mirtolo”, 
Jornal de Viana, 13 de Junho de 1889, nº273, p.1;

65 Idem, ibidem;

66 Idem, ibidem;
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42. Através da cronologia e de fontes documentais procura-se estabelecer as várias fases de trans-
formação no convento desde a sua origem até à extinção das ordens religiosas. 

O desenho é interpretativo e divide-se em dois níveis: um primeiro nível que equaciona uma in-
terpretação mais objectiva pois verte a informação escrita das fontes documentais; e um segundo 
nível de interpretação mais aberta ao colocar hipóteses a partir das relações e transformações que 

se conhecem do espaço do convento.
 Estudo do processo evolutivo da estrutura do convento de São Francisco do Monte;

fase 1 (fase 2)

fase 3 fase 4

Sobreposição da fase 
anterior de intervenção

Hipótese de intervenção
Intervenção no piso 1

√ 2 

1 2 

fase 5
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Metamorfose do Lugar 

Da origem ao século XIX

 Através do estudo das diferentes partes e dependências do Convento 
de São Francisco do Monte foi possível depreender algumas descontinuidades 
na sua forma e desenho, revelando a sua construção por diferentes fases ou 
possíveis alterações na estrutura conventual ao longo dos séculos. As descrições 
existentes do convento durante as diferentes épocas, assim como, os trabalhos 
arqueológicos realizados em 1985 e entre 1987-198867 revelaram assim indícios 
de diferentes fases de intervenção que contribuíram para a compreensão da 
construção e evolução da estrutura conventual no tempo. Procura-se assim, de 
uma forma sistemática, representar a evolução do complexo de modo a melhor 
compreender e, consequentemente, intervir sobre o existente. Os desenhos 
relativos às propostas de desenvolvimentos das diferentes fases de evolução do 
convento pretendem mostrar diferentes intenções e possibilidades, devendo 
ser cruzadas com a leitura da cronologia68 para melhor compreensão das 
transformações do convento através das fontes documentais.

 Nomeia-se a fase 1 (1392) no momento em que o edifício ocupa a sua 
posição actual, já que se sabe que o convento terá tido uma primeira implantação 
num lugar diferente. A primeira fase representa a sua construção primitiva, contida 
e de pequenas dimensões que surge no desenho através de algumas incertezas. 
A partir do trabalho arqueológico temos uma referência aos elementos mais 
antigos do complexo conventual e que surgem representados no desenho 
- a igreja e o cruzeiro gótico que existiria no terreiro (Gonçalves, 1959 apud 
Abreu, 1991). Reconhecendo que a igreja terá sido num primeiro momento de 
menores dimensões, o seu desenho é feito no lugar da capela-mor onde foram 
encontrados vestígios da igreja primitiva, sem existir, no entanto, conhecimento 
de quais poderiam ser as suas dimensões na época. Apesar de se reconhecer a 
existência de uma zona conventual de um piso (Gonçalves, 1959 apud Abreu, 
1991), não existem vestígios da mesma, sendo deste modo, incerto o lugar onde 
estariam localizadas as restantes dependências.

 A fase 2 (1392 -1554) constituí-se como parte integrante de um segundo 
nível de interpretação. Assim, optamos pela sua apresentação num momento final, 
depois de se apresentar as fases que decorrem de uma maior certeza. Apesar 
de as várias fases decorrem de um processo contínuo e sequencial, esta escolha 
permite a compreensão integral da evolução da estrutura conventual, já que a 
anunciamos como um momento intermédio entre a fase 1 e 3.

 Na fase 3 (1554-1590) compreende-se uma grande alteração na estrutura 
conventual dado o seu crescimento não só horizontal como também vertical 
(Jesus,1760 apud Abreu, 1985, p.154-155), começando a aproximar-se da sua 
forma actual. O convento é alvo de uma grande reforma e é erigido o claustro, 
ganhando-se uma nova ala com acesso ao piso superior e que, dado o aumento 
de religiosos no convento, se justificou pela necessidade de construção de mais 
celas para os mesmos. Também a igreja foi alvo de algumas intervenções, sendo 
a mais significativa a mudança do coro-alto da capela-mor para a igreja em 1590 
(Jesus,1760 apud Abreu, 1985, p.154-155); não temos porém conhecimento de 
qual terá sido o nível de intervenção na igreja para a sua construção.

67 As escavações arqueológicas foram realizadas com a coordenação de Alberto Antunes de Abreu;

68 Consultar cronologia presente em anexo;
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43. Estudo da fase 2 de evolução da estrutura conventual, organização e estrutura formal;
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 A fase 4 (1590-1736) traduz-se através de um período mais extenso 
compreendido entre o século XVI e o século XVIII, onde destacamos a intervenção 
mais significativa na igreja com a sua transformação a fundamentis, como já referido. 
Esta intervenção traduz-se não só na altura da igreja mas também, possivelmente, 
através do aumento das suas dimensões, passando a geometria a ser definida 
através de três módulos como foi já representado no estudo geométrico da igreja. 
As alterações no desenho da igreja tiveram, assim, repercussões na estrutura do 
complexo conventual nomeadamente na galilé e na portaria, levando ao seu 
reposicionamento e à separação de ambos os espaços. Como resultado, passam 
a existir dois novos volumes no convento - um primeiro alpendre lateral à fachada 
da igreja onde se localiza a galilé e um segundo alpendre onde se passa a realizar 
a entrada para a portaria.

 Por último, a fase 5 (1736-1833) representa as transformações que 
culminaram nas últimas intervenções realizadas no convento franciscano. Apesar 
das várias intervenções que foram descaracterizando a pobreza e simplicidade 
da estreita observância, crítica presente nos textos da época, procuramos aqui 
distinguir aquelas que terão tido uma natureza transformadora na volumetria 
e planimetria do edifício conventual. Dá-se assim destaque à reconstrução da 
portaria, à construção das oficinas e da hospedaria, assim como, de celas, tendo 
no lugar do dormitório térreo passado a localizar-se o refeitório, o que poderá 
justificar a construção que mais tarde surge anexa à ala leste, onde se localiza a 
cozinha. Também o segundo piso sofreu alterações com o aumento de um piso 
sobre a galilé, com o consequente aumento das celas que levou a uma extensão 
do piso dos dormitórios e tendo-se ainda procedido à construção da livraria 
sobre a segunda sala do capítulo (Jesus,1760 apud Abreu, 1985, p.154-155).
 
 Apresentadas as várias fases de evolução dá-se agora destaque a dois 
momentos mais interpretativos da análise das transformações da estrutura do 
edifício conventual, nomeadamente na fase 2 e na fase 3.
 A primeira grande referência a uma intervenção no convento surge em 
1554 e é através da Crónica da Real Província da Conceição que temos sinal do 
que poderá ter sido o convento entre a sua primeira fase de construção e a fase 
que intitularemos como fase 3. Através da descrição da Crónica presente na 
cronologia relativa à intervenção em 1554 (Jesus,1760 apud Abreu, 1985, p.154-
155), reconhecemos que a fase 3 reformou uma grande parte do convento 
excepto a igreja, portaria, assim como, sacristia e sala do capítulo; estas últimas 
não tendo sofrido alterações na sua posição na estrutura do convento e que 
são, por isso, representados com mais certeza. Deste modo, questionamo-nos 
da possível organização do convento reconhecendo que temos dependências 
que já não irão alterar a sua localização, sugerindo a existência de uma fase 
intermédia posterior à primeira fase 1 que não contaria com um edifício de 
grandes dimensões.
 Propõe-se, assim, na fase 2 (1392 -1554) um edifício de maiores dimensões 
e ainda de um único piso constituído pela igreja, sacristia, primeira sala do 
capítulo, portaria e ainda pelo dormitório. O estudo da geometria e composição 
das dependências dão sinal do que poderia ter sido o desenho da igreja e da 
portaria, já que se desconhece o seu desenho e composição na época. Uma das 
principais e mais constantes transformações irá então revelar-se através da igreja e 
consequentemente, da portaria, conforme apresentado ao longo da cronologia.



44. Estudo da fase 3 de evolução da estrutura conventual, organização e estrutura formal:
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 Na fase 2, e quando pensando na evolução da igreja, revelou-se bastante 
importante o desenho da capela-mor dado o conhecimento não só da existência 
de vestígios da igreja primitiva neste espaço mas também, como já referido, 
devido à sua importante força compositiva, ao estabelecer-se enquanto módulo 
de composição da igreja. Um outro factor que se tornou importante para o 
desenho de uma possível hipótese de evolução da igreja no complexo conventual 
foi o conhecimento que temos relativo à localização primitiva do coro-alto que 
antes se localizaria na capela-mor (Abreu et al, 1985, p.155). Como resultado, 
o desenho reflecte em parte a geometria actual da igreja constituída por dois 
módulos - o primeiro da capela-mor onde se localizava ainda o coro-alto e que 
por isso, justifica a sua grande dimensão, e um segundo correspondente à nave.
 Por outro lado, com o redimensionamento da igreja, vemo-nos 
confrontados com novas questões relativamente ao modo como seria feito o 
acesso à igreja e onde seria então localizada a portaria. É assim colocada em 
hipótese a possibilidade de a entrada na igreja ser demarcada por um acesso axial, 
conforme seria privilegiado pela regra, deixando por isso de ser condicionada 
tão fortemente pelo declive do lugar que não permitiria a observância da 
configurações e características habitualmente empregues. Passando a galilé a 
localizar-se numa posição axial à igreja, passa também a existir a possibilidade do 
acesso à portaria ser realizado através da galilé, solução privilegiada; sendo que 
neste caso a portaria se localizaria a sul, permitindo o acesso à zona regral.

 Por outro lado, no desenho da hipótese do que terá sido a fase 3 de 
evolução do Convento de São Francisco surgem algumas questão e inquietudes69 
relativamente ao desenho do claustro e da igreja. Compreende-se assim, que num 
primeiro momento o claustro poderia ser irregular dado o conhecimento que 
temos hoje da construção mais tardia, já no século XVIII, conforme mencionado 
na cronologia, das oficinas localizadas na ala sul do convento, bem como de 
algumas celas no piso superior do dormitório que justificam uma alteração mais 
tardia da geometria do claustro. Quando pensando na evolução da igreja tem-
se também em conta as suas alterações no século XVIII, mais especificamente 
em 1736, momento importante já que assinala a sua intervenção a fundamentis. 
Embora de natureza especulativa é importante colocar em hipótese, dado que 
não é mencionada uma intervenção na restante igreja, que a sua dimensão se 
possa ter mantido, tendo apenas crescido longitudinalmente com a sua última 
reforma. 
 
 Assim, através da análise das várias partes integrantes do complexo 
conventual é possível compreender e aproximar do que poderá ter sido a 
evolução do convento ao longo do tempo. Deste modo, é nos possível quando 
intervindo sobre o edifício agir de uma forma mais consciente respeitando e 
compreendendo o que foi o lugar e reconhecendo a unidade perante a ruptura.

69 Através destes dados desenhamos uma hipótese do que terá sido a terceira fase de evolução 
do Convento de São Francisco do Monte e que pode divergir em alguns momentos com o 
defendido por Afonso (2018) que apresenta também na sua prova de dissertação o que poderá 
ter sido o esquema evolutivo do convento, e onde defende que durante o século XVI, corres-
pondente aqui à terceira fase de intervenção, o convento já teria um claustro com um desenho e 
geometria regular e a igreja já apresentaria as dimensões correspondentes às actuais. Embora as 
hipóteses convirjam em muitos momentos e não se procurem refutar, procuramos aqui colocar 
em discussão novas possibilidades e cenários devido à informação existente e, por vezes, à falta 
da mesma. Deste modo, e dada a incerteza que as leituras geram, não podemos deixar de apre-
sentar uma outra leitura com que nos poderemos deparar quando lendo as inúmeras alterações 
que foram sendo realizadas no convento ao longo dos séculos;



LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA

45. Vista da entrada do terreiro que ilustra uma ’ruína controlado’
 fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
46. Sinais de ruína das coberturas

fotografia cedida pelo arquitecto Fernando Matos;
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Da extinção das Ordens Religiosas à actualidade

 “Passada a silenciosa matta monaca, que a cada momento me evoca 
figuras vagantes de monge, entrei no convento em ruína. (...) O acanhado edifício, 
como a ausencia de vestígios sumptuosos denunciavam-me á primeira vista o 
humilde viver dos humildes franciscanos. A igreja fôra formosa, a avaliarmos pela 
obra de talha do altar-mor,seculo XVIII. Ainda que pobres, os frades de S.Francisco 
do Monte quiseram que fosse condigna a casa de Deus. Mas tudo ameaçando 
ruína...Pobres ruínas, como elas me falavam!”70 

 A extinção das ordens religiosas em 183471 marca o início do abandono 
do convento. Este acontecimento levaria, consequentemente, à passagem do 
convento por diferentes proprietários e à sua actual ruína. Acerca do abandono 
dos conventos, José Caldas transmite o testemunho de Fr. Mathias72, referindo:

 “Nos primeiros dias de Junho (...) ao desafiar o rosario de cruezas e 
vandalismo que se seguiram á victoria liberal de 1834 - é intimado o despejo aos 
religiosos de todas as ordens. Esta intimação, que podia ser feita com dureza - o 
que já, de per si, era um acto selvagem.”73 

 O convento esteve abandonado até à década de 1850, quando foi 
comprado em hasta pública por Luís Bravo de Abreu e Lima, 3º Visconde da 
Carreira, tendo sido depois herdado por Maria Luísa Malheiro de Távora Castro 
Feijó e, mais tarde, Rui Meneses de Castro Feijó. Apesar de já neste período o 
imóvel apresentar sinais de ruína, seria uma ‘ruína controlada’ pois o espaço era 
vigiado e mantido por um caseiro encarregue da manutenção da estrutura até 
1966, quando se prescindiu das suas funções, passando o convento a ser pilhado 
frequentemente e começando o estado do imóvel a deteriorar-se rapidamente74. 
O imóvel foi, em 1987, doado devido à falta de meios à Misericórdia e 
posteriormente adquirido, em 2001, pelo Instituto Superior Politécnico de Viana 
do Castelo. Em 1954, a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
elaborou uma memória descritiva do imóvel chegando a existir uma proposta de 
restauro que não foi realizada, e anos mais tarde, uma proposta mais estratégica 
para o restauro do cruzeiro75, também abandonada.

70 Calheiros, Araujo - O último Guardião de São Francisco do Monte, Ponte de Lima, Topografia 
Guimarães, 1926, p.3;

71 “O último Guardião do convento de São Francisco do Monte, de Viana, esse, desapossados os 
religiosos do retiro que habitavam, inventariados todos os haveres, recolheu dias depois - 25 de 
Junho de 1834 (...)”, Idem, p.5;

72 O último guardião do Convento;

73 Caldas, José - História de um Fogo-Morto, Viana do Castelo: Câmara Municipal de Viana do 
Castelo,1990, p.429;

74 “A partir da extinção das Ordens Religiosas em 1834, o convento de S.Francisco do Monte foi 
vendido a particulares que exploraram a cerca agricolamente por arrendamento a caseiros que 
instalaram o seu domicilio na parte conventual. Depois da saída do último caseiro (em Setembro 
de 1966), o convento entrou em acelarado regime de degradação. As imagens e a talha foram 
objecto de pilhagem, os telhados e soalhos ruíram, as paredes tornaram-se habitat de heras e 
silvas, e o mato invadiu a capela, as lojas, a cozinha e o refeitório.”, Abreu, Alberto Antunes de, 
1987-88, Dois Anos de Pesquisa em Arqueologia Medieval e Moderna, (1991), p.144;

75 A 15 de Fevereiro de 1985, o Instituto Português do Património Arquitectónico defendeu a 
reconstituição do cruzeiro com materiais distintos de modo a ser perceptível a intervenção de 
carácter recente, refutando a proposta da DGEMN de reconstruir o cruzeiro tal como este seria, 
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Monte, 
Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http:// www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/
sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Março, 2020;
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47. Apropriação da vegetação no convento
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
48. Estado actual da ruína, anterior à proposta de intervenção

fotografia da autora, 2020;
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 Passaram a ser feitas pequenas iniciativas, assim como, intervenções 
pontuais para procurar proteger algum do património ainda existente no convento, 
nomeadamente a transladação de figuras presentes nas capelas, a catalogação e 
restituição do segundo piso da fachada da portaria num outro lugar, escavações 
arqueológicas76, e ainda, o escoramento de alguns espaços do convento como 
o arco de entrada na segunda sala do capítulo e o claustro de modo a estabilizar 
a estrutura. No entanto, a tentativa de salvaguardar o património foi apenas 
vista como uma estratégia de protecção de pequenas partes constituintes do 
Convento de São Francisco, não visando uma estratégia conjunta do complexo 
conventual como um todo, consequência da impossibilidade económica dos 
vários proprietários. Como resultado, confrontamo-nos já a partir da década de 
70 com um edifício em ruína, mantendo-se até à actualidade, como testemunha 
Pedro Teixeira Morais77:

 “Fiquei perplexo e maravilhado quando, em Dezembro de 1992, tive a 
oportunidade de conhecer o Convento de S.Francisco do Monte. (...) Por um 
lado, como disse atrás, fiquei maravilhado ao encontrar perdido no monte, tão 
magnifico edifício; mas por outro, fiquei perplexo e indignado ao constatar o 
estado calamitoso a que deixaram chegar tão importante património.”78 

 Não obstante, a vontade de reabilitação e reconstrução do convento de 
São Francisco do Monte motivou a proposta de diferentes projectos, assim como, 
uma tentativa de classificação do convento em 2002 que foi, no entanto, arquivada 
em 2013. Propôs-se então um acordo no sentido de integrar o convento no 
Complexo Desportivo da Meadela juntamente com a Câmara Municipal de Viana 
do Castelo (1993)79 e ainda a sua reapropriação como Associação Le Patriarche80, 
Fundação do Oriente81, Fundação do Instituto da Associação dos Politécnicos 
do Norte (2001)82 e Fórum de Empreendedorismo (2008)83. Tendo sido também 
discutida a sua reconstrução como pousada da juventude, casa de repouso, 
centro de cultural e estrutura hoteleira.

76 “A campanha arqueológica vem na sequência duma operação de limpeza efectuada no ano de 
1985, que revelou um entrecruzamento de fases de construção, do fim do século XIV à segunda 
metade do século XVIII.”, Abreu, Alberto Antunes de, 1987-88, Dois Anos de Pesquisa em Arqueo-
logia Medieval e Moderna, (1991), p.142;

77 Habitante de Viana do Castelo que começa na década de 90 a apelar à protecção do convento, 
tendo escrita artigos acerca da história e ruína do Convento de S.Francisco do Monte;

78 Morais, Pedro Teixeira - Convento de S.Francisco do Monte: Passado e presente!... Que futuro!?, 
Estudos regionais, nº16, 1995, p. 217;

79 Idem, p.223;

80 Idem, ibidem;

81 Idem, ibidem;

82 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Monte, 
Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/
sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Março, 2020;

83 Idem, ibidem;
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49. The so-called Grotto of Egeria (Veduta della fonte e delle spelonche d’Egeria fuor della Porta 
Capena), Giovanni Battista Piranesic, 1766, Metropolitan Museum of Art, New York, NY

imagem obtida no Google Arts and Culture, 2020;
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A ruína enquanto circunstância

Entre fragmento e a reinvenção

 “A nossa palavra “ruína” vem directamente, e sem mudança, da palavra 
latina ruína, que quer dizer “queda”, “desmoronamento”, mas significa também “o 
que fica depois do desmoronamento”. É neste segundo sentido - o que ficou de 
um edifício antigo - que aqui usamos o termo ‘ruína’.”84

 Actualmente num contexto arruinado, o Convento de São Francisco do 
Monte é um espaço de contemplação e descoberta dada a sua natureza cénica, 
bem como, melancólica. Localizado num lugar isolado e rodeado por densa 
vegetação, o edifício incita os visitantes à sua descoberta, levando-os a percorrer 
o seu interior assim como a sua envolvente, já demarcada por alguns percursos. 
A ruína é evidente através dos vários despojos do interior do convento e a partir 
da natureza que acabou, eventualmente, por reivindicar o território, alastrando-
se através das paredes de pedra e pelas várias dependências que constituem o 
edifício e que vão gradualmente desaparecendo.
 Nesse sentido, a ruína define-se pela sua condição física e remete para os 
fragmentos de algo que existiu, mas que hoje já não subsiste sob a sua condição 
construtiva e sob os seus valores de uso originais. Apesar da ruína remeter 
para a perda dos valores de firmitas e utilitas85, a condição de venustas ganha 
um novo significado que se prende com a sua estética própria directamente 
vinculada ao passado e à memória do lugar. No edifício em ruínas depreende-
se o testemunho do tempo sobre a acção do homem representada, neste caso, 
através da construção do que foi um dia um convento e hoje subsiste apenas 
através de algumas paredes.

 Através da antiguidade é nos possível verificar que a exaltação da ruína 
não é algo recente, não só devido a representar-se enquanto um objecto de 
reflexão histórica e arquitectónica, mas também, devido à sua forte componente 
visual sujeita a uma interpretação própria daquele que a visita e percorre. Acerca 
da ruína e do património arquitectónico da antiguidade clássica o autor John 
A. Pinto86 refere ter sido a partir do século XVIII que a ruína assumiu um estatuto 
enquanto categoria estética distinta. Passando cada vez mais passado a ser 
valorizada, não apenas por representar o desaparecimento de um todo enquanto 
unidade, mas sobretudo pela sua referência a algo incompleto e em decadência, 
como viríamos a observar através do trabalho de Piranesi87 e Fuseli88 onde a ruína 
se tornou um tema principal de trabalho (Pinto, 2012, p.10).

84 Alarcão, Jorge de - “A colaboração de Arquitectos com Arqueólogos” in Interpretar a ruína, 
contribuições entre campos disciplinares : actas do seminário internacional de arquitectura e 
arqueologia, Faup 2008 / coord. Lino Tavares Dias, Porto, Faup Publicações, 2011, p.11;

85 Vitrúvio defendia que a arquitectura deveria seguir três princípios : firmitas (estabilidade), 
referente à construção e materialidade do edifício, utilitas (utilidade), referente ao programa e uso, 
e venustas (beleza) que alude às qualidade estéticas do edifício e às suas proporções;

86 Pinto, John A - Speaking ruins : Piranesi, architects, and antiquity in eighteenth-century Rome / 
John A. Pinto. - Ann Arbor : The University of Michigan press, 2012;

87 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) foi um arquitecto, teórico e pintor que realizou inúmeras 
gravuras da antiguidade romana, criando novos cenários utópicos a partir das formas do passado;

88 Henry Fuseli (1741-1825), originalmente denominado por Johann Heinrich Füssli, foi um artista 
suíço aclamado pelas suas pinturas de teor sugestivo, intenso e demoníaco;
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50. Prima Parte; Grotteschi; Carceri; Alcuna Vedute ...; Trofei di Ottaviano Augusto, Giovanni Battista 
Piranesi and Francesco Piranesi, 1800/1809,  National Gallery of Art, Washington DC

imagem obtida no Google Arts and  Culture, 2020;
51. Ruína do convento sustentada pela vegetação

fotografia da autora, 2019;
52.  Ruína, segunda sala do capítulo

 fotografia da autora, 2019;
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 Interessa-nos particularmente Giovanni Battista Piranesi dada a sua 
relação mais estreita com a arquitectura e que, por isso, expressa de um modo 
mais evidente na sua obra através da coexistência de inquietudes, não só teóricas 
como práticas, no campo da arquitectura e da arqueologia. É assim perceptível 
uma grande constante ao longo do seu trabalho - a ruína - associada a uma 
vertente simbólica e, por isso, vinculada a ideias como a utopia, a melancolia e a 
reinvenção. Através das suas gravuras, Piranesi explora a relação do tempo com 
a ruína, relembrando o dualismo entre o passado - a memória - e o presente, 
susceptível a uma interpretação89 de si mesma. O autor cria, assim, a partir do 
abandono e fragilidades das ruínas romanas, um universo imaginário com 
a construção de cenários experimentais e intemporais90, dada a capacidade 
que a ruína tem de permitir, não só compreender de um modo mais analítico 
a materialidade e construção destes mesmos monumentos, mas também, de 
através da imaginação, ser a base para a reconstrução ou criação de algo novo. 
Sobre esta base, Piranesi apresenta uma série de possibilidades e formas que não 
parecem, porém, esgotar-se no papel: a sua obra sugere um número indefinido 
de variações, o que resulta no desenho de uma obra deixada em aberto (Sánchez, 
1996).

 A ruína ganha um novo protagonismo no século XIX, através do 
romantismo na pintura91 e na escrita, passando a inscrever “o monumento numa 
encenação sintética que o dota de um valor pictórico suplementar, sem relação 
com a sua qualidade estética própria.”92 Ao contrário da corrente racionalista, que 
apresentava um olhar analítico e progressista, o romantismo valoriza o indivíduo 
e dá ênfase à relação com o passado, ao representar-se através de uma condição 
nostálgica e poética. Ao edifício em ruína passa a ser conferido um valor estético 
e escultórico, reconhecido através do esqueleto do edifício exposto à acção 
corrosiva do tempo, e que relembra a condição transitória da obra. Assim, e de 
um modo mais imediato, a ruína “engendra um sentimento de perturbação ou de 
angústia com que se deleita a alma romântica quando transforma em estigmas as 
marcas apostas pelo tempo às construções dos homens.”93 Apesar de representar 
uma perspectiva mais fatalista, a ruína remete para a fragilidade da obra humana, 
relembrando a condição efémera não só do homem, como daquilo que este cria 
e representa.

89 “As gravuras esboçam uma arquitectura histórica que nunca existiu, a sua temporalidade reside 
na imaginação.”, Perona Sánchez, Jesús J. - La utopia antigua de Piranesi, Murcia : Publicaciones 
de la Universidad, 1996, p.33;

90 (Nas gravuras) “não aparecem monumentos reais, a sua relação com o passado não é 
demonstrada através do testemunho das ruínas que restam, não consiste em representar o 
conjuntos dos restos mortais, tal como observados pelos contemporâneos: as ruínas são o ponto 
de apoio para a imaginação”, Idem, ibidem;

91 “A pintura e a gravura românticas fazem com que a representação figurada dos monumentos 
antigos desempenhe um papel quase oposto ao que lhe tinha sido atribuído anteriormente pelas 
obras eruditas. A uma iconização museológica e abstracta em que a imagem tende a substituir-

-se à realidade concreta das antiguidades, sucede, pelo contrário, uma iconização supletiva que 
enriquece a percepção concreta do monumento histórico, por via da mediação do prazer.”, Choay, 
Françoise, A alegoria do património, trad. Teresa Castro, 2ª ed, Lisboa, Edições 70, 2010, p.141;

92 Idem, ibidem;

93 Idem, p.142;
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53. O Claustro, ao contrário do restante convento, procura manter a ideia de ruína, não se constrói o 
segundo piso e as aberturas das portas e janelas remetem para a ideia de um volume vazio.

Mosteiro de Santa Maria do Bouro, Eduardo Souto de Moura
fotografia obtida em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pousada_Sta_Maria_Bouro_049-1.jpg, consultado  em  Setembro, 

2020;
54. O alçado anuncia vazio através das aberturas, entrada na cozinha  

 fotografia da autora, 2019;
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 Apesar da ruína remeter para uma fase final da vida da obra, dada a sua 
destruição e consequentemente, o seu esquecimento, permite também uma 
nova interpretação e uso. Entre as várias estratégias, que foram sendo assumidas 
e exploradas quando pensando na conservação de monumentos, é reconhecível, 
dado o crescente culto da antiguidade e dos fragmentos do passado, uma 
vontade de proteger a ruína e que resulta em projectos com intenções mínimas 
de modo a potenciar as qualidades da estrutura existente. Torna-se no entanto 
relevante, quando pensando numa estratégia de intervenção no Convento 
de São Francisco do Monte, não intervir de modo isolado, sendo para isso 
importante compreender os diferentes modos como podemos intervir e proteger 
o património. 

 Tendo consciência das várias ideologias94, propõe-se assim uma 
requalificação do convento e da sua envolvente através da reinterpretação da 
circunstância - a ruína - que se torna não só um princípio, como também, a 
condicionante para a eventual construção do programa e desenho do projecto.

Reflexões e estratégias projectuais

 “Poderá dizer-se que a história da arquitectura antiga é a história de 
constantes adulterações e alterações, de mudanças radicais de projecto durante 
a construção, ao longo do tempo e pelos vários intervenientes, de interrupção 
da construção, dos edifícios construídos sobre os alicerces de muitos outros mais 
antigos, por razões económicas ou de oportunidade. Afinal, sempre foi assim 
cada vez que surgiam novas necessidades, realizavam-se verdadeiras intervenções 
cirúrgicas nos edifícios e nas cidades.”95

 Quando reflectindo acerca de uma possível proposta de intervenção no 
Convento de São Francisco do Monte, reconhecemos a pertinência da análise 
das diferentes fases de intervenção na obra, de modo a melhor dar resposta às 
necessidades do lugar. Conforme Ignasi de Solà-Morales refere:

 “A ideia de intervenção supõe a crítica a ideias anteriores, ideias estas 
que irão traduzir a intervenção em restauro, conservação ou na sua reutilização 
(...). Na realidade, todo o problema de intervenção é sempre um problema de 
interpretação de um obra de arquitectura já existente porque as possíveis formas 
de intervenção que surgem são sempre formas de interpretar um novo discurso 
que o edifício pode produzir.”96

 Através de uma postura crítica propõe-se, assim, uma hipótese de 
intervenção na estrutura conventual; intervenção esta, que para além de 
interpretar a génese do edifício e as suas diferentes alterações, irá também 
constituir-se enquanto parte integrante da história do convento. Como Eduardo 
Souto de Moura refere acerca da sua intervenção no Mosteiro de Santa Maria do 
Bouro, “a ruína era uma espécie de instalação mutilada, um depósito de peças e 
elementos, de pedras como outras tantas pequenas construções, como membro 
de um corpo despedaçado, fragmentos de várias arquitecturas. As adições e 
os excertos impostos ao mosteiro decorrem da última alteração do programa,  

94 Apesar das várias teorias de restauro e intervenção nos monumentos, faz-se aqui referência de 
um modo sistemático às duas doutrinas inicias. Por um lado a teoria intervencionista, defendido 
por Viollet-le-Duc, e a teoria anti-intervencionista, defendida por Ruskin;

95 León, Juan Hernández; Collovà, Roberto; Fontes, Luis - Santa Maria do Bouro:Eduardo Souto 
de Moura:construir uma pousada com as pedras de um mosteiro, fot. de Rui Morais de Sousa, 1ª 
edição, Lisboa, White & Blue, 2001, p.62-63;

96 Solà-Morales, Ignacio de - Intervenciones, ed. Xavier Costa, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p. 15;
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55. “Que dia infeliz passei ontem diante da Casa d’Oro, tentando em vão desenhá-la enquanto os 
operários martelavam diante de mim (...) uma pilha nobre de gótico muito pitoresco, outrora sober-

bo no efeito geral, mas agora destruída por restaurações” - Ruskin, John 
Disponível em: https://artsandculture.google.com/asset/ca-d-oro-john-ruskin-1819-1900/WwEe5osLbVerfA, 

Consultado em Setembro, 2020; 
Ca d’Oro,  John Ruskin, 1845, The Ruskin,  Lancaster University

imagem obtida no Google Arts and  Culture, 2020;
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a juntar a muitas outras na história da sua vida.”97 Também aqui a proposta irá 
surgir de modo a dar continuidade à história do Convento de São Francisco, não 
simbolizando a sua conclusão, mas operando como um novo elemento de uma 
extensa metamorfose.

 A actual experiência do lugar vai ser também determinante no momento 
de decidir uma estratégia a pautar a intervenção. Apesar de num primeiro 
momento uma das características mais notórias ser a forte componente visual da 
ruína, interessa-nos referir e dar importância à relação existente entre a ruína e a 
memória do lugar, tópico recorrente no contexto teórico referente à intervenção 
em monumentos arquitectónicos. Não nos interessa para a proposta que será  
apresentada um estudo de uma vertente intervencionista como a desenvolvida 
por Viollet-le-Duc (1814-1879), sendo analisadas teorias mais abrangentes e que 
considerem uma possível manutenção da ruína. Acerca do valor da memória, 
Ruskin (1819-1900) considera que “nós podemos viver sem (a arquitetura), e, sem 
ela venerar (os nossos deuses), mas, sem ela, não podemos recordar”98. Apesar de 
o autor defender uma teoria anti-intervencionista99, que não é aqui assumida dada 
a sua componente radical, interessa-nos compreender a importância da memória 
na sua ideologia. Ao edifício histórico confere-se assim um carácter sagrado, dada 
a sua relação com o passado, traduzida através do trabalho das gerações antigas 
e das marcas que o tempo induziu na obra, e que tornam por isso o seu conteúdo 
insubstituível100.                                                                                                                                            

 Deste modo, conscientes do valor da memória, e de modo a coexistir 
com um programa que procure dar resposta às vontades do proprietário, sugere-
se a manutenção e preservação desta mesma ruína, tendo como objectivo 
manter as suas qualidades actuais. Sugerimos assim a permanência do seu valor 
de antiguidade101, conforme proposto por Aloïs Riegl (1858-1905), adaptando-o 
porém à contemporaneidade. 

97  León, Juan Hernández; Collovà, Roberto; Fontes, Luis - Santa Maria do Bouro  (2001), p.62;

98 Ruskin, John - The Seven Lamps of Architecture, Nova Iorque : John Wiley, 1849, Capítulo VI, II. P. 147;

99 “Nem o público, nem aqueles que têm interesse pelos monumentos públicos compreendem o 
verdadeiro significado da palavra ‘restauro’; significa a mais completa destruição que algum edifício 
pode sofrer: uma destruição onde nenhum resto pode depois ser recolhido; uma destruição 
acompanhada pela falsa descrição acerca do que foi destruído.”, Idem, capítulo VI, XVII. P. 161;

100 Ruskin defende a impossibilidade da cópia ou restituição do edifício histórico dada a perda de 
autenticidade do mesmo;

101 Aloïs Riegl apresenta no seu ensaio O Culto Moderno aos Monumentos uma reflexão crítica 
acerca da intervenção no monumento histórico onde refere o valor de antiguidade que “em 
oposição ao presente (...) se manifesta de um modo mais evidente através da destruição, (...), na 
tendência à erosão da forma e da cor, características estas fortemente opostas às obras modernas.”, 
Riegl, Aloïs - El culto moderno de los monumentos : caracteres y origen, Madrid, Visor, 1987, p.49;



 Será através da introdução do valor de utilização e da eventual 
manutenção e conservação da ruína, apesar dos valores entrarem aparentemente 
em conflito102, que se irá impedir a evolução da sua degradação103, conservando 
a ruína no tempo. Conforme Riegl menciona “um edifício antigo, por exemplo, 
que tenha hoje uma utilização com um fim prático, deve manter-se num estado 
tal que permita a permanência do homem sem que a sua vida ou saúde esteja 
em perigo. (...) Em geral, pode-se dizer que ao valor instrumental é absolutamente 
indiferente o tratamento que se dá ao monumento, desde que não afecte a sua 
existência; mas que, além disso, não pode fazer nenhuma concessão ao valor da 
antiguidade.”104

 Dada a instabilidade e abandono das estruturas sugere-se  uma intervenção 
capaz de permitir o percurso no lugar, não lhe retirando as qualidades de ruína 
que motivam a sua visita. A intervenção não é, por isso, impeditiva da leitura do 
convento enquanto ruína, já que permite através da implantação de uma nova 
estrutura e da criação de novos equipamentos, uma melhor percepção do lugar 
e, em consequência, uma leitura mais clara das propriedades morfológicas do 
convento.
 “ (A) consciência da diferença, é assumir a existência de um passado e um 
presente, e que portanto, a intervenção deve levá-los em consideração, a favor ou 
contra eles, para assumi-los ou distanciar-se deles.”105

 Recuperada a condição não só de utilitas como de firmitas na ruína é 
relevante apreender o modo como a intervenção deve surgir, dando-se aqui 
relevância sobretudo a uma escala mais aproximada dentro do universo da 
estrutura conventual e do edificado. O projecto propõe uma intervenção mínima 
que não pretende restituir o passado do convento, não perseguindo o rigor 
da sua forma original. A ruína arquitectónica, agora pertencente à natureza do 
lugar, é alvo de projecto através de uma operação estratégica que visa a sua 
limpeza, conservação e posterior intervenção. A sua concepção aproxima-se da 
teoria defendida por Camilo Boito (1836-1914) que propõe o restauro quando 
os restantes meios de intervenção no edifício - nomeadamente a manutenção, 
consolidação e reparações estruturais - já não sejam possíveis ou tenham falhado. 
Tal como Ruskin, a sua ideologia assenta sobre a noção de autenticidade da obra, 
”porém, sem participar na sua visão fatalista da irremediável morte dos edifícios”106. 

