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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no estudo do Mosteiro de São Martinho de Tibães 

(MSMT), com base no trabalho realizado pela Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa 

entre 1987 e 2013.  

O Mosteiro de São Martinho de Tibães foi a Casa Mãe da Congregação dos 

Monges Negros do Reino de Portugal entre 1567 e 1833, e desde 1944 foi classificado 

Imóvel de Interesse Público (IIP), onde a sua Cerca foi considerada um Jardim Histórico. 

Desta forma é importante reunir toda a informação disponível relacionada com a prática de 

Arquitetura Paisagista no local. Como esta prática continua a ser um procedimento muitas 

vezes desconhecido e desacreditado, o presente estudo tornou-se uma via para o 

conhecimento desta arte, neste Mosteiro. 

O estudo da Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães, tema principal do 

trabalho, teve como objetivo primordial a recolha e organização dos registos de 

trabalhos/estudos da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa, que se integra no projeto 

de recuperação e requalificação da Cerca, desde que este teve início em 1987.  

A informação recolhida foi analisada, organizada e sintetizada para uma 

posterior publicação na internet. Desta forma, todos terão acesso a informações essenciais 

para a prática de Arquitetura Paisagista, sobre o conjunto de técnicas, conceitos e princípios 

aplicados nos jardins e cercas de valor histórico. 

Foi realizado o estudo histórico sobre a Ordem de São Bento e os Beneditinos, 

sobre Cercas Beneditinas e sobre o tema principal, Mosteiro de São Martinho de Tibães. 

Todos estes elementos permitem reconstruir a história do local, que de certa forma 

possibilitou à Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa trabalhar com um olhar no 

passado e outro no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Mosteiro de São Martinho de Tibães (MSMT), Ordem de São Bento, 

Jardins e Cercas Históricas, Recuperação da Cerca do MSMT. 
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ABSTRACT 

 

Title: MONASTERY OF SÃO MARTINHO DE TIBÃES: The Work of the Landscape Architect 

Maria João Dias Costa  

 

The present work consists in the study of the Monastery of São Martinho de 

Tibães (MSMT), based on the work done by the Landscape Architect Maria João Dias Costa 

between 1987 and 2013. 

The Monastery of São Martinho de Tibães was the Mother House of the Black 

Monks from Portugal between 1567 and 1833. Since 1944 has been classified as a building 

of public interest, where it garden was considered Historic. It is important to gather all the 

available information related to the practice of Landscape Architecture at this place because 

this practice remains unknown and is often discredited. This study has become a path for the 

knowledge of this art in this Monastery. 

The main objective of this study was the gathering and organization of work 

records / studies of the Landscape Architect Maria João Dias Costa, who integrated since 

1987, in the restoration and rehabilitation project of this Historic Garden. 

The information was analyzed, organized and synthesized to a later publication 

on the internet. This way, everyone will have access to essential data about techniques, 

concepts and principles applied in the historic gardens about Landscape Architecture. 

It was realized the study of St. Benedict Order, Benedictine Gardens and 

Monastery of São Martinho de Tibães. These elements allow reconstructing the history of 

this place that somehow has enabled the Landscape Architect Maria João Dias Costa, to 

work with a look into the past and one in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Monastery of São Martinho de Tibães (MSMT), Order of St. Benedict, Historic 

Gardens, Garden regeneration of MSMT.  
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“Em 1986 tínhamos um monumento, pleno de história e de 

memória, para dar a ver e a viver. Era necessário salvaguardar, 

proteger, valorizar para lhe conferir o uso e o conhecimento, 

para o resgatar da sua condição de perda e o devolver à fruição 

pública.” 

Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa, 2005 

Fotografias: Edgar Pinto, jmgaspar, Laura Ferrer, Luis Pimenta Lopes, mafiland, Moraine, Paulo Vieira e Pedro Tomé  
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CAPÍTULO I 

Introdução 
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I | 1 Identificação do Tema da Monografia  

 

O Mosteiro de São Martinho de Tibães (Fig. 1) localiza-se na freguesia de Mire 

de Tibães no concelho de Braga, surgindo no Monte de S. Gens (Monte de São Filipe) com 

o rio Cávado a Norte.  

Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto nº 33 587, de 27-03-

1944 (ver documento integral em anexo), possui uma Zona Especial de Proteção que 

compreende toda a sua Cerca e parte da sua área envolvente, definida através da Portaria 

nº 736/94, D.R. I-B Série, nº 187/94, de 13-08-1994 (ver documento integral em anexo). 

Foi adquirido pelo estado português em 1986 e hoje em dia é dependente da 

Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN). 

Como imóvel classificado a sua intervenção tem de seguir todas as cartas e 

convenções internacionais, respeitantes à conservação e restauro de monumentos, sítios e 

jardins históricos.  

   

   

Figura 1 - a: Vistas da parte Norte do MSMT (Fonte: Autor, 2012 e 2014); b: Vistas da parte Sul do 

MSMT (Fonte: Autor, 2014)  

A Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa dirige os trabalhos de recuperação 

da Cerca do MSMT desde 1987. 

É desta forma que a realização deste estudo tem uma grande importância para a 

prática de Arquitetura Paisagista, enquadrando-se na prática profissional (na maioria das 

a 

b 
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vezes equipas multidisciplinares), em áreas como planeamento e projeto em jardins 

históricos. Neste âmbito pretende-se contribuir com informação única e imprescindível para 

a profissão de Arquiteto Paisagista, através da sua publicação. 

A razão pela qual foi realizado este trabalho, adveio da constatação por parte da 

Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa, da necessidade de sistematização e divulgação 

deste tipo de experiência em recuperação de jardins, onde o projeto e a obra têm uma 

relação biunívoca. A vontade de integrar na realização deste trabalho surgiu numa Unidade 

Curricular do 1º ano do 2º ciclo do curso de Arquitetura Paisagista, Sociologia da Paisagem, 

na qual realizei um relatório sobre o comportamento humano perante a paisagem do MSMT.  

 

I | 2 Objetivos 

 

Tem-se como objetivos gerais: 

Aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional, para inserção no mundo do 

trabalho e para a formação ao longo da vida; 

Aprendizagem da prática de Arquitetura Paisagista em ambiente profissional; 

Recolha e organização dos registos de estudos/trabalhos da Arquiteta Paisagista Maria 

João Dias Costa, no MSMT. 

Pretende-se assim cumprir os seguintes objetivos específicos: 

Salvaguarda de documentação e registos relacionados com a prática de Arquitetura 

Paisagista em Jardins e Cercas de valor histórico; 

Recolha de entrevistas, imagens, desenhos, relatórios, textos escritos e cadernos de 

encargos; 

Enriquecimento de conhecimentos paisagísticos sobre Cercas Beneditinas e Jardins 

Históricos; 

Recriação digital das fontes do Escadório do MSMT, de forma a possibilitar posteriores 

intervenções fundamentadas; 

Proposta de organização da informação/documentação; 

Tornar pública, toda a informação sistematizada ao longo do trabalho. 
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I | 3 Metodologia 

 

A Metodologia (Fig. 2) adotada no presente trabalho, está estruturalmente 

dividida em 4 fases.  

A primeira fase está relacionada com uma pesquisa preparada e cuidada em 

artigos, jornais, livros, arquivos, projetos, entrevistas, entre outros, que estejam diretamente 

ligados com o tema de estudo tratado. Estes documentos têm de estar aptos a apoiar a 

escolha do tema, bem como numa fase posterior, orientar da forma mais correta a definição 

de um plano para o trabalho final.  

Na segunda fase pretende-se proceder à caracterização e análise da área de 

estudo, que está diretamente relacionada com a história do Mosteiro de São Martinho de 

Tibães, com o auxílio da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa. Esta caracterização irá 

auxiliar na definição clara dos temas mais relevantes para este trabalho.  