 

102 “A possibilidade de conflito entre o valor de antiguidade e o valor instrumental dá-se sobretudo 
nos monumentos que se encontrem na linha divisória que separa os utilizáveis, dos não utilizáveis, 
os medievais dos modernos.“, Riegl, Aloïs - El culto moderno de los monumentos : caracteres y 
origen, Madrid, Visor, 1987, p.77;

103 Acerca do valor da antiguidade, Riegl admite a conservação da obra de modo a prevenir a sua 
destruição, contrariamente ao valor histórico que terá mais valor quanto menor sejam as alterações 
sofridas desde o seu estado original. Acerca do valor histórico Riegl refere “no Partenón, por 
exemplo, que se conservou como meras ruínas é algo que o historiador só pode lamentar (...). O 
trabalho do historiador é preencher novamente, com todos os meios possíveis ao seu alcance, os 
vazios que as influências da Natureza produziram na forma originária no transcurso do tempo . Os 
sinais da deterioração, que são fundamentais para o valor da antiguidade, devem ser eliminados 
através de todos os meios possíveis pelo ponto de vista do valor histórico.”, Idem, p.57-58;

104 Idem, p.73;

105 Solà-Morales, Ignacio de - Intervenciones, (2006), p. 17;

106 Capitel, Antón - Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2ª edição, Madrid, 
Alianza, 2009, p.39;
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 Defendida uma vontade de manter a ruína, torna-se pertinente 
compreender a importância da sua condição dependente do tempo, factor 
significativo na construção de uma proposta para o convento. Quando referimos 
esta condição de temporalidade, falamos do momento em que pretendemos 
conservar a ruína, já que nos deparamos com a hipótese de repor algumas das 
partes integrantes do convento, que apesar de já não subsistirem no lugar, ainda 
se conservam - nomeadamente algumas das esculturas pertencentes às capelas107, 
assim como, o portal localizado na fachada principal do convento. Num momento 
inicial é notória a dificuldade em encontrar um critério ou hierarquia para a 
reposição, ou não, de alguns destes elementos arquitectónicos. Porém, depois 
de reconhecida a intenção da intervenção não consistir numa acção de restauro, 
mas uma intervenção que visa as necessidades e os tempos de hoje, tornou-se 
evidente o caminho a ser seguido. Deste modo, determinamos uma vontade 
de expor o processo integral da degradação do convento até à actualidade, 
momento em que se apresenta a proposta. A circunstância - a ruína - é tido em 
conta enquanto cenário de intervenção, desacelerando no tempo, e surgindo 
como um último testemunho da brutalidade das forças da natureza sobre a obra 
humana. 

 Apesar de não se sugerir a reposição dos elementos arquitectónicos, 
acima referidos, no seu lugar original, propõe-se a sua possível integração no 
recinto conventual não edificado, conferindo-lhes mais importância enquanto 
elementos expositivos e evocativos autónomos. No entanto, reconhecemos que 
muitos destes elementos fazem já parte de colecções privadas e públicas, não 
pertencendo ao proprietário, dificultando assim a sua reinserção na estrutura 
conventual. Posto isto, valoriza-se um primeiro contacto com a ruína, assim como 
a sua condição histórica, que se torna um ponto de partida para a construção de 
uma nova proposta de carácter híbrido entre o passado e o presente, não só das 
formas arquitectónicas como também das estratégias projectuais.

107 As esculturas pertencentes à capela do terreiro encontram-se, actualmente, no Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, tendo uma grande parte do espólio do convento sido vendido a 
propriedades privadas ou se encontre hoje guardado em museus;
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56. Conversas com os estudantes,
fotografia obtida em https://ricehistorycorner.com/2018/04/19/louis-i-kahn-talks-with-students-1967/;

57. Conversas com os estudantes,
fotografia obtida em https://ricehistorycorner.com/2018/04/19/louis-i-kahn-talks-with-students-1967/;

 “Nas minhas aulas na universidade, propus à turrma um exercício de projectar um mosteiro, e assumi o papel 
de um eremita (...). De orde partir? Como compreender essa sociedade e por duas semanas, nós discutimos a natureza
 ( A natureza é uma noção que faz parte do que o eremita é.). (...) Cada um (dos alunos) apresentou uma solução dife-

rente, mas todas traziam os sentimentos de uma vida nova, de um novo elemento.”

Louis I. Kahn - Conversa com estudantes, trad. Alícia Duarte Penna, Barcelona, Gustavo Gili, 2002,p.22-25;
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Reprogramar

 “Eu não conheço um melhor serviço que um arquitecto possa desempenhar 
como profissional, do que o de compreender que todos os edifícios devem servir 
à instituição do homem quer seja ela a instituição do estado, quer a da casa (...). 
Uma das grandes deficiências da arquitectura, hoje, é que essas instituições não 
estão a ser definidas mas apenas dadas por um programa, e transformadas em 
edifício.”108

 Louis Kahn aborda através do seu livro Conversa com estudantes, datadas 
em 1968, a questão de ‘reprogramar’ em arquitectura, evocando as inúmeras 
possibilidades que podem surgir quando o arquitecto não se vê limitado por um 
programa ou por uma tipologia, colocando em causa estes mesmos conceitos e 
viabilizando, como consequência, novas possibilidades. O autor recorre a diversos 
exemplos de exercícios projectuais durante as suas aulas, onde não existindo um 
programa estabelecido, os alunos eram convidados a estudar as circunstâncias 
não só do lugar como do eventual uso do edificado, o que resultava nas mais 
variadas respostas ao programa entre os diferentes alunos.

 Pensar a construção de um programa para o Convento de São Francisco 
do Monte levanta desafios semelhantes; uma vez que ’reprogramar’ não significa 
aqui apenas o desafiar de uma ideia de programa pré-concebido, mas também, 
o reprogramar de um edifício pré-existente com um uso e programa próprio 
ao seu tempo e às suas necessidade, respeitando a sua história e sobretudo a 
sua memória. É através do programa que determinamos a especificidade do 
edifício, a sua forma e organização, transformando a força de uma ideia, ou 
até de um esquisso, numa condição material e mensurável. Não havendo um 
programa estabelecido, neste caso, confrontamo-nos com uma premissa, a ruína, 
que irá posteriormente surgir como elemento programático. Vemo-nos ainda, 
confrontados com a possibilidade de construir e moldar um programa atentos 
a diversos factores - socioeconómicos, socioculturais e espaciais- e que resultam, 
assim, numa resposta sensível e atenta à complexidade das circunstâncias. Através 
do diálogo e das referências projectuais procura-se estabelecer o programa mais 
adequado ao lugar e às necessidades dos proprietários e dos seus visitantes, 
discutindo a ideia de programa e os inúmeros cenários que surgem da sua 
interpretação.

 Deste modo, e seguindo a lógica do presente processo de trabalho, 
apresentamos num primeiro momento o programa, resultante de uma análise do 
lugar e do diálogo, que se torna uma ferramenta importante para a  construção 
do projecto. Num segundo momento apresentamos algumas das obras de 
referência analisadas que procuram estabelecer uma relação mais próxima entre a 
prática e a teoria, aproximando-nos de abordagens e circunstâncias semelhantes 
e questionando temas de projecto pertinentes na construção de uma proposta de 
intervenção numa ruína. Assim, também nós como Khan consideramos que “(o) 
que começara como uma simples reconsideração (do programa) havia emergido 
com a força de um novo princípio, a partir do qual novas descobertas poderiam 
ser feitas no presente.”109

108 Louis I. Kahn - Conversa com estudantes, trad. Alícia Duarte Penna, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p.21-22;

109 Idem, p.25;
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58. Áreas de intervenção estabelecidas com base no diálogo com o proprietário, escala 1/3000;
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Diálogo para um método - contruir um programa

 A escolha de um novo programa surge sobretudo a partir de testemunhos 
e entrevistas110 que dão aqui notícia de um diálogo, e que simulam o pedido 
de uma proposta projectual para o Convento de São Francisco do Monte, 
aproximando-nos de uma realidade presente em arquitectura, apesar de aqui 
apenas surgir enquanto um exercício simulado. Os diálogos e testemunhos 
que a motivaram clarificaram a proposta como uma vontade partilhada pelo 
proprietário, assim como, pela população de conservar o convento. O diálogo 
resulta, assim, numa discussão das várias propostas já existentes para o convento, 
procurando compreender as necessidade actuais do lugar e futuros ‘habitantes’, 
e qual a sua pertinência tendo em conta esses factores. 
 Acerca do diálogo entre os vários elementos integrantes do projecto - 
arquitecto e cliente - como método de construção de um programa e de uma 
proposta projectual, Álvaro Siza refere:

 “Alguns dos meus últimos projectos passaram por longo debate com 
grupos organizadores de moradores ou futuros moradores (...). Tomado como 
método, o que é movimento degenera em cómodo alibi, moderador alienante, 
renitente a mergulhar na reformulação do desejo - o nosso e o de outros.”111 

 Apesar da situação apresentada ser divergente, dado o debate surgir no 
contexto da habitação social, o princípio é semelhante - o diálogo enquanto 
estratégia de construção projectual. No caso do Convento de São Francisco do 
Monte, o diálogo com o proprietário desvenda-nos um conjunto de circunstâncias 
essenciais para o desenho de uma nova intervenção, próxima de um cenário e 
contexto realista. Deste modo, e através da discussão, percebemos a importância 
de ter em conta as limitações económicas do proprietário no desenho de 
uma solução. A concepção da proposta e do programa não se devem traduzir 
num custo exacerbado, não só durante como após a conclusão da obra, dada 
uma grande exigência de custos de manutenção. Referida a possibilidade da 
intervenção no convento apenas avançar com a existência de uma parceria112, o 
programa deve também ter em consideração um uso abrangente e que permita 
um usufruto comum a várias comunidades. 

 Compreendida a prioridade de intervir sobre a ruína do convento, motivo 
principal da intervenção, coloca-se também em causa a intervenção na sua 
envolvente. Apesar da proposta surgir, num primeiro momento, através da ruína 
no edificado, o processo projectual informa-nos da necessidade de compreender 
a cerca conventual como parte integrante de uma outra entidade - a paisagem 
conventual113. Ao longo do trabalho tornou-se evidente a necessidade da 
proposta contemplar as duas escalas, que se complementam e informam.

110 Foram realizadas duas entrevistas, uma primeira ao proprietário o Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo e, uma segunda, a um visitante do Convento e residente em Viana do Castelo, Pedro 
Teixeira de Morais. Ver entrevistas que se encontram transcritas na íntegra em anexo;

111 Siza, Álvaro - 01 Textos, org. Carlos Campos Morais, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2019, p.28;

112 Ver entrevista em anexo a Carlos Manuel da Silva Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo e, a Fernando Matos, arquitecto responsável da mesma instituição;

113 “Aquilo têm à volta de 2 hectares. A área da cerca como sendo uma pequena área de parque 
de cidade e a ruína como espaço de contemplação onde as pessoas possam usar em segurança 
e preservando a estrutura sem a deixar ruir.” Fernando Matos, Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (2020), entrevistado por Mariana Fonseca, Carla Garrido de Oliveira e João Luís Marques - 
Viana do Castelo, 18 de Novembro de 2019;



 Propõe-se definir novas formas e modos de funcionamento nos espaços 
compositivos da cerca, estabelecendo novos ligações formais e funcionais 
entre o convento, as várias escalas da cerca e a envolvente extramuros. Se por 
um lado, se apresenta uma vontade de manter a ruína refutando uma primeira 
vontade de reconstruir o edificado; por outro, o diálogo reforça um desejo de 
dar continuidade ao uso original do espaço da cerca e, ainda, às sua eventuais 
apropriações e propostas como os percursos utilizados para trails e caminhadas, 
e o Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento114, intenção do IPVC.

 Também o diálogo com os habitantes será importante no processo de 
construção de uma proposta. Perante a destruição e abandono do convento, parte 
integrante da história de Viana do Castelo, assistimos a uma luta pela conservação 
e protecção do Convento de São Francisco do Monte por parte da comunidade. 
Apesar das opiniões acerca do futuro da estrutura conventual serem divergentes, 
o objectivo torna-se o mesmo - a conservação do convento e a requalificação do 
lugar. Compreendendo a grande importância da população de Viana do Castelo 
enquanto principal e potencial utilizador do espaço, interessa-nos equacionar as 
sua considerações acerca do estado do convento e da sua eventual intervenção, 
de modo a elaborar uma proposta adequada e capaz de dar resposta às 
necessidades da cidade e da população. A entrevista resulta, assim, na partilha de 
conhecimento acerca da história do convento não só antes como após a extinção 
das ordens religiosas e na discussão da ruína e de um possível futuro para o 
convento. Ambas as entrevistas apresentam, porém, objectivo e formato distintos. 
Se na primeira entrevista aos proprietários se procura discutir a construção de um 
programa, na segunda, a Pedro Teixeira Morais, procura-se compreender a sua 
visão sobre a história do convento e a sua eventual intervenção.
 Remetemos novamente para Álvaro Siza, reconhecendo que apesar 
do diálogo com o proprietários desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de uma proposta, este deve surgir de um modo interpretativo. 
Cabe ao arquitecto ter um papel critíco, capaz de se traduzir numa proposta 
projectual. Como resultado, o diálogo torna-se uma ferramenta para a construção 
de um novo uso e programa, formulando-se novas propostas e adaptando-se as 
anteriores. Propõe-se várias fases de projecto de modo a constituirem-se enquanto 
acções independentes e, simultanemamente, comunicantes entre si, devendo por 
isso ser lidas de um modo conjunto. Deste modo, e dada a extensão da proposta, 
formulamos diferentes fases de intervenção que se irão organizar tendo em conta 
uma leitura a diferentes escalas e níveis de pormenorização. Assim, com base 
nas várias componentes estudadas e no diálogo definimos diferentes contextos 
programáticos que se irão traduzir em quatro fases de intervenção.

 O convento, que constitui-se como o primeiro e principal momento de 
intervenção, tem como objectivo a conservação da ruína e a criação de uma 
estrutura capaz de permitir a visita ao convento. A ruína é, assim, o elemento central 
da proposta e que surge enquanto circunstância programática e catalisadora das 
restantes fases de intervenção. Ao convento e à intervenção proposta impõe-se 
um valor artístico e funcional que permite a valorização do edifício e a criação de 
um uso capaz de sugerir a permanência dos visitantes no espaço.
 As hortas, surgem de uma vontade de conservação e re-uso dos espaços 
não edificados, voltando-se a percorrer e a utilizar estes mesmos recintos que 
apesar de usufruírem de um uso independente do edifício conventual procuram 
manter uma relação de continuidade. No lugar onde estariam localizadas as 
hortas, sugerimos a manutenção do uso, reutilizando o espaço e adaptando-o às 
necessidades actuais. 

114 A proposta do Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento foi equacionado como um pos-
sível programa para o Convento de São Francisco do Monte em 2008, não sendo hoje compatível 
com o lugar e que resultará na reformulação da proposta no capítulo III;
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Assim, numa relação paralela ao seu uso original, estabelecemos uma rede de 
espaços, interligados através da latada, constituída pela horta comunitária, a horta 
pedagógica, o pomar, a estufa, o jardim das ervas aromáticas e ainda, por espaços 
de lazer. Apesar de não sabermos de modo exacto a organização e configuração 
daquilo que era a diversidade de espaços da cerca, procuramos manter esta 
ligação intermédia entre o edifício, paisagem e território, mantendo o uso no 
espaço que se constituía por ser o espaço mais intensivamente produtivo da 
cerca.
 O parque abrange a maior área de intervenção, e desenvolve-se dentro 
da cerca conventual, ligando os diferentes espaços entre si. O parque vem dar 
continuidade a uma área já utilizada para caminhadas, e que contém já muitos 
percursos demarcados mas que surgem, no entanto, de um modo incerto115 
motivados pela abertura de circuitos para a manutenção da vegetação no 
monte. Esta intervenção sugere a criação de um parque na cidade de Viana do 
Castelo116, que se constitui aqui através de momentos de entrada, dos percursos, 
de zonas de lazer e de duas zonas de estacionamento onde se realiza, também, 
o acesso dos visitantes. O fórum surge de uma proposta por parte do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo para a construção de um centro de formação e 
empreendorismo no edifício do convento. A intenção mantém-se e, desse modo, 
procuramos reinterpretar esta mesma vontade, sugerindo uma nova implantação, 
que não sobre as ruínas do convento. A proposta é assim reconfigurada, e apesar 
de ser apenas apresentada enquanto hipótese, influencia o desenho das várias 
partes constituintes da intervenção que pretendem anunciar o lugar e forma do 
novo edificado.

 A construção do programa organiza-se tendo em conta um conceito 
hierárquico. Tendo como base a intervenção na ruína, o desenho do espaço 
da cerca e das suas dependências procura não só dar resposta a um programa 
discutido com o proprietário mas, também, estabelecer um uso que valorize 
o lugar, como acontece com o desenho das hortas. Deste modo, as restantes 
fases de intervenção no Convento de São Francisco do Monte assumem um 
tratamento diferenciado. O seu desenho traduz-se numa intenção e procura 
dar consciência das diferentes prioridades estabelecidas no projecto e que se 
traduzem, consequentemente, no programa e no seu grau de concretização e 
detalhe. Conscientes desta hierarquia, a consideração das várias fases de projecto 
surge da vontade de abranger os vários cenários propostos no desenho da 
hipótese de intervenção, pensando as várias partes deste programa enquanto 
algo contínuo e que deve, por isso, ser pensado de modo conjunto no seu 
desenho e forma. 
 “Da mesma forma que o exterior dum organismo depende da adaptação 
dos seus orgãos às respectivas funções, assim acontece com o aspecto exterior duma 
construção (...) as paredes são invólucros de espaços adequados a determinadas 
funções. (...) Sendo assim é necessário inverter o método de trabalho: conhecer 
o que se vai passar dentro de um edifício e o que se passa fora dele. Assim surge 
como que o molde que o enformará.”117 

115 “Eu penso que se se preserva-se a ruína (...) que faria todo o sentido criar aqui uns circuitos de 
manutenção, o menos intrusivos possível. Os dois hectares são uma área pequena mas fácil de 
controlar e manter. Nós temos um Parque de Cidade só de nome, junto ao rio (...) que é mais 
uma zona urbana. É um Parque da Cidade mas um espaço limitado que é fechado e se paga para 
entrar.” Carlos Manuel da Silva Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(2020), entrevistado por Mariana Fonseca, Carla Garrido de Oliveira e João Luís Marques - Viana 
do Castelo, 18 de Novembro de 2019;

116 A proposta tem em conta a existência de um Parque da Cidade em Viana do Castelo localizado 
na proximidade do Rio Lima de condições bastante divergentes e que se constitui também, por 
complexos habitacionais e um conjunto de infra-estruturas desportivas. A proposta do parque 
aqui apresentada não se torna assim, incompatível, dadas as suas diferenças;

117 Siza, Álvaro - 01 Textos (2019), p.15-16;
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59. No interior das ruínas constrói-se uma casa, um novo abrigo, que se funde com a paisagem, 
integrando-se na imagem fragmentada do mosteiro de Eldena. O abrigo é, mais tarde, destruído 

em 1828, também este se torna parte da ruína e da sua lenta, mas constante, metamorfose. 
Ruined Monastery of Eldena near Greifswald, Caspar David Friedrich, 1824/25, Alte Nationalgalerie, 

Staatliche Museen zu Berlin
imagem obtida no Google Arts and Culture, 2020; 
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Intervir na ruína

 A intervenção na estrutura conventual surge de uma vontade preliminar 
de manutenção da ruína no conjunto arquitectónico. A ruína torna-se, não só, o 
motivo de desenho, como também, uma condicionante projectual sobre a qual 
se irão definir os diferentes espaços e, consequentemente, o desenho da forma. 
Deste modo, quando operando sobre a matéria pré-existente, devemos ter em 
conta o modo como intervir sobre a mesma, não só, através de um contexto 
teórico, conforme apresentado num último momento do primeiro capítulo, mas 
também, a partir de casos de estudo que nos permitam reflectir acerca de temas 
arquitectónicos pertinentes na concepção de uma estratégia projectual.

 Tendo em conta a diversidade morfológica e a complexidade da proposta 
apresentada selecionamos numa primeira fase duas obras de referência que 
visam estabelecer diferentes estratégias para uma intervenção na ruína.
 Apresenta-se a reabilitação do castelo de Castelo Novo, da autoria do 
colectivo Comoco arquitectos, que nos dá nota de uma intervenção na ruína e 
da construção de um programa similar ao por nós proposto - a reabilitação de 
uma estrutura fragmentada e a atribuição de um valor acrescentado no lugar. 
Posteriormente, os Pavilhões de Dan Graham dão notícia de uma proposta formal 
capaz de se inserir numa determinada condição programática. Sublinhe-se a 
pertinência de uma componente simbólica e material adjacente à obra e que nos 
exemplifica o modo como a proposta se pode relacionar com a sua envolvente, 
questão fundamental quando intervindo em edifícios significativos e evocadores 
da memória.

 As obras de referência mencionadas dão destaque à condição de ruína na 
obra, informando-nos de posicionamentos e interpretações diferenciadas acerca 
da mesma. Deste modo, ambas as propostas surgem como duas estratégias 
para uma primeira escala de intervenção, o Convento de São Francisco do 
Monte. Posteriormente, no terceiro capítulo, são convocadas outras obras de 
referência que procuram acompanhar as restantes três escalas de intervenção, 
estabelecendo simultaneamente uma relação com o processo projectual da 
solução apresentada. Assim, as várias obras escolhidas permitem estabelecer 
uma coerência programática e dar notícia de diferentes estratégias ajustadas às 
várias escalas de intervenção na estrutura conventual. 
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60. Ruínas do castelo de Castelo Novo, reconstrução por parte da DGEMN
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património 

 Arquitectónico, Forte de Sacavém;
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Um percurso sensorial - continuidade e contraste

A escolha da obra de referência

 Apesar da grande divergência tipológica do castelo de Castelo Novo, 
compreendemos que a intervenção reúne as características e estratégias 
necessárias para uma intervenção concisa e informada no convento. A sua 
comparação é, no entanto, viável pois trata-se do estudo da natureza da 
intervenção na obra. A reabilitação do castelo procura resolver algumas das 
fragilidades da ruína, restabelecendo os seus limites e criando um percurso que 
nos permita redescobrir a ruína do castelo.

 Procura-se através da sua estratégia valorizar e conservar o lugar, assim 
como, a sua envolvente. Deste modo, e tendo em conta os diversos casos de 
estudo ao longo do desenvolvimento do projecto, a conservação e valorização 
do castelo de Castelo Novo, da autoria do colectivo de arquitectos Comoco118, 
ganha aqui uma maior relevância dada a pertinência da resposta do programa que 
procura, também, a criação de um espaço de visita que possibilite a permanência 
dos visitantes no castelo.
 O estudo dos vários materiais - nomeadamente da fotografia, do desenho, 
da escrita e do diálogo - permitiu ainda compreender a estratégia formal e a 
materialidade do projecto, resultante de uma interpretação das condicionantes 
do lugar e dos requisitos do seu programa. A intervenção no castelo traduz a 
complexidade de intervir no património dado o peso que as várias decisões de 
projecto podem vir a ter sobre o edifício pré-existente e sobre a sua memória. 
Compreendido o valor da ruína e dos fragmentos do castelo ainda existentes, 
a intervenção em Castelo Novo reúne um conjunto de estratégias possíveis 
de intervenção no património, criando uma estrutura orgânica, que apesar de 
surgir em função do edificado e das suas circunstâncias, contém uma linguagem 
própria e independente.

 Assim, procura-se através da obra de referência reflectir acerca da ruína 
enquanto circunstância programática, através de um exemplo prático que ilustra 
de um modo mais evidente a relação entre programa-forma. A intervenção no 
castelo de Castelo Novo torna-se um ponto de partida para a aproximação às 
várias questões com que nos confrontamos quando intervindo em contexto 
patrimonial; em particular, a relação com o lugar e a paisagem, e a dicotomia 
entre o passado e o presente não só através das sua funções, que se adaptam à 
actualidade, mas também, através da nova materialidade que se insere no conjunto. 
Sugerimos assim, por uma questão metodológica, a análise da pré-existência 
e a compreensão do programa da nova intervenção, na qual analisaremos os 
diferentes momentos propostos - entrada, percurso e torres - terminando no 
diálogo entre ambas as construções, principalmente através da escolha da sua 
materialidade.

118 Colectivo de arquitectos constituído por Luís Miguel Correia, Nelson Mota e Susana Constanti-
no. Tendo, neste projecto, contado com a participação de Vanda Maldonado;

Reabilitação do Castelo 
de Castelo Novo, Comoco 
arquitectos
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61. Implantação do castelo de Castelo Novo, imagem aérea
Google Earth, Abril 2020;

62. Lugar, ruína e natureza, reconstrução por parte da DGEMN
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património 

 Arquitectónico, Forte de Sacavém;
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O castelo de Castelo Novo

 “Sempre a subir... Calçada do Vale, Beco do Barbeiro, Travessa das 
Tecedeiras... Largo da Bica, Terreiro da Misericórdia, Rua do Paço... Largo do Juiz 
de Fora... Beco do Ferreiro... Azinhaga da Lagariça... A setecentos metros de 
altitude ficamos a sós com a Igreja da Senhora das Graças... sempre a penedia 
obsessiva da Gardunha... e o Castelo. Uma ilha de pedra , como cabia ser um 
castelo românico... defensivo, circulo muralhando um vazio, interrompido em torre 
atenta para o leste castelhano... duas portas fundas. No interior, a casa-torre da 
menagem, paredes de cantos talhados, vertical, transparente, hiper-ruína.”119 

 Localizado no concelho do Fundão120 na encosta oriental da Serra de 
Gardunha, o castelo de Castelo Novo localizado no centro da povoação de 
mesmo nome  é edificado durante o século XII e XIII, sendo que a sua existência é já 
mencionada em 1233121, não se conhecendo, porém, o estado da sua construção. 
Construído num cume de formação rochosa, a configuração geral da estrutura 
militar não corresponde a uma primeira fase de construção, conhecendo-se a 
sua intervenção durante diferentes reinados. A sua ocupação é marcada pela 
Ordem dos Templários, com a doação dos territórios pertencentes aos monarcas 
à ordem, com o intuito de promover os domínios conquistados aos muçulmanos 
durante o reinado de D. Sancho I (1185-1211). No reinado de D. Dinis (1279-
1325), pretendeu-se adaptar o castelo a uma estrutura gótica, evidente na cerca 
e na torre sineira.  Porém, não se conhecendo o nível de desempenho do castelo 
enquanto estrutura militar, reconhecem-se os seus sinais de ruína desde cedo no 
reinado de D. Manuel (1495-1521), “talvez (pelo) facto de esta infraestrutura não 
pertencer à primeira linha de defesa raiana que suscitou a sua primeira desvalorização 
estratégica com o decorrente abandono enquanto estrutura militar.”122

 Essas mesmas circunstâncias, e o abandono do castelo, levaram a novas 
interpretações do seu uso, divergentes daquelas a que o edifício seria destinado 
- funções militares e civis. O castelo viria, então, a tornar-se um armazém e um 
depósito de detritos, levando a uma rápida degradação da estrutura.

 É perante um cenário de destruição e ruína de um castelo mutilado 
e já sem muralhas que se dá a intervenção da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN), entre a década de 30 e 40 do século XX. Esta 
intervenção pretendia a consolidação e conservação da estrutura militar, não 
procurando, por isso, a criação de novas estruturas ou funções. 

119 Belém Lima, António - “O novo, no castelo de Castelo Novo” in Mendes da Silva, José António 
Raimundo et al - Arquitectura Ibérica, 30, Reabilitação/rehabilitación, Casal de Cambra, Caleidos-
cópio, 2009, p.96;

120 Com a extinção do concelho do Castelo Novo em 1835, o mesmo é integrado no concelho do Fundão;

121 Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/
pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/72062, Consultado 
em: Julho, 2020;

122 Murtinho, Vitor - “O novo no Castelo de Castelo Novo” in Metálica 31, Setembro, 2013, p.20, 
Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43753/1 O%20novo%20no%20
Castelo%20de%20Castelo%20Novo.pdf, Consultado em: Julho, 2020

Ano do projecto: 2002-
2008

Arquitectos: Comoco 
arquitectos (Luís Miguel 
Correia, Nelson Mota, 
Susana Constantino) com 
Vanda Maldonado

Promotor: Câmara 
Municipal do Fundão

Paisagismo: Serrasqueiro e 
filhos, lda.

Estruturas: Direcção-
Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais 
(DGEMN)

Construtor: Empreitada 
Geral - Stap - Reparação, 
Consolidação e 
Modificação de Estruturas, 
S.A.
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63. Imagem digital da intervenção no castelo e no largo da igreja
imagem cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

64. Relação do castelo com o edificado e com a igreja onde se estabelece a entrada 
fotografia obtida em https://www.architectural-review.com/buildings/castelo-novo-visitor-centre-in-fundao-portugal-by-como-

co-architects, consultado em Julho, 2020;
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 À semelhança deste projecto muitas outras intervenções foram realizadas 
pela DGEMN com o objectivo de conservar edifícios de valor significativo e 
histórico. A abordagem procurava dar resposta ao abandono e à ruína das 
estruturas, e desenvolveu-se ao longo do território português, dando uma resposta 
própria e atenta às características da arquitectura militar; “este aspecto, associado 
à especificidade do sentido territorial e ao carácter tipológico dos castelos, impôs 
metodologias de restauro específicas e logicamente diferenciadas dos critérios 
que enformaram as intervenções em edifícios religiosos medievais.”123

 Acerca das intervenções da DGEMN Miguel Tomé refere, “no geral, 
recusavam a invenção aleatória e procuravam recuperar a «traça original» 
empregando processos de desocultação que eliminavam os estratos mais recentes, 
entre os quais os elementos decorativos e os revestimentos datados da época 
moderna”.124 Apesar de no castelo de Castelo Novo não existir uma intervenção 
moderna que obrigue-se à sua eliminação por parte da DGEMN, denota-se 
uma vontade de reconstituir o que terá sido a forma arquitectónica do castelo 
mas não de um modo total; mantém-se assim a imagem de uma ruína aparente 
devolvendo-se, porém, um perfil arquitectónico mais completo que nos concede 
a imagem e volumetria de alguns dos elementos já desaparecidos.
 Distinguimos assim, transformações sucessivas no castelo, as primeiras 
ligadas a uma componente mais estratégica, e que se estendem até ao reinado 
de D. Dinis, prendendo-se com a alteração da estrutura militar. E num segundo 
momento, já com a DGEMN com o emergir do conceito de património.

O novo no Castelo Novo 

 “...Fragilizado e exposto na relação com a aldeia, por via da inexistência da 
muralha confinante com o Largo do Adro, o Castelo tornou-se demasiado acessível 
e transponível...disseram agora os arquitectos (...). Diagnosticando certeiros, o 
carácter fundacional destes castelos...ganha-se um território ganhando o castelo...
passando as portas, derrubando a muralha, entrando, penetrando no dentro.”125 

 A intervenção no castelo de Castelo Novo surge no contexto de um 
conjunto alargado de obras de reabilitação e de conservação, não só do castelo 
com as intervenções da DGEMN, mas também na povoação de Castelo Novo, 
integrada no Programa Aldeias Históricas126. A intervenção aceita o estado de 
ruína em que a obra se encontrava, resultado da obra de conservação realizado 
pela DGEMN, dado o seu avançado estado de ruína. Assim, não se pretendeu 
repor o que teria sido a estrutura militar, sugerindo-se apenas estabelecer os 
meios necessários para a sua visita.

123 Tomé, Miguel - Património e restauro em Portugal : 1920-1995,1ª ed., Porto, Faup Publicações, 
2002, p.64;

124 Idem, p.128;

125 Belém Lima, António - “O novo, no castelo de Castelo Novo” in Mendes da Silva, José António 
Raimundo et al - Arquitectura Ibérica, 30, Reabilitação/rehabilitación (2009), p.96;

126 O Programa Aldeias Históricas de Portugal consiste na iniciativa de uma associação de 
desenvolvimento turístico, criada em 2007, para promover o desenvolvimentos turístico de uma 
rede de aldeias em Portugal, incluído Castelo Novo;
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65.Planta de implantação
 imagem cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

1.Largo do Adro 2.Entrada 3.Torre Sineira 4.Torre de Menagem

1

2

3

4
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 Deste modo, procura-se dar um novo uso ao castelo, transformando-o 
num lugar onde seja possível o seu percurso e estadia. Uma intervenção que 
embora ofereça um novo valor de utilidade se construa sobre os princípios 
de uma intervenção mínima e atenta à memória do lugar, “havendo por isso a 
imposição de estabelecer compromissos, de conciliar discrições, enaltecer alguns 
silêncio, mas também o imperativo de introduzir valor acrescentado”.127

 Compreendem-se dois momentos de projecto: um primeiro momento 
com o projecto não realizado da autoria do arquitecto Luís Miguel Correia128 e, 
posteriormente, o projecto actual pelo colectivo de arquitectos. Não existindo 
uma intenção clara, cabe ao arquitecto compreender o mais apropriado quando 
intervindo no castelo, levando em conta as circunstâncias do lugar e ainda os 
requisitos da encomenda. Assim, e reconhecendo uma componente turística 
desejada no castelo, o proprietário estabelece um conjunto de requisitos que 
seriam importantes definir na intervenção - uma cafetaria129, um momento de 
recepção ao visitante e, ainda, a projecção de um filme de contextualização da 
estrutura do castelo e da sua história. Tendo como base uma infra-estrutura que 
permita a visita e permanência no espaço, os arquitectos desenham uma estrutura 
para além de uma condição meramente programática, procurando estabelecer 
uma experiência sensorial e histórica que responda às carências do lugar.
 Os arquitectos definem, consequentemente, um conjunto de intenções 
que irão traduzir-se num programa e em diferentes fases de projecto:

_a resolução da entrada no castelo juntamente com o espaço urbano envolvente,
_o desenho de um equipamento para visualização de um filme na torre de 
menagem, 
_a criação de uma estrutura que permita o percurso no interior do castelo,
_a conservação e limpeza da ruína.

 Após um projecto geral e um estudo prévio, o projecto é dividido num 
conjunto de fases, não correspondendo, no entanto, à ordem aqui apresentada 
que procura acompanhar uma lógica de percurso, ilustrando a ideia defendida 
pelos arquitectos de um percurso sensorial pelo castelo. As várias fases de 
construção são então divididas numa primeira fase pela torre de menagem, 
numa segunda pelo espaço exterior e de entrada no castelo e, por último, pelo 
interior do castelo com a realização dos passadiços.

 Sendo evidente a perda das muralhas, o castelo assume uma imagem 
frágil, sugerindo a sua transponibilidade e um acesso fácil sem barreiras; o 
momento de entrada vai, deste modo, ter uma grande importância no desenho 
da proposta, já que define uma nova muralha e delimita o perímetro do castelo. 

127 Murtinho, Vitor - “O novo no Castelo de Castelo Novo” in Metálica 31, Setembro, 2013, p.21, 
Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43753/1 O%20novo%20no%20
Castelo%20de%20Castelo%20Novo.pdf, Consultado em: Julho, 2020;

128 “Isto é um processo que começa muito antes dessa intervenção. Eu estive na DGEMN quando 
acabei o curso e esse foi o primeiro projecto que me deram para fazer por volta de 1995-96. Eu 
fiz um projecto para lá sozinho .(...) era um projecto completamente diferente, no fundo ainda 
influenciado pelos projectos do Souto de Moura e pelos seus muros de pedra, mas depois 
nunca houve andamento para fazer a obra. Passado uns anos, a Câmara mostrou-se, junto com a 
DGEMN, interessada em reactivar um projecto no Castelo de Castelo Novo e foi aí que este pro-
jecto ganhou o seu contexto.”, Correia, Luís Miguel - Entrevistador: Mariana Fonseca, Julho 2020. A 
entrevista na íntegra encontra-se transcrita em anexo;

129 A cafetaria não chega a ser construída, fez parte do desenho da obra mas foi eliminada em fase 
de projecto;
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66. Planta de entrada e centro de visitantes
desenho cedido pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

67. Equipamento de entrada, alçado nordeste
desenho cedido pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

68. Equipamento de entrada, corte transversal
desenho cedido pelo arquitecto Luís Miguel Correia;
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 À entrada acrescenta-se ainda o desenho do espaço exterior anexo à 
igreja, o Largo do Adro130, dada a pertinência da sua intervenção que assinala 
o momento de chegada ao castelo de Castelo Novo. A entrada, constituída por 
uma construção em “L”, não irá porém localizar- se no lugar onde originalmente 
seria feita a entrada no castelo131, assumindo-se numa entrada alternativa que 
surgiu durante a ruína e que estabelecia uma relação mais directa com o largo da 
igreja. Esta construção funde-se com a estrutura pré-existente da muralha, dando 
continuidade à mesma, e comportando o programa necessário para a visita ao 
lugar - um centro para o visitante e instalações sanitárias. Apesar deste momento 
procurar criar um acesso mais facilitado, esta estrutura pretende também simular 
a dificuldade inerente à entrada num castelo, reflectindo o seu difícil acesso dado 
o seu carácter defensivo conforme o arquitecto Luís Miguel Correia refere: “e isso, 
nós quisemos valorizar ali, (...) criar uma peça e uma estrutura que desse a quem 
visitasse essa experiência difícil de ir a um castelo. Por isso, demoramos a entrar, 
atravessamos uma parede que é espessa, depois tem uma rampa, depois uma 
escada; tudo isso tem esse tempo e experiência que para nós era fundamental e 
que têm também a ver com a luz e o som.”132 

 “A casa-de-ferro manda-nos entrar, ecoa no silêncio os nossos passos...
túnel - escadaria - tapete...recebe-nos a topografia indomável que os arquitectos 
destaparam...um chão inclinado (...).”133

 O volume da entrada permite-nos mergulhar numa atmosfera 
completamente diferente. A estrutura coberta anuncia a entrada do castelo, 
voltando apenas a abrir-se no seu interior onde temos um primeiro contacto com 
a superfície rochosa. Também o som é importante, já que este se vai perdendo 
à medida que entramos no castelo; somos deixados a sós e confrontados com 
o silêncio. O ‘novo’ apresenta um carácter subtil mas procura criar um diálogo 
evidente com o pré-existente através das várias dualidades - o interior e o exterior, 
o fechado e o aberto, a luz e a sombra, o som e o silêncio, e que permitem uma 
experiência sensorial mais rica e íntegra. O espaço da entrada encaminha-nos 
para um momento de transição, dando já sinal do percurso que se irá seguir. 
Primeiramente por uma rampa e depois por uma escada, somos conduzidos 
por um percurso que nos induz alguma dificuldade, e que nos dá lentamente a 
conhecer a Torre Sineira enquanto subimos a escada, revelando todo o percurso 
quando chegamos ao topo da mesma.

 “Caminhamos disciplinados sobre as fragas, nos passadiços negros, 
dramatizados pela gravidade como se algo fosse acontecer urgente, encontros, 
colisões...arcaicos-intempestivos (...) A promenade é um vaivém.”134 

130 Inicialmente a intervenção no Largo do Adro não fazia parte da proposta de intervenção no 
castelo de Castelo Novo surgindo posteriormente dada a sua pertinência e as intervenções que 
estavam a ser realizadas no espaço público da aldeia do Castelo Novo;

131 “A entrada do castelo não era ali, para ir para a entrada do castelo nós tínhamos de atravessar 
um terreno que era propriedade privada, que no fundo era um logradouro de uma casa. A 
Câmara e o Estado nunca estiveram disponíveis para negociar isso, por isso o que se fez foi 
pegar na ferida aberta para o largo da igreja e tornar isso a entrada formal, que no fundo já era ali 
porque aquilo estava completamente aberto e as pessoas entravam por ali adentro.”, Correia, Luís 
Miguel - Entrevistador: Mariana Fonseca, Julho 2020;

132 Idem, ibidem;

133 Belém Lima, António - “O novo, no castelo de Castelo Novo” in Mendes da Silva, José António 
Raimundo et al - Arquitectura Ibérica, 30, Reabilitação/rehabilitación (2009), p.96;

134 Idem, ibidem;
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69. Volume de entrada, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;
70. Escada que nos eleva até ao percurso, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

 71. Percurso que nos permite observar a Torre Sineira, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;
72. Passadiço ao longo da base rochosa, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia; 

73. Torre de Menagem e o percurso, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;
74. Sala de projecção do filme integrada na Torre de Menagem, fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel 

Correia; 

2

3

4 5 6

 “A arquitectura caminha-se, percorre-se e não é de modo nenhum como advogam certas correntes de ensino, 
essa ilusão inteiramente gráica organizada em torno de um ponto central abstracto que se pretenderia homem, um 

homem quimérico, dotado de um olho de mosca e cuja visão seria simultaneamente circular.”

Le Corbusier - Mensaje a los Estudiantes de Arquitectura, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2001;

1
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 O percurso pelo castelo, é a última fase a ser executada, uma vez que 
procede as sondagens arqueológicas realizada no recinto, que procuram 
compreender a constituição e evolução da estrutura militar. A arqueologia motiva, 
assim, o desenho do percurso; aos arquitectos é dada a tarefa de unir ambas 
as partes através de uma estrutura de passadiços que permita a passagem dos 
visitantes. O percurso desenrola-se ao longo das várias cotas e divide- se em dois 
sentidos, conduzindo-nos a dois momentos importantes - a Torre Sineira e a Torre 
de Menagem. A sua materialidade negra em chapa pintada de preto, funde-
se com a superfície rochosa, mostrando uma intenção divergente da restante 
intervenção demarcada pelo aço corten. Tendo apenas alguns pontos de contacto 
com a superfície, o percurso eleva-se, separando-nos da cota base e permitindo-
nos observar os vestígios pré-existentes. Com recurso a uma promenade interior, 
os arquitectos delimitam um percurso de ida e volta pelo mesmo lugar que não é, 
no entanto, completamente condicionado; o percurso é apenas acompanhado 
por uma guarda num dos lados, permitindo que os visitantes se desviem do 
percurso principal e percorram livremente o castelo.

 “Lá em cima, uma box perfeita, frágil, afogada, disputa atenção à paisagem. 
Vemos até longe, muito. Vemos o que viram os comendadores da Ordem de 
Cristo, os alcaides ansiosos. Percebemos como os militares amam a extensão, 
a precisão, olhos treinados. Tocamos no perto a matéria, o modo de fazer, a 
geometria espacial antiga. Dentro da box, está no escuro a sala multimédia.”135 

 Se por um um lado somos guiados até à Torre Sineira que nos coloca sobre 
o limite da muralha, por outro, o percurso eleva-nos até à Torre de Menagem 
onde se localiza um volume que compreende a sala de projecção do filme. 
Numa relação mais evidente entre os tempos, observamos os fragmentos da 
torre de onde contrastam as pedras da intervenção da DGEMN, mas que com o 
tempo, vão ganhando uma tonalidade semelhante às pedras originais, tornando-
se eventualmente uma peça unitária sem um registo tão notório das diferentes 
intervenções. Os arquitectos criam, assim, uma plataforma que nos estabelece 
uma cota que nos permite confrontar a torre e contemplar a intervenção realizada, 
assim como, a paisagem circundante, condição importante na arquitectura 
militar, sob a qual se encontra a sala de multimédia localizada a uma cota inferior. 
Sobre a plataforma emerge um volume em aço corten que nos convida a entrar, 
conduzindo-nos através de uma escada até à penumbra onde o programa define 
a visualização de um filme que convoque uma imagem do passado em confronto 
com o lugar que o visitante experiência hoje, “a tecnologia moderna (...) o som e 
a imagem é a forma mais judiciosa de enaltecer o passado, não se perde na mostra 
directa do vestígio e do objecto físico, mas apela solenemente ao sentimento (...)”.136 

 Apesar de não afectar formalmente a estrutura do castelo, existe ainda um 
trabalho invisível paralelo às várias fases do projecto, nomeadamente a conservação 
e tratamento do pré-existente, sendo feita a limpeza cuidada dos paramentos em 
pedra e ainda refeitas as juntas. Apesar de num primeiro momento deixar-se em 
evidência um contraste entre o novo e o antigo, a intervenção leva em conta a 
passagem do tempo na obra, ao anunciar uma condição pictórica presente na 
relação entre a ruína e natureza.

135  Belém Lima, António - O novo, no castelo de Castelo Novo in Mendes da Silva, José António 
Raimundo et al - Arquitectura Ibérica, 30, Reabilitação/rehabilitación (2009), p.96-98;

136 Murtinho, Vitor - “O novo no Castelo de Castelo Novo” in Metálica 31, Setembro, 2013, p.23, 
Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43753/1 O%20novo%20no%20
Castelo%20de%20Castelo%20Novo.pdf, Consultado em: Julho, 2020;
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75. Sala de projecção do filme integrada na Torre de Menagem
fotografia obtida em https://divisare.com/projects/216006-comoco-arquitectos-fernando-guerra-fg-sg-castelo-novo-s-castle-

-portugal, consultado em Julho, 2020;
 76. Torre de Menagem, alçado norte

imagem cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;
77. Torre sineira, intervenção da DGEMN onde se procura replicar o aspecto original da pré-existên-
cia, fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
78. Confronto entre materialidades - aço, pedra e telha

fotografia obtida em https://comoco.eu/Castelo-de-Castelo-Novo, consultado em Agosto, 2020; 
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Materialidade - entre o confronto e a empatia 

 No que diz respeito ao modo de intervir, e tendo em conta as várias 
possibilidades, a intervenção no castelo de Castelo Novo pretende assumir uma 
abordagem mínima, procurando reduzir os elementos que entram em confronto 
com a estrutura já pré-existente. Como refere o arquitecto Luís Miguel Correia 
acerca das estruturas militares, “elas dificilmente vão ser convertidas numa nova 
estrutura, elas existem pela experiência que nos facultam, uma experiência 
histórica e sensorial”.137 As estruturas militares dificilmente voltarão hoje a ter um 
uso defensivo e, por isso, devem ser pensadas como lugares de conhecimento e 
contemplação onde podemos compreender e admirar o lugar pela sua natureza 
própria e condição primária.
 Como tal, na intervenção no castelo as opções de materialidade enfatizam 
a sua grande importância, já que é através dela que se estabelece um diálogo e 
continuidade entre ambas os tempos, o passado demarcado na construção do 
castelo e o presente estabelecido através da nova proposta.

 A escolha de materiais deve seguir duas premissas: o desejo de conferir 
à nova construção uma identidade própria que se distinga do pré-existente e, 
ainda, ter em conta a sua durabilidade, capaz de resistir aos agentes naturais e 
corrosivos ao longo do tempo. Na intervenção, o novo é trabalhado com o aço 
corten, e nos passadiços intra-muralhas com a chapa pintada. Apesar de existir 
um claro contraste entre ambas as linguagens, a pré-existente e a nova, esta não 
deve ser entendida como uma ruptura mas como algo constante e em evolução. 
O uso do metal permite o contraste desejado, assinalando a diferença entre 
os tempos e as formas mas não apresentando, porém, uma condição estranha 
à construção: o metal revela uma relação próxima com a mesma. Tendo um 
aspecto contemporâneo, o material assume também uma condição ancestral, 
integrando-se desde cedo nas construções de natureza militar como é o caso 
da artilharia. Também a sua cor estabelece-se uma relação com a envolvente, em 
especial com as construções da povoação, quando observando o castelo e a sua 
relação com o núcleo urbano, compreendemos uma unidade sugerida através da 
cor que se assemelha aos telhados das várias construções. Além da componente 
histórica, interessa também manter uma componente sensorial na materialidade, 
optando-se por um elemento que devido à suas características e textura, e tal 
como a pedra, não nos desperte uma sensação de conforto. Respondendo ainda 
à segunda premissa, o aço corten é um material bastante resistente e que não 
necessita de manutenção, uma vez que sobrevive ao tempo e transforma-se com 
o mesmo, ganhando novas tonalidades.
 
 Tal como as formas, a matéria anuncia uma nova linguagem e tempo, 
estabelecendo um diálogo entre ambos; a materialidade não se impõe sobre 
o passado, anuncia uma transformação constante. “A questão foi sobretudo 
pensada nesses dois propósitos, de alguma maneira lerem-se os tempos mas por 
outro lado, tempos que em termos materiais não são assim tão distantes; eles 
reagem connosco.”138 

137 Correia, Luís Miguel - Entrevistador: Mariana Fonseca, Julho 2020;

138 Idem, ibidem;
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79. Double Exposure, 1995-2002, Marian Goodman Gallery, New York
fotografia obtida em https://bordercrossingsmag.com/article/dan-graham-mirror-complexities, consultado em Agosto, 2020;
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Dupla Exposição

A escolha da obra de referência

 A pertinência do estudo da obra de Dan Graham surge de uma vontade 
de compreender uma outra estratégia projectual, capaz de dialogar com a 
condição de ruína enquanto premissa e, consequentemente, tema de projecto. 
Nesse sentido, os Pavilhões surgem como obra de referência dada a sua condição 
de instalação enquanto objecto independente e de valor próprio mas, por outro 
lado, dado o constante diálogo da sua obra com a envolvente, tornando o lugar 
e a paisagem, onde se inserem, uma parte integrante da experiência e da obra.

 No pavilhão, enquanto estrutura escultórica e/ou arquitectónica, o lugar 
constitui-se como um factor importante na construção da obra. A sua construção 
demarca, desde logo, características pré-estabelecidas, devendo o lugar ser 
escolhido de forma a cumprir estas mesmas normas e relações determinantes 
na definição da ideia do pavilhão. No caso de Dan Graham, a estrutura reage 
aos estímulos do lugar, apesar da sua construção não prever uma implantação 
particular. Deste modo, o mesmo pavilhão pode adquirir um novo significado e 
experiência sensorial dependendo da sua implantação e da interpretação do seu 
visitante. O lugar torna-se, assim, um elemento compositor da obra, passando 
a existir uma continuidade entre o exterior e o interior do pavilhão, dado o 
emprego do vidro na construção, material explorado pelo artista, reconhecidas 
as suas inúmeras possibilidades na arquitectura.

 Apesar da grande extensão da obra de Dan Graham procura-se 
compreender, em especial, os Pavilhões, reflectindo acerca do seu processo de 
construção, do seu uso e ainda, da relação da sua materialidade com a obra, 
o indivíduo e o lugar. Posteriormente, opta-se pela análise do pavilhão Double 
Exposure, localizado na Fundação Serralves no Porto. Esta escolha torna-se 
pertinente dada a possibilidade de visitar a obra, permitindo-nos uma análise 
e estudo mais extenso e atento. As suas características irão, ainda, permitir 
exemplificar uma possível abordagem projectual no que diz respeito à valorização 
da envolvente e à relação da obra com o lugar, tendo em conta um diálogo com 
o passado.

  Apesar da obra do artista não se posicionar dentro do campo da arquitectura, 
a sua condição é híbrida, entre a arte e a arquitectura, o que torna pertinente a 
condição experimental e lúdica da estrutura do pavilhão139 aqui explorada, que 
apesar de se estabelecer no projecto enquanto estrutura permanente, permite 
uma condição adaptável ao tempo e às diferentes circunstâncias.

139 “Pavilhão, estrutura leve temporária ou semi permanente utilizada em jardins ou áreas de 
lazer (...). Originalmente erguida com uma tela de lona (...) para ocasiões especiais como festas, 
banquetes e bailes, tornou-se mais permanente, no final do século XVII; a palavra já era usada 
para qualquer construção no jardim para uso em ocasiões especiais.”, Disponível em:https://www.
britannica.com/art/pavilion-architecture;

Pavilhões, Dan Graham
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80. Public Space/Two Audiences, 1976, Marian Goodman Gallery, New York
fotografia obtida em https://bordercrossingsmag.com/article/dan-graham-mirror-complexities, consultado em Agosto, 2020;

81. Esquema do espaço e dos materiais
imagem obtida  de  Graham, Dan - Building and Signs, ed. Anne Rorimer,  Chicago, Renaissance Society at the University of 

Chicago, p.24;
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O pavilhão - reflexos e concepção

 Os Pavilhões surgem como tema na obra de Dan Graham, no final dos 
anos 70, constituindo-se através de estruturas de pequena escala de vidro 
transparente e/ou espelhado, situadas entre a arte e a arquitectura, a escultura 
e o edifício (Charre, 1995, p. 20). Dan Graham aproxima-se da arquitectura 
através do seu uso enquanto meio de trabalho, permitindo a interacção do 
visitante com a instalação, o que nos é dada a conhecer pela primeira vez na 
sua obra de 1976 na Bienal de Veneza, através da instalação Public Space/Two 
Audiences. Acerca da instalação Dan Graham refere: “Eu queria que funcionasse 
duplamente como arte e simplesmente como um pavilhão de exposição (por 
si só), seguindo os exemplos do Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe 
ou as duas salas de exibição do Lissitzky.”140 O pavilhão constituía-se pela sua 
volumetria em paralelepípedo, intencionalmente divida por um vidro e rodeada 
por paredes brancas e um espelho numa das faces da volumetria. Assim, a sua 
materialidade permitia um confronto dos visitantes não só entre si, mas também 
consigo mesmos, tornando-se mais conscientes da sua envolvente e dos seus 
próprios comportamentos141. O pavilhão representa uma alegoria de uma das 
condições da sociedade; o observador estabelece-se como primeiro e principal 
protagonista e, simultaneamente, o último, ao localizar-se no final da imagem da 
sua reflexão. Do ponto de vista social, os outros encontram-se entre o indivíduo 
e a sua própria imagem. Depreende-se, porém, que num primeiro momento da 
sua obra, a materialidade estabelecia uma condição secundária. Acerca disso, Dan 
Grahn reflecte: “o primeiro efeito para os espectadores pode ser ver a estrutura 
e os materiais em termos puramente estéticos; apenas passado algum tempo, 
e apenas se outras pessoas estiverem também presentes no espaço, é que os 
aspectos psicológicos e sociais dos materiais e da estrutura se tornam evidentes.”142

 Não tendo ainda no início da sua obra atingido o total potencial do 
pavilhão, não só em termos formais como materiais, interessa-nos compreender 
a evolução da ideia de pavilhão na obra de Dan Graham, que começa num 
primeiro momento por se estabelecer através de instalações interiores e pela sua 
condição e relação com o indivíduo, como observamos em Public Space/Two 
Audiences, e que evolui, por conseguinte, para uma ideologia mais complexa no 
exterior, onde o lugar se torna uma parte importante do seu desenho.
 Apesar dos pavilhões divergirem na sua forma e construção começam a 
estabelecer temas constantes ao longo da sua obra: por um lado, a materialidade, 
que irá variar sempre entre o espelho e o vidro, geralmente interligados através de 
uma estrutura em aço inoxidável; e, por outro, a atenção ao lugar que irá afectar o 
desenho e forma do pavilhão. Acerca da concepção dos pavilhões Dan Graham 
refere “eu costumo ter ideias ao ver a arquitectura da cidade e livros de arquitetura, 
que coloco nos meus cadernos, e ao ver o lugar posso modificar essas ideias e 
modifica-las de modo a adequarem-se à situação. Para mim, é uma combinação 
do que carrego para o projecto e do que o lugar me oferece. Eu penso que a 
maioria dos arquitectos trabalham da mesma forma.”143 
 

140 Graham, Dan - Two-way mirror power : selected writings by Dan Graham on his art, (1999), p.155;

141 “Psicologicamente, em Public Space/Two audiences, para uma das audiências a divisória de 
vidro é uma montra, objectivando o comportamento da outra audiência (a segunda audiência, 
torna-se, por analogia, um “espelho” do comportamento que o público observa no exterior); 
simultaneamente, o espelho no final de um espaço permite que a própria audiência se veja como 
um corpo unitário.”, idem, p.157;

142 Idem, p.155;

143 Dan Graham: Mirror Complexities , Disponível em https://bordercrossingsmag.com/article/dan-
graham- mirror-complexities, Consultado em: Julho, 2020;
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82. Marc- Antoine Laugier, A cabana primitiva segundo Vitrúvio
imagem obtida em https://archiobjects.org/architecture-manifesto/, consultado em Agosto, 2020;

83. O novo abrigo, a natureza e a forma
Dan Graham, Ekeberg Pavilion em Ekebergparken, 

imagem obtida  em https://www.museeum.com/a-magic-forest-of-contemporary-sculptures-with-munchs-view-on-oslo/, consul-
tada em Agosto, 2020;
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Não se estabelecendo enquanto contradição, a concepção dos Pavilhões irá 
localizar-se entre o lugar/não-lugar e a forma pré-estabelecida/adaptável. Na sua 
obra localizada no exterior, e dada a permanência de certas características no seu 
trabalho, os pavilhões transportam, por vezes, uma ideia pré-concebida do lugar. 
A ideia de lugar é abstracta, não existindo uma implantação específica que gere o 
desenho e a forma. A sua obra não se adapta, no entanto, a um qualquer lugar. No 
momento de concepção do pavilhão, o artista reflecte acerca das características 
pretendidas do sítio, nomeadamente, a morfologia, topografia, materialidade, 
composição, condição visual e simbólica, que devem dialogar com a obra. Assim, 
a forma concreta irá reagir às características representativas do lugar.

 “Na cultura ocidental, o pavilhão situado num parque iniciou-se com o 
jardim Renascentista (...). No século XIX, cresceu em tamanho até ao Palácio de 
Cristal da exposição mundial em 1851 em Londres. Agora enfatiza um moderno 
quase funcional, sem lugar como a estação de autocarros e a cabine telefónica.”144

 À semelhança da ideia do pavilhão na contemporaneidade, atribuí-se 
aqui uma força própria à instalação, podendo esta ser reconhecida enquanto 
objecto autónomo e ambíguo. A sua volumetria e desenho partem de uma ideia 
material e de uma vontade de reflexão. Apesar da forma do pavilhão apresentar-
se aqui também como algo pré-determinado, este não é imune à condição do 
lugar, estando disponível para interagir com a sua envolvente. Como tal, num 
primeiro momento, a estrutura é equacionada sem lugar, considerando apenas 
um sítio que equacione as características necessárias e capazes de dar resposta às 
reacções que a forma e o material pretendem. A obra torna-se aqui protagonista, 
reflectindo a sua envolvente e tornando-se parte integrante e representativa do 
lugar.

 Conforme Dan Graham refere, tipologicamente, o pavilhão pertence ao 
parque/jardim e à natureza, tornando-se um antídoto para as qualidades alienantes 
da cidade e uma metáfora, de algum modo utópica, de uma cidade aprazível no 
futuro (Graham, 1999, p.174). Assim, tal como o lugar, a função do pavilhão é 
um dos factores inerentes ao seu processo de criação, procurando estabelecer 
uma condição reflectora permanente, não só enquanto superfície e matéria, mas 
também, como objecto de reflexão social e elemento introspectivo. Para pensar 
o pavilhão, Graham precisa de “trabalhar com eles historicamente, o que significa 
voltar à “cabana primitiva” de Marc- Antoine Laugier que foi uma resposta utópica 
à destruição da cidade. Era uma espécie de heterotopia.”145 A referência à cabana 
primitiva de Laugier (1713-1769), onde se ilustra uma estrutura constituída por 
quatro pilares e uma cobertura feita através de árvores e de troncos146, estabelece 
uma relação com uma primeira forma de construção da arquitectura - o abrigo. 

144 Graham, Dan - Two-way mirror power : selected writings by Dan Graham on his art, (1999), p.174;

145 Dan Graham: Mirror Complexities , Disponível em https://bordercrossingsmag.com/article/dan-
graham-mirror-complexities, Consultado em: Julho, 2020;

146 “Pedaços de madeira levantados perpendicularmente dão-nos a ideia de colunas. As peças 
horizontais que são colocadas sobre eles dão-nos a ideia do entablamento (...). A pequena 
cabana rústica que acabei de descrever é o modelo sobre o qual toda a magnificência da 
arquitetura foi imaginada.”, Laugier, Marc- Antoine - Essai sur l’architecture, Paris, Chez Duchesne, 
Temple du Goût, 1753, p.13, Disponível em: https:// archive.org/details/essaisurlarchite00laug/
page/12/mode/2up, Consultado em: Julho 2020;
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84. Alteration to a Suburban House
fotografia obtida em https://renaissancesociety.org/exhibitions/314/dan-graham-selected-works/, consultado em Agosto, 2020;

85. Maquete de Alteration to a Suburban House
fotografia obtida  em https://walkerart.org/collections/artworks/alteration-to-a-suburban-house, consultada em Agosto, 2020;
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 O abrigo, lugar de refúgio e protecção, irá também estabelecer uma 
importante relação entre a natureza e o homem, ilustrando uma relação primitiva 
essencial não só para a sua subsistência, como também, sobrevivência e protecção; 
como expõe Dan Graham: “a Arquitectura e o Homem eram mais próximos da 
‘Natureza’”147. Tal como na cabana primitiva de Laugier, importa reconhecer a 
relação da natureza que se estabelece aqui como pano de fundo da estrutura. 
A natureza é passiva, porém, representa um papel activo e participativo na 
construção da imagem do pavilhão. Por um lado, na cabana de Laugier através da 
estrutura construída com troncos de árvore e, por outro, nos pavilhões exteriores 
de Dan Grahm, através da reflexão que estabelece a envolvente como alçado.  
 
 Reconhecida a ideia de refúgio temporário na sua obra, afastado da 
cidade e do caos e submerso na natureza, torna-se importante compreender 
a natureza recreativa da estrutura. O pavilhão, em reacção ao lugar, torna-se 
um lugar de descoberta e reflexão, sugerindo novos usos e interpretações. A 
deformação das formas a partir da superfície reflectora, a escala e a distorção da 
realidade sugerem uma vertente lúdica, tornando-se “uma casa de brincar para as 
crianças e um retiro romântico para os adultos”148; qualidade estas directamente 
relacionadas com uma componente material das instalação de Dan Graham e, 
por consequência, essencial para definição da sua obra artística.

A importância de ser material - o espelho de duas faces

 “(Os pavilhões) não têm nem um interior, nem um exterior: a experiência é 
interior e exterior. Dependendo das condições da luz no determinado momento, 
eles podem ser vistos como espelhos voltados para o exterior, ocultando assim a 
existência de espectadores no seu interior; eles podem ser vistos como totalmente 
transparentes; (...) os pavilhões demonstram ao espectador o seu próprio corpo 
e a si mesmos enquanto sujeito, (...) e permitem ver outros espectadores que 
procuram também compreender uma imagem de si mesmos. Por causa das 
propriedades, que se encontram em constante fluxo, e dependendo das nuvens, 
do sol e do contexto ambiental. Estas modificações influenciam, por sua vez, a 
percepção do espectador, a percepção de si mesmo, dos outros, da paisagem e 
da matéria/estrutura do pavilhão.”149

 Quando falando acerca da estrutura dos pavilhões e da sua forma é 
necessário, também, abordar a sua materialidade, já que ambas as componentes 
vivem em constante diálogo, definindo e motivando a obra de Dan Graham. 
A utilização do vidro e do espelho tornam-se, assim, uma constante ao longo 
da sua obra, dada a sua capacidade de manipulação da realidade e as suas 
características tão próprias. Apesar de o seu trabalho ter uma finalidade artística 
é perceptível uma grande influência da arquitectura, e que se torna notória na 
sua obra. Em Alteration to a Suburban House (1978), o artista testa esses mesmos 
limites e proximidades entre a arte e a arquitectura, o que se torna mais tarde 
relevante no processo de construção dos pavilhões.
 Em Alteration to a Suburban House, o artista explora as qualidades dos 
materiais, removendo a fachada de uma casa típica dos subúrbios, segundo um 
modelo americano, e substituindo-a por vidro. Também o interior da casa é alterado, a 
separação entre a zona privada e pública é agora delimitada através de panos de vidro. 

147 Graham, Dan - Two-way mirror power : selected writings by Dan Graham on his art, (1999), p.175;

148 Idem, ibidem;

149 Graham, Dan - Ma position, Écrites sur mes oeuvres, Villeurbanne, Noveau Musée, Presses du 
réel, 1992, p.215 apud Charre, Alain et al - Dan Graham, Paris, Éd. de la Villette, 1995, p.89-90;
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86. Glass House(1949), Philip Johnson 
fotografia obtida em https://divisare.com/projects/326504-philip-johnson-simon-garcia-glass-house, consultado em Agosto, 

2020;
87. Casa Farnsworth (1951), Mies van der Rohe

fotografia obtida em https://www.dwell.com/article/farnsworth-house-flooding-ludwig-mies-van-der-rohe-a1d85bbd, consulta-
da em Agosto, 2020;

88. Jogo de reflexos, Fun for Kids at my Work, Park in Manhattan, 2003, Dan Graham
fotografia obtida em https://www.parkettart.com/editions/68-edition-graham.html, consultada em Agosto, 2020;
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Assim, o que antes era separado através de limites evidentes torna-se menos 
claro, o vidro reflecte não só o interior da casa, como também,  a sua envolvente. 
Apesar da influência de Robert Venturi, Michael Graves e Frank Gehry é evidente 
uma referência mais directa à Glass House de Philip Johnson e de Mies van der 
Rohe, já que “em diferentes contextos históricos, estes dois homens elevaram as 
propriedades da transparência nos espaços habitacionais ao máximo”.150

 “Teoricamente, a inviabilidade é...a condição primária produzida pelo 
simbolismo da parede de vidro. Na casa de vidro, esta condição é sobreposta 
a uma imagem controlada da natureza...Dentro da casa, o ocupante envolve-se 
num jogo complexo entre a natureza e o próprio dia (...). De noite (...) a luz interior 
artificial necessária transforma o interior da superfície das paredes de vidro em 
espelhos gigantes”.151

 À semelhança de Mies van der Rohe no Pavilhão de Barcelona (1929) e na 
Casa Farnsworth (1951), Dan Graham procura através dos pavilhões, e agora de 
um modo mais abstracto, reprimir a barreira entre o interior e o exterior. Apesar 
do limite se manter, visualmente torna-se imperceptível, existindo um jogo de 
reflexos entre ambos os lados. Segundo Sabine Melchior-Bonnet, “o espelho 
representa então essa esperança de transparência que dilui a penumbra, suaviza 
os ângulos e garante a exemplaridade de uma ordem límpida.”152 Ao recorrer 
ao vidro transparente e espelhado, o artista cria novas relações em constante 
mutação, dado o contexto e circunstâncias em que este se insere e aludindo a um 
constante estado de metamorfose, não só da obra, mas daquele que a observa. 
Assim, em vez de se criar uma oposição entre o plano da fachada e a natureza, a 
utilização do vidro na arquitectura permite a fusão de ambos. Também na casa 
Farnsworth reconhecemos esta relação de proximidade com a paisagem:

 “A natureza tornou-se parte do mobiliário, um espetáculo para ser 
apreciado apenas com a condição de permanecer inacessível à distância...A 
natureza poderia ser substituída por uma fotomontagem....As paredes de vidro 
de Mies tornam-se o vidro sobre a imagem.”153

 A estrutura do pavilhão sugere a interpretação, localizando-se entre uma 
construção arquitectónica e uma forma escultórica, e sugerindo, por consequência, 
a participação dos seus visitantes. A sua estrutura torna-se pouco presente, 
sobretudo nas superfícies curvas, que diluem a verticalidade dos elementos que 
se fundem com a paisagem e as árvores envolventes, e permitem estabelecer 
grande planos de vidro contínuos e aparentemente ininterruptos. Como tal, as 
superfícies reflectoras, por vezes sobrepostas ou em curva, manipulam a imagem 
do visitante e da sua envolvente, distorcendo e alterando a sua percepção 
da realidade, e criando “uma ideia de parque de diversões (...) um espaço 
caleidoscópio.”154 Estas alterações, irregularidades, assimetrias e deformações 
colocam em causa a mutabilidade de algo que sabemos ser perpétuo e que nos 
atrai e convida a conhecer as contradições e ilusões de um mundo desconhecido.

150 Charre, Alain et al - Dan Graham, (1995), p.16;

151 Wall, Jeff - “Dan Graham’s Kammerspiel”, (1982) in Dufour, Gary - exh. cat. (Perth: Art Gallery of 
Western Australia, 1985) apud Graham, Dan - Two-way mirror power : selected writings by Dan 
Graham on his art, (1999), p.161;

152 Melchior-Bonnet, Sabine - História do espelho, trad. José Alfaro, Lisboa, Orfeu Negro, 2016, p.217;

153Tafuri, Manfredo; Dal Co, Francesco - Modern Architecture, Nova Iorque, Harry N. Abrams, 1979 
apud Graham, Dan - Two-way mirror power : selected writings by Dan Graham on his art, ed. Ale-
xander Alberro, Cambridge, Mass, The MIT Press, 1999, p.160;

154 Idem, p.193;
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89. Esquisso de Dan Graham que procura resumir as principais características construtivas do 
pavilhão, assim como, a sua relação com a envolvente.

desenho obtido em https://aup.e-flux.com/project/dan-graham/, consultado em Agosto, 2020;
90. Detalhe do canto do pavilhão, a união entre o vidro e o metal

fotografia da autora, 2020;
91. Dupla Exposição, Serralves

fotografia da autora, 2020;
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Dupla Exposição, Serralves

 Localizado no Museu de Arte Contemporânea de Serralves no Porto, o 
pavilhão Double Exposure começou por ser submetido como uma proposta para 
Israel, Sudwest Bank, Stuffgard e ainda, Documenta X155, realizada em 1997, mas 
que não teve sucesso, não chegando a ser instalado. A sua construção à escala 
real viria apenas a ser executada, mais tarde, em 2003, no âmbito da exposição 
Dan Graham: Works 1965–2000, realizada no museu em 2001.
 Apesar do pavilhão não ser desenhado tendo em conta uma implantação 
e uma posição diferente, como se torna notório dada a variedade de propostas 
de implantação submetidas, o artista tem em conta uma natureza muito própria 
do lugar. Assim, o pavilhão deve ser localizado num lugar rodeado por árvores 
como se encontra hoje em Serralves, à sombra de uma grande árvore e rodeado 
por muitas outras, perto do Bosque das Faias e do largo de entrada no parque. As 
suas instalações não procuram responder a uma necessidade do lugar; o artista 
pretende construir uma estrutura permanente, trabalhando com as características 
e propriedades do sítio e atribuindo-lhe novas qualidades.

 Double Exposure define-se pela sua forma triangular de 4 metros de lado, 
e a sua volumetria é constituída por diferentes panos de vidro, sendo dois dos 
seus lados espelhados no exterior e o terceiro, divergente dos restantes, onde 
foi colocada uma película transparente em Cibachrome a cores e que reproduz 
a imagem da paisagem que observamos do interior do pavilhão a 50 metros 
da estrutura. O desenho do pavilhão é, assim, pensado pela sua relação, não 
só com o exterior, mas também com o interior ao qual temos acesso através de 
uma porta com um sistema deslizante, não interferindo com a área interior da 
estrutura. Além das características constantes do seu trabalho - transparência e 
reflexão - estarem presentes neste pavilhão, Dan Graham acrescenta uma nova 
condição: a sobreposição do passado. Do interior do pavilhão, duas das faces 
permitem ver o exterior e, ainda, ver de dentro para fora. Por outro lado, na face 
onde a imagem da envolvente é colocada, é nos possível observar a paisagem em 
confronto com uma imagem de si mesma num dia de primavera ao final da tarde. 
Como Dan Graham refere, “os espectadores dentro da estrutura conseguem ver 
a paisagem actual, mudando lentamente com a luz solar e a hora do dia, uma 
paisagem através de uma imagem estática da transparência leve da imagem do 
passado”.156 A imagem aproxima-se uma vez por ano da fotografia reflectida, não 
voltando, no entanto, a esta sua condição original.

 Através da visita ao lugar, reconhecem-se múltiplas imagens da envolvente 
do pavilhão através das reflexões e transparências no interior e exterior, sendo 
também possível reconhecer múltiplas perspectivas desta mesma paisagem. 
A natureza torna-se essencial para o enquadramento do pavilhão e introduz 
uma qualidade cénica, já que se torna um pano de fundo para as várias faces 
da volumetria, que relembram as qualidades de uma pintura paisagística. Esta 
paisagem e natureza não é, no entanto, passiva, ela é activa e protagonista. A 
materialidade capta através da transparência e da opacidade, resultante das acções 
imprevisíveis do reflexo, a mutabilidade das transformações da natureza que a 
envolve. O nosso olhar é, então, dividido no momento de visita, pelo presente, 
através da paisagem real com que somos confrontados e, pelo passado, marcado 
na fotografia presente numa das faces do pavilhão. Uma dicotomia que nos 
relembra as diferentes possibilidades de intervir, tendo em conta o diálogo entre 
o passado e o presente, conforme será apresentado aqui através da hipótese de 
intervenção do Convento de São Francisco do Monte.
155 A Documenta consistiu numa exposição de arte contemporânea que se desenvolveu entre 
1955 a 2017, na cidade de Kassel na Alemanha, tendo contado com 14 edições. A Documenta X 
realizou-se de 21 de Junho a 28 de Setembro de 1997;

156 Brouwe, Marianne - Dan Graham : works 1965-2000, transl. Brian Holmes, Richter Verlag, 2001, p.278;
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 “Projectar significa, em grande parte, compreender e ordenar. Mas 
acredito que a verdadeira essência da arquitectura que procuramos surge através 
da emoção e da inspiração. Os momentos preciosos de inspiração aparecem 
no curso de um trabalho paciente. Com uma imagem interior que aparece de 
repente, com uma nova linha no desenho, todo o edifício se transforma e ganha 
uma nova forma em fracções de segundo.”157

 Compreendidas as várias circunstâncias que nos informam acerca da 
natureza do lugar e consequentemente de questões mensuráveis como o uso 
e programa, procura-se apresentar o desenho da proposta projectual, onde 
se expõe simultaneamente o processo de construção e o percurso que nos 
levaram à proposta. Consideramos ainda pertinente a apresentação do processo, 
constituído por diferentes ideias, referências e temas de trabalho de modo a 
apreender a evolução da ideia de projecto. O processo projectual ilustra assim um 
vínculo entre os vários elementos que se irão constituir numa proposta material, 
enunciada muitas vezes a partir do desenho que vai dando notícia das ideias e 
forma.

 Propõe-se uma subdivisão do capítulo que permita a apresentação das 
várias escalas de intervenção, iniciando-se com a requalificação e intervenção no 
edifício conventual, através de uma proposta que se mantém discreta perante 
a ruína e que procura estabelecer equipamentos de apoio a quem a visita. 
Posteriormente, apresenta-se uma escala mais alargada na cerca conventual 
onde se irá estabelecer a horta comunitária e o parque, organizados segundo 
esta sequência, e que procuram ir ao encontro de uma solução com um sentido 
ecológico, de recreio e de lazer, defendida e construída através do diálogo com 
as várias partes envolvidas. 
 Reconhecidas as infra-estruturas e os equipamentos base, passa a 
existir a possibilidade de estabelecer um novo programa com uma condição 
mais adequada à actualidade, funcionando em equilíbrio e contraponto com a 
estrutura conventual. Apesar de não se encerrar a proposta, damos início à reflexão 
e discussão das possibilidades de intervir na envolvente defendendo uma ideia 
que procurará não só estabelecer uma vontade de respeitar a memória, como 
também, acrescentar novos valores de uso ao lugar. 
 
 "(A arquitectura é) uma arte para ser utilizada. Mas o mais belo é quando as 
coisas se encontram, quando se harmonizam. Formam um todo. O lugar, a utilização 
e a forma. A forma remete para o lugar (...). Não trabalhamos na forma, trabalhamos 
com todas as outras coisas. No som, nos ruídos, nos materiais, na construção, na 
anatomia, etc. (...) olhando ao mesmo tempo para o lugar e para a utilização.”158 

157 Zumthor, Peter - Pensar a Arquitectura, tradução de Astrid Grabow, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, SA., 2005, p.21;

158 Zumthor, Peter - Atmosferas : entornos arquitectónicos : as coisas que me rodeiam, trad. Astrid 
Grabow, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p.69-71;
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92. Cuzeiro que se encontrava no terreiro do Convento de São Francisco do Monte
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
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Intervenção no Convento de São Francisco do Monte

O cruzeiro - simbolismo e memória

 Intervir em edifícios de valor histórico e patrimonial reconhecidos 
revela ser uma tarefa árdua e complexa pois simboliza o interpretar de um 
passado e a transformação de uma realidade paralela. Independentemente do 
posicionamento teórico e prático que o arquitecto defenda, o acto de intervir 
sobre o construído deve denotar uma consciência dos tempos, não apagando a 
memória do passado independentemente de uma proposta que se demarque 
pela sua analogia ou, em contrapartida, pelo contraste. 