Estas duas fases abordam temas como: 

- Jardins e Sítios Históricos;  

- Introdução à vida e Regra de São Bento; 

- Os Monges Beneditinos; 

- MSMT como a Casa Mãe da Congregação dos Monges Negros de Portugal; 

- Pormenores de algumas Cercas de Mosteiros em Portugal; 

- Caracterização da área de estudo; 

- Caracterização histórica da Cerca do MSMT (por cronologia); 

- Abordagem de recuperação para o MSMT. 

Numa terceira fase, as duas fases acima descritas serão sintetizadas e 

organizadas de maneira a entender qual a informação mais relevante para a prática de 

Arquitetura Paisagista em jardins e cercas de valor histórico. Após a compilação da 

informação, na quarta e última fase do trabalho, será publicada num sítio da internet 

tornando-se acessível a qualquer um.  
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Figura 2 - Organigrama metodológico (Fonte: Autor, 2014)  

 

É de referir que as 4 fases descritas na metodologia não foram contínuas, existiu 

um processo alternado que permitiu recuar e avançar no trabalho. 
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I | 4 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos.  

O Capítulo I é introdutório ao tema que será abordado ao longo do trabalho. 

Este capítulo dá uma visão geral sobre o conteúdo, apresenta os objetivos que se 

pretendem alcançar através do estudo, bem como a metodologia adotada que define a 

forma de investigação. 

O Capítulo II, numa primeira parte procura explicar de uma forma geral quais as 

diretrizes usadas na recuperação de sítios e jardins históricos bem como a evolução da 

situação destes espaços em Portugal; numa segunda parte, como surgiram os Monges e 

Mosteiros Beneditinos. Neste capítulo são abordados temas relacionados com a vida de São 

Bento, a Regra Beneditina (escrita por São Bento), a importância da Casa Mãe da 

Congregação de São Bento e sobre pormenores de cercas em alguns Mosteiros de 

Portugal.  

O Capítulo III está dividido em três subcapítulos. Os dois primeiros estão 

relacionados com a caracterização da área de estudo, localização, enquadramento e 

contextualização histórica do MSMT através de uma barra cronológica. A barra cronológica 

está dividida em parâmetros de classificação específicos, como por exemplo marcos 

históricos, distribuição da água no Mosteiro e trabalhos na Cerca. O terceiro subcapítulo 

está relacionado com a abordagem de recuperação realizada pela Arquiteta Paisagista 

Maria João Dias Costa no MSMT. É neste subcapítulo que encontramos vários parágrafos 

relacionados com a intervenção espacial, social e cultural efetuada em vários locais da 

Cerca do Mosteiro.  

O Capitulo IV está relacionado com a divulgação do Património Natural e 

Cultural que é o MSMT. Neste capítulo são abordados assuntos como a forma de condução 

das visitas, os prémios recebidos pelo mosteiro, as razões pelo aumento de visitas, entre 

outros.  

O Capítulo V é o último deste trabalho, trata-se da conclusão e reflexões finais 

sobre o tema em questão. 
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CAPÍTULO II 

Fundamentação Teórica do Estado da Arte 
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II | Jardins e Sítios Históricos  

É possível considerar que um jardim e sítio histórico estejam integrados no 

património1 paisagístico, que é necessário conservar e proteger. 

Segundo Theriaga Gonçalves (2001), na conservação do património 

paisagístico, os organismos internacionais tiveram e têm um papel bastante importante que 

sucede no interesse pela identificação e divulgação destes sítios e jardins históricos. 

Para compreender melhor a evolução da proteção do património paisagístico, é 

necessário conhecer factos que ocorreram a nível internacional no que diz respeito a esta 

matéria. As cartas internacionais e as conclusões das reuniões de peritos neste campo 

levam-nos a um novo conceito de património (Theriaga Gonçalves, 2001). 

Na Carta de Atenas (1931) é possível perceber a referência à proteção das 

áreas envolventes dos monumentos históricos. Em 1964 é mencionado na Carta de Veneza 

a importância da conservação e o enquadramento geográfico tradicional. Já na Carta de 

Florença (1981), que foi uma adição (um anexo) à Carta de Veneza é possível ler que o 

“jardim histórico é considerado um monumento com interesse público devido ao seu valor 

histórico e artístico”. Esta Carta é de extrema importância pois é nela que residem todas as 

especificações que devem ser seguidas no que diz respeito à recuperação e conservação 

dos jardins e sítios históricos. A Carta de Burra (1979-1988) é também bastante importante 

e define uma série de vocabulário relativo à conservação do património (Theriaga 

Gonçalves, 2001). Todos os documentos referidos encontram-se escritos na íntegra em 

anexo (documentos retirados da internet). 