 “No começo tenho sempre em mente o que se vai passar num edifício e 
posso apoiar-me – se for necessário – sobre modelos existentes. Há todavia um 
momento em que é conveniente libertar-se, emancipar-se daquilo para o que a 
função nos transporta, nos obriga. Não é fácil. O processo de criação arquitectónica 
habita um labirinto e as pesquisas progridem em zig-zag. Quando pensamos ter 
encontrado uma ponta da resolução; verificamos. Se funciona guarda-se. Se não 
funciona; recomeça-se.” 159

 Apesar das intervenções arquitectónicas estabelecerem como factores 
inerentes ao processo de construção projectual as características do programa 
e das obras de referência, torna-se importante compreender num primeiro 
momento as intenções e motivações teóricas sobre o qual se irá apoiar a 
proposta; condição especialmente relevante quando intervindo num edifício 
de carácter histórico e de grande carga simbólica. Assim, a intervenção deve ter 
consciência do passado do edifício, não se tornado, porém, uma condicionante 
para a construção de uma nova proposta e uso.

 A elevação do cruzeiro no terreiro do Convento de São Francisco do 
Monte, que conforme o primeiro capítulo explica, já não se encontra no local, 
irá representar um momento importante ao dar sinal das premissas sobre o 
qual o trabalho se irá apoiar. Tendo uma configuração e desenho diferente do 
cruzeiro que pontua o percurso da via sacra, o cruzeiro localizado no terreiro 
teria a importante função de demarcar a entrada no edifício. A sua altura era 
um factor importante, já que permitia pontuar o lugar por entre a paisagem. Por 
conseguinte, o cruzeiro não era assente diretamente no terreno ao ser construído 
sobre uma plataforma de escadas que definia a sua base e favorecia a sua altura.
 Na sequência do seu desaparecimento, em 1984, temos registo da 
vontade da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais160 de reconstruir 
o cruzeiro, tendo como por base as fotografias existentes e propondo uma 
reconstituição rigorosa da pré-existência. Inicia-se assim um debate importante, e 
que deve ser colocado, relativamente à intervenção no património e na memória, 
apresentado no primeiro capítulo da dissertação. A vontade de reconstituição 
do passado por parte da DGEMN e a escolha de uma reconstrução marcada 
pela diferença através de materiais distintos defendida pelo Instituto Português 
do Património Arquitetónico161, em 1985, apresenta duas posturas divergentes 
sobre um mesmo tema.

159 Zumthor, Peter - Pensar a Arquitectura, (2005), p.22;

160 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Convento de São Francisco do Mon-
te, Forte de Sacavém, Portugal, Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesu-
ser/ sipa.aspx?id=3492, Consultado em: Setembro, 2020;

161 O IPPAR não concordando com a proposta de reconstituição do cruzeiro apresentada por par-
te da DGEMN, pediu a revisão da hipótese de intervenção que eventualmente acabou por não 
ser construída;
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93. Reconstrução do cruzeiro com base no desenho do cruzeiro original, escala 1/50;
94. Detalhe do pilar cruciforme de Mies van der Rohe no Pavilhão de Barcelona

fotografia obtida em https://www.flickr.com/photos/rak65/4742260295/, consultada em Setembro, 2020;
95. Processo de desenho do cruzeiro

desenho da autora;
96. O pilar e a relação com o espaço, Pavilhão de Barcelona

fotografia obtida em https://tunyachinpilas.wixsite.com/ba2b/research, consultada em Setembro, 2020;
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 A proposta de reconstrução que será sugerida no presente capítulo 
representa uma consciencialização perante a responsabilidade de intervir num 
edifício de importância histórica. O cruzeiro, que assinala a entrada no objecto 
arquitectónico, passa também a anunciar um posicionamento sobre a memória 
da estrutura conventual. A sua leitura deve ser realizada em conjunto com a 
intervenção no complexo, dado que a reconstrução anuncia uma intenção que 
se prende com a própria acção arquitectónica no restante projecto. Na actual 
ausência de fragmentos é nos dada a oportunidade de redesenhar o cruzeiro 
na sua totalidade ou assumir a sua ausência, deixando um vazio naquele lugar. 
Achamos, porém, pertinente a sua reconstrução como forma de pontuar a chegada 
ao Convento de São Francisco do Monte. Refutando um uso e uma condição 
religiosa subjacente ao cruzeiro, o redesenho deste elemento concentra-se na 
espiritualidade do lugar, optando-se, por isso, por não se reconstruir a esfera e a 
cruz que remetiam directamente para a utilização original do lugar.

 Reflectindo sobre a importância da verticalidade do cruzeiro tornou-se 
consciente a vontade de recuperar essa característica fundamental do desenho 
daquele elemento. Assim, propõe-se um novo desenho dos elementos que 
anunciam a verticalidade do cruzeiro, e que se vão agora compor por duas partes 
- a base e o pilar. Tal como antigamente reconstrói-se a base constituída por três 
degraus agora com uma materialidade diferente da original, a pedra calcária. 
Contrapondo a rudeza de toda a construção, a reinterpretação do cruzeiro assume 
um carácter excepcional e estratégico no complexo conventual, optando-se 
assim por uma materialidade que anuncie a sua diferença pela cor e pela textura 
polida. Apesar de contrastar com a construção envolvente, o elemento pontua 
o percurso ascendente ao convento de São Francisco do Monte que contém 
também a pedra, agora polida, dada a passagem do tempo e ainda, o seu uso 
continuado.

 No lugar do antigo cruzeiro surge um novo desenho que procura criar 
uma ponte entre dois tempos, reinterpretando a arquitectura do passado e 
reinventado-a, tal como observamos na arquitectura de Mies van der Rohe onde 

“as surpreendentes visões do pavilhão de Barcelona através das colunas jónicas 
ou o desmantelamento das colunas da New Nationalgalerie em Berlim como 
um redesenho das ordens clássicas, correspondem a uma ansiosa procura de 
significado por meio da imitação, uma mimese clássica”.162 Deixando de suportar 
os elementos da cruz e da esfera, desenha-se uma nova forma que estabelece 
uma relação não só com o antigo fuste como com a cruz, resultando no desenho 
de um pilar cruciforme com 0,15 m de largura. O seu desenho é simples e linear, 
minimalista e escultórico, utilizando a sua materialidade como uma ferramenta 
capaz de auxiliar e ampliar a ideia. O uso do aço corten estabelece assim uma 
continuidade com a intervenção realizada no convento, dada a escolha de um 
material que apesar de ser ‘novo’ tem já em si marcado o peso do tempo.

162 Solà-Morales, Ignasi de - Diferencias : topografia de la arquitectura contemporánea, prol. Peter 
Eisenman, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, p.34;
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97. Esquema de circulação, piso 0,  escala 1/500;

Ligação ao piso 1

98. Esquema de relações entre as várias dependências;
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2.1

1.Terreiro1.1.Capela de Santa Maria Madalena 1.2.Capela de São Pedro de Alcântara 2.Galilé 2.1.Capela do Se-
nhor dos Passos 3.Igreja 4.Capela-mor 5.Portaria 6.Segunda Sala do Capítulo 7.Via Sacra 7.1.Escadas das Matinas 

8.Sacristia e Casa do Lavabo 9.Claustro 10.Sala do Capítulo 11.Campanário 12.Capela 13.Escadas regrais
 14.De Profundis 15.Refeitório 16.Cozinha 17.Oficinas 18.Anexo de apoio ao espaço de produção

Os dois percursos apresentados demonstram duas hipóteses de visita ao convento, tendo em conta a entrada 
pelo terreiro, e um percurso por todas as dependências do convento.
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Um percurso conventual

 “Para a qualidade desta intervenção é crucial que se consiga equipar o 
novo com características que entrem numa relação de tensão significativa com 
o existente. Para o novo poder encontrar o seu lugar, precisa primeiro de nos 
estimular para ver o existente de uma nova maneira.” 163 

 A proposta de intervenção para o Convento de São Francisco do Monte 
representa o culminar do trabalho desenvolvido ao longo da dissertação, 
resultando numa solução articulada que procura dar sinal dos vários temas 
abordados ao longo do processo. Deste modo, procura-se através de uma 
abordagem mínima assegurar uma continuidade na história do complexo 
conventual através de uma estrutura que permita a visita ao convento, passando 
a fazer parte integrante da sua composição. Demarcada por uma relação de 
diálogo e contrastes, a proposta estabelece um limite entre ambos os tempos 
o que permite evidenciar a leitura do edificado de um modo independente, 
valorizando o contacto visual e contemplativo do edifício e da sua envolvente.

 Numa fase anterior à intervenção compreende-se a necessidade de 
agir sobre a ruína e proceder-se à sua limpeza e conservação. Apesar da ruína 
surgir enquanto circunstância programática, esta deve ser uma ruína pensada e 
conservada. Deste modo, procede- se à limpeza de parte da vegetação infestante 
e à conservação da estrutura, permitindo assim a manutenção do edifício e a 
segurança de quem o visita. A ruína apresentada na proposta de projecto não 
deve ser apenas compreendida como uma resultante da passagem do tempo e 
do abandono da estrutura, esta torna-se uma matéria a ser moldada e controlada.

 Através do portal temos acesso à entrada no terreiro, que nos estabelece 
uma relação entre o exterior e interior do edifício. Apesar de o portal permitir a 
abertura ou clausura do espaço opta-se por manter uma entrada sem qualquer 
elemento capaz de barrar o acesso ao convento, questão que será mais tarde 
resolvida no edifício. Deste modo, a entrada torna-se convidativa e estabelece 
uma relação interrupta com as restantes fases de intervenção. 
 Num primeiro momento, quando se inicia a entrada no terreiro, a 
intervenção não é imediatamente aparente. O espaço do terreiro, agora coberto 
com saibro, procura estabelecer uma ligação gradual entre a natureza e o edifício. 
É através deste espaço que se procura informar o visitante acerca do percurso 
que este deve seguir de modo a visitar o convento. O pavimento constitui-se 
assim, como um elemento importante ao permitir compreender a hierarquia 
entre os vários espaços e dando-nos informação acerca do modo como devemos 
percorrer o convento.  Dada a grande importância do percurso na descoberta da 
obra, a caracterização da proposta procura estar atenta à circulação no edifício, 
colocando em evidência os vários acessos - pré-existente e os estabelecidos pela 
intervenção - e ainda, a relação com a envolvente. Na narrativa de distribuição de 
espaços interiores e exteriores do convento acrescentam-se, assim, novas relações 
e finalidades. Nomeadamente na envolvente ao criarem-se novos vínculos que 
permitem a concepção de novos percursos e narrativas que sustentam uma 
relação de continuidade entre as várias fases de projecto - o parque e a horta 
comunitária.

163 Zumthor, Peter - Pensar a Arquitectura (2005), p.17;
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99. Nave da igreja e coro-alto
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema de Informação para o Património  

Arquitectónico, Forte de Sacavém;
100. Igreja de Corbera D’Ebre

fotografia obtida em https://www.metalocus.es/en/news/restoration-old-church-corbera-debre-ferran-vizoso-architecture, 
consultado em Setembro, 2020;

101. Axonometria da intervenção assinalada a azul na Igreja de Corbera D’Ebre
fotografia obtida em https://www.metalocus.es/en/news/restoration-old-church-corbera-debre-ferran-vizoso-architecture, 

consultado em Setembro, 2020;
102. Pavimento e cobertura

fotografia obtida em https://www.metalocus.es/en/news/restoration-old-church-corbera-debre-ferran-vizoso-architecture,
consultado em Setembro, 2020;
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 Através da entrada no edifício, realizada pela galilé, denota-se já a 
transformação resultante da intervenção. Contrariamente ao terreiro, o pavimento 
é agora revestido por lajetas de granito de 0,50 por 1 m que anunciam a 
importância do espaço de acolhimento, que faz a transição entre o interior e o 
exterior do edifício. O desenho do pavimento estabelece um vazio preenchido 
a gravilha no limite entre a parede e o novo pavimento, dando sinal da barreira 
existente entre ambos os tempos, o passado e o presente. O piso superior, que 
antes se encontrava sobre a condição de ruir, é substituído por uma cobertura 
vegetal, estabelecendo-se a uma cota diferente da sua cota original, passando 
a posicionar-se no lugar da cobertura do volume e permitindo a leitura do 
desenho do portal de acesso à igreja. A escolha da cobertura vegetal permite a 
existência de um tecto em lugares estratégicos onde se pretenda a restituição de 
uma cobertura mas não necessariamente um novo piso superior. Neste caso, a 
cobertura restabelece uma tensão necessária num espaço que antecede a igreja, 
criando uma dimensão aliada à ruína e à vegetação que a habita.

 A igreja assume uma função central na estrutura do convento. 
Desempenhando um papel importante no edifício e na vida da comunidade 
conventual, achou-se importante manter essa mesma condição, tendo porém 
em conta um uso adaptado às necessidades actuais. Propomos assim, um 
espaço multifuncional que permita uma utilização variada, e capaz de valorizar 
as características e a atmosfera própria da igreja. Deste modo, propõe-se uma 
continuidade do pavimento em lajeado de granito que se irá diferenciar apenas 
na capela-mor, onde se assume a diferença de cotas existente com a escolha 
de uma grelha que torne essa mesma diferença legível. Apesar de procurarmos 
manter uma proximidade com a sua condição de ruína, achamos relevante 
restabelecer o coro-alto que permite aproximar o espaço da igreja da sua condição 
e forma original e ainda, estabelecer um outro momento que enriqueça o espaço 
polivalente e, consequentemente, de estrutura flexível e variável. A reconstrução 
de um segundo nível permite manter uma leitura de todo o espaço e a filtragem 
da luz natural devido à utilização da grelha metálica, elemento constante nos 
percursos do segundo piso. O espaço da igreja, dada a sua singularidade, 
pode fechar-se sobre si próprio e ser utilizado isoladamente. O seu desenho 
considera a necessidade da clausura, estabelecendo portas em grelha metálica 
que não isolam totalmente o espaço e mantém uma ligação com as restantes 
dependências. Apesar de se estabelecerem barreiras entre as várias divisões, as 
várias dependências mantém-se comunicantes entre si.  
 A grande diferença na abordagem do projecto a este espaço, e que irá 
divergir do restante edifício, é que dada a sua componente de uso polivalente, 
sugerimos a necessidade de uma cobertura que permita estabelecer um lugar 
de abrigo e protecção, solução também identificada nas igrejas do Convento 
de São Francisco em Santa Clara, Coimbra, do arquitecto João Luís Carrilho da 
Graça e no Colégio da Trindade em Coimbra, intervenção de Aires Mateus. À 
semelhança da Antiga Igreja de Corbera D’Ebre, intervenção de Ferran Vizoso 
architecture, a vontade de restabelecer um uso público sem alterar a memória 
e aparência da igreja, levaram à construção de uma cobertura em ETFE164 sobre 
o espaço. Neste caso, a construção de uma cobertura protege a conservação 
das alvenarias, melhorando ainda as condições de habitabilidade e uso. Apesar 
de nos encontrarmos num espaço interior, a intervenção procura conservar as 
características de um espaço exterior mantendo a relação entre o novo e o antigo, 
a natureza e a construção, o céu e a terra. À semelhança da estrutura da antiga 
cobertura da igreja, a nova construção constituída por vigas com um intervalo 
de 1,80 metros entre si, procura reproduzir a componente estrutural do espaço 
através da utilização de uma estrutura pintada de negro, que destaca a intervenção 
ao contrastar com o céu e, ainda, com a luz que reflecte na cobertura.
164 ETFE corresponde a Etileno tetrafluoroetileno, originalmente desenvolvido para a indústria 
aerospacial dada a sua leveza e resistência ao calor;



103. Vista da nave da igreja
A imagem não evoca o pavimento utilizado na capela-mor, procurando dar destaque a relação entre a natureza e a arquitectura;
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104. Vista da via sacra;
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105. Esquisso da estrutura de intervenção no Convento dos Capuchos na Serra da Arrábida
imagem obtida em http://habitarportugal.org/PT/projecto/convento-dos-capuchos/, consultado em Setembro, 2020;

106. Estrutura de intervenção no Convento dos Capuchos 
fotografia obtida em http://habitarportugal.org/PT/projecto/convento-dos-capuchos/, consultado em Setembro, 2020;
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 Além da entrada principal realiza através da galilé, reconhecemos 
um acesso secundário através da portaria, também integrado no sistema de 
circulação do Convento de São Francisco do Monte. Dela acede-se à segunda 
sala do capítulo e ainda, a um novo acesso à horta comunitária e aos jardins, 
o que permite uma distribuição e passagem directa entre os vários espaços 
e programas existentes dentro da cerca conventual. No lugar onde antes se 
encontraria uma parede erguemos um novo plano, uma porta que fecha este 
espaço que, simultaneamente, anuncia a paisagem e o pomar. Posteriormente, 
uma escada permite estabelecer a ligação entre ambas as cotas, a do convento e 
a do pomar, permitindo, deste modo, um diálogo entre o edifício e a paisagem 
envolvente.

 Estabelecida a entrada no convento, a proposta irá guiar-nos ao longo do 
edifício, independente da entrada que seja escolhida. Identificamos na proposta 
do Convento dos Capuchos de Alferrara, na Serra da Arrábida, de Victor Mestre 
e Sofia Aleixo, condições inerentes à interpretação e intervenção da ruína, já 
que “a proposta desta fase em termos de conceito, ‘semeia o solo fecundo desta 
terra’, valida toda a preexistência, mantendo-a inter-relacionada com o território, 
enquanto parte integrante de uma paisagem única. A sua integridade manter-se-á 
enquanto ruína que permanecerá longos anos nessa condição para gradualmente 
o deixar de ser e, assim sendo, ressurgir sem sobressaltos enquanto edifício 
‘completo’ mas com a delicadeza da integração plena.”165 Numa proposta que 
se apresenta simultaneamente como uma condição transitória, os arquitectos 
procuraram estabelecer uma estrutura que permita a visita à obra. Deste modo, 
o percurso será também um elemento importante, sendo definido um trajecto 
através do pavimento que nos guia ao longo da obra.

 No Convento de São Francisco do Monte procura-se induzir um percurso 
através do pavimento, utilizando-se a gravilha para a construção de um novo 
‘tapete’ que encaminhe os visitantes a espaços importantes do convento e, 
consequentemente, até ao exterior do edifício. A utilização da gravilha de granito 
cinzenta complementa a construção, estabelecendo um plano único e uniforme 
entre divisões e remetendo ainda, para o material que originalmente teria sido 
utilizado no pavimento do convento. Por outro lado, a utilização da gravilha 
permite atribuir qualidades sensoriais ao percurso, neste caso auditivas, que 
enriquecem a experiência e percepção do espaço.  A importância dos espaços 
dentro do conjunto edificado e as qualidades estéticas que a ruína lhes atribuiu 
são factores importantes na definição do percurso, constituído pelas seguintes 
dependências: a segunda sala do capítulo, a via sacra, a sacristia, a sala do 
capítulo, o de profundis, o refeitório, a cozinha; e ainda, a passagem claustro-
pátio. À semelhança da galilé, nesta passagem claustro-pátio, sugere-se a 
utilização de um tecto vegetal, de modo a criar uma relação de tensão entre esta 
passagem que nos comprime e nos guia até aos espaços exteriores e de grandes 
dimensões. Nos restantes espaços propõe-se a permanência do pavimento tal 
como encontrado antes da intervenção, permitindo a apropriação do espaço 
pela vegetação e aproximando os visitante de uma condição original da ruína.

 No claustro, dada a sua importância na organização das várias 
dependências do convento, propõe-se a diferenciação do pavimento. Assim, 
sugere-se a utilização do granito, tal como encontramos na galilé e na igreja, 
mas que procura neste caso completar o pavimento existente, permitindo, ainda, 
uma intervenção mais homogénea e capaz de se conjugar com o granito do 
pavimento e das pedras tumulares.

165 Habitar Portugal, Convento dos Capuchos, Portugal, Disponível em: http://habitarportugal.org/
PT/projecto/convento-dos-capuchos/, Disponível em: Setembro, 2020;
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108. Claustro, relação entre pisos;
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109. Esquema de circulação, piso 1, escala 1/500;

1.Claustro 2.Ante-coro 3.Coro alto 4.Hospedaria 
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 Apesar da ruína ter apagado os vestígios de um segundo piso, achamos 
importante a sua reconstituição parcial, em momentos excepcionais, de modo 
a ser possível compreender a história e organização do convento. Permite-se a 
possibilidade de fechar o segundo piso, assegurando a segurança dos visitantes 
e permitindo o uso dos pisos de modo independente. Projectados isoladamente, 
ambos os acessos - a escada das matinas e as escadas regrais - levam-nos assim a 
áreas não comunicantes, e de propósitos diferentes, mas que procuram assumir 
a mesma linguagem através da utilização da grelha metálica em aço corten. A 
utilização da grelha representa uma atitude não intrusiva na leitura do espaço 
pela sua condição original de ruína, evitando a imposição de uma barreira visual 
entre ambos os pisos.
 O acesso através das escadas regrais conduz-nos até ao piso superior do 
claustro, um espaço de circulação que nos induz um percurso circular e permite, 
consequentemente, compreender a dinâmica de distribuição e organização das 
restantes dependências distribuídas ao longo das várias alas. 

 Dada a destruição da maior parte da estrutura claustral do lado oeste, a 
solução exige a utilização de vigas e de uma nova guarda que dê continuidade à 
guarda em granito ainda existente, e que percorre os restantes lados do claustro. 
Os pilares do primeiro piso não são repostos na ala oeste, assumindo-se o vazio 
e uma linguagem não ritmada. A intervenção estende-se, consequentemente, 
apenas a oeste através do espaço do ante-coro, onde temos acesso ao coro-
alto, e ainda, a uma nova abertura para o exterior. O novo acesso dá força a 
um eixo longitudinal, paralelo à igreja, realçando a geometria e desenho do 
convento. Por outro lado, estabelece-se uma ligação a um espaço exterior que 
demarca uma relação evidente com a igreja e que nos leva a questionar uma 
possível composição e acesso diferente do actual, não só à igreja, como também, 
ao primeiro piso. O desenho de uma nova abertura procura, assim, adaptar a 
forma à condição de um programa actual, permitindo ainda uma circulação mais 
adequada dada a afluência de visitantes que possa motivar a necessidade de 
uma segunda entrada e saída do edifício, independentemente do sentido do 
percurso escolhido.
 Por outro lado, a partir das escadas das matinas, temos acesso a um 
espaço de pequenas dimensões que nos permite ilustrar o lugar onde estaria 
localizado o acesso aos dormitórios e hoje permite visualizar a ala este, que não 
apresentando as paredes divisórias entre as várias dependências, ganha uma 
nova intensidade. Constituindo-se por ser uma área de contemplação, o segundo 
piso permite a leitura da cobertura do pavilhão, localizado na sacristia, como um 
quinto alçado, dada a sua interpretação como um objecto independente e de 
valor próprio.
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110. Esquisso do pavilhão localizado na sacristia
desenho da autora;

111. Casa do Chá, as ruínas acolhem a nova estrutura
fotografia obtida em https://www.miesarch.com/work/2985, consultado em Setembro, 2020;

112 .Planta da Casa do Chá, Paço das Infantas
fotografia obtida em https://www.miesarch.com/work/2985, consultado em Setembro, 2020;
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O pavilhão - espelho dos tempos e da obra

 O pavilhão constitui-se como uma estrutura arquitectónica flexível 
que convida o uso, permitindo a interacção dos visitantes com a sua forma e 
materialidade. A sua construção pode ser temporária ou permanente, permitindo 
um uso e funções variadas enquanto abrigo, ponto de encontro, espaço de 
reflexão ou de trabalho, teatro, galeria, entre outros. 

 A proposta de concepção de um pavilhão permanente no interior da 
ruína do Convento de São Francisco do Monte irá permitir integrar uma estrutura 
interior num espaço hoje fragmentado e aberto sobre a natureza. Inspirado 
na obra de Dan Graham, a estrutura permite a interacção com os visitantes 
ao estabelecer novos limites na ausência de algumas das paredes de pedra e, 
consequentemente, ao restabelecer a ideia de espaço interior a partir de uma 
nova materialidade. Tal como na Casa de Chá, de João Mendes Ribeiro, no Paço 
das Infantes no Castelo de Montemor-o-Velho, o arquitecto implanta o edificado 
entre as ruínas do paço, enfatizando o carácter de espaço interior da pré- existência. 
A proposta da Casa do Chá cria um lugar íntimo através da utilização do vidro que 
permite distinguir dois tempos distintos; “as ruínas são o invólucro da Casa do 
Chá que se ajusta levemente, sem tocar as paredes de pedra, nem o chão onde 
se apoia imperceptivelmente.”166

 O pavilhão terá um importante papel na reconfiguração da ala nascente. 
Consequência da ruína das paredes divisórias entre o espaço da cozinha, refeitório 
e sacristia, a leitura da ala é, actualmente, feita de um modo contínuo, não se 
conseguindo compreender a delimitação e divisão das várias dependências que 
a constituíam. A implantação do pavilhão estabelece um novo limite, tornando-se 
mais fácil compreender a delimitação das várias dependências no espaço. Assim, 
a estrutura integra-se na área correspondente à sacristia, permitindo ao visitante 
a entrada no espaço e mantendo-se o acesso à área anexa, a casa do lavabo. Por 
outro lado, no alçado norte, opta-se por estabelecer uma relação de tensão entre 
o alçado do pavilhão e a pré-existência, demarcando-se a antiga parede de pedra 
que estabeleceria o limite entre a sacristia e o espaço do refeitório.

 Ao pavilhão atribui-se não só um valor simbólico, como também, artístico, 
dada a sua dimensão objectual e valor próprio que permite o enriquecimento da 
experiência e percurso no convento. Quando entrando na sacristia deparamo-
nos imediatamente com a estrutura do pavilhão que ocupa uma ausência e 
expressa um limite entre os tempos ao demarcar uma tensão entre ambas as 
materialidades e estruturas que parecem coexistir sem se tocar. As paredes do 
pavilhão em aço inoxidável polido não só no seu interior, como também, no 
seu exterior, estabelecem dicotomias e atmosferas divergentes. O uso do aço 
inoxidável polido permite, desta forma, estabelecer uma superfície reflectora 
como o espelho mas mais resistente e duradoura. Na porta do pavilhão é 
também utilizado o mesmo material, o que permite a ilusão de uma face sem 
aberturas e que favorece uma leitura homogénea de toda a volumetria. Apesar 
do pavilhão ser coberto, opta-se por uma cobertura transparente que permita 
a entrada de luz natural e procure manter uma condição próxima com a ruína, 
estabelecendo como cobertura o céu e a natureza. Deste modo, do interior do 
pavilhão é possível compreender a mutabilidade do seu contexto ambiental e 
envolvente capaz de alterar a obra e o modo como a interpretamos. 
 A materialidade é uma das características mais importantes da estrutura 
e do modo como esta é interpretada, já que é através dela que se estabelece 
um diálogo entre ambos os tempos - o passado, no convento, e o presente, na 
actual proposta. À semelhança de Dan Grahm que estabelecia como premissa a 
forma e as características do lugar, aqui a ideia do pavilhão surge de uma vontade 
166 Tostões, Ana - João Mendes Ribeiro : arquitecto : obras e projectos 1996-2003, coord. Fátima 
Fernandes e Michele Cannatà, Porto, Edições Asa, p.97;
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113. Vista do interior do pavilhão localizado na sacristia, o visitante e o reflexo;
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de reflexão. Interessa uma condição reflectora enquanto característica pré-
determinante, independentemente do material utilizado, e que se torna ponto 
de partida para o desenho e forma.

 “O espelho pertence ao vocabulário religioso da Idade Média (...) Modelo 
de transformação da matéria em forma e instrumento da semelhança, o espelho 
da espiritualidade medieval testemunha a presença de uma realidade imaterial 
no visível, ao mesmo tempo que indica os meios e os graus do conhecimento, da 
especulação à visão perfeita: conhecer é reflectir, passar de uma visão tangível à 
contemplação do invisível.”167

 Deve-se compreender o modo como a materialidade será utilizada 
no pavilhão, procurando estabelecer diferentes relações e reflexos e, por isso, 
demonstrando diferentes atitudes perante o lugar. O exterior ao estabelecer uma 
relação com a envolvente, neste caso o convento, e o interior do pavilhão com o 
visitante; ambas as atitudes são próximas, permitindo que a realidade e o reflexo 
se unam e apoiem mutuamente.
 A superfície reflectora do alçado do pavilhão permite espelhar a envolvente, 
integrando a nova estrutura no convento. Observamos esta estratégia na obra de Dan 
Graham, onde o artista usa as propriedades do vidro enquanto superfície reflectora, 
relacionando e manipulando a imagem do lugar onde a obra se insere. Apesar do 
espelho em termos materiais contrastar com a pré-existência, visualmente, a sua 
materialidade permite integrar o objecto arquitectónico no edificado. Assim, ao 
observar o pavilhão, contemplamos também a superfície das paredes de pedra e a 
vegetação que as habita, o que permite atribuir uma condição ilusória à superfície 
do pavilhão que nos apresenta uma nova forma, porém, sem matéria, tornando-
se um reflexo e uma parte integrante do lugar. Deste modo, a ruína torna-se 
essencial para o enquadramento do pavilhão e uma parte activa na sua construção. 
Dada a superfície reflectora, a imagem do pavilhão não é estática, evidenciando 
as transformações do convento e destacando aquela que é a a circunstância do 
projecto e sua relação entre o tempo. O pavilhão amplifica a metamorfose não 
só da estrutura envolvente mas também do espaço que é apropriado de modos 
variados. Paralelamente à transformação do lugar, também o pavilhão enquanto 
objecto autónomo se apresenta através de uma constante mutação, dada a sua 
superfície reflectir uma envolvente que nunca é igual ou se repete.
 No interior do pavilhão, o alvo de reflexão passa a ser o visitante e a 
própria estrutura, o que permite a ilusão de um reflexo infinito. Tendo o objectivo 
de interagir com o visitante, o espelho dá-nos a conhecer o nosso corpo e 
aparência física, surgindo a estranheza de uma identidade desconhecida, “o 
espelho é um lugar dessa inversão. Àquele que olha de frente, o jogo de reflexos 
revela o que está por trás”.168 Uma perspectiva deformada e que nos aproxima 
de uma realidade desconhecida e imaginária - um espaço sem lugar. Rodeado 
por espelho, o interior do pavilhão torna-se um espaço de interacção, já que “o 
espelho liberta um espaço de jogo entre o visível e o invisível, entre o sonho e 
a realidade, graças ao qual o sujeito se conhece projectando-se em imagens e 
ficções cuja revelação controla”169. Assim, ao pavilhão atribuí-se uma condição de 
abrigo e sonho, um abrigo que nos permite contemplar a própria imagem e 
reflectir acerca dos próprios limites visuais e materiais da obra. 

 “O espelho é essa terra de ninguém entre a vida concreta de todos os dias 
e o lugar de sonho.”170

167 Melchior-Bonnet, Sabine - História do espelho, trad. José Alfaro. - Lisboa : Orfeu Negro, 2016, p.163;

168Idem, p.300;

169 Idem, p.255;

170 Idem, p.356;
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114.Planta de cobertura, identificação dos espaços envolventes, escala1/500;
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A envolvente - espaço exterior

 A envolvente próxima do Convento de São Francisco do Monte irá 
constituir-se como parte integrante da primeira escala de intervenção, e irá dividir-
se em 3 espaços diferentes; um primeiro, o jardim, um segundo, o pátio, e um 
terceiro, ao qual iremos chamar espaço de trasição, visto que estabelece a ligação 
entre o pátio e o terreiro. A leitura dos espaços exteriores deve assim ser realizada 
em conjunto com a estrutura do edifício, tornando-se parte integrante das 
várias dependências que compõem o percurso pela obra. Apesar dos espaços 
apresentarem uma composição, assim como, características diferentes, o seu 
percurso deve sugerir uma continuidade, permitindo uma  circulação ininterrupta 
em torno do convento.

 O jardim caracteriza-se por ser um espaço de ligação entre o edifício e a 
segunda fase de projecto, a horta comunitária. A localização do jardim permite 
contemplar a estrutura da horta e o jogo de muros entre os vários espaços 
exteriores, estabelecendo uma importante relação com a paisagem. Deste 
modo, e tendo em conta a sua posição estratégica, propomos um desenho 
mais controlado comparativamente aos restantes espaços da cerca. Sugere-se 
o cultivo de flores e outras plantas que não obstruam a vista para a paisagem, 
mantendo-se o castanheiro existente. Na proposta de intervenção, o espaço do 
jardim, contrariamente a outros espaços da cerca como a mata que estimulam 
um ambiente de introspecção, sugere a comunidade e o encontro. Deste modo, 
entre a vegetação destacam-se dois bancos, que num gesto único, permitem 
criar um espaço de reunião e descanso, através de um desenho mais orgânico 
que se afasta do construído e se adoça à própria vegetação que emoldura o 
edifício. De modo a percorrer o espaço, propomos o desenho de um percurso 
que estabeleça a ligação entre o edifício e a rampa, situada entre muros, e que 
anuncia a ligação ao eixo principal da horta. O percurso, em saibro, é de pequenas 
dimensões e sugere uma condição secundária. No seguimento do percurso, e 
estabelecendo um limite entre o jardim e o caminho, estabelece-se um remate 
em pedra granítica que demarca um banco contínuo que desaparece ao longo 
do percurso, dada a elevação do terreno ao longo do trajecto.

 Através de um trajecto em saibro, e que sugere um percurso circular 
em torno do edifício, confrontamo-nos com o pátio, que representa um vazio 
na estrutura conventual rodeada por uma grande mancha arbórea. Dada a 
grande dimensão do espaço mostrou-se essencial controlar essa mesma área, 
estabelecendo-se delimitações. Opta-se pelo controlo do espaço através do 
pavimento que permite a integração de barreira visuais que favoreçam a divisão 
da área e o controlo do espaço. 
 Num primeiro momento, na ala sul, estabelece-se um espaço que anuncia 
a entrada no edifício. O desenho do pavimento dá continuidade ao edificado e cria 
um espaços mediadora entre o  exterior e ‘interior’ do convento. Ainda no pátio, 
acrescenta-se uma árvore capaz de criar uma barreira entre as duas construções: a 
ruína do edifício do convento e o edifício anexo, correspondente aqui  a uma fase 
secundária de intervenção. A proposta propõe a pavimentação da área em redor 
do tanque, dando destaque a momentos de remate ou de maior importância, 
o que permite anunciar uma relação hierárquica entre os vários elementos que 
constituem o espaço exterior. Ainda no pátio, interessa destacar o grande eixo, 
paralelo ao convento, e que demarca a ligação entre o espaço de transição, o 
pátio e o trajecto que nos aponta para o parque. De maneira a reforçar este eixo, 
cria-se uma zona de relvado e de elementos vegetais rasteiros que amplie a sua 
leitura de um modo mais claro no espaço e, simultaneamente, permita incorporar 
a natureza no alçado do edifício em ruína.
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115. Estrutura metálica presente nas janelas do convento
fotografia cedida pelo arquitecto Fernando Matos;

116. Granito dos muros do convento
fotografia da autora, 2020;
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 Por último, estabelece-se um espaço de transição, que demarca um 
momento intermédio entre o pátio e o terreiro ao anunciar uma passagem entre 
ambos os espaços exteriores. Dá-se, assim, continuidade a um percurso pré-
existente em pedra granítica, escolhendo-se a utilização do mesmo material, mas 
com um recorte angular, que se diferencie das pedras redondas e lisas gastas 
pelo tempo. É através deste percurso que temos acesso a um espaço lajeado, 
anexo ao coro da igreja. Este área demarca uma relação que achamos importante 
evidenciar entre a igreja e um muro existente, valorizando o eixo axial entre ambos 
e a planta longitudinal do espaço religioso. Conscientes da grande diferença de 
cotas que obrigava a uma subida abrupta, propõe-se a construção de um patamar 
que permite ainda o remate do limite da igreja, ao alinhar-se com a parede do 
seu alçado. As escadas, protegidas pelos muros, são adoçadas a um banco em 
granito, que cria um lugar de pausa para os visitantes, e conduz a um espaço com 
uma nova delimitação, que estabelece um limite entre a vegetação e o espaço 
exterior do convento. Este novo espaço guia-nos através de um caminho íntimo 
e contíguo, até ao terreiro, momento inicial do percurso pelo convento. 

Diálogo entre materialidades

 “Mal sei que materiais escolher. As ideias vêm-me imateriais, linhas sobre 
um papel branco; e quando quero fixá-las tenho dúvidas, escapam, esperam 
distantes. (...) A oscilante disponibilidade dos materiais, e indecisa, fracciona o 
que idealizo e abre diferentes caminhos; devo percorrê-los, escolher pode ser 
descobrir.”171

 
 A materialidade da obra é uma característica importante na definição do 
projecto arquitectónico, dada a  capacidade de tornar a ideia e, consequentemente, 
a forma numa matéria táctil e moldável. A escolha do material transforma a 
percepção que temos do espaço e potencia a experiência adjacente ao habitar e 
ao percurso pela obra.

 A escolha dos materiais acompanhou sempre o processo de construção 
de uma proposta, tendo surgindo em alguns momentos como motivo de 
projecto. No processo valorizou-se as sensações e a reacção das superfícies 
com a envolvente e consigo mesmas. Assim, procurou-se utilizar materiais que 
permitissem complementar a imagem da ruína, tornando evidente a relação entre 
ambas os tempos. Conforme referido anteriormente, são utilizados materiais 
como a pedra calcária e granítica, o aço corten e inoxidável polido e ainda, as 
estruturas metálicas, que apesar de darem sinal de uma intervenção recente, não 
entram em ruptura com a memória do lugar. Os materiais relacionam-se com a 
história do próprio convento e procuram responder às necessidades presentes. A 
pedra encontrada na estrutura do convento, o aço corten que se relaciona com 
os gradeamentos metálicos, que encontramos ainda hoje em algumas janelas, e 
o aço inoxidável polido que permite uma superfície reflectora como o espelho.

 No projecto, e dada a intervenção localizar-se no exterior, os materiais e a 
estrutura devem ser resistentes, permitindo a durabilidade da estrutura exposta ao 
tempo e à natureza. Deste modo, optou-se por uma linguagem, que à semelhança 
da ruína, revela uma superfície rugosa e fria, estabelecendo uma relação com a 
natureza.  Por outro lado, uma característica marcante dos materiais será a sua cor, 
que se diferencia dos tons do convento, reforçando visualmente a integração de 
novos elementos no edificado. Esta dualidade permite distinguir as duas linguagens 
que se vão tornando menos perceptíveis com a passagem do tempo e que dão 
sinal de uma contínua metamorfose, que não termina com a proposta. 

171 Siza Vieira, Álvaro - 01 Textos, editor Carlos Campos Morais, Porto: Civilização ed., 2009, p.47;
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117. A ruína e a envolvente
Abbey among Oak Trees, Caspar David Friedrich, 1809/1810, Alte Nationalgalerie, 

Staatliche Museen zu Berlin
imagem obtida no Google Arts and Culture, 2020; 
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A cerca conventual

 A cerca caracteriza-se por ser um espaço de grande importância no 
universo das várias partes integrantes do convento. Este espaço permitia aos 
frades a sua auto-suficiência, estabelecendo ainda uma importante relação entre 
a comunidade religiosa e a natureza, factor importante na vida da comunidade. 
Através da visita ao lugar torna-se evidente a impossibilidade de vivenciar estes 
espaços, dado o crescimento da vegetação e o desabamento de muros que não 
permite percorrer estes lugares moldados pelos frades. Tal como no convento, 
interessa-nos assim reconhecer e interpretar a cerca, compreendendo o modo 
como esta se constitui e restabelecer o seu significado, hoje aparentemente 
ausente.

 No interior da cerca, os capuchos moldavam as terras e os restantes 
elementos como a água e a vegetação, estabelecendo diferentes dependências e 
uma estrutura própria facilmente reconhecida através dos muros que davam sinal 
da organização dos vários espaços. Conforme António Xavier refere, os frades 

“atribuem ao recinto novas formas e normas de funcionamento. Ocupando-o mas, 
sobretudo, trabalhando-o, conduzem-no a uma dimensão superior, pura e sublime, 
expurgada de qualquer vícios e mal terreno”.172 Assim, definiam-se percursos e 
diferentes recintos que deveriam funcionar de modo independente, lidos como 
um conjunto, geralmente compostos pelo pátio, terreiro da cisterna, mata, pomar, 
horta, e ainda, pela horta de recreio (Xavier, 2004, p.53).

 No caso do Convento de São Francisco do Monte é ainda possível identificar, 
pontualmente, a estrutura formal da cerca, a sua delimitação, assim como, o 
desenho de alguns espaços que a constituem. É, no entanto, difícil identificar e 
caracterizá-los de um modo rigoroso, dada a falta de fontes documentais que 
nos confirmem o desenho e configuração dos vários recintos e espaços que 
constituem a cerca conventual. Deste modo, e através da leitura dos desenhos 
de levantamento, é apenas possível depreender a localização do terreiro, onde 
se estabelece a entrada do convento, e do pátio, onde encontramos o tanque 
de geometria rectangular. Sugerimos ainda a existência da latada ao longo da 
vereda que permitiria estabelecer a união entre os diferentes espaços localizados 
ao longo da encosta e demarcava uma nova ligação do cruzeiro ao convento. A 
latada concederia sombra ao longo deste percurso de grande inclinação e, por 
isso, de difícil subida que deveria ser percorrido “por passos fatalmente descalços, 
em contacto franco com a superfície da terra (...). Caminhos sobre a humilde sola 
dos pés, num gesto de total renúncia a qualquer conforto ou riqueza material, a 
exemplo do poverello de Assis. Trajectos de purificação interior.”173

 Compreendemos, assim, a importância de reflectir acerca dos diferentes 
elementos que a compõem a cerca conventual, analisando as suas características 
e organização no espaço, de modo a propor uma intervenção neste território.

172 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, Évora, 
Casa do Sul, 2004, p.53;

173 Idem, p.73;
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118. Esquema dos principais núcleos constituintes da horta comunitária, escala 1/500;  

1.Pomar 2.Horta Comunitária 3.Horta Pedagógica 4.Estufa e Jardim
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 Apesar do edifício e da cerca terem funções e desenhos distintos, ambas 
as estruturas são partes integrantes de um todo, devendo ser entendidas 
como unas. Interessa-nos, deste modo, voltar a potenciar o uso do espaço da 
cerca, explorando as suas características e estabelecendo novas relações na 
sua organização e envolvente. Propomos uma organização que complemente 
a simbologia e o uso tão próprio do espaço enquanto lugar de produção e, 
ainda de recolhimento, contemplação e fruição. Aos espaços e delimitações 
da cerca do Convento de São Francisco do Monte, hoje de carácter frágil e 
desfigurado, procura-se restabelecer a sua origem, adaptando-se o seu uso à 
contemporaneidade e a novos costumes. Assim, através dos muros pré-existentes 
e da interpretação do espaço iremos estabelecer quatro núcleos principais sobre 
o qual se irão organizar os diferentes espaços - o pomar, as hortas comunitárias, 
a horta pedagógica e, ainda, o jardim e a estufa.

A horta comunitária - da clausura à comunidade

 Denominamos horta comunitária à intervenção anexa ao edifício do 
Convento de São Francisco do Monte, e que recuperará a estrutura de muros 
existente da cerca de dentro. Assim, o espaço intra-muros que permitia a clausura 
e afastamento dos capuchos da população e do mundo exterior abre-se, 
pertencendo agora também à comunidade.
 A proposta é resultado de uma vontade do proprietário de estabelecer 
um programa que fosse não só abrangente, como também, pertinente para 
possíveis parcerias. Concluímos que a integração de uma horta comunitária 
permite proteger a memória do lugar. E por outro lado, instituir um lugar para a 
comunidade que se compromete a cultivar e cuidar do espaço antes trabalhado 
pelos frades. Deste modo, a integração das hortas permite não só conter uma 
função produtiva, cada vez mais necessária174, como também, económica, social, 
educativa e até mesmo terapêutica.

 Sugere-se um espaço polivalente que permita a produção e a prática 
agricultura e, simultaneamente, a integração de funções de recreio e lazer. Em 
Portugal destacamos a Horta Pedagógica de Guimarães175, dada a sua grande 
escala e desenho. A horta revela-se aqui como um exemplo prático, consequência 
dos diversos serviços que promove enquanto espaço de cultivo para os cidadãos 
e, por outro lado, parque para a população.
 Partindo da leitura e interpretação do recinto murado, iremos procurar 
estabelecer os várias espaços que integram a horta comunitária. Apresentamos, 
deste modo, os diferentes espaços de modo sequencial seguindo um percurso 
ascendente até ao convento.

 

174 Portugal, bem como outros países, apresentam uma tendência crescente de importação 
de produtos agrícolas. Tendo como base a nota à imprensa de Dados relativos ao Comércio 
Internacional do Gabinete da Ministra da Agricultura a 7 de Fevereiro de 2019, temos registo de 
um aumento de +6,6% respectivamente a +8,1% de 2018. Em 2020, e tendo em conta a situação 
da pandemia do Covid-19 e o encerramento de fronteiras, Portugal confrontasse com a falta de 
escoamento e ainda exportação. Para outros países pode também representar a falta de produtos 
agrícolas relembrando a pertinência do cultivo por parte das comunidades e movimentos como o 

“Dig for Victory”. Uma campanha estabelecida durante a segunda guerra mundial que encorajava 
os habitantes a plantar os seus próprios alimentos e que ajudou numa altura de escassez e de 
necessidade de importação, e que hoje volta a ser pertinente;

175 A Horta Horta Pedagógica de Guimarães surgiu em 2008 e localiza-se na Veiga de Creixomil, 
sendo atravessada pela Ribeira de Couros, afluente principal do Rio Selho. Possui uma área de cer-
ca de 3 hectares, tendo o intuito de melhorar a qualidade de vida da população e de aumentar a 
sua experiência e relação com a natureza.  A horta nasce de uma vontade de aproximar a natureza 
ao meio urbano, transportando-se a experiência do campo para a cidade;
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119. Através da imagem aérea é possível comprender a estrutura e divisão dos vários espaços, assim 
como, os percursos que os interligam e que estabelecem um fio condutor ao longo da 

Horta Pedagógica de Guimarães. 
Google Earth, Abril 2020;
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 “Os percursos definem as ligações formais, funcionais e vivenciais entre os 
vários elementos e espaços da cerca, entre esta e a sua envolvência.”176

 A união entre os diferentes núcleos será estabelecida através de uma 
vereda coberta por uma latada. É através deste percurso, em saibro, que 
iniciamos a ascensão até ao convento e onde se estabelece a ligação entre os 
diferentes núcleos. O percurso caracteriza-se por ser a ‘espinha dorsal’ desta 
mesma estrutura, ligando-nos a vários momentos estratégicos e conectando-nos 
a um ponto de maior importância, o convento.
 O percurso conduz-nos até a um espaço a nordeste, que contrariamente 
aos restantes núcleos, não se encontra delimitado em todas as faces por 
muros, podendo ser acedido através de uma entrada localizada ao longo do 
percurso principal. Sugere-se a limpeza da área da mata, tornando-se mais 
fácil o percurso e permitindo ao visitante caminhar sobre a própria vegetação. 
A mata desempenhava um papel importante na vida da comunidade religiosa, 
caracterizando-se por ser o lugar onde os frades podiam obter madeira, colher 
frutos silvestres e ainda recolherem-se e rezar. Deste modo, procuramos estabelecer 
um momento de liberdade permitindo que os visitantes se encontrem num 
contacto íntimo e próximo com a natureza, contrariamente à restante intervenção 
onde encaminhamos os visitantes através dos percursos. 

O pomar e a horta

 Apesar de ambos os espaços desempenharem funções diferentes, 
o pomar e as hortas demarcam os espaços produtivos da cerca, não só na 
actual proposta, como também, na vida conventual. Nesse sentido, por um 
lado, achou-se relevante que ambos os espaços fossem dispostos de modo 
sequencial, permitindo uma continuidade entre as várias partes do programa. 
Compreendeu-se ainda, a necessidade de aliar aos lugares de função produtiva, 
recantos de recreio e lazer assim como áreas de apoio, permitindo definir lugares 
de permanência e fruição.

 Num primeiro momento encontramos o pomar que se localiza numa das 
áreas mais extensas e de topografia mais acidentada. Sendo o primeiro núcleo ao 
qual o visitante tem acesso é importante estabelecer um momento que o receba e 
acolha. Como tal, criam-se dois espaços, ambos comunicantes entre si, através de 
uma escadaria que se esconde sobre um novo muro em granito. Entre a vegetação 
e sobre um lajeado em granito encontramos uma cobertura de desenho simples 
e volumetria leve, suportada por seis pilares. A cobertura, que procura ter uma 
escala que se relacione com os próprios muros envolventes, convida ao uso deste 
espaço que oferece um lugar de sombra e de uso polivalente. A versatilidade da 
estrutura torna-se, assim, adequada à realização de eventos, mercados e, ainda, 
troca e compra de produtos produzidos nas hortas e no pomar.

 A partir desta mesma área, temos já indício do espaço localizado na 
plataforma superior - o pomar. No pomar comunitário promove-se uma massa 
arbórea de baixa densidade, contrastando com a densa massa arbórea da mata 
do convento. A disposição das árvores é feita de modo ritmado, estabelecendo 
uma grelha ao longo do terreno e guiando-nos através das cotas até ao núcleo 
conventual. Localizado num momento intermédio do terreno, o pomar apresenta-
se como espaço mediador, permitindo a ligação entre a entrada do núcleo e as 
hortas, implantadas a uma cota mais elevada.

176 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, (2004), p.72;
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120. Esquema representativo da relação geométrica entre os vários pavilhões localizados na horta 
comunitária, escala 1/200;
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 “Nesse sentido, e sempre que o declive do terrena o aconselhava, optava-
se pela construção de socalcos; operação que, sem desvirtuar a imagem da 
topografia original, proporcionava àquelas áreas uma exposição solar mais 
adequada, assim como profundos, arejados e com maior capacidade de retenção 
de água.”177

 Caracterizadas por serem uma paisagem mais domesticada e controlada, 
as hortas exigiam por vezes a alteração dos terrenos, factor motivado pelo declive 
da topografia. No caso do Convento de São Francisco do Monte, e não sendo 
possível percorrer o terreno, intervém-se tendo como por base as cotas originais, 
procurando-se recriar plataformas mais estáveis e que permitam o cultivo por 
parte dos utilizadores. À semelhança do pomar, o espaço da horta estabelece 
um momento de entrada com dois acessos, a partir do percurso principal e do 
pomar, onde encontramos uma zona de descanso e ainda um volume para o 
abrigo e arrumo de materiais necessários para o cultivo nas hortas. As intervenções 
seguem o alinhamento dos muros de pedra, criando novos eixos e áreas em 
conjunto com a pré-existência.
 Tal como o pavilhão localizado no interior do convento, o pavilhão da 
horta comunitária procura relacionar-se com a pré-existência, neste caso a cerca 
conventual, através da sua materialidade e forma atenta à escala humana e aos 
muros envolventes. O desenho da planta rectangular traduz-se em dois módulos 
de 5,3 x 10m que servirão de base para o desenho das restantes volumetrias 
da horta comunitária. Assim, permite-se uma unidade e sequência através da 
geometria da estrutura conventual, remetendo-se para a volumetria e desenho 
do espaço mais antigo do convento - a capela-mor - que serviu de medida e de 
ponto base para a construção do restante edificado. 
 Dado o carácter funcional do pavilhão, a sua construção não prescinde 
de luz. O uso do policarbonato translúcido permite a passagem da luz, e ainda, 
estabelecer uma barreira ténue com a envolvente. No interior da estrutura, 
o visitante mantém uma relação próxima com o exterior e, sobretudo, com 
a vegetação que o rodeia. A organização interior permite a construção de 
24 arrumos individuais, 1 arrumo partilhado e, ainda, instalações sanitárias, 
distribuídas ao longo de um corredor que possibilita a entrada através de dois  
acessos exteriores, localizados nas extremidades do pavilhão. As divisórias entre 
os vários arrumos são concedidos tendo em conta a escala dos seus visitantes,  
permitido uma leitura clara e única do espaço.

 No exterior, e procedendo o pavilhão e o banco em granito, as escadas 
permitem-nos aceder à cota superior onde encontramos as hortas, principal 
espaço de trabalho e cultivo, que recorda o vigor do trabalho instituído pela regra 
franciscana:“Encomendamos a todos os Religiosos, evitem o vicio da ociozidade, 
occupando-se cada hum, na sua obrigação; Os irmãos Leigos em fabricarem as 
hortas, e nos outros serviços humildes dos Conventos.”178 A proposta comporta 
um desenho rigoroso. Deste modo, ao longo de um percurso em saibro, 
distribuem-se os vários talhões, 22 talhões com cerca de 25m2 e 4 talhões com 
cerca de 50m2, pontuados em momentos estratégicos por áreas de descanso 
com bancos em granito que promovam o convívio e a pausa. O desenho das 
áreas de talhões diferentes justifica-se pela construção da horta para públicos 
diferenciados, considerando-se um uso individual e da população e um uso por 
parte de instituições ou de negócios de comércio local onde seja necessária uma 
maior área de produção.

177 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, (2004), p.83;

178 Barcellos, Frei Boaventura de, Compilação dos Estatutos da Província de santa Maria da 
Soledade da Ordem do N. P. S. Francisco da regular observancia dos descalços no Reyno de 
Portugal, Officina Episcopal de Manoel Pedroso Coimbra, Porto, 1751, p.195 apud Idem, p.86;
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Convento de São 
Francisco do Monte

Escola Secundária de 
Santa Maria Maior

Escola Eb.2,3 Frei Bar-
tolomeu Dos Mártires

Escola Básica EB23 
de Viana Do Castelo 
- Abelheira

Escola do Calvário

Escola Da Igreja - 
Meadela

EB1/JI de Portuzelo 
- Meadela

121. Esquema de escolas existentes nas proximidades do convento, e que podem favorecer da 
horta pedagógica

Google Earth, Setembro 2020;
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A horta pedagógica

 Num terceiro núcleo, os muros de pedra demarcam áreas fragmentadas 
e de diversas dimensões e geometrias, o que se irá constituir como um desafio 
na construção de uma proposta. Procuramos compreender como podem estas 
áreas traduzir-se numa proposta actual e coexistir simultaneamente com novas 
formas e materialidades. A disposição das áreas pré-existentes será também 
relevante, já que o posicionamento dos muros estabelece uma sequência entre os 
vários espaços, obrigando a que a intervenção tenha em conta a relação entre os 
diferentes recintos e o percurso. Dada a dimensão e divisão dos espaços achou-
se pertinente a implantação de uma horta pedagógica neste lugar, permitindo 
a realização de várias actividades em simultâneo em espaços controlados e de 
boa visibilidade. Analisada a envolvente do convento compreende-se ainda a 
existência de vários agrupamentos escolares que tornam possível equacionar a 
sua utilização. Assim, o novo programa pretende aproximar os mais novos da 
natureza através do contacto e da experiência sensorial e prática.

 Temos acesso à horta pedagógica através de um percurso entre muros, 
guiando-nos até uma primeira área onde somos confrontados com um espaço 
mais amplo. Dele, temos acesso a uma zona de descanso e aos arrumos, onde 
é possível armazenar os elementos necessários para o trabalho nas hortas. Este 
volume, à semelhança do localizado nas hortas comunitárias, assume um papel 
importante na composição do espaço.

 De seguida, somos conduzimos a um espaço de posição central e onde 
se localizam os vários canteiros, área principal da horta pedagógica. À semelhança 
do espaço edificado, a cerca que se constitui enquanto espaço não edificado 
deve ser construída e pensada tal como um edifício, valorizando a composição 
espacial, o percurso e, neste caso, o jogo entre cheios e vazios. Dado o público 
alvo da intervenção ser mais jovem e o espaço não ter tanta afluência, devido à 
sua componente educativa e uso pontual, optou-se pela construção de canteiros 
elevados e de menores dimensões que permitam um trabalho facilitado. Através 
de uma grelha de composição, estabelece-se assim uma malha, organizada através 
dos canteiros construídos com 0,60 metros de altura e com as extremidades em 
madeira de forma a permitir uma zona de descanso. Por fim, o percurso conduz-
nos a duas zonas de cultivo e que se tornam mais apropriadas para uma maior 
biodiversidade e quantidade de espécies agrícolas.

 Aliado a este programa, achou-se pertinente a criação de uma área 
formativa, um lugar para a comunidade e para a cidade. A sua implantação é 
independente dos limites deste núcleo, sendo por isso necessário o percurso até 
ao programa, localizado num lugar privilegiado e que amplia a experiência do 
visitante através da contemplação e do percurso. Num edifício anexo ao Convento 
de São Francisco do Monte, encontramos uma pequena construção em pedra, 
ao qual equacionamos estar originalmente associada à prática agrícola e de 
criação animal. Procuramos uma solução que transmitisse uma unidade entre 
as várias fases de construção e com a própria ruína. À semelhança da primeira 
fase do convento, pretendemos assim demarcar uma independência e diferença 
entre ambos os tempos - as paredes em granito e a nova estrutura com uma 
materialidade diferente. Ambas as construções confrontam-se, encontrando-se 
sobre um diálogo constante. Os seus limites são visíveis e ambas as estruturas 
tornam legíveis os tempos, porém, integrando-os de um modo unitário numa 
mesma composição arquitectónica. Tal como observamos na obra do grupo de 
arquitectos FNP Architekten, ao adaptar uma antiga estrutura de uma pocilga de 
1780 num novo programa adaptado à actualidade, uma sala de exposições. 



122. Esquisso da área formativa na horta pedagógica
desenho da autora;
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123. Axonometria  da integração da nova construção no interior da ruína, FNP Architekten
fotografia obtida em https://www.architectural-review.com/awards/ar-emerging-architecture/ar_ea-2005-prize-winner-
-showroom-in-pfalz-germany-by-fnp-architekten, consultado em Setembro, 2020;
124. Alçado principal de entrada, FNP Architekten
fotografia obtida em https://i.pinimg.com/originals/5c/c3/68/5cc36894384840189874691e2faf7657.jpg, consultado em
Setembro, 2020;
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125. Corte transversal da área formativa, permanência da árvora e construção de um espaço de 
repouso e passagem, escala 1/200; 

126. Planta da área formativa, escala 1/200;

129.65

127.64

129.51

128.95

129.61

130.07

129.88
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A intervenção constrói ‘uma casa dentro de uma casa’ ao integrar uma nova 
estrutura dentro da anterior, resolvendo questões de carácter logístico e 
económico. Do mesmo modo, procuramos estabelecer uma estrutura que se 
integre no interior da ruína do edifício, criando três salas dos quatro espaços 
existentes. Tal como no convento, utiliza-se o metal, evidente na cobertura, que 
procura não só proteger a nova volumetria, como também, as paredes da pré-
existência. Num dos espaços determina-se a vontade de manter uma árvore que 
cresceu no seu interior, estabelecendo um novo recanto e abrindo uma nova 
passagem que permita ao visitante descobrir um espaço, delimitado por muros, 
em contacto com a paisagem e a natureza.

O jardim

 Nas proximidades do edifício do convento encontraríamos os jardins 
que representavam  uma  condição lúdica da natureza intra-muros da cerca, 
apresentando ambientes místicos e reservados que eram trabalhados e 
desfrutados pelos frades. Assim, propomos no último núcleo o desenho de 
jardins que remetam para os que terão existido no passado, e que teriam um 
papel importante na cerca dos frades capuchos, constituindo “não apenas uma 
pertinente interpelação à nossa consciência ecológica e, por consequência, à 
gestão sustentável dos recursos naturais, mas também uma fonte de inspiração 
para o (r)estabelecimento de um elo espiritual com a Natureza.”179

 Entre os jardins murados formam-se percursos que nos conduzem através 
das diferentes áreas que constroem este núcleo. Através da entrada é desde logo 
anunciada a presença da estufa, em confronto com a paisagem, que mantém 
a mesma estrutura e relação volumétrica relativamente às restantes volumetrias 
presentes na horta. Também o material utilizado se mantém, o policarbonato 
transparente, dada a necessidade de um material capaz de reter o calor térmico 
no interior. 
 Guiados pelos muros somos levados à descoberta de novos recantos, 
uma descoberta que deve também ser entendida como algo sensorial. Apesar 
das árvores de frutos serem plantadas nas áreas de cultivo, compreendemos 
que algumas espécies eram especialmente apreciadas pelos frades devido 
às suas qualidades ornamentais e organolépticas, propriedades dos 
corpos que impressionam os orgãos dos sentidos,  como é o caso das árvores de 
citrinos. Deste modo, as funções lúdicas destes pomares de citrinos “determinaram 
que os mesmo se localizassem, frequentemente, junto ao edifício, donde seria 
possível desfrutá-los e contemplá-los.”180 Propomos, assim, a presença de árvores 
de citrinos ao longo do percurso, neste caso laranjeiras e limoeiros, tal como 
seriam utilizados pelos frades capuchos, “guarnecidos de parede, muro ou sebe, 
com o objectivo de tornar o ambiente mais reservado e, ao mesmo tempo, de 
concentrar o aromas das suas flores.”181

 

179 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, (2004), p.94;

180 Idem, p.83;

181 Idem, ibidem;



INTERVENÇÃO | REFLEXO

127. A contemplação da ruína e da natureza
Abbey among Oak Trees, Lilly Martin Spencer, 1852, Wadsworth Atheneum  Museum of art

 fotografia obtida no Google Arts and Culture, 2020; 
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 No centro, e completamente murado, localiza-se o jardim das ervas 
aromáticas, o que permite a concentração do aroma e ainda a delimitação de 
um ambiente mais isolado e privado. A escolha do lugar provém de uma vontade 
do espaço de jardim manter uma relação estreita com a dinâmica presente na 
horta comunitária, contrastando com a vegetação circundante e com o espaço 
de jardim presente na envolvente próxima do convento. A plantação de ervas 
aromáticas era algo familiar para as comunidades religiosas, existindo referência 
da sua utilização pelas suas características medicinais182. Em semelhança à horta 
pedagógica, criam-se barreiras através dos canteiros elevados que permitem o 
percurso do visitante que imerge entre as variadas herbáceas.183 Entre os canteiros, 
o pavimento é diferenciado, optando-se pelo uso da gravilha em granito cinzento 
para demarcar os percursos e a área de descanso.

O parque (fora) da cidade

A natureza, o percurso e o pavilhão - um lugar de aproximação

 Aliada à estrutura conventual, o espaço intra-muros surge hoje como um 
lugar aberto à comunidade. Demarcado por vários percursos, a cerca permite 
ampliar a relação do visitante com a natureza, aludindo ao espaço da cerca 
conventual no passado. Propõe-se a construção de um parque que permita 
evocar um lugar de natureza simbólica, comportando um ambiente que evoque 
a socialização mas sugira também, em momentos estratégicos, a introspecção 
e solidão. Como António Manuel Xavier explica, “num ambiente, íntimo e 
misterioso, os monges encontravam a atmosfera ideal para se recolherem, rezarem 
e meditarem, Em redor de afloramentos, erguiam miradouros; na reentrância de 
fragas, formavam grutas; por imaculados caminhos, edificavam capelas”184

 O processo projectual têm em consideração a interpretação do espaço 
construído pela comunidade religiosa e procura dar continuidade à simplicidade 
exigida pela vocação eremítica. Deste modo, procura-se respeitar e manter o 
diálogo entre os vários elementos que constituem a cerca, estabelecendo novos 
percursos e elementos capazes de comunicar com os muros e caminhos pré-
existentes. 

 O parque é definido através de uma rede de percursos sobre o qual se 
irão, posteriormente, organizar os restantes elementos que o integram. Dentro 
dos vários percursos é possível catalogar dois núcleos: um de dimensões mais 
pequenas, constituído por um percurso curto e onde as várias fases de projecto 
colidem; e um outro, mais extenso e que irá delimitar a área de intervenção. 
Ambos de desenho radiocêntrico, constituindo como núcleo central o convento.
Não sendo possível localizalizar os percursos pré-existentes, os novos darão 
continuidade aos estabelecidos num momento posterior ao abandono da 
estrutura conventual. Encontramos, porém, vestígios da calçada em alguns 
momentos, como no início do caminho ascendente até ao convento e ainda, 
contíguo ao percurso que delimita a cerca, e que escolhemos preservar. 
182 No plano de San Gallen (817), um esquema demonstrativo da vida monástica, é anunciada a 
presença do jardim de ervas medicinais enquanto parte integrante da estrutura religiosa;

183 Através dos manuscritos do plano de San Gallen temos conhecimento das várias espécies 
que era possível encontrar nos jardins medicinais, nomeadamente, salva, agrião, arruda, cominho, 
lírios, levítico ou ápio do monte, poejo, funcho, feijões, trepadores, agrião da horta, agrião 
pimenta ou erva pimenteira, balsamita, feno grego ou alforba, alecrim, menta e açucena. Oliveira, 
Carla Garrido de - Intervenções em estruturas monásticas do conjunto edificado à construção 
do território, Porto, FAUP, 2009, Dissertação de mestrado em metodologias de intervenção no 
património arquitectónico; 

184 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, (2004), p.80;
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128. Esquema de percursos, escala  1/3000;

Pavilhão 4

Convento

Pavilhão 1

Pavilhão 2

Pavilhão 3

Miradouro

Percurso 1

Percurso 2

Percurso alternativo

Estrada
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129. Planta do parque, escala 1.3000;

Parque de estacionamento
Entrada

Início do percurso

Cruzeiro

Parque de 
estacionamento
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130. Aproximação e percurso até à Woodland Chapel em Skogskyrkogården - a floresta
fotografia obtida em https://divisare.com/projects/386787-gunnar-asplund-federico-covre-woodland-chapel-skogskyrkogar-

den, consultado em Setembro, 2020;
131. O muro

fotografia obtida em https://divisare.com/projects/386787-gunnar-asplund-federico-covre-woodland-chapel-skogskyrkogar-
den, consultado em Setembro, 2020;

132. A capela
fotografia obtida em https://divisare.com/projects/386787-gunnar-asplund-federico-covre-woodland-chapel-skogskyrkogar-

den, consultado em Setembro, 2020;
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Assim, o pavimento procura evidenciar esses vestígios e, ainda a relação com 
a natureza, escolhendo-se a utilização do saibro que além de coexistir com as 
pedras da antiga calçada, formula uma abordagem natural. Tal como no Parque 
de lazer de Moutidos, de João Álvaro Rocha, onde o arquitecto procura através 
do uso de materiais distintos, e consequentes persepções sensoriais divergentes, 
gerir um território de ocupação variada e aparantemente de difícil equilíbrio. 

 O primeiro percurso adapta-se à topografia do lugar e estabelece a 
ligação entre pontos importantes dentro da cerca. Este trajecto estabelece um 
alinhamento no interior do percurso que nos irá delimitar a área de intervenção, 
e apresentar um momento de excepção ao utilizar lajetas de granito para 
demarcar o lugar onde está prevista a implantação da última fase do projecto, 
o Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento. Compreendendo o fórum 
como o fim de um ciclo de várias intervenções, o percurso deve ter em conta 
a sua construção, ou não, funcionando de modo independente e permitindo a 
leitura dos vários trajectos, independentemente da sua construção. O desenho 
do caminho convida a uma subida lenta e sugere a contemplação do lago que 
vai acompanhando o percurso até ao convento. O lago, proposto na intervenção, 
resulta da água, que vinda da linha de água existente, se concentra neste ponto 
do terreno. Este elemento lembra a importância da água na estrutura conventual 
que era um importante factor na escolha de um lugar para a implantação do 
complexo. 

 Por outro lado, o segundo trajecto permite estabelecer um percurso 
circular em redor dos vários programas, o que determina um novo limite. O 
trajecto inicia-se à cota mais baixa, elevando-se ao longo da encosta da Serra 
de Santa Luzia em direcção ao Convento de São Francisco do Monte. A subida 
é marcada pelo cruzeiro que nos aponta, através do desenho do pavimento 
em granito, para um percurso que bifurca, permitindo-nos seguir pela horta 
comunitária ou pelo parque. Abandonando a antiga calçada, dá-se início a um 
novo percurso , prosseguindo-se pelo parque, onde caminho vê-se ladeado por 
uma linha de árvores que cria um momento de tensão e intensifica a perspectiva 
do percurso, guiando-nos através das cotas do terreno. Dada a intensidade da 
subida, o percurso irá pontualmente exigir a integração de escadas, inserindo-se 
no terreno e tornando-se parte do território e da paisagem.
 
 De modo a pontuar os trajectos, propomos a integração de zonas de lazer 
e miradouros, enriquecendo a estrutura dos percursos e permitindo estabelecer 
momentos de solidão e de proximidade com a natureza. Esta proposta aproxima-
nos da ideia de uma cerca ‘habitada’ e articulada pela via sacra e os vários percursos 
pontuados por capelas e ermidas. Tal como estudado em Skogskyrkogården, um 
cemitério em Stockholm, Suécia,  onde as várias capelas são integradas na estrutura 
de um parque proporcionando uma harmonia entre a natureza e a arquitectura, 
procuramos demarcar o percurso em momentos especiais. Para isso, propomos 
um conjunto de volumetrias que privilegiem a relação entre a natureza, o visitante 
e a arquitectura do espaço conventual. Estes volumes mantém a mesma relação 
de escala com os pavilhões encontrados na horta comunitária mas o seu desenho 
é diferente. 



133. Pavilhão habitado pelos visitantes;

INTERVENÇÃO | REFLEXO



155

134. Pavilhão habitado pela natureza;
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135. No desenho do parque é possível compreender a geometria e organização dos vários objec-
tos que pontuam e habitam o lugar, planta do parque de lazer de Moutidos

fotografia obtida em http://www.joaoalvarorocha.pt/moutidos/moutidospt.html, consultado em Setembro, 2020;
136. O muro de pedra no convento - passado

fotografia da autora, 2020;
137. O muro de Ruchard Serra - presente, Te Tuhirangi Contour em Kaipara Harbour, New Zealand 

fotografia obtida em https://jontynz.com/2016/04/11/gibbs-farm-sculpture-park/, consultado em
 Setembro, 2020;
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 Os volumes são abertos, demarcando a entrada na sua materialidade 
através de um vazio. No interior, dispõe-se um banco que sugere a entrada e 
permanência, permitindo a contemplação da natureza que é emoldurada pela 
própria volumetria. Também no parque de lazer de Moutidos, se dispõe objectos 
que procuram responder a usos diferenciados: “a sua colocação não é aleatória, 
pelo contrário, organizam-se segundo uma ordem que procura estabelecer uma 
pontuação no território, constituindo como que um apelo à memória de imagens 
urbanas de outros lugares.”185 O posicionamento dos quatro volumes não é 
aleatório, dispondo-se em pontos estratégicos e pensados que permitam o 
contacto com a natureza e, por outro lado, apontem para a paisagem. Implantados 
fora do percurso, os volumes procuram levar o visitante a embrenhar-se na 
vegetação, obrigando-o a percorrer a natureza. Para isso, e de forma a guiar o 
visitante, estabelece-se um novo limite - o muro -, delimitador do espaço. O muro, 
elemento de fronteira na cerca, permite estabelecer a aproximação ao objecto, 
sendo reintegrado na proposta de intervenção ao enfatizar-se como elemento 
escultórico. Tal como na obra de Richard Serra onde através do aço corten, o 
artista explora, com a construção de muros e paredes, o movimento e percurso 
pelo espaço, e ainda, a tensão entre a escala dos visitantes e a obra.

 Encontramos uma outra volumetria na encosta da Serra de Santa Luzia 
dada a topografia elevada do percurso pela cerca que favorece a existência de um 
miradouro. Assim, incorpora-se um volume no território que permite o contacto 
visual e contemplativo da paisagem circundante, desatacando-se o Convento de 
São Francisco do Monte e a nova volumetria, o Fórum de Empreendorismo e 
Desenvolvimento.

Acessos e integração no território

 A extensão do programa e a topografia do lugar sugerem a necessidade 
de integração de uma estrada que resolva o problema de acesso às várias partes 
do projecto. Deste modo, e juntamente com a construção de uma estrada que 
permita o acesso aos motorizados, propõe-se a resolução da entrada no recinto 
do convento e ainda o planeamento de áreas que permitam ter lugares para 
estacionamento. A solução é atenta à envolvente, procurando reconhecer a 
relação e integração da nova via na encosta, de maneira a refutar uma resposta 
desconexa e que se traduza numa leitura fragmentada da malha urbana.

 Numa primeira fase, e delimitando a entrada no convento, assegura-se a 
construção de um parque de estacionamento com a capacidade de 25 lugares. 
A estrada, que se integra ao longo da topografia, é pavimentada com cubos 
de granito, o que permite uma alusão ao material usado ao longo do projecto 
e a integração com a natureza envolvente que lentamente se mistura com a 
materialidade. Ao longo do percurso, encontramos uma plataforma onde se 
encontra uma volumetria destinada à recepção dos visitantes. A sua construção 
lembra o pavilhão existente no interior do convento em aço inoxidável polido. 
Deste modo, através da superfície reflectora é possível estabelecer relações não 
só com a vegetação, como também, com a restante envolvente onde este se 
insere. 

 No interior, propõe-se um ambiente reservado e que nos dá notícia de 
uma recepção acolhedora, contrastando com o restante projecto que nos sugere 
sempre um ambiente natural e 'frio', onde estamos dentro e fora simultaneamente. 

185 João Álvaro Rocha, Parque de Lazer de Moutidos, Disponível em: http://www.joaoalvaroro-
chapt/moutidos/moutidospt.html, Consultado em: Setembro, 2020;
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Através do uso da madeira no pavimento e da luz, que se infiltra no espaço através 
da cobertura, estabelece-se uma atmosfera que seduza os visitantes à entrada. 
O espaço interior é dividido por uma sequência de três compartimentos: a sala 
de recepção aos visitantes, um espaço destinado a máquinas que permitam a 
venda de produtos alimentares e, ainda, as instalações sanitárias. A escolha do 
programa reflecte, assim, a vontade de uma utilização que não seja dependente 
de funcionários, conforme referido pelo proprietário186 mas que simultaneamente 
não exclua essa opção.