A Convenção de Granada (1985) e a Carta de Washington (1987) foram outros 

dos elementos essenciais para a conservação de sítios e jardins históricos em todo o mundo 

(Theriaga Gonçalves, 2001).  

Os documentos referidos acima reúnem especificações necessárias para 

trabalhar na conservação do património paisagístico, sendo no entanto documentos 

orientadores e não reguladores para as boas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 É o conjunto de bens materiais ou imateriais que devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e 

identidade de uma população. São bens dotados de valor económico. 
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Segundo Theriaga Gonçalves (2001), em Portugal é a partir da publicação do 

volume I da Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal (Fig. 3) do Engenheiro 

Agrónomo e Arquiteto Paisagista Ilídio Alves de Araújo, que se iniciou uma campanha de 

sensibilização para a conservação dos sítios e jardins históricos em Portugal.  

 

Figura 3 - Capa do livro Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal (Fonte: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003) 

 

Nos anos 80 do século passado iniciou-se um novo ciclo no que dizia respeito à 

proteção do património cultural com a criação do Instituto Português do Património Cultural 

(IPPC) que entre outras funções deveria “Planear e promover a pesquisa, cadastro, 

inventariação, classificação, proteção e salvaguarda de bens móveis e imóveis que pelo seu 

valor histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico e documental, etnográfico ou 

paisagístico constituam elementos do património cultural do país” (Theriaga Gonçalves, 

2001). 

Em 1988 o IPPC estabelece um protocolo com a Associação Portuguesa de 

Arquitetos Paisagistas (APAP) o qual “visava a instituição de um programa de recuperação 

de jardins históricos e formação de jovens profissionais de arquitetura paisagista nesta área 

da conservação e recuperação e ainda de jardineiros” (Theriaga Gonçalves, 2001). 

 

Em Portugal os jardins e sítios históricos nunca foram alvo de preocupação ou 

objeto de atenção especial por parte das entidades competentes. Como resultado, muitos 

destes locais foram desaparecendo devido a novas necessidades urbanas, perdendo o seu 
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carácter histórico, consequência de modificações que não obedecem aos regulamentos e 

legislações existentes (Silva e Carvalho, 2013). 

Segundo Matos (1999), os jardins são considerados obras de arte efémeras 

devido à presença de elementos vivos que determinam a longevidade destes locais. 

Chegam até nós como monumentos vivos sujeitos a constantes transformações, mas que 

nos oferecem inspiração e romantismo, o que os torna essencial à nossa existência.  

 “Um jardim é a tentativa de modelação da dinâmica da Natureza pelo homem, 

do estabelecimento, nesta, de uma ordem estética. Representa um ideal humano de 

Natureza, a materialização dos seus sonhos, num determinado período.” (Matos, 1999, 

p.11)  

À semelhança de outros países da Europa, Matos (1999) defendia que os 

proprietários destes locais deviam ser direcionados para futuros projetos de recuperação, 

sendo essencial a recolha e publicação de informação disponível que orientasse este tipo de 

trabalhos no sentido de: 

Promover um maior conhecimento sobre o significado e valor dos jardins históricos; 

Assegurar a identificação e registo de todos os jardins históricos; 

Promover a compreensão dos elementos que constituem um jardim histórico; 

Promover a formação de todos os profissionais envolvidos na gestão e manutenção destes 

espaços; 

Assegurar o conhecimento e orientações necessárias a quem gere estes espaços; 

Assegurar a existência de fundos públicos para projetos de recuperação; 

Promover o uso dos jardins históricos na educação. 

 

 “Do património dos Jardins Históricos portugueses, muito pouco está 

classificado, sob proteção legal ou divulgado, passando assim despercebido