 No actual limite da estrada propõe-se um caminho pedestre e que 
formaliza o início do percurso de visita ao Convento de São Francisco do Monte. 
A subida, intercalada entre a utilização de escadas e de rampa, permite um 
percurso que nos relembra da severidade da vida capucha ao “reportar-nos para 
etapas de um percurso espiritual, estreito e intenso; para um itinerário de encontro 
com o divino.”187 Desenha-se um muro em pedra calcária, de aspecto compacto e 
heterogéneo, aliado ao muro de granito, que ao longo das cotas passa a traduzir-
se num banco, delimitando a entrada no percurso demarcado pela calçada 
pré-existente. A intervenção no convento irá alternar entre a utilização da pedra 
granítica e calcária, optando-se pelo calcário em momentos pontuais e onde-se 
opte por um destaque e realce perante a envolvente e a paisagem. Este espaço 
passa a potenciar a reunião e define-se como num ponto convergente a toda as 
fases do projecto.
 O redesenho da estrada, inicialmente delimitado pelos muros, solta-se 
da cerca e permite a articulação entre os dois espaços de entrada no recinto: 
um localizado no momento inicial do percurso e, o segundo, no final da via. 
Neste último, propõe-se uma segunda zona de estacionamento com uma 
capacidade total para 48 veículos. Deste modo, sugere-se uma maior capacidade 
de estacionamento, dado este momento de entrada no parque implantar-
se num lugar de maior proximidade com o programa e estabelecer-se num 
momento intermédio da topografia, o que facilita o acesso aos vários momentos 
de projecto. O parque de estacionamento é concebido de forma a estabilizar 
a cota, permitindo uma superfície regular que possibilita a ligação, através de 
uma rampa, aos dois percursos principais. O desenho do parque pressupõe uma 
possível continuidade da via ao longo do terreno, não sendo por isso o fim do 
percurso. Apontamos como possibilidade o equacionar de uma possível ligação 
da estrada a outros momentos importantes do território envolvente, sugerindo 
um vínculos entre outros programas relevantes e de carácter patrimonial  ou 
histórico localizados ao longo da Serra de Santa Luzia, como o Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus e a Citânia de Santa Luzia.

Uma nova forma - O Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento

 O Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento surge de uma antiga 
vontade do proprietário que se manteve ao longo dos anos mas que se encontra 
hoje ultrapassada188, dada as características do programa que se afastam das 
necessidades actuais, não só do proprietário, como também, do lugar. De modo 
a integrar a antiga vontade definida pela instituição, interpreta-se a hipótese de 
construção do fórum que terá uma condição secundária no conjunto da proposta 
de intervenção para o Convento de São Francisco do Monte.
186 Ver entrevista na integra ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo que se encontra em anexo;

187 Xavier, António Manuel - Das cercas dos conventos capuchos da província da Piedade, (2004), p.73;

188 Através do diálogo e de um programa preliminar, presente em anexo, temos conhecimento 
das características que moldam uma vontade de instalar o Fórum de Empreendorismo e 
Desenvolvimento no Convento de São Francisco do Monte por parte do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo;
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A construção do fórum constituí-se, assim, como a última fase de intervenção, 
distinguindo-se no trabalho ao apontar uma reflexão de estratégias e intenções. 
Neste sentido, procuramos explorar uma possível estratégia e compreender de 
que modo se pode estabelecer um diálogo com as várias partes integrantes da 
intervenção, que vimos a apresentar, no Convento de São Francisco do Monte.

 O proprietário pretendia a construção do programa no edifício conventual 
e a sua ampliação a partir de um novo edificado, comunicante com a pré-
existência. Através do diálogo com o mesmo e de um plano preliminar refere-se 
ainda a vontade de integração de uma rede de caminhos pedonais na mata, de 
modo a estabelecer uma continuidade entre o edificado e a cerca conventual. 
A versatilidade funcional do programa procurava uma maior rentabilidade e 
um maior índice de utilização que estabelecesse uma gestão com um mínimo 
de custos de reconversão e, posteriormente, um decrescer dos custos de 
manutenção.
 Reconhecendo o actual estado do edifício e a implantação de difícil 
acesso é de evitar a construção de um edificado próximo do convento, anulando 
o confronto dos dois programas e linguagens. Defendendo-se a protecção da 
ruína e, tendo em conta a importância da relação da mesma com a natureza, 
propõe-se o afastamento do edifício do fórum, integrando um novo conjunto 
edificado na estrutura da cerca. Deste modo, o fórum deve ser implantado tendo 
em conta as relações com o edifício conventual, permitindo uma integração 
na rede de percursos e espaços que compõe o projecto de intervenção do 
convento. Na solução apresentada o fórum demarca a paisagem ao localizar-se 
num lugar que torna possível a sua visualização ao longo do percurso ascendente 
pelo parque. A nova volumetria procura, assim, desvendar as potencialidades 
morfológicas e geográficas do lugar ao implantar-se num ponto estratégico, 
dada a sua proximidade a pontos de acesso ao parque e, ainda, a sua posição no 
território.

 Refutada uma relação de tensão entre a ruína e o convento através do 
lugar, procuramos estabelecer uma relação através da forma. O volume do fórum 
reproduz a volumetria do claustro do convento, confrontando-se com as formas 
do passado através de uma nova materialidade. O volume sofre porém uma torção, 
apontando para a via ascendente e para o eixo que demarca o percurso, e nos 
permite ascender até à plataforma nivelada do fórum. No projecto será essencial 
trabalhar a questão da escala entre as várias fases de intervenção e a relação com 
a envolvente. Em conformidade com o edifício principal do fórum, sugerem-se 
mais dois volumes que permitam pontuar o percurso de um modo gradual até 
ao edifício. Um primeiro que assinala o percurso que provém do parque, e onde 
se estabelece uma cafetaria, dando continuidade à barreira definida pelos muros, 
e introduzindo o percurso ascendente, que nos leva através de um conjunto de 
rampas a descobrir o edifício. E um segundo volume, que demarca o percurso 
proveniente do convento e onde se assinala, através de uma cobertura, a entrada 
no fórum. 

 O conjunto destes vários elementos permite a criação de um novo 
universo intra-muros que se mantém em constante diálogo com as várias partes 
que integram a estrutura conventual. A proposta define uma nova estratégia capaz 
de comunicar com o convento, traduzindo-se numa resposta arquitectónica 
consciente e atenta ao passado e, simultaneamente, capaz de assumir uma 
continuidade.



140. Maquete de trabalho, escala 1/500;
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141. Maquete de trabalho, forma e relação, Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento, escala 1/500;
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Desenhos da proposta

01. Planta de implantação       escala 1.7500
02. Esquema do percurso | existente      escala 1.2000
03. Esquema da vegetação | existente      escala 1.2000
04. Planta geral | existente      escala 1.3000
05. Planta parque | proposta       escala 1.3000
06. Planta geral | existente       escala 1.1000
07. Planta parque | proposta       escala 1.1000
08. Planta geral | existente       escala 1.1000
09. Planta parque | proposta       escala 1.1000
10. Planta geral | existente       escala 1.1000
11. Planta parque | proposta       escala 1.1000
12. Elementos parque | proposta        escala 1.500

13. Planta horta comunitária | existente      escala 1.500
14. Planta horta comunitária | proposta       escala 1.500
15. Planta horta comunitária | materialidades e vegetação    escala 1.500
16. Cortes | proposta         escala 1.500
17. Cortes | proposta         escala 1.500
18. Pavilhão horta comunitária | proposta        escala 1.75

19. Planta e cortes entrada 1 | proposta      escala 1.250
20. Planta e cortes entrada 2 | proposta      escala 1.250

21. Planta piso 0 | existente e proposta      escala 1.250
22. Planta piso 1 | existente e proposta      escala 1.250
23. Planta de cobertura | existente e proposta     escala 1.250
24. Alçados | existente e proposta                    escala 1.200
25. Alçados | existente e proposta       escala 1.200
26. Cortes | existente e proposta       escala 1.200
27. Cortes | existente e proposta       escala 1.200
28. Cortes | existente e proposta       escala 1.200
29. Pavilhão sacristia | proposta         escala 1.50



142. Viana do Castelo, imagem aérea
Google Earth, Abril 2020;
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 Planta de implantação | existente 1.7500

1 2

3

4

1.Convento de São Francisco do Monte  2.Estádio Municipal Manuela Machado  3.Citânia de Santa Luzia  4.Santuário do Sagrado Coração de Jesus

01



143. Convento de São Francisco do Monte, imagem aérea
Google Earth, Abril 2020;
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 Esquema de percursos | existente  1.2000
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 Esquema da vegetação | existente  1.2000

Altura e densidadade da vegetação

>3 metros <10 metros
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 Planta geral | existente 1.3000
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 Planta parque | proposta 1.3000
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 Planta geral | existente 1.1000
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 Planta geral | existente 1.1000
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 Planta parque | proposta 1.1000
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 Planta geral | existente 1.1000
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 Planta parque | proposta 1.1000
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7. Parque de estacionamento   8.Cafetaria   9.Fórum de Empreendorismo e Desenvolvimento  10.Pavilhã 1   11.Pavilhão 2  12.Pavilhão 3   13.Miradouro 14.Lago
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 Elementos parque | proposta 1.500

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
AN

 A
U

TO
D

ES
K 

ST
U

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

Pa
vil

hã
o 

1
Pa

vil
hã

o 
4

M
ira

do
ur

o

A

A’

B B’

C’

C

D

D’

E

E’

F

F’

Corte AA’

Corte BB’

Corte CC’

Corte DD’

Corte EE’
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140.67
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 Planta horta comunitária | existente  1.500
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 Planta horta comunitária | proposta  1.500

2

2.1

3
3.1

3.2

4

5

5.1

5.2

5.3

5.3

1

5.4

6

6.1

6.2

6.3

1. Latada  2.Pomar  2.1. Cobertura  3. Horta Comunitária 3.1. Pavilhão - arrumos  3.2. Talhões 4.Mata 5.Horta Pedagógica 5.1. Pavilhão - arrumos  5.2. Canteiros elevados  5.3. Hortas  5.4. Área formativa
6. Estufa e jardim  6.1.Estufa  6.2.Pomar de citrinos  6.3.Jardim de ervas aromáticas
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 Planta horta comunitária | materialidades e vegetação  1.500
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B

B’

D

D’

G

E’

F

F’

E

G’

15
Saibro estabilizado Gravilha granito cinzenta Pedra calcária Semi-Rijo do Arrimal

Espécies arbóreas propostas

Citrus sinensis (L.) Osbeck
Laranjeira-doce
5-6 m de altura

Citrus limon (L.) Burm. 
Limoeiro
4-6 m de altura

Localização: Jardim

Olea europaea L. var. europaea
Oliveira
até 15 m de altura

Localização: Espaços de lazer e 
transição

Malus domestica Borkh.
Macieira
até 10 m de altura

Prunus persica (L.) Batsch
Pessegueiro
6-8 m de altura

Localização: Pomar
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125.00

Corte CC’
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Corte EE’

Corte FF’

111.40

120.12
117.96

Corte GG’

Corte DD’

126.45
124.40

125.10
121.69
120.21

112.10

117.81
120.85
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 Pavilhão Horta comunitária | proposta 1.75
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3

1.Arrumos privados  2.WC  3.Arrumo partihado

2.
50
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2.

00
 m

1.52m
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144.Antigo acesso ao Convento de São Francisco do Monte
fotografia cedida pelo arquitecto Fernando Matos; 
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1.1

1.2 1.3

2

A A’

Corte AA’

1.Centro de visitantes  1.1.Zona de atendimento  1.2.Zona de Refeições  1.3. WC  2.Entrada para pedestres  Planta e cortes entrada 1| proposta  1.250
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 Planta e cortes entrada 2 | proposta  1.250
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Planta piso 0 (cota 131.26) | existente e proposta (vermelho) 1.250
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3.1

11

12

8

8.1

14

15

16

19

17

1.Terreiro 2.Galilé 3.Igreja 3.1.Confessionários 4.Capela-mor 5.Segunda sala do capítulo 6.Portaria 7.Via sacra 7.1.Escada das Matinas 8.Sacristia 8.1.Pavilhão 9.Claustro 
10.Campanário 11.Sala do capítulo 12.Escadas regrais 13.De profundis 14.Refeitório 15.Cozinha 16.Oficinas 17. Área formativa 18.Pátio 19.Jardim 

18

21

7.1
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Planta piso 1 | existente e proposta (vermelho) 1.2501.Escadas regrais 2.Escadas das matinas 3.Claustro 4.Ante-coro 5.Coro alto 
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Planta de cobertura | existente e proposta (vermelho)  1.250
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Alçados | existente e proposta (vermelho) 1.200

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

Alçado sul

Alçado poente
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Alçados | existente e proposta (vermelho) 1.200
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 Pavilhão sacristia | proposta  1.50
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 A proposta de intervenção no Convento de São Francisco do Monte em 
Viana do Castelo é consequência de uma reflexão que procura dar resposta às 
inquietações com que nos deparamos quando observamos o património em ru-
ína; uma ruína lenta e progressiva que sugere a sua modelação e reinterpretação. 
Compreendemos porém, a amplitude não só da área de estudo, como também, 
do projecto arquitectónico, urbano e paisagístico aqui proposto e que nos difi-
culta a tarefa de comprimir toda a temática de estudo no trabalho de dissertação. 
Importa, assim, salientar os principais princípios e reflexões que foram suscitados 
ao longo do trabalho e ainda que o compõem. 

  Um dos principais e mais complexos desafios do trabalho identifica-se na 
acção de intervir numa ruína que exigiu a integração de várias áreas de estudo 
- história da arquitectura portuguesa, teoria e projecto -  de modo a ser possível 
dar uma resposta capaz e informada. Ao intervir sobre uma obra pré-existen-
te reconhecemos a exigência de uma estratégia sensível e atenta às formas do 
passado que caracterizam a obra. Como tal, e apesar das várias estratégias aqui 
apresentadas, defendemos uma proposta de intervenção que apela a uma conti-
nuidade, não esquecendo o conhecimento inerente à arquitectura do passado e 
aos elementos no qual esta se inscreve, destacando-se as circunstâncias da obra, 
o lugar, o contexto, o uso e o programa e, sobretudo, o desenho e a forma.

  A dissertação procurou intervir na estrutura conventual que perdeu a sua 
utilidade após a extinção das ordens religiosas, e se encontra hoje em ruína e 
sem uso, dada a sua implantação num lugar distante e isolando e, ainda, devido 
a motivações de ordem económica. Conscientes da grande carga simbólica e 
da especificidade do programa devemos destacar a necessidade de procurar 
manter a memória do lugar, que contudo nos permita acrescentar um novo uso 
contemporâneo à obra. Neste caso, o valor da obra surge das próprias circuns-
tâncias em que esta se insere - a ruína - que é consequentemente interpretada 
e ganha um novo significado. Deste modo, a obra não se pode prender a uma 
relação meramente nostálgica e voltada para o passado.  
 A atribuição de um novo uso e a construção do programa estabeleceu-se, 
assim, como um outro desafio do trabalho, propondo novas relações e princípios. 
Para isso, foi necessário questionar como seria possível construir um programa 
num lugar isolado, procurando devolver o edifício à população e, simultanea-
mente, reflectir acerca do modo como devemos intervir num lugar de carácter 
religioso, respeitando essa componente do espaço. Como resultado, a proposta 
procura atribuir um novo uso que não se distancie das muitas apropriações que 
o lugar tem hoje. Assim, e apesar da pluralidade de interpretações e usos do 
convento, a intervenção não procura ser impositiva, mostrando-se sensível e ca-
paz de dialogar com os muitos usos atribuídos ao lugar através dos usufrutuários 
e, ainda, atenta às próprias vontades dos proprietário. Compreendemos que o 
lugar e a proposta não visam apenas o proprietário mas todos aqueles que visi-
tam o Convento de São Francisco Monte, estabelecendo-se um espaço para a 
comunidade e a cidade.



 De modo a ser possível responder aos vários usos aqui propostos no 
complexo conventual foi necessário trabalhar várias escalas de intervenção. Ten-
do partido num primeiro momento da dimensão objetual da ruína, com o desen-
volvimento do trabalho e a análise do edifício, compreendeu-se a importância da 
leitura do convento enquanto elemento integrante de uma estrutura mais alar-
gada - a cerca conventual. A cerca é demarcada por um conjunto de recintos e li-
mites que caracterizam a paisagem e que devem, por isso, traduzir-se em ajustes 
de intensidade de desenho mais adequados à variedade de questões com que 
nos fomos deparando. Deste modo, o trabalho evolui ao deixar de dar resposta 
apenas à ruína enquanto dimensão física e fragmento de edifício e passando a 
estar atento à relação do edificado com o território e a paisagem. A proposta 
deixa de ser objetual ao reconhecer a importância da sua integração numa escala 
mais alargada.

 Compreendidas as várias escalas de intervenção e, consequentes, fases 
de trabalho, destacamos a importância da palavra fases num momento de con-
clusão. Se ao longo da dissertação abordamos fases como a sequência das vá-
rias intervenções apresentadas ao longo do capítulo III, e que se organizam de 
uma escala mais aproximada até uma mais global, aqui colocamos em questão 
um faseamento caso a proposta procurasse responder a uma encomenda espe-
cifica num cenário real. Relembramos uma das motivações do trabalho que se 
prendeu com a consideração de uma situação económica mais restrita e que foi 
considerada não só num primeiro momento através de um novo uso e desenho 
da proposta, com também, agora a partir da consideração da compartimentação 
do projecto. Reconhecemos a possibilidade de reorganizar as várias escalas de 
intervenção tendo em conta um orçamento condicionante e ainda um equilí-
brio que não coloque em causa o sentido da intervenção no Convento de São 
Francisco do Monte. Deste modo, num momento de construção da proposta, a 
sequência de escalas apresentadas no trabalho, - convento, hortas comunitárias, 
parque e fórum-, não teria de se traduzir nas consequentes fases de construção 
do projecto. Sugerimos o reorganizar das várias escalas de forma a ser possível 
construir uma proposta equilibrada e capaz de agregar os vários elementos, dan-
do-se destaque a intervenções mais estratégicas e de maior pertinência na leitura 
da proposta no complexo conventual.

 Assim, o ensaio projectual permitiu compreender o modo como pode-
mos intervir sobre a ruína, tornando reflexões inicialmente de natureza teórica em 
princípios para uma resposta prática. O exercício procurou dar resposta a várias 
frentes de projecto, abrindo lugar à discussão e reflexão não só do modo como 
podemos intervir no património, como também, acerca das vontades e requisitos 
subjacentes à proposta de um cliente. Como resultado, a ruína torna-se a matéria 
para a produção de um projecto em constante diálogo com a memória e a con-
temporaneidade. A proposta procura evidenciar ambos os tempos, apelando à 
sua demarcação através da sua diferença e contraste e estabelecendo, simultane-
amente, uma relação de equilíbrio entre as partes. A experiência e aproximação 
ao lugar integram o presente numa relação invisível e intrínseca com o passado. 
Compreendemos, assim, que a relação de continuidade não deve consistir ape-
nas em circunstâncias materiais e imediatas. Ao invocar a ruína enquanto circuns-
tância programática apelamos a uma proposta estratégica e silenciosa, que per-
mita introduzir um uso ao antigo convento e acrescentar-lhe algo novo com base 
na analogia entre os espaços conventuais e a sua pertinência contemporânea, o 
que permite a atribuição de uma nova dimensão material e simbólica à estrutura 
conventual.
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 No contexto de intervenção no Convento de São Francisco do Monte, e 
não se concluindo a proposta no sentido definitivo do termo, o projecto simboli-
za uma continuidade das formas do passado e uma renovação desta mesma ar-
quitectura. Propõe-se um projecto em aberto capaz de crescer e evoluir, compre-
endendo que a arquitectura está em constante transformação. À semelhança da 
passagem do tempo capaz de transformar a obra, a intervenção arquitectónica 
deve ser compreendida como uma metamorfose, condição intrínseca da arqui-
tectura e da paisagem. Em virtude do diálogo entre tempos, a proposta para o 
convento caracteriza-se como sendo um espelho do passado, demarcado na ru-
ína do convento; e do futuro, estabelecido na hipótese de projecto apresentada, 
que apesar de se formalizar num momento presente, permite a sua conversão ao 
longo do tempo.

 “e logo determinaraõ fazer Convento meya legoa da povoação para a par-
te do Norte, onde acharaõ huma fonte chamada do Ligo, em cujas aguas, como 
em crystallino espelho, vião os passageiros huma tacita profecia, de que aquelle 
lugar o destinava o Ceo para morada dos Servos de Deos”. 189

189 Deos, Martinho do amor de - Escola de Penitencia (... ) Chronica da Santa Provincia de S. Antonio 
de Portugal de mais exemplar, e observante, estreita (...)Lisboa Ocidental, Gabram, 1740, p.101, 
Disponível em: https://books.google.ptbooksid=dhEg0rgK0QsC&printsec= frontcover&hl=ptPT&-
source=gbs_ge_summary_r&cad= 0#v=onepage&q=ligo&f=false, Consultado em: Maio, 2020;



Crumbling is not an instant’s Act

Crumbling is not an instant’s Act
A fundamental pause

Dilapidation’s processes
Are organized Decays —

‘Tis first a Cobweb on the Soul
A Cuticle of Dust
A Borer in the Axis

An Elemental Rust —

Ruin is formal — Devil’s work
Consecutive and slow —

Fail in an instant, no man did
Slipping — is Crashe’s law “

Emily Dickson



Crumbling is not an instant’s Act

Crumbling is not an instant’s Act
A fundamental pause

Dilapidation’s processes
Are organized Decays —

‘Tis first a Cobweb on the Soul
A Cuticle of Dust
A Borer in the Axis

An Elemental Rust —

Ruin is formal — Devil’s work
Consecutive and slow —

Fail in an instant, no man did
Slipping — is Crashe’s law “

Emily Dickson





REFERÊNCIAS



I LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA 

Livros, Jornais e Publicações:

Abreu, Alberto Antunes de; Arezes, Maria 
Manuela F. e Lopes, José da Cruz - A
importância arqueológica do convento 
arruinado de S. Francisco do Monte em Viana 
do Castelo, em “Actas do Colóquio Manuel de 
Boaventura:1985: Arqueologia”, Esposende, 
Casa da Cultura, Biblioteca Municipal, 1985;

Abreu, Alberto Antunes de; Lopes, José da 
Cruz - S. Francisco do Monte: memória sobre 
o monumento e relatório da campanha de 
limpeza de 1985, Viana do Castelo, 1986;

Abreu, Alberto Antunes de - Relatório da 
intervenção arqueológica no convento de 
S. Francisco do Monte, Viana do Castelo, 
Abelheira, 1988;

Abreu, Alberto Antunes de - 1987-88, Dois 
Anos de Pesquisa em Arqueologia Medieval 
e Moderna, Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, Viana do Castelo, 1991;

Abreu, Alberto Antunes de - Para a história de 
Viana do Castelo, Viana do Castelo, Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, 2007;

Afonso, Miguel Torres Monteiro - Valorização 
e renovação do convento de São Francisco 
do Monte, ESG – MIAU, 2018, Prova de 
Dissertação;

Almeida, Fortunato de - História da Igreja em 
Portugal, Porto, Portucalense Editora, 1967, 
Volume I;

Boito, Camillo - Conserver ou restaurer : les 
dilemmes du patrimoine, trad. Jean-Marc 
Mandoiso, Besançon, L’Imprimeur, 2000;

Caldas, José - História de um Fogo-Morto, 
Viana do Castelo, Câmara Municipal de Viana 
do Castelo,1990;

Calheiros, P.a Araújo - O Ultimo Guardião 
de S. Francisco do Monte, Ponte de Lima, 
Tipografia Guimarães,1926;

Capitel, Antón - Metamorfosis de 
monumentos y teorías de la restauración, 2ª 
edição, Madrid, Alianza, 2009;

Choay, Françoise - A alegoria do património, 
trad. Teresa Castro, 2ª ed, Lisboa, Edições 70, 
2010;

Crespo, José - Monografia de Viana do 
Castelo, Viana do Castelo, Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, 1957;

Costa, Amadeu - Coisas da nossa ribeira 
em “Cadernos Vianenses”, Viana do Castelo, 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, 1982;

Coutinho, Artur - A cidade de Viana no 
presente e no passado, Viana do Castelo, 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima,1986;

Crespo, José - Pelourinhos. Cruzeiros. Forcas. 
em Cadernos Vianenses, vol. 6, Viana do 
Castelo, 1981;

Dias, Lino Tavares (coord.); Alarcão, Pedro 
(coord.) - Actas do Seminário Internacional 
de Arquitectura e Arqueologia - FAUP 
2008 - Interpretar a Ruína, Contribuições 
entre campos disciplinares, Porto, FAUP 
publicações, 2011;

Deos, Martinho do amor de - Escola de 
Penitencia (...) Chronica da Santa Provincia 
de S. Antonio de Portugal de mais exemplar, 
e observante, estreita (...)Lisboa Ocidental, 
Gabram, 1740;

Franco, José Eduardo; Mourão, José 
Augusto e Gomes, Cristina da Costa - 
Dicionário Histórico das Ordens e Instituições 
Afins em Portugal, 1ª edição, Gravida 
Publicações, S. A., 2010;

Fernandes, Francisco José Carneiro - 
Convento de S. Francisco do Monte e Igreja 
e Convento de Santo António em “Cadernos 
Vianenses”, Viana Do Castelo, Câmara 
Municipal, Tomo IV, 1980;

Fernades, Francisco José Carneiro - 
Convento de S. Francisco do Monte e Igreja 
e Convento de Santo António em “Cadernos 
Vianenses”, Viana Do Castelo, Câmara 
Municipal, Tomo IV, 1980;

Fernandes, Francisco José Carneiro - 
Tesouros de Viana - Roteiro Monumental e 
Artístico, Viana do Castelo: Grupo Desportivo 
e Cultural dos Trabalhadores dos Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo, 1999;

Figueiredo, Ana Paula Valente - Os 
conventos franciscanos da Real Província 
da Conceição : análise histórica, tipológica, 
artística e iconográfica, Lisboa, Universidade 
de Lisboa, Faculdade de Letras, 2008, Tese de 
Doutoramento;

Gonçalves, Flávio - Um convento abandonado: 
o de S. Francisco do Monte, junto de Viana 
do Castelo”, em “História da Arte: iconografia 
e crítica”, col. Arte e Artistas, Lisboa, Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1959;



235
Guerra, Luiz de Figueiredo da - Archivo 
Viannense, vol. I (1891-1895), Viana, 
Typographia de André J. Pereira & Filho, 1895;

Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana - Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico, Património 
Arquitectónico — Geral, Lisboa, IHRU, 
IGESPAR, 2010 (Kits património, nº 5, versão 
1.0);

José, Frei Pedro de Jesus Maria - Chronica 
da Santa, e Real Provincia da Immaculada 
Conceição de Portugal da mais estreita e 
regular Observancia do Serafim Chagado S. 
Francisco, 2ª ed., 2 vols., Lisboa, Officina de 
Miguel Manescal da Costa, MDCCLX, 1760;

Leal, António J. Cunha - Roteiro Arqueológico 
de Viana do Castelo, Viana do Castelo, 1992;

León, Juan Hernández; Collovà, Roberto; 
Fontes,Luis - Santa Maria do Bouro : Eduardo 
Souto de Moura : construir uma pousada 
com as pedras de um mosteiro=building a 
pousada using stones from the monastery, 
fot. de Rui Morais de Sousa, 1ª ed., Lisboa, 
White & Blue, 2001;

Medinas, Victor Joaquim Fialho - A 
Arquitectura Capucha da Província da 
Piedade, Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa, 1994, Tese de Doutoramento;

Morais, Pedro Teixeira - Convento de S. 
Francisco do Monte, em Jornal “O Vianense”, 
Viana do Castelo, 15 de Outubro, 15 de 
Agosto, 24 de Agosto, 15 de Setembro, 30 
de Setembro, 30 de Outubro de 1993, 28 de 
Fevereiro, 15 de Abril, 30 de Abril de 1994;

Morais, Pedro Teixeira - S. Francisco a monte, 
em jornal “Alto Minho”, Viana do Castelo, 1 de 
Novembro de 1996;

Moreira, António Montes - “O Franciscanismo 
em Portugal – séculos XIII a XVI” in Actas do I a 
IV Seminário do Franciscanismo em Portugal, 
Lisboa: Fundação Oriente, 1996;

Pereira, Vítor - Convento de S. Francisco do 
Monte “à procura” da dignidade perdida, em 
“O Primeiro de Janeiro”, 14 Novembro 1997;

Perona Sánchez, Jesús J. - La utopia antigua 
de Piranesi, Murcia : Publicaciones de la 
Universidad, 1996;

Quill, Sarah, introd. Alan Windsor, Ruskin’s 
Venice : the stones revisited, 1ª ed, Aldershot, 
Ashgate Publ., 2000;

Riegl, Aloïs - El culto moderno de los 
monumentos : caracteres y origen, Madrid, 
Visor, 1987;

Roza, Domingos P. G. - Descripção de 
S.Francisco de Vianna chamado algum dia 
de Mirtolo, em “Jornal de Viana”, Viana Do 
Castelo, 9 de Junho, 13 de Junho, 16 de 
Junho, 20 de Junho de 1889;

Ruskin, John - “The Seven Lamps of 
Architecture”, Nova Iorque, John Wiley, 1849;

Sacramento, Frei Manuel do - Estatutos da 
Provincia de Santo Antonio dos Capuchos 
do Reyno de Portugal, Lisboa, Officina da 
Congregaçam do Oratorio, 1787;

Solà-Morales, Ignacio de - Intervenciones, 
ed. Xavier Costa, Barcelona, Gustavo Gili, 
2006;

Vasconcelos e Sousa, Bernardo et al - Ordens 
religiosas em Portugal : das origens a Trento 
: guia histórico / dir. Bernardo Vasconcelos e 
Sousa. - Lisboa, Livros Horizonte, 2006;

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel - 
Entretiens sur l á rchitecture, 4ª ed., Bruxelles, 
Pierre Mardaga, 1986;

Artigos digitais:

Direcção-Geral do Património Cultural, Convento 
de São Francisco do Monte: http://www.
monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
S I PA . a s p x ? i d = 3 4 9 2 & f b c l i d = l w A R 0 E C 
(consultado em Setembro 2020)

Património Cultural - Carta de Cracóvia 
2000: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf 
(consultado em Setembro 2020)

Património Cultural – Carta de Veneza 1964: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/
uploads/cc/CartadeVeneza.pdf (consultado 
em Setembro 2020)

Facebook - Grupo “Movimento de Recuperação 
do Convento de S. Francisco”:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1672513119656064/?ref=group_
browse_new (consultado em Setembro 2020)



II PROGRAMA | MEMÓRIA

Livros, Jornais e Publicações:

Brouwe, Marianne - Dan Graham: works 
1965-2000, transl. Brian Holmes, Richter 
Verlag, 2001;

Charre, Alain et al - Dan Graham, Paris, Éd. de 
la Villette, 1995;

Eiras, Carlos Quintáns - IV prémio de 
arquitectura ascensores Enor, trad. Teresa 
Martins, Xoán Montero, Vigo, Enor, 2009;

Graham, Dan - Two-way mirror power : 
selected writings by Dan Graham on his art, 
ed. Alexander Alberro, Cambridge, Mass, The 
MIT Press, 1999;

Le Corbusier - Mensaje a los Estudiantes de 
Arquitectura, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
2001;

Belém Lima, António - O novo, no castelo 
de Castelo Novo in Mendes da Silva, José 
António Raimundo et al - Arquitectura Ibérica, 
30, Reabilitação/rehabilitación, Casal de 
Cambra, Caleidos- cópio, 2009;

Kahn, Louis I. - Conversa com estudantes, 
trad. Alícia Duarte Penna, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2002;

Tomé, Miguel - Património e restauro em 
Portugal:1920-1995,1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002;

Melchior-Bonnet, Sabine - História do 
espelho, trad. José Alfaro, Lisboa, Orfeu 
Negro, 2016;

Siza Vieira, Álvaro - 01 Textos, org. Carlos 
Campos Morais, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 
2019;

Artigos digitais:

Dan Graham: Mirror Complexities, https://
bordercrossingsmag.com/art ic le/dan-
graham-mirror- complexities (consultado em 
Julho 2020)

Laugier, Marc-Antoine - Essai sur 
l’architecture, Paris, Chez Duchesne, Temple 
du Goût, 1753, https://archive.org/details/
essaisurlarchite00laug/page/12/mode/2up 
(consultado em Julho 2020)

Murtinho, Vitor - O novo no Castelo de 
Castelo Novo, Metálica 31, Setembro, 

2 0 1 3 , h t t p s : / / e s t u d o g e ra l . s i b . u c . p t /
bitstream/10316/43753/1 O%20novo%20
no%20 Castelo%20de%20Castelo%20Novo.
pdf (consultado em Julho 2020)

Património Cultural - http://www.
patr imoniocultural .gov.pt/pt/patr imonio/
patrimonio-imovel/ pesquisa-do-patrimonio/
classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
view/72062 (consultado em Julho 2020)

III INTERVENÇÃO | REFLEXÃO 

Livros, Jornais e Publicações:

Melchior-Bonnet, Sabine - História do 
espelho, trad. José Alfaro, Lisboa, Orfeu 
Negro, 2016;

Oliveira, Carla Garrido de - Intervenções em 
estruturas monásticas do conjunto edificado 
à construção do território, Porto, FAUP, 2009, 
Dissertação de mestrado em metodologias 
de intervenção no património arquitectónico;

Siza Vieira, Álvaro - 01 Textos, editor Carlos 
Campos Morais, Porto, Civilização ed., 2009;

Solà-Morales, Ignasi de - Diferencias : 
topografia de la arquitectura contemporánea, 
prol. Peter Eisenman, Barcelona, Gustavo Gili, 
2003;

Tostões, Ana - João Mendes Ribeiro : 
arquitecto : obras e projectos 1996-2003, 
coord. Fátima Fernandes e Michele Cannatà, 
Porto, Edições Asa;

Xavier, António Manuel - Das cercas dos 
conventos capuchos da província da Piedade, 
Évora, Casa do Sul, 2004;

Zumthor, Peter - Pensar la arquitectura, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2004;

Zumthor, Peter - Atmosferas : entornos 
arquitectónicos : as coisas que me rodeiam, trad. 
Astrid Grabow, Barcelona, Gustavo Gili, 2006;

Artigos digitais:

Direcção-Geral do Património Cultural, Convento 
de São Francisco do Monte: http://www.
monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
S IPA.aspx? id=3492&fbc l id=IwAR0ECH 
(consultado em Setembro 2020)

Habitar Portugal, Convento dos Capuchos 
-http://habitarportugal.org/PT/projecto/



237
convento-dos-capuchos/ (consultado em 
Setembro 2020)

João Álvaro Rocha - http://www.
j o a o a l v a ro ro c h a . p t / p o r t f o l i o p t . h t m l 
(consultado em Setembro 2020)

Metacolus, Intervenção na antiga Igreja de 
Corbera D’Ebre - https://www.metalocus.
es/en/news/restoration-old-church-corbera-
debre-ferran-vizoso-architecture (consultado 
em Setembro 2020)





ÍNDICE DE IMAGENS



I LUGAR | CIRCUNSTÂNCIA 

01. Esquema explicativo das Ordens Reli-
giosas em Portugal, desenho da autora;

02. Viana do Castelo, imagem aérea, Goo-
gle Earth, Abril 2020;

03. Implantação do Convento de São Fran-
cisco do Monte na paisagem, imagem aé-
rea, Google Earth, Abril 2020;

04. Imagem aérea  do convento, fotografia  
da autoria de  Arménio Belo e  Nuno Ribeiro;

05. Portal de entrada no convento, fotografia 
da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, Sistema de Informa-
ção para o Património Arquitectónico, Forte 
de Sacavém;

06. Planta do Convento de São Francisco do 
Monte piso 0, desenho da autora;

07. Cruzeiro que demarca o acesso ao con-
vento, fotografia cedida pelo arquitecto Fer-
nando Matos; 

08. Galilé, Capela do Senhor dos Passos, fo-
tografia da autora, 2019;

09. Terreiro do convento, fotografia da au-
toria da Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos Nacionais, Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico, Forte de 
Sacavém;

10. Detalhes do portal de entrada na igreja, 
fotografia cedida pelo arquitecto Fernando 
Matos;

11. Interior da galilé, fotografia da autora, 
2019; 

12. Portaria, fotografia da autora, 2019;

13. Planta da galilé e da igreja do convento, 
esquema da geometria, desenho da autora;

14. Vista para a capela-mor, fotografia da au-
tora, 2019;

15. Arco de volta perfeita lateral, fotografia 
da autora, 2019;

16. Interior da igreja, fotografia da autora, 
2019;

17. Interior da igreja com vestígios da estru-
tura da cobertura, fotografia da autoria da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, Sistema de Informação para o Pa-
trimónio Arquitectónico, Forte de Sacavém;
 
18. Postal com vista para a capela-mor, fo-
tografia cedida por Pedro Teixeira Morais;

19. Via sacra, vista da segunda sala do capí-
tulo, fotografia da autora, 2019;

20. Via Sacra, vista do claustro, fotografia da 
autora, 2019;

21. Escada das matinas, fotografia da auto-
ra, 2019;

22. Claustro, fotografia da autora, 2019; 

23. Claustro, ala norte paralela à igreja, fo-
tografia da autora, 2019;

24. De Profundis, vestígios do lavabo e 
de bancos em pedra, fotografia da autora, 
2019;

25. Claustro ainda com estrutura do se-
gundo piso visível, fotografia da autoria da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Sistema de Informação para o Pa-
trimónio Arquitectónico, Forte de Sacavém;

26. Oficinas, fotografia da autora, 2019; 

27. Torre sineira, fotografia cedida por Pe-
dro Teixeira Morais;

28. Lavabo e tanque da cozinha, fotografia 
da autora, 2019;

29. Ala este, cozinha e refeitório que se tor-
naram uma única divisão dada a ruína da 
parede divisória, fotografia da autora, 2019;

30. Chaminé da cozinha, fotografia da au-
tora, 2019;

31. Púlpito de leitura do refeitório, fotogra-
fia da autora, 2019; 

32. Segunda sala do capítulo, fotografia da 
autora, 2019; 

33. Planta do Convento de São Francisco 
do Monte piso 1, desenho da autora;

34. Volumetria da galilé, no piso 0, e hospe-
daria, no piso 1, fotografia da autora, 2019;

35. Alçado principal, onde o piso 1 cor-
responderia à livraria, fotografia da autora, 
2019;

36. Volumetria da galilé e hospedaria, foto-



241
grafia cedida por Pedro Teixeira Morais;

37. Alçado principal ainda com o piso 1, fo-
tografia da autora, 2019; 

38. Planta de implatação da área de inter-
venção da cerca conventual, desenho da 
autora;

39. A cerca conventual,   a natureza e os 
muros, fotografia cedida por Pedro Teixeira 
Morais;

40. Restituição da capela da Madelana na 
cerca, tendo por base a descrição existen-
te nas Crónicas da Santa e Real Província da 
Conceição de Portugal, desenho da autora;

41.  Vestígios do nicho da antiga capela-fon-
te de Santo António na cerca, fotografia da 
autora, 2020;

42.  Estudo do processo evolutivo da estru-
tura do convento de São Francisco do Mon-
te, desenhos da autora;

43. Estudo da fase 2 de evolução da estru-
tura conventual, organização e estrutura for-
mal, desenhos da autora;

44. Estudo da fase 3 de evolução da estru-
tura conventual, organização e estrutura for-
mal, desenhos da autora;

45. Vista da entrada do terreiro que ilustra 
uma ‘ruína controlado’, fotografia da autoria 
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumen-
tos Nacionais, Sistema de Informação para 
o Património Arquitectónico, Forte de Saca-
vém;

46. Sinais de ruína das coberturas, fotografia 
cedida pelo arquitecto Fernando Matos;

47. Apropriação da vegetação no convento,
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema 
de Informação para o Património  Arquitectó-
nico, Forte de Sacavém;

48. Estado actual da ruína, anterior à pro-
posta de intervenção, fotografia da autora, 
2020;

49. The so-called Grotto of Egeria (Veduta 
della fonte e delle spelonche d’Egeria fuor 
della Porta Capena), Giovanni Battista Pira-
nesic, 1766, Metropolitan Museum of Art, 
New York, NY, imagem obtida no Google 
Arts and Culture, 2020;

50. Prima Parte; Grotteschi; Carceri; Alcuna 
Vedute ...; Trofei di Ottaviano Augusto, Gio-

vanni Battista Piranesi and Francesco Pira-
nesi, 1800/1809,  National Gallery of Art, 
Washington DC, imagem obtida no Google 
Arts and  Culture, 2020;

51. Ruína do convento sustentada pela ve-
getação, fotografia da autora, 2019;

52.  Ruína, segunda sala do capítulo, foto-
grafia da autora, 2019;

53. Mosteiro de Santa Maria do Bouro, Edu-
ardo Souto de Moura, fotografia obtida em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pousa-
da_Sta_Maria_Bouro_049-1.jpg, consultado  
em  Setembro, 2020;

54. Entrada na cozinha, fotografia da autora, 
2019;

55. Ca d’Oro,  John Ruskin, 1845, The 
Ruskin,  Lancaster University, imagem obti-
da no Google Arts and  Culture, 2020;

II PROGRAMA | MEMÓRIA

56. Conversas com os estudantes, foto-
grafia obtida em https://ricehistorycorner.
com/2018/04/19/louis-i-kahn-talks-with-stu-
dents-1967/;

57. Conversas com os estudantes, foto-
grafia obtida em https://ricehistorycorner.
com/2018/04/19/louis-i-kahn-talks-with-stu-
dents-1967/;

58. Áreas de intervenção estabelecidas 
com base no diálogo com o proprietário, 
desenho da autora;

59. Ruined Monastery of Eldena near Grei-
fswald, Caspar David Friedrich, 1824/25, 
Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu 
Berlin, imagem obtida no Google Arts and 
Culture, 2020; 

60. Ruínas do castelo de Castelo Novo, re-
construção por parte da DGEMN, fotografia 
da autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, Sistema de Infor-
mação para o Património Arquitectónico, 
Forte de Sacavém;

61. Implantação do castelo de Castelo 
Novo, imagem aérea, Google Earth, Abril 
2020;

62. Lugar, ruína e natureza, reconstrução 
por parte da DGEMN, fotografia da autoria 
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monu-



mentos Nacionais, Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico, Forte de 
Sacavém;

63. Imagem digital da intervenção no caste-
lo e no largo da igreja, imagem cedida pelo 
arquitecto Luís Miguel Correia;

64. Relação do castelo com o edificado e 
com a igreja onde se estabelece a entrada, 
fotografia obtida em https://www.architectu-
ral-review.com/buildings/castelo-novo-visi-
tor-centre-in-fundao-portugal-by-comoco-ar-
chitects, consultado em Julho, 2020;

65. Planta de implantação, imagem cedida 
pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

66. Planta de entrada e centro de visitantes, 
desenho cedido pelo arquitecto Luís Miguel 
Correia;

67. Equipamento de entrada, alçado nor-
deste, desenho cedido pelo arquitecto Luís 
Miguel Correia;

68. Equipamento de entrada, corte trans-
versal, desenho cedido pelo arquitecto Luís 
Miguel Correia;

69. Volume de entrada, fotografia cedida 
pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

70. Escada que nos eleva até ao percurso, 
fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel 
Correia;

71. Percurso que nos permite observar a 
Torre Sineira, fotografia cedida pelo arqui-
tecto Luís Miguel Correia;

72. Passadiço ao longo da base rochosa, 
fotografia cedida pelo arquitecto Luís Miguel 
Correia; 

73. Torre de Menagem e o percurso, foto-
grafia cedida pelo arquitecto Luís Miguel 
Correia;

74. Sala de projecção do filme integrada na 
Torre de Menagem, fotografia cedida pelo 
arquitecto Luís Miguel Correia; 

75. Sala de projecção do filme integrada 
na Torre de Menagem, fotografia obtida 
em https://divisare.com/projects/216006-co-
moco-arquitectos-fernando-guerra-fg-sg-
-castelo-novo-s-castle-portugal, consultado 
em Julho, 2020;

 76.Torre de Menagem, alçado norte, imagem 
cedida pelo arquitecto Luís Miguel Correia;

77. Torre sineira, intervenção da DGEMN 
onde se procura replicar o aspecto original 
da pré-existência, fotografia da autoria da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Sistema de Informação para o Pa-
trimónio  Arquitectónico, Forte de Sacavém;

78. Confronto entre materialidades - aço, 
pedra e telha, fotografia obtida em https://
comoco.eu/Castelo-de-Castelo-Novo, con-
sultado em Agosto, 2020;
 
79. Double Exposure, 1995-2002, Marian 
Goodman Gallery, New York, fotografia ob-
tida em https://bordercrossingsmag.com/
article/dan-graham-mirror-complexities, con-
sultado em Agosto, 2020;

80. Public Space/Two Audiences, 1976, Ma-
rian Goodman Gallery, New York, fotogra-
fia obtida em https://bordercrossingsmag.
com/article/dan-graham-mirror-complexi-
ties, consultado em Agosto, 2020;

81. Esquema do espaço e dos materiais, 
imagem obtida  de  Graham, Dan - Building 
and Signs, ed. Anne Rorimer,  Chicago, Re-
naissance Society at the University of Chica-
go, p.24;

82. Marc- Antoine Laugier, A cabana primi-
tiva segundo Vitrúvio, imagem obtida em 
https://archiobjects.org/architecture-mani-
festo/, consultado em Agosto, 2020;

83. O novo abrigo, a natureza e a forma
Dan Graham, Ekeberg Pavilion em Ekeber-
gparken, imagem obtida  em https://www.
museeum.com/a-magic-forest-of-contem-
porary-sculptures-with-munchs-view-on-os-
lo/, consultada em Agosto, 2020;

84. Alteration to a Suburban House, foto-
grafia obtida em https://renaissancesociety.
org/exhibitions/314/dan-graham-selected-
-works/, consultado em Agosto, 2020;

85. Maquete de Alteration to a Suburban 
House, fotografia obtida  em https://walke-
rart.org/collections/artworks/alteration-to-
-a-suburban-house, consultada em Agosto, 
2020;

86. Glass House (1949), Philip Johnson, fo-
tografia obtida em https://divisare.com/pro-
jects/326504-philip-johnson-simon-garcia-
-glass-house, consultado em Agosto, 2020;

87. Casa Farnsworth (1951), Mies van der 
Rohe, fotografia obtida em https://www.
dwell.com/article/farnsworth-house-floo-
ding-ludwig-mies-van-der-rohe-a1d85bbd, 
consultada em Agosto, 2020;



243
88. Jogo de reflexos, Fun for Kids at my Work, 
Park in Manhattan, 2003, Dan Graham, foto-
grafia obtida em https://www.parkettart.com/
editions/68-edition-graham.html, consultada 
em Agosto, 2020;

89. Esquisso de Dan Graham que procura 
resumir as principais características cons-
trutivas do pavilhão, assim como, a sua rela-
ção com a envolvente, desenho obtido em 
https://aup.e-flux.com/project/dan-graham/, 
consultado em Agosto, 2020;

90. Detalhe do canto do pavilhão, a união 
entre o vidro e o metal, fotografia da autora, 
2020;

91. Dupla Exposição, Serralves, fotografia da 
autora, 2020;

III INTERVENÇÃO | REFLEXÃO 

92. Cuzeiro que se encontrava no terreiro 
do Convento de São Francisco do Monte, 
fotografia da autoria da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, Sistema 
de Informação para o Património Arquitectó-
nico, Forte de Sacavém;

93. Reconstrução do cruzeiro com base no 
desenho do cruzeiro original, desenho da 
autora;

94. Detalhe do pilar cruciforme de Mies van 
der Rohe no Pavilhão de Barcelona, fotogra-
fia obtida em https://www.flickr.com/photos/
rak65/4742260295/, consultada em Setem-
bro, 2020;

95. Processo de desenho do cruzeiro, dese-
nho da autora;

96. O pilar e a relação com o espaço, Pavi-
lhão de Barcelona, fotografia obtida em ht-
tps://tunyachinpilas.wixsite.com/ba2b/rese-
arch, consultada em Setembro, 2020;

97. Esquema de circulação, piso 0, desenho 
da autora; 

98. Esquema de relações entre as várias de-
pendências, desenho da autora;

99. Nave da igreja e coro-alto, fotografia da 
autoria da Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos Nacionais, Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico, Forte de 
Sacavém;

100. Igreja de Corbera D’Ebre, fotografia 
obtida em https://www.metalocus.es/en/

news/restoration-old-church-corbera-debre-
-ferran-vizoso-architecture, consultado em 
Setembro, 2020;

101. Axonometria da intervenção assinala-
da a azul na Igreja de Corbera D’Ebre, foto-
grafia obtida em https://www.metalocus.es/
en/news/restoration-old-church-corbera-de-
bre-ferran-vizoso-architecture, consultado 
em Setembro, 2020;

102. Pavimento e cobertura, fotografia ob-
tida em https://www.metalocus.es/en/news/
restoration-old-church-corbera-debre-ferran-
-vizoso-architecture, consultado em Setem-
bro, 2020;

103. Vista da nave da igreja, imagem da autora;

104. Vista da via sacra, imagem da autora;

105. Esquisso da estrutura de intervenção 
no Convento dos Capuchos na Serra da 
Arrábida, imagem obtida em http://habitar-
portugal.org/PT/projecto/convento-dos-ca-
puchos/, consultado em Setembro, 2020;

106. Estrutura de intervenção no Convento 
dos Capuchos, fotografia obtida em http://
habitarportugal.org/PT/projecto/convento-
-dos-capuchos/, consultado em Setembro, 
2020;

107. Claustro, imagem da autora;

108. Claustro, relação entre pisos, imagem 
da autora;

109. Esquema de circulação, piso 1, ima-
gem da autora;

110. Esquisso do pavilhão localizado na sa-
cristia, desenho da autora;

111. Casa do Chá, as ruínas acolhem a nova 
estrutura, fotografia obtida em https://www.
miesarch.com/work/2985, consultado em 
Setembro, 2020;

112. Planta da Casa do Chá, Paço das In-
fantas, fotografia obtida em https://www.
miesarch.com/work/2985, consultado em 
Setembro, 2020;

113. Vista do interior do pavilhão localiza-
do na sacristia, o visitante e o reflexo, ima-
gem da autora;

114. Planta de cobertura, identificação dos 
espaços envolventes, desenho da autora;

115. Estrutura metálica presente nas jane-
las do convento, fotografia cedida pelo ar-



quitecto Fernando Matos;

116. Granito dos muros do convento, foto-
grafia da autora, 2020;

117. A ruína e a envolvente, Abbey 
among Oak Trees, Caspar David Friedrich, 
1809/1810, Alte Nationalgalerie,Staatliche 
Museen zu Berlin, fotografia obtida no Goo-
gle Arts and Culture, 2020; 

118. Esquema dos principais núcleos cons-
tituintes da horta comunitária, desenho da 
autora;
 
119. Horta Pedagógica de Guimarães, ima-
gem aérea, Google Earth, Abril 2020;

120. Esquema representativo da relação 
geométrica entre os vários pavilhões loca-
lizados na horta comunitária, desenho da 
autora;

121. Esquema de escolas existentes nas 
proximidades do convento, e que podem 
favorecer da horta pedagógica, Google Ear-
th, Setembro 2020;

122. Esquisso da área formativa na horta pe-
dagógica, desenho da autora;

123. Axonometria  da integração da nova 
construção no interior da ruína, FNP Archi-
tekten, fotografia obtida em https://www.
architectural-review.com/awards/ar-emer-
ging-architecture/ar_ea-2005-prize-winner-
-showroom-in-pfalz-germany-by-fnp-architek-
ten, consultado em Setembro, 2020;

124. Alçado principal de entrada, FNP 
Architekten, fotografia obtida em ht-
tps://i.pinimg.com/originals/5c/c3/68/5c-
c36894384840189874691e2faf7657.jpg, 
consultado em Setembro, 2020;

125. Corte transversal da área formativa, de-
senho da autora; 

126. Planta da área formativa, desenho da 
autora;

127. A contemplação da ruína e da natu-
reza, Abbey among Oak Trees, Lilly Martin 
Spencer, 1852, Wadsworth Atheneum  Mu-
seum of art, fotografia obtida no Google Arts 
and Culture, 2020; 
 
128. Esquema de percursos, desenho da 
autora;

129. Planta do parque, desenho da autora;

130. Aproximação e percurso até à Woo-

dland Chapel em Skogskyrkogården - a flo-
resta, fotografia obtida em https://divisare.
com/projects/386787-gunnar-asplund-fede-
rico-covre-woodland-chapel-skogskyrkogar-
den, consultado em Setembro, 2020;

131. O muro, fotografia obtida em https://
divisare.com/projects/386787-gunnar-
-asplund-federico-covre-woodland-cha-
pel-skogskyrkogarden, consultado em Se-
tembro, 2020;

132. A capela, fotografia obtida em ht-
tps://divisare.com/projects/386787-gun-
nar-asplund-federico-covre-woodland-
-chapel-skogskyrkogarden, consultado em 
Setembro, 2020;

133. Pavilhão habitado pelos visitantes, 
imagem da autora;

134. Pavilhão habitado pela natureza, ima-
gem da autora;

135. Planta do parque de lazer de Mouti-
dos, fotografia obtida em http://www.joao-
alvarorocha.pt/moutidos/moutidospt.html, 
consultado em Setembro, 2020;

136.O muro de pedra no convento - passa-
do, fotografia da autora, 2020;

137. O muro de Ruchard Serra - presente, 
Te Tuhirangi Contour em Kaipara Harbour, 
New Zealand fotografia obtida em https://
jontynz.com/2016/04/11/gibbs-farm-sculp-
ture-park/, consultado em Setembro, 2020;

138. Processo de concepção da forma, de-
senho da autora;

139. Alinhamentos e relações na constru-
ção do edificado, desenho da autora;

140. Maquete de trabalho, fotografia da autora;

141. Maquete de trabalho, forma e relação, 
Fórum de Empreendorismo e Desenvolvi-
mento, fotografia da autora;

DESENHOS 

142. Viana do Castelo, imagem aérea, Goo-
gle Earth, Abril 2020;

143. Convento de São Francisco do Monte, 
imagem aérea, Google Earth, Abril 2020;

144. Antigo acesso ao Convento de São 
Francisco do Monte, fotografia cedida pelo 
arquitecto Fernando Matos;



245
ANEXOS

145. Intervenção no Castelo de Pombal, 
fotografia obtida em https://www.archdaily.
com.br/br/756658/centro-de-visitantes-
-do-castelo-de-pombal-comoco-arquitec-
tos?ad_medium=gallery, consultado  em  Se-
tembro, 2020;





ANEXOS



1. Gonçalves, 1959, p.138 apud Abreu, Alberto Antunes de - 1987-88 - Dois Anos de Pesquisa em 
Arqueologia Medieval e Moderna, Câmara Municipal de Viana do Castelo: Viana do Castelo, 1991;
2. Abreu, Alberto Antunes de; Arezes, Maria Manuela F.; Lopes, José da Cruz, 1988 - A importância 
arqueológica do convento arruinado de S. Francisco do Monte em Viana do Castelo. Actas do Co-
lóquio Manuel de Boaventura - 1985 Arqueologia, Esposende, p.155;
3. Jesus, Fr. Pedro de Maria José - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), 
2.a ed., Lisboa, Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1760 apud Abreu, Alberto Antunes de; 
Arezes, Maria Manuela F.; Lopes, José da Cruz, 1988 - A importância arqueológica do convento ar-
ruinado de S. Francisco do Monte em Viana do Castelo. Actas do Colóquio Manuel de Boaventura 
- 1985 Arqueologia, Esposende, p. 154 -155;
4. Idem, p.155;
5. Araújo, António de Sousa - Roteiro Franciscano: Viana do Castelo, na Paz e Alegria, ano IX,1985, 
no5, p.71-75 apud Abreu, Alberto Antunes de; Arezes, Maria Manuela F.; Lopes, José da Cruz, 1988 
- A importância arqueológica do convento arruinado de S. Francisco do Monte em Viana do Caste-
lo. Actas do Colóquio Manuel de Boaventura - 1985 Arqueologia, Esposende, p. 154 -155;
6. Jesus, Fr. Pedro de Maria José - Crónica da Santa e Real Província da Conceição de Portugal (...), 
2.a ed., Lisboa, Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1760, p.555 - 565 apud Figueiredo, Ana 
Paula Valente - Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição: análise, histórica, tipo-
lógica, artística e iconográfica, Lisboa, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2008, Tese de 
Doutoramento;

ANEXOS



1392 1400 1500

1392 
Fundação do oratório primitivo, por iniciativa 
de Frei Gonçalo Marinho, junto à Fonte do 
Ligo, possuindo uma única cela e uma capela; 

Mudança de lugar e construção de um 
edifício de maiores dimensões com a zona 
conventual de um único piso ao qual não 
existem vestígios a não ser “um cruzeiro gótico 
hoje irremediavelmente destruído e a cachor-
rada borgonhesa da capela-mor”¹;

1400, 14 Abril 
Falecimento  de Frei Gonçalo Marinho, sepultado 
entre os dois retábulos colaterais; 

1457, 2 Abril 
D. Afonso V oferece isenção das sisas, 
dízimas, portagens e impostos em troca, 
a comunidade colocou um escudo do 
monarca e uma lápide alusiva à 
construção, esta desaparecida;
Obras no convento;

1481, 19 de Julho
Convento de Santo António de 
Viana em aprovação para 
fundações;

1600

1554 
Intervenção no Convento por 
iniciativa de Gonçalo Parreira Vilas 
Boas, fidalgo da Areosa, restando 
poucos vestígios desta fase: 
algumas portas e a estrutura claus-
tral;

“Com esta reedificação, o espaço 
construído do convento teria 
crescido a dois níveis de estrutura 
- vertical e horizontal”²;

“se fizerão as colunas do claustro, 
e varandas, (…) que exepto a 
igreja, sacristia, capítulo, e portaria 
o mais se reformou tudo de novo, 
e se levantou mais o dormitório, 
que até então era térreo, porém 
este ficou servindo; e a causa de se 
levantar seria para se fazerem por 
cima do antigo mais celas, por 
serem poucas as que havia para os 
religiosos aqui moradores”³;

1568 
Convento passa a integrar a 
Província Capucha de Santo 
António, passando à 
condição de convento e 
instalando-se, no local, um 
noviciado; 

1590 
Intervenção na igreja;

Execução do coro-alto;

“Mais tarde, em 1590, na 
igreja se deveria ter feito o 
coro alto que antes era na 
capela-mor e os dois altares 
que o guardião  Fr.Manuel da 
Piedade deixou de 
lembrança.”4;

1596
Construção de ladeira de 
acesso, por ordem do 
guardião Frei Gonçalo de 
Chaves;

1650

1584, 23 Abril 
Construção dos alicerces para o novo 
convento de Santo António, por 
ordem do provincial de Santo         
António, Frei Martinho de Guimarães; 

1609, 30 Junho 
Instituição da capela lateral da Epístola,       
dedicada a São Gonçalo, por Bento Quesado, 
que se fez sepultar junto ao arco da mesma;

1625
As dádivas de D. Catarina passam a 
ser repartidas com o Convento de 
Santo António; 

20 Março
Sai o último noviço, Frei Matias da 
Conceição, tendo a casa voltado à 
condição de oratório;

“A partir desta data funcionariam 
simultaneamente em Viana duas casas 
de padres franciscanos: a do Monte, 
reduzida a Oratório de 4 ou 5 religio-
sos dedicados à vida eremítica e 
contemplativa, e a da vila, convertida 
em casa de actividades e aposto-
lado”5;
 

1697 
Via Sacra foi lajeada por ordem de Frei 
Onofre de São Martinho; 

Provável construção do retábulo de 
Santo António e dos retábulos colat-
erais, por ordem de Frei Onofre de São  
Martinho; 

Execução do retábulo-mor;

1694, 16 Janeiro
Decisão de divisão da Província de 
Santo António em duas partes;

1700  
Douramento do retábulo de 
Santo António e do               
retábulo-mor, por ordem de Frei 
António das Neves; 

1705, 24 Abril 
Nascimento da Real 
Província da Conceição;

  

1736 
Construção da igreja a fundamentis, paga 
com a doação de Francisco da Rocha Pereira 
e dos Conventos de Viana e Ponte de Lima;

1751
Início de obras profundas no Convento;

1752, Dezembro 
Os religiosos dirigem-se até ao Conven-
to de Caminha para uso de enfermaria, 
revelando a sua inexistência no conven-
to;

22 Dezembro 
Volta a ser Convento;

1754-1759
Reedificação do convento;

“Não foi a Sacristia a que ficou mais 
prejudicada neste ponto, pois, supposto 
se reedificou com maior grandeza, e 
perfeição, não excedeo notavelmente os 
limites da primeira.(...)
A Portaria do Convento, que tanto 
edificava com o seu tosco alpendre aos 
que a ella chegavão, se admira agora de 
huma, e outra parte, dentro, e fóra fabri-
cada com tanto primor, que de todo 
extinguio a santa memoria do primeiro 
edificio. (...)
Era 1758. Todo o edificio do frontespi-
cio se firmou em trez arcos, que dão 
entrada ao     alpendre, por onde se vai 

1700

1825
Obras no convento e anexos;

1828 - 1829
Reconstrução das abóbadas da igreja;

1834
Extinção das ordens religiosas e 
abandono do convento;

21 de Agosto 
Convento de S.Francisco para 
venda, comprado por Visconde de 
Carreira;

1833
Execução das coroas de folha para 
as figuras do portão do terreiro; 
Execução da imagem de Santo 
António para a Capela-fonte da 
cerca;

1850, 1 Janeiro 
Doação da igreja à Paróquia 
de Santa Maria Maior, que 
removeu algumas peças 
para a Matriz; 

1920
A estrutura conventual foi herdada por 
Maria Luísa Malheiro de Távora Castro 
Feijó, que contratou um caseiro para tratar 
do local; 

1956
Pedido da Comissão Municipal de 
Turismo para remoção do            
retábulo-mor, que acabou por ser 
destruido no processo;

1954 
DGEMN elabora uma memória 
descritiva do imóvel e um orçamento 
de restauro;

1966 
Saída do caseiro, ficando o 
espaço ao abandono e em 
avançado estado de ruína;

1970
Escoramento do   
claustro e da portaria 
do terreiro, que se 
encontravam em risco 
de ruir;

1984
Proposta da DGEMN para refazer o 
cruzeiro que foi aceite pelo IPPAR mas 
que acabou por não ser efectuada;

1987 
Os proprietários Maria Luísa Malheiro 
de Távora Castro Feijó e o filho, Rui Feijó  
doam o convento à Santa Casa da 
Misericórdia;

1993
Acordo para integração do 
Convento no Complexo 
desportivo da Meadela com 
a Câmara Municipal; 2013, 4 janeiro 

Publicação de anúncio relativo ao            
arquivamento do procedimento de        
classificação do Convento de São       
Francisco do Monte;

2008
Proposta para Fórum de                   
Empreendorismo pelo IPVC;

2007 
O Instituto Politécnico de Viana do       
Castelo inicia obras para estabilizar 
a estrutura, embargadas pelo 
IGESPAR, que alega a existência de 
um pedido de classificação em 
estudo;

2002, 08 fevereiro
Despacho de abertura do processo de 
classificação do convento; 

2001
O convento é adequirido pelo Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo;

1826
Obras de pedraria e de carpintaria nas 
capelas da mata, colocação de novo 
estuque, pintura e coberturas;

1550

para a Igreja. O dormitorio terreo (...) não 
ficou delle mais memoria, que a de servir 
alguns annos de Refeitorio no tempo, em 
que estiverão suspensas as obras, e alli 
mesmo se fazer o novo, que de presente 
existe. (...) Na presente           occasião não 
teve grande differença o claustro, pois ficou 
com a mesma pequenez, que antes tinha. 
(...) Nesta nova reedificação se lhe 
consagrou huma devota Capella no dormi-
torio com o titulo de Senhora da Boa morte  
Collocou-se alli a 6 de Abril de 1759 (...)
O Convento fica com vinte cellas, com huma 
sufficiente casa de livraria, (que o já louvado 
Provincial Frei Simão da Assumpção tem 
provido de bons, e muitos livros com grande 
disvelo, e cuidado), hospedaria, e com 
todas as mais casas, e officinas (...)”

1785
Fundação da capela do terreiro       dedicada 
a São Pedro de Alcântara por António  Perei-
ra da Cunha;

Construção da galilé paga pelo padroeiro 
Sebastião Pinto Rubin Sotomaior;

“O humilde alpendre, que estava à porta da 
Igreja, e que tambem no adro fazia figura 
como hum dos principaes padrões dos 
primitivos edificios do Convento, que muito 
edificavão os corações piedosos, e devotos, 
se elevou a humas casas (...)”6;

1800

1612 
Com a construção do Convento de 
Santo António dos Capuchos, tendo o 
Convento de Saõ Francisco ficado 
reduzido a oratório;

1850 1900 20001950
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Entrevista aos representante do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Carlos Manuel da Silva Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (2020) e Fernando Matos, arquitecto responsável do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo.

Acerca do Convento de São Francisco do Monte...

Arq. Fernando Matos: Já no século XVIII o estado era bastante degradado.

Pres. Carlos Rodrigues: (...) 5/6 anos atrás procurou-se colocar um reforço mas 
fomos impedidos.

Arq. Fernando Matos: (Era um) lugar onde se deslocavam muitos crentes: os 
pescadores, as mães dos militares que partiam para África...

 (...)

Pres. Carlos Rodrigues: É difícil para o IPVC como entidade única fazer uma 
recuperação do local e dar-lhe um uso capaz.

Arq. Fernando Matos: Entretanto começam a existir roubos de algumas imagens 
sacras e pequenos pedaços de cornija, cruzes das capelas da entrada do adro... 
(que as pessoas) iam levando. Entretanto recolhemos para aqui o Santo António 
da pequena capela (...), trouxemos a Santa Maria Madalena que o povo lhe dava 
outras designações mas de facto era dedicado àquela Santa, uma das pequenas 
ermidas (...) trouxemos também um brasão que começou a desagregar-se 
porque este arco (que antecede a entrada na segunda sala do capítulo) é muito 
grande e é um arco um pouco abatido (...) Aliás a construção que está deste lado, 
as portas já estão todas desaprumadas porque foi cedendo talvez ao longo dos 
séculos, então numeramos segundo as regras convencionais; numeramos todas 
as peças em lugar oculto mas que na localização não ficasse nada aparente. E 
ficaram todas organizadas no chão pela ordem, seguimos todas as regras. Mas 
entretanto passou lá alguém que fotografou e foi para as rádios. Uma confusão, 
que estávamos a destruir o convento. Nós estávamos a evitar que ele caísse (...) 
Foi uma intervenção que tivemos e vamos fazendo uma limpeza da mata até 
porque existe lá muitos infestantes.

Deu para perceber que há uma grande adesão da comunidade, inclusive um 
grupo de movimento de recuperação do convento. Tem existido um contacto?

Pres. Carlos Rodrigues: Não, tem existido um contacto (do grupo) com a imprensa 
mas connosco nunca falaram.

Arq. Fernando Matos: Esse é muito recente. Já não vem de agora. Já noutros 
tempos, existia um movimento. Existe um mais antigo que está descrito nos 
documentos, este já é um segundo movimento.

O grupo mais antigo tem tido alguma articulação convosco?

Pres. Carlos Rodrigues: Que eu conheça não. Neste momento têm uma entrevista 
marcada com a Câmara Municipal.

Arq. Fernando Matos: De vez em quando têm aparecido em alguns jornais locais. 
Qualquer um que seja vê aquele património no estado que está, que é deplorável, 
e realmente toca a qualquer um. Mas, no momento de tomar uma decisão, falta o 
melhor que é o financiamento.



Pres. Carlos Rodrigues: (...) nós estamos actualmente em conversa com o actual 
presidente da junta, onde está o convento, e ainda temos algum contacto com 
o presidente da Câmara de Viana do Castelo, muito por causa disso. Como lhe 
digo, para o IPVC enquanto entidade única, e nos tempos que vão correndo, não 
seria figura fácil fazer a recuperação do edifício e dar-lhe um uso capaz.

No contacto com a Câmara municipal falou-se que teria existido uma parceria 
com a Universidade do Minho...

Pres. Carlos Rodrigues: Com a Universidade do Minho tem a ver com um estudo 
e um projecto académico (...)

Arq. Fernando Matos: No âmbito do 4ºano, até realizaram uma exposição aqui na 
Biblioteca Municipal.

 (...)
 
Refere que há boas relações com a Câmara Municipal e a Presidência da 
Câmara Municipal...

Arq. Fernando Matos: Sim, no fundo um interesse de arranjar uma solução em 
conjunto. (...) Porque para nós custa-nos, enquanto instituição de ensino superior, 
e não só, deixar (o convento) degradar-se ainda mais e não dar uma solução para 
aquele património.

Mas neste momento existe uma ideia de programa?

Arq. Fernando Matos: O programa, que teve aqui uma afinação, era para um 
fórum de empreendedorismo.

Mas de 2008 para agora o panorama muda. Hoje este tipo de programa faz 
sentido para ali? Ou hoje perante a realidade do IPVC, e enquanto proprietá-
rio, pode-se pensar em novos usos?

Pres. Carlos Rodrigues: Eu penso que pode e deve-se pensar em novos usos 
mas isso é um reflexão que ao nível da presidência ainda não foi feita (...) essa 
parte não está sedimentada em termos de reflexão ao nível da presidência. Mas 
a presidência, neste momento, está completamente disponível para todos juntos 
arranjarmos uma solução para aquele edifício, (...) principalmente (em conjunto) 
com a comunidade. Porque para o IPVC obviamente que seria óptimo dar uso 
àquele património mas dada a localização seria difícil nós próprios manter-mos 
toda a manutenção que será necessária fazer; nós temos alguma experiência de 
manutenção de edifícios relativamente históricos (...)

E acerca da tentativa de classificação e do arquivamento do processo?

Pres. Carlos Rodrigues: A tentativa de classificação existiu mais para ver se ajudava 
no financiamento.

 (...)

É necessário calibrar o programa que possa interessar ao IPVC mas que 
respeite também, os valores históricos e patrimoniais do conjunto. Segundo o 
presidente, mais do que um edifício é já uma ruína.  A imagem deverá de alguma 
forma permitir uma metamorfose/reconstrução do edifício ou procuram uma 
manutenção da ideia de ruína?
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Pres. Carlos Rodrigues: Nada daquilo que eu diga é definitivo. Não vai ser fácil 
recuperar o edifício. Não sendo fácil conservar o edifício, ao menos conservá-lo 
no sentido de pelo menos ter um usufruto mesmo enquanto ruína. Alguma coisa 
se deve fazer no edificado no meu ponto de vista. O que me custa mesmo é vê-lo 
continuar a cair e a degradar-se. Eu preferia dar-lhe uma utilização de usufruto (...) 
do que propriamente deixa-lo ao abandono.

Arq. Fernando Matos: Aquilo tem cerca de 2 hectares. A área da cerca como sendo 
uma pequena área de parque de cidade e a ruína como espaço de contemplação 
onde as pessoas possam usar em segurança e preservando a estrutura sem a 
deixar ruir.

Pres. Carlos Rodrigues: Com alguma interpretação.

Arq. Fernando Matos: Nunca impediria que no futuro, com mais necessidade e 
dinheiro, não possa ser transformado. Não deixa de ser o que foi feito na Ínsua que 
foi uma consolidação do que existe no sentido de uma utilização ou, pelo menos, 
de não deixar degradar mais. E, eventualmente, uma utilização posterior porque 
ao que parece a Ínsua vai agora com o programa do governo de reutilização, o 
REVIVE.

Acerca do limite urbano: Ao longo dos anos a cidade começou a aproximar-
se da área do Convento. Existindo um projecto existe alguma medida de 
protecção do limite da cidade perante o edificado e a cerca?

Pres. Carlos Rodrigues: O plano director municipal já estabeleceu estes limites, 
e agora com a revisão, a informação que tenho é que os limites ainda vão ser 
encolhidos. Porque temos excesso de áreas urbanizáveis e cada vez temos menos 
gente para a ocupar. Por isso, não se justifica que haja necessidade porque as 
infra-estruturas são caríssimas e a Câmara quer também conter um pouco esses 
gastos.

Porque se formos ver imagens ao longo dos anos a pressão do limite urbano 
começa a ser preocupante...

Arq. Fernando Matos: Mas com a revisão de acerca de 10 anos e que foi iniciada 
à 20 (...) e termina em 2022 (...) o governo impôs às câmaras que se feche nessa 
altura, a tendência será reduzir as áreas urbanizáveis. Esse problema está então 
ultrapassado. (...) (Acerca da ligação do convento à estrada) a câmara garantiu as 
acessibilidades que fossem necessárias para o acesso ao imóvel. Porque neste 
momento até para obras de consolidação o acesso é muito complicado, ou vamos 
pela calçada romana como o povo chama, que não o é, é uma calçada medieval, 
e que é muito acidentada (...) Depois há o circuito dos madeireiros que anda 
mais á volta e é mais extenso mas que será por aí que será feito o acesso pelas 
conversas com os técnicos da Câmara. Seria a opção mais viável e que faria mais 
sentido, só que vai mais para norte e contorna, existe ali uma depressão, e entra 
pelas traseiras do convento onde existem os corrais (...) Uma zona onde existe 
uma chã, onde está o convento e essa tal construção que era dos corrais e depois 
há uma grande área que se vê bem no levantamento aéreo fotogramétrico, que 
era a horta dos frades mas muito plana.

 (...)

Isso viabiliza haver a necessidade de um Plano de Pormenor por parte da 
Câmara.

Arq. Fernando Matos: Sim para pensar numa acessibilidade condigna.



Até porque já existe ali ao lado um núcleo desportivo, certo?

Arq. Fernando Matos: Sim, na altura foi pensado (...) transformar o complexo 
(num local) de apoio ao centro desportivo e ao estádio Manuel Machado que 
está um pouco afastado mas dentro perímetro (da cerca). Porque São Francisco 
até à década de 70/80 era a maior superfície. Estamos no Minho onde as parcelas 
são pequenas e (o Convento de S.Francisco do Monte) tinha umas dezenas de 
hectares, tinha o estádio Manuel Machado e aqueles ali à volta...

São agora dois hectares mas, na altura, seriam muitos mais.

Arq. Fernando Matos: Sim, dezenas de hectares. Uma área enormíssima.

 (...)

Dois hectares que estão murados e os outros estão devidamente identificados?

Arq. Fernando Matos: Também têm muros. Mas não, a sua delimitação não é tão 
evidente.

Mas os vossos hectares estão perfeitamente murados?

Arq. Fernando Matos: Estão com alguns muros caídos mas estão murados.

Era então parte da cerca de dentro.(...) A cerca de fora existe desenho desse 
limite de fronteira?

Arq. Fernando Matos: Não temos mas a Câmara é capaz de ter.

Sabe-se então quem são os proprietários?

Arq. Fernando Matos: Sim, a Câmara deve ter (...) têm uma área enormíssima. 
Eu lembro-me desde criança, sou aqui natural da região de Viana e arredores, e 
sempre ouvi; isso era uma coisa que se comentava muito desde criança (...) das 
grande áreas do alto Minho que talvez ultrapassava o concelho do Minho em 
termos de áreas.

 (...)

A ligação que seria estabelecida entre o actual Complexo Desportivo e o 
Convento mantém-se com parte do projecto?

Arq. Fernando Matos: Não seria estabelecida. (...) Mas existe cerca de 10/12 
hectares ou talvez mais aqui à volta. Terreno que é muito mau para florestar, os 
eucaliptos sobrevivem em qualquer situação e ainda as mimosas, porque de 
resto não.

Mas então referiram à pouco a proposta como uma espécie de Parque da Ci-
dade. É essa a ideia e vontade?

Arq. Fernando Matos: Eu penso que se se preservasse a ruína (...) que faria todo o 
sentido criar aqui uns circuitos de manutenção, o menos instrusivos possível. Os 
dois hectares são uma área pequena mas fácil de controlar e manter. Nós temos 
um Parque de Cidade só de nome, junto ao rio (...) que é mais uma zona urbana. 
É um Parque da Cidade mas um espaço limitado que é fechado e se paga para 
entrar. E fora da cerca temos mais edifícios que estão agora em construção.
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De facto existe o monte de Santa Luzia...

Arq. Fernando Matos: Que seria um excelente Parque de Cidade se a Câmara 
tivesse dinheiro comprava aquilo barato porque aquilo não tem qualquer utilidade. 
E ainda estão a explorar o eucalipto que já devia estar proibido à muito tempo 
porque o monte de Santa Luzia está todo descaracterizado pela sua vegetação.

Porque de alguma forma o que faria sentido aqui seria a própria ruína e o seu 
sentido de recolhimento e comunhão com a natureza que o convento tem, e 
ainda evoca, ser uma espécie de peça no conjunto de um parque urbano mais 
extenso, caso existisse um interesse da Câmara.

Arq. Fernando Matos: Sim.

Pres. Carlos Rodrigues: Toda a envolvente é particular.

Arq. Fernando Matos: Mas as comunidades vendem aqueles espaços a preços 
baixíssimos porque não têm qualquer utilidade. E é como lhe digo, neste 
momento ainda vão explorando o eucalipto porque quando for proibido (...) 
O monte em si tem muita elevação e é um monte onde a água não abunda 
tanto. Já abundou noutros tempos antes do eucalipto, nesta altura (os eucaliptos) 
sugam aquele solo por completo. Não sendo rentável a sua exploração como 
área florestal para os privados, a Câmara com algum tempo podia ir adquirindo 
os terrenos ali à volta.

Ou ir intervencionando em núcleos porque ter a posse total também não é 
pertinente. Enquanto que intervindo em núcleos, provavelmente os outros 
terrenos no meio, ficariam condicionados a nível de edificação e exploração.
E nessa espécie de ideia de existir aqui uma espécie de usufruto de parque da 
cidade ou de monte. O que é que o IPVC veria como estratégia?
Mantendo-se a ruína, o convento serve com uma porta romântica de entrada 
ela própria quase que bastaria manutenção. Mas o IPVC, em parceria com a 
Câmara, de que modo se gostaria de representar ali? Do mesmo modo que 
dão sinal que estão presentes em vários pontos da cidade. Dentro das vossas 
necessidades programáticas o que estaria compatível nesse quadro?

Pres. Carlos Rodrigues: Estou a entrar um campo completamente desconhecido 
(...) Há uma preocupação que todas as instituições devem ter que tem haver com 
a sustentabilidade. Nas várias dimensões que têm a sustentabilidade, não só parte 
social. Mas neste campo da sustentabilidade, esta poderia ser um local onde essa 
preocupação do IPVC pudesse ser mostrada.(...)O IPVC estende-se em Melgaço, 
Ponte de Lima, Valença e Arcos de Valdevez.

Arq. Fernando Matos: Seis escolas em quatro conselhos.

Pensando como uma instituição se faz representar no território e como escolhe 
os programas certos para ocupar os edifícios, percebemos a existência 
desta herança mais pesada - não é tão central, não é periférica - e portanto 
actualmente não seria uma peça fundamental.

Pres. Carlos Rodrigues: Neste momento nós não teríamos capacidade de adquirir. 
Eu falo pelas responsabilidades que tenho à data.
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A partir da tomada de consciência do que é o tempo de hoje e as necessidades 
actuais: Se temos noção que aquilo não é um espaço essencial para a vitalidade 
da instituição como é que a instituição se faz representar como detentora deste 
património? (...) Problema semelhante ao que a igreja católica tem com uma 
série de espaços de culto que estão agora em desuso, quando a prática religiosa 
não existe. E portanto, a questão de deixar a ruína com herança patrimonial 
que pode ser usufruída por todos são pistas de abordagem diferente.

Pres. Carlos Rodrigues: Sem prejuízo, mais tarde, se alguém quiser fazer dali uma 
coisa diferente. (...) Uma ideia que chega agora à mesa e que depois chega de 
uma conversa com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Uma solução para 
ali tem de ser uma solução de conjunto.
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Entrevista com Pedro Teixeira Morais

Habitante de Viana do Castelo,  autor de diversos artigos acerca do Convento 
de São Francisco do Monte e integrante do Movimento de Recuperação do 
Convento de São Francisco do Monte

Acerca do Convento de São Francisco do Monte...

(...) O Frei Gonçalo Marinho foi quem criou o Convento de São Francisco do 
Monte, ele vinha de Espanha, e ele entretanto parou ali em Caminha, e na Ínsua 
(...) e criou aí um primeiro convento de franciscanos, que penso que chegou a ser 
um forte. Entretanto veio mais para sul e, em Julho de 1392, criou um convento 
que é o tal Convento de São Francisco do Monte que chegou a ter outros 
nomes (...) Em Julho de 1392, o Frei Gonçalo Marinho criou então o Convento 
de São Francisco, aquilo era muito longe (...) Os séculos foram passando e ali 
havia uma grande devoção também por parte de gente nobre (...) Os tempos 
foram passando, as coisas foram evoluindo, o convento foi crescendo e em 1620, 
penso eu, foi construído um outro convento de franciscanos, cá em baixo que é 
o Convento de São Francisco da Ordem Terceira e os frades, de uma forma geral, 
vieram todos para baixo, para a cidade. Foi numa altura em que Viana estava 
muito rica (...) e isso reflecte-se nas casas (...)

 (...)

Como Viana estava muito rica , a Igreja achou por bem que se criassem conventos 
(...) e foi assim que surgiu, por exemplo, o Convento de São Domingos  em Viana 
do Castelo. Lá em cima, no Convento de São Francisco ficaram poucos frades, 
aquilo ficou quase só para oração. Em 1834, como sabe, houve a guerra entre os 
miguelistas e os liberais e os liberais ao ganharem a guerra, fizeram com que os 
conventos de freiras e de frades fossem extintos. Qual é a diferença, é que o dos 
frades, eles obrigatoriamente tiveram de sair dos conventos e dos mosteiros nessa 
altura em que os liberais ganharam a guerra civil, no caso das freiras, o estado 
permitia que elas continuassem no convento até que a última freira morresse.

 (...)

No caso dos frades, efectivamente eles tiveram que obrigatoriamente fugir (...) e 
o governo fez leilões dos conventos, alguns devem ter ficado para o estado, não 
tenho a noção disso tudo, e alguns foram doados. O Convento de São Francisco 
do Monte em Viana do Castelo foi vendido por mil e quatrocentos reis que era 
muito dinheiro na altura e quem comprou esse convento foi o Visconde da Carreira. 
(...) Esse convento que era, evidentemente, longe da cidade, (...) passou para um 
sobrinho e foi depois passando até chegar ao último proprietário, Rui Feijó, com 
quem tive a oportunidade de falar, mais do que uma vez, tanto pessoalmente, 
como a partir de algumas cartas. (...) O Rui Feijó na altura, se não me engano, em 
1934, como via que o convento se estava a degradar e como não tinha espólio 
para dar uma outra dignidade àquilo, porque aquilo estava simplesmente a ruir, e 
ele não queria, combinou na altura com o provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Viana que era também o governador civil, o Dr. Oliveira e Silva (...) ficou um 
acordo de que iria fazer qualquer coisa para ali. Entretanto o tempo passou e 
não fizeram nada e em finais de Dezembro de 1992, eu estive no Convento de 
São Francisco, já em muito mau estado, mas que não tem nada haver com o 
que efectivamente é hoje. (...) Se na altura tivessem recuperado o convento, não 
teria chegado ao que chegou. E na altura, embora aquilo estivesse abandonado, 
estava abandonado de uma forma cuidada, ou seja, estava abandonado mas se 
fosse lá via todos os santos, principalmente o Senhor da Prisão e também o senhor 



dos Passos, sempre com flores e velas acesas. Porque existia uma devoção muito 
grande das senhoras da ribeira, as senhoras da ribeira antes dos pescadores irem 
para o mar, elas iam lá de madrugada e iam apanhar o azevinho (...) apanhavam o 
azevinho e cantavam canções (...) e depois iam para a cidade ainda de madrugada 
e colocavam-o no barco.

 (...)

A tradição mantém-se?

Houve uma altura, quando eu comecei de ir lá, nos finais do século passado que 
começaram a marginalizar o lugar (...) e a partir dessa altura aquilo começou a 
degradar-se. Começaram a partir o pouco que existia e (...) a deteriorar.

Eu na altura era um jornalista e estudava e escrevi vários artigos sobretudo sobre 
o convento (...) Na altura em 1992/93/94, eu andava a massacrar o Dr. Oliveira e 
Silva, que era o provedor da Santa Casa da Misericórdia, e o Dr. Carlos Branco, o 
antigo Presidente da Câmara em 1993. Cheguei também a falar com o Presidente 
da Câmara seguinte, todos tinham muitas intenções (...) mas em concreto quase 
nada se fez. Chegou-se nos anos 90 a fazer uns estudos arqueológicos, pelo 
Antunes de Abreu, onde descobriram algumas coisas (...) Entretanto houve uns 
arquitectos na Câmara municipal (...) com quem tive uma reunião na Câmara por 
causa disso, que fizeram uma limpeza e tiveram uma ou outra ideia sobre tentar 
preservar (o convento). (...) Entretanto, a Santa Casa da Misericórdia não tinha 
capacidade para fazer nada, nem a Câmara (...). O Director do Instituto Politécnico 
ficou com o Convento de São Francisco e pagaram uma verba. Na altura, o IPVC 
comprou para fazer alguma coisa mas entretanto não o fizeram; ao longo dos 
anos houve muitas ideias, quando a Santa Casa da Misericórdia era dona chegou- 
se a falar de fazer algo com a Fundação do Oriente e era para ter sido uma Casa 
de Repouso para historiadores (...) Com o surgimento do facebook, duas ou três 
pessoas que convidaram-me também para ser administrador (do Movimento de 
Recuperação do Convento de São Francisco do Monte), trouxeram um conjunto 
de iniciativas. Mas no facebook o que me parece é que tudo é efémero.

 (...)

No Convento de São Francisco ao lado há um complexo desportivo e, na altura, 
quando aquilo foi construído em 1993/94, chegou-se a pensar o Convento de 
São Francisco estar integrado, o que tinha toda a lógica, porque do convento ao 
complexo em linha recta é uma distância muito curta (...)

Quando se fala em hipóteses de intervenção deve-se ter em atenção até que 
ponto podemos intervir no convento actualmente e qual o grau de intervenção 
que poderá ser feito. As várias visitas comprovam o avançado e rápido estado 
de degradação do convento...

Sim com as árvores e as pessoas que vão para lá (...) Também cortaram as árvores 
à volta, à partida terá sido de forma legal. Existe ainda um texto do século XVII ou 
XVIII, em que refere que existiam várias capelinhas, os frades saíam do convento e 
iam rezar e meditar no meio do monte. 

Existe também uma lenda acerca de uma parte de trás onde tem uma torre e 
dizia-se que por ali teria um túnel para ir até à cidade, ao convento de Santa 
Teresa das Carmelitas dos pés descalços, mas deve ser uma lenda, um imaginário 
que as pessoas criaram. Ali parece-me difícil, primeiro devido à distância (...)
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Referiu que foi tendo algumas conversas com os proprietários e com algumas 
pessoas que foram tendo algum envolvimento com o convento ao longo do 
tempo. As várias entrevistas que foi fazendo surgiram de um interesse próprio 
ou do seu trabalho enquanto jornalista?

Eu comecei a escrever nos jornais por causa do Convento de São Francisco e não 
o contrário. Eu tinha 20 anos e fui ao convento e até fiz um trabalho sobre Viana 
numa das cadeiras que estava a fazer (enquanto estudante) e fui aos vários jornais 
regionais falar sobre isto porque me parecia mal.
 
 (...)

Estava a ler uma entrevista que eu fiz ao Presidente da Câmara no dia 30 de 
Setembro de 1993 em que diz: “ Falando com o Presidente da Câmara, Dr. Carlos 
Morais sobre o assunto, tive o prazer de ouvir o que já à muito desejava, vão 
ser feitas obras no Convento de São Francisco. O convento está integrado no 
projecto do complexo desportivo que está a ser construído nas proximidades. Já 
se vislumbra uma luz ao fundo do túnel. O convento está a sair do esquecimento” 
(...) Ou seja, houve várias ideias. (...)

Apesar das várias ideias não terem avançado, os proprietários interviram 
fazendo limpezas nos terreno. O que pensa acerca das iniciativas e da sua 
recorrência?

(...) Houve uma altura em que aquilo era uma desgraça, nomeadamente em finais 
da década de 90. (...) Eu, na altura, até deixei de ir lá. Entretanto, e por mérito do 
Paulo Vilaverde190, alguma integração em trails que chegaram a passar por ali e 
chegou-se a tirar fotografias muito bonitas lá até para casamentos (...) e esse tipo 
de coisas chegou-se a fazer várias (vezes). Agora, objectivamente, algo que seja 
um passo para a concretização daquilo, que eu sabia não há um projecto a sério, 
o que eu tenho pena. Imagino aquilo sendo uma pousada.

E actualmente, ainda visita o lugar?

Passei lá à relativamente pouco tempo, quando fiz lá um trail e passei a correr. 
Depois tinha ido lá com familiares em que fomos pelo monte a cima tentar ver as 
eventuais capelinhas que já não existem. Mas poucas vezes, já não tenho grande 
prazer em ver aquilo.

 (...)

Mas alguma vez teve a oportunidade de visitar as capelas ou apenas teve 
conhecimento da sua existência?

Não, as capelas pelo monte eu tenho conhecimento por um texto do século XVII 
ou XVIII. Houve um manuscrito escrito em 1721, por um franciscano Frei Silvestre 
de São Pedro, que depois foi transcrito e em que se descreve o convento da 
altura (...) e foi publicado no Jornal de Viana.

190 Um dos principais fundadores do grupo “ Vamos Recuperar o Convento de São Francisco 
do Monte” e que juntamente com outras pessoas procura advertir acerca do património e da 
necessidade de intervenção no convento;
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Falava acerca de um dos fundadores do grupo “ Vamos Recuperar o Convento 
de São Francisco do Monte”, Paulo Vilaverde, com quem colaborou, chegando 
a falar com a presidência do IPVC. Quais e que tipo de iniciativa foram até 
agora sendo realizadas?

Isso foi por parte do grupo. Nós na altura chegamos a encontrar-nos, e éramos 
quatro (...) mais do que uma vez, chegou-se a falar de fazer uma conferência e 
cheguei a tomar iniciativa (...)

E acerca do futuro do convento?

Eu só vejo uma solução e que devia partir do IPVC ou da Câmara Municipal, ou 
de alguém a quem eles delegassem que é ver quem tem dinheiro; tem de se 
pensar o que queremos para ali, queremos uma universidade? Queremos uma 
pousada? Queremos uma pousada da juventude? Já houve vários projectos. 
Perceber com quem temos de falar (...) que tenha capacidade de pôr aquilo a 
mexer e, daqui a quatro ou cinco anos, já não estar assim.

 (...)
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Entrevista com Luís Miguel Correia

Arquitecto no Comoco arquitectos, professor auxiliar no Departamento de 
Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
(DARQ-FCTUC) e investigador doutorado do Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século XX (CEIS20). Actualmente é subdirector do DARQ-FCTUC. Colaborou 
ainda, com o extinto Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e 
com a antiga Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN).

Como surge esta proposta no Castelo de Castelo Novo?

Isto é um processo que começa muito antes dessa intervenção. Eu estive na 
DGEMN quando acabei o curso e esse foi o primeiro projecto que me deram 
para fazer por volta de 1995-96. Eu fiz um projecto para lá sozinho, ainda à mão, 
foi o último projecto que fiz à mão. Era um projecto completamente diferente, 
no fundo ainda influenciado pelos projectos do Souto de Moura e pelos seus 
muros de pedra mas depois nunca houve andamento para fazer a obra. Passado 
uns anos, a Câmara mostrou-se, junto com a DGEMN, interessada em reactivar 
um projecto no castelo de Castelo Novo e foi aí que este projecto ganhou o seu 
contexto. Por isso, eu realizei-o através da DGEMN, sobretudo a parte do estudo 
prévio, depois a partir dali, a DGEMN também se extinguiu para se criar o Instituto 
de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) (...) e depois 
o projecto foi continuando com a Câmara Municipal do Fundão. No fundo o 
contexto do projecto é este, começou muitos anos antes, o projecto morreu mas 
a instituição que estava a fazer o projecto foi contactada pela Câmara Municipal 
para reactivá-lo e foi aí que surgiu este projecto que conhece.

Mas quando realizou esse projecto ele já tinha alguma relação com o que está 
lá actualmente sobretudo o programa?

Não. Havia só a ideia de fazer uma cafetaria, nada mais. Mas o segundo programa, 
e o que lá está, é um não-programa, nunca houve uma ideia maior do que 
não fosse fazer uma cafetaria e ter uma zona de recepção e depois na torre de 
menagem, gostariam de se passar um filme sobre o castelo e, por isso, se fez essa 
intervenção onde tem uma pequena sala onde as pessoas se sentam e vêem um 
filme mas que penso que nunca foi utilizada para tal.

 (...)

Relativamente à torre de menagem nota-se de um modo evidente essa ruína 
aparente e a diferença entre as pedra, sinal de uma intervenção recente. O 
vosso papel passou apenas pela intervenção ou também pela conservação da 
ruína?

Isso tem que ver com a Intervenção da DGEMN nos anos 38 a 40. Essa diferença 
que vê das pedras tem haver com a reconstrução feita nesse período.



Como se encontrava a obra no momento em que foram intervir sobre a mesma?

A obra estava exactamente no estado em que a DGEMN a deixou nos anos 
40, aquela parte que se nota que foi reconstruída na Torre de menagem que 
também aparece naquela zona junto à Igreja onde é a actual entrada do castelo, 
e que não era por ali. A zona de entrada no castelo, neste momento, faz parte 
de um logradouro de uma casa, por isso, nunca se conseguiu expropriar a casa 
para fazer a entrada no castelo pela verdadeira zona de entrada. A entrada, onde 
ela hoje existe, existe lá um muro, que se reparar, a tonalidade das pedras e o 
corte da pedra é completamente diferente porque eles fizeram um conjunto de 
intervenções para repor um bocadinho do perfil arquitectónico do castelo. (...) 
Nós encontramos a obra como ela estava com mais ervas, mais abandono mas 
no fundo, aquilo que era a construção, o físico militar, estava lá e era igual ao que 
nós encontramos por isso, o existente não tem nenhuma transformação dos anos 
subsequentes.

Ou seja, a vossa intervenção passou apenas pela construção da estrutura 
existente actualmente.

Sim, a intervenção foi feita nos anos 40 de alguma forma para controlar a ruína, e 
depois foi esta, e que teve dois momentos: o primeiro em que o projecto nunca 
foi feito, nem executado e depois em meado dos anos 90 (...) a intervenção que 
nós fizemos e que foi feita em quatro fases. Foi feito um projecto geral e um 
estudo prévio e depois o projecto foi feito em quatro partes, também devido ao 
dinheiro disponível para a obra. Primeiro foi feita a torre de menagem, depois foi 
feito o espaço exterior e a zona de entrada e, por fim, o interior com os passadiços. 
A obra teve quatro fases, sendo que a interior foi a última porque foram feitas 
escavações arqueológicas e isso é que transformou completamente o espaço. 
Aquilo estava tudo aterrado e nós não tínhamos uma ideia, e que foi importante 
no projecto, de como é que a terra estava ao nível dos percursos de ronda. E 
aquela porta da traição era estranha, estava ali escavada, que era o sítio que eu 
até colocava a cafetaria nos anos 90. E, por isso, o interior esteve sempre sujeito 
a escavações que demoraram um tempo, foram feitas sondagens e depois nós 
fomos ampliando até fazer a escavação completa do espaço. E por isso, é que 
foi a última zona a ser realizada, a do interior. (...) nós fizemos a torre, o espaço 
exterior junto à igreja que nós angariamos para o projecto porque inicialmente 
não estava previsto mas nós achamos que era importante, depois o elemento 
da porta de ferro que é um volume como se fosse uma nova muralha em ferro e 
depois o interior foi feito em último.

Mas essas fases foram muito espaçadas entre si?

Não mas foram claramente divididas.

Acerca do programa, a construção deste novo uso, surge de um programa 
preliminar ou é realizado através de um diálogo entre ambas as partes?

Como acontece em maior parte deste sítios, e nas questões patrimoniais, maior 
parte das autarquias e do estado não sabe o que deve fazer (com este património). 
Então o programa, ou são os arquitectos que se atravessam ou constrói-se. A 
nós nunca nos interessou muito o programa, interessava construir uma narrativa 
que valorizasse e conservasse a experiência de visitar uma estrutura militar desta 
natureza. Isso foi sempre aquilo que nos importou, por isso, intervir naquela 
zona de ferida era crucial, já que a porta ia ser por ali, uma porta contemporânea 
porque ali nunca existiu porta nenhuma. Interessava-nos fechar e fechar com uma 
espessura que fosse próxima ou superior à muralha. Quando vai ao castelo 
demora a entrar, a entrada no castelo nunca foi uma coisa fácil e nem podia 
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ser (...) por isso, é que existiam todos os sistemas defensivos para tornar difícil 
a entrada. E isso, nós quisemos valorizar ali, no fundo criar uma peça e uma 
estrutura que desse a quem visitasse essa experiência difícil de ir a um castelo por 
isso, demoramos a entrar, atravessamos uma parede que é espessa, depois tem 
uma rampa, depois uma escada; tudo isso tem esse tempo e experiência que 
para nós era fundamental e que tem também haver com a luz e o som. Uma ideia 
de que o som se vai perdendo quando entramos no castelo. Depois queriam 
uma cafetaria que felizmente não se fez, criam um espaço para ter uma recepção, 
(...) que não precisavam, tem uma casa de banho de apoio. Esse programa no 
fundo foi construído sobre a função de uma ideia que estava a cima de uma 
coisa programática. Depois o interior, feita a escavação, não queríamos fazer 
nada (...) porque aquilo era bonito com a pedra e aquela liberdade e dificuldade 
de andar lá dentro mas, claro mesmo por motivos de segurança, precisava de 
alguma coisa (...) Por isso, os passadiços surgiram como um passeio flutuante até 
de uma forma das pessoas se libertarem daquele afloramento rochoso e que no 
fundo faz aquilo que é importante, levar à torre sineira e levar à torre de menagem 
(...) Fazer o mínimo. Na torre de menagem, existia sim uma ideia de programa e 
nós construímos aquela plataforma que achamos importante. A ideia de ter uma 
plataforma àquela cota era fundamental. No fundo, o piso mais importante era 
aquele e estabilizar a cota era para nós importante; (...) com aquela plataforma 
nós conseguimos ver as paisagens e precipitar-nos sobre a torre (...) foi colocada 
ainda, uma guarda mas que não fomos nós que fizemos porque as pessoas 
tinham medo que as pessoas caíssem (...) mas os castelos são isso mesmo.

Existem então elementos que não pertencem já à intervenção que realizaram?

Nunca mais lá fui (...) A questão da guarda vi imagens. A única coisa que foi lá 
colocada na cobertura do elemento da entrada foram uns painéis solares (...) mas 
tiraram (...) Penso que também existe uma informação gráfica que não fomos nós 
e não estava previsto.

Como referiu antes, quando falava da ideia de percurso, é desenhado um 
passadiço que limita, porém, este percurso livre que as pessoas poderiam 
realizar no espaço...

Aquilo que nós preferíamos ter feito era só o elemento de entrada, o arranjo 
exterior e a torre de menagem, mais nada. Mas evidentemente que isso era 
necessário porque, caso contrário, ninguém conseguia andar lá dentro. Nós 
também não limitamos totalmente porque se reparar, a guarda só vai de um lado, 
do outro lado não há guarda. Nós permitimos sempre de alguma maneira que as 
pessoas se deitem, porque eu vi pessoas lá deitadas nas rochas, e dá-se alguma 
liberdade de circulação.
 
 (...)

Relativamente à cafetaria que referiu que não foi construída. Esta chegou a 
fazer parte do desenho ou não passou de uma intenção inicial?

A cafetaria fez parte de um desenho (...). (Na entrada) aquilo tem o espaço que é 
branco, que é gesso cartonado pintado, e depois o espaço ao lado tem aquele 
vidro em que se vê a rocha, a cafetaria era aí. Chegou a ser construída mas depois 
eliminada em fase de projecto (...).



Não existindo assim, uma intenção no futuro...

Sim. Eu acho que os castelo são sítios maravilhosos. Acho que maior parte das 
vezes não é preciso fazer nada. As pessoas vão aos castelos para ver os castelos, 
não vão lá para comer. Eu hoje sou muito mais conservador do que era naquela 
altura. Mais, com a experiência que vou tendo destas intervenções, acho que 
devem ser reduzidas ao mínimo. Quando estou a falar de estruturas militares, elas 
dificilmente vão ser convertidas noutra coisa, elas existem pela experiência que nos 
facultam, ou seja, uma experiência histórica e sensorial. Essa experiência sensorial 
que nos faz nunca esquecer os castelos (...) quer sejam visuais, tácteis... eu acho 
que isso é o mais importante e, nesse sentido, fazer o que é mais importante e 
não fazer aquilo que ás vezes alguma contemporaneidade exige, e que tem a ver 
com o turismo e com questões financeiras que eu acho que não fazem sentido.

Mas no caso do castelo de Castelo Novo existia já uma vantagem relacionada 
com uma conservação prévia por parte da DGEMN...

Sim. O que nós fizemos foi a limpeza. Aquilo hoje está muito evidente, esses dois 
momentos da história, sobretudo os anos 40 e o anterior porque nós fizemos 
uma limpeza cuidada de todos os paramentos em pedra. E por isso, como foram 
limpos e refeitas as juntas aquilo hoje é visível mas aquilo daqui a 10 anos (...) com 
os fungos que vão aparecendo vai outra vez diluir-se.

Como surge o desenho da proposta, tendo em conta todas essas circunstâncias?

A entrada do castelo não era ali, para ir para a entrada do castelo nós tínhamos 
de atravessar um terreno que era propriedade privada, que no fundo era um 
logradouro de uma casa. A Câmara e o Estado nunca estiveram disponíveis para 
negociar isso, por isso, o que se fez foi pegar na ferida aberta para o largo da 
igreja e tornar isso a entrada formal, que no fundo já era ali porque aquilo estava 
completamente aberto e as pessoas entravam por ali a dentro. A proposta surgiu 
desse momento que havia de ser controlado e que de alguma forma devia ser 
desenhado em conjunto com o largo da Igreja, até porque na altura o arquitecto 
Carlos Figueiredo (...) estava a fazer o plano e arranjos do espaço público da 
aldeia, por isso juntou-se essas duas coisas e nós ficamos com aquela parcela e 
juntamos à entrada. (...) Existia a ideia de cafetaria e de uma pessoa a receber (os 
visitantes na entrada) mas isso foram tudo pretextos, o que nós queríamos era 
tratar aquele momento.

Na torre de menagem foi feita a ideia daquela plataforma, também pelo mesmo 
motivo. A ideia era ter um espaço interior onde se passasse um filme mas a nós 
o que interessava era criar uma plataforma à cota da entrada na torre, e que de 
alguma maneira, estabiliza-se essa relação com a paisagem que para nós era 
importante.

Os passadiços surgiram em resultado da escavação arqueológica que foi feita. 
Aqui a arqueologia é que foi arquitectura. Muitas vezes a arqueologia pode ser 
vista como um inimigo dos arquitectos (...) aqui eu acho que os responsáveis 
pela arqueologia foram arquitectos também. O desenho daquele espaço seria 
impossível sem os arqueólogos; foram eles que o devolveram e redesenharam. 
Nós apenas tivemos que criar um suporte seguro para que as pessoas possam 
andar ali dentro. A intervenção surge um pouco destes contextos - tratar uma 
entrada que não o era mas que devia passar a ser entrada, resolver essa ferida 
juntamente com o espaço urbano envolvente, repor a cota principal da torre de 
menagem. A propósito disso refizemos esse espaço inferior para um suporte 
visual que nunca chegou a existir (...) e redesenhar o espaço interior, que nós 
apenas colocamos os passadiços que nos levassem a percorrer aquele espaço 
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e a dois pontos importantes, a torre de menagem e a torre sineira. Depois está 
esse trabalho invisível de limpeza e conservação dos paramentos em pedra, isso 
também foi feito muito cuidadosamente, a limpeza e o refazer das juntas.

Na igreja a intervenção é apenas exterior, não existe nenhum diálogo com a 
intervenção interior e da igreja em si?

Sim, apenas exterior (...) Nós só colaboramos estritamente com o espaço público.

As últimas questões relacionam-se com a materialidade da obra e o porquê 
das escolhas do material.

A materialidade surge de uma sequência. Eu tinha acabado de fazer a torre de 
menagem do Castelo de Pombal que é em aço corten (...) e foi a primeira obra 
em aço corten em Portugal. Tinha aprendido imenso com o serralheiro e vinha 
entusiasmado e achei que aquele material respondia (...) a esta ideia de separar 
os tempos. Eu hoje já não sei se penso dessa maneira mas naquela altura era isso 
que pensava, essa ideia de destacar os tempos, assumir a contemporaneidade 
relativamente àquilo que era a pré-existência. O aço corten funcionava bem e 
também tinha algo ancestral, o ferro sempre fez parte destes castelos e desta 
natureza da estrutura dos castelos, basta pensar na artilharia. E, por isso, era 
uma coisa que me parecia tão rude como a pedra, parecia-me uma material 
contemporâneo mas, ao mesmo tempo, que nos transportava para alguma 
coisa passada. Da mesma forma que não gosta de se encostar ás pedras 
porque suja, também não se vai encostar ali (ao aço corten) porque tem esse 
lado pouco amigável connosco. De alguma maneira era um material novo mas 
velho ao mesmo tempo e que me parecia relevante nesse aspecto. Por outro 
lado, a sua durabilidade e não necessidade de manutenção, que também é 
importante quando se intervem nesse tipo de obra, que os materiais utilizados 
se aguentem no tempo e sem grande manutenção e, por isso, o uso do aço 
corten, mas também, o uso da chapa pintada de preto. A questão foi sobretudo 
pensada nesses dois propósitos, de alguma maneira lerem-se os tempos mas, 
por outro lado, tempos que em termos materiais não são assim tão distantes; 
eles reagem connosco (...) Esta questão sensorial que para nós foi importante, 
além das questões mais relacionadas com o princípios e critérios da separação 
dos tempos que parece que é o mais imediato (...) E que talvez daqui a 100 anos 
ainda vai continuar (...) Isso claramente foi um principio mas, por outro lado, a 
questão sensorial aproxima esses tempos, o que para nós era importante, esse 
lado menos visível mas que de alguma maneira a gente sente.

Referiu a ideia que lhe agradava anteriormente separar dois tempos mas que 
actualmente não sabia se ainda defendia. Porquê?

Isso percebe-se noutra obra, o Castelo de Pombal (...) que fiz com os Comoco. E 
quando fizemos a intervenção no interior do castelo, também curiosamente não 
queríamos fazer nada, achávamos que a intervenção na torre bastava (...) Nós 
deixamos aquilo para o fim, fizemos imensos projectos para lá mas teimamos até 
ao fim que não fazíamos nada. Claro que os vereadores queriam colocar vendas 
lá (locais de comércio) e nós fomos obrigados a fazer qualquer coisa. E mais uma 
vez, nós não fizemos um equipamento, nós fizemos uma escada para nos levar a 
uma plataforma que existia, porque aquilo tinha sido uma residência manuelina 
naquela zona e nós queríamos levar as pessoas a uma cota que nunca estavam e 
permitia espreitar para uma janela. E claro, depois metemos debaixo da escada 
o programa que queriam (...) por isso, existe sempre um propósito acima do 
programa. E enquanto desenhávamos isso estava toda a gente a achar que seria 
em aço corten (...) e nós sabíamos que não seria nada disso, precisamente já havia 
uma mudança e ia ser em pedra. Achávamos que os tempos não deviam ser tão 



perceptíveis através do material, mas através do desenho, e talvez através do corte 
das pedras, e que tem a ver com aquilo que pressente hoje no Castelo Novo, 
referiu que sentia dois tempos de pedra: o material é o mesmo mas o corte e o 
aparamento mostra essa diferença. De alguma maneira, em Pombal, quisemos 
mostrar essa diferença na escada. Está na nossa experiência nestes monumentos, 
que não há regras absolutas, é verdade no sítio e pode ser mentira no outro. 
Eu hoje, passado estes anos todos, talvez fizesse igual, mas hoje sou muito mais 
conservador nisso, penso que não há necessidade, devemos prescindir-nos ao 
mínimo em estruturas militares. Quando falamos em mosteiros e conventos é 
outro registo, apesar de eu achar que também se deve fazer o mínimo mas estou 
a falar de outro registo. Mas em estruturas militares, eu acho que devemos cingir-
nos ao mínimo e não devemos querer afirmar os tempos (...) não devemos ter 
receio de o fazer (...) nunca devemos ter medo. A arquitectura existe para ser 
transformada, somos uns actores da transformação. Falar da arquitectura sem 
pensar em transformação é estar a negar aquilo que estudamos mas devemos 
encarar as coisas, percebendo sempre que há transformação até porque o tempo 
transforma as coisas, já não estão lá os muros, nem D. Sancho (...) estão lá a visitar 
o castelo e as pessoas que vivem neste tempo. Devemos pensar nas coisas para 
o nosso tempo, o equilibrío entre aquilo que lá está e aquilo que pode ser é 
que deve ser feito em balanço (...) Transformação implica sempre a perda de 
alguma coisa; umas ganham-se e outras perdem-se. Eu acho é que hoje sou um 
bocadinho mais conservador, talvez devêssemos fazer menos, não precisamos 
de assumir tanto a diferença e agir mais em continuidade. Eu acho que ali existe 
uma continuidade no Castelo Novo mas existe a situação da diferença, mas que 
também está relacionado com os tempos. Da mesma forma, que quando eu 
avalio, que foi isso que eu estudei, as obras da DGEMN na época do Estado 
Novo, eu acho que não a devemos olhar dos olhos de hoje mas ver pelos olhos 
da época (...) Eu sinto que isso já existe nesse volume em Pombal, uma certa 
atenção para uma ideia de continuidade. No Castelo Novo, a diferença é muito 
exacerbada, no de Pombal a diferença existe, os tempos percebem-se mas existe 
uma continuidade material que me agrada mais.

A diferença material continua eventualmente a existir mas não tão evidente em 
particular nessa escada...

Já é um elemento que funciona como uma crítica, nós próprios fizemos esse 
exercício e essa reflexão na obra.

 (...)

Até porque actualmente e tendo em conta as várias propostas de projectos em 
contexto do Património e não só, passa a existir uma vulgarização do material...

Sim, vulgarizou-se. Até porque não é um material arquitectónico. São chapas que 
eram utilizadas na arquitectura naval, são chapas de 1,25 ou 1,50m por 6m. E 
em Pombal fui o primeiro a utilizar (...) Tinha ido ver umas obras (...) do Eduardo 
Chillida, um artista plástico e escultor, e fiquei muito impressionado. Ele trabalha 
com o aço corten como naquela intervenção junto ao mar em San Sebastian (...) A 
partir daí fiquei fascinado e quando vim para Portugal e tinha aquele projecto nas
mãos, estive a ver como era e não era, e foi ali que comecei (...) Depois o Castelo 
Novo foi contemporâneo daquele (...) Acho que devia ser um material de 
excepção e não vulgar.
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A intervenção com a pedra num primeiro momento até se pode tornar mais 
evidente também devido à cor...

(...) A pedra estava muito branca mas entretanto vai ficar, daqui a 10/20 anos da 
cor da outra das muralhas. Tudo isso se vai perder. O corten também passa por 
muitas fases, de castanho laranja até um castanho escuro. (...) Nestas obras os 
materiais perduram. (...) Temos que antever o envelhecimento dos materiais e ali, 
nós contamos com isso.

Apesar de se procurar estabelecer um uso e dar resposta a problemáticas    
semelhantes no castelo de Pombal e de Castelo Novo, ambas as propostas são 
muito divergentes...

Sim, uma é uma aldeia, a outra uma cidade. A importância das intervenções é 
diferente e completamente oposta, enquanto que no castelo de Castelo Novo 
a ideia é de fechar, no Castelo de Pombal é de abrir, tornar a encosta não um 
elemento de separação mas de ligação. Por isso, a intervenção de alguma forma é 
antagónica (...) a ideia de abrir , é de tornar o espaço circundante amigável. É um 
espaço de vivência (...) foi o mais importante da proposta. Não tanto o projecto 
em si mas a intervenção em volta do castelo.
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Excertos do programa preliminar para a instalação do Fórum de Empreedorimos 
e Desenvolvimento no Convento de São Francisco do Monte
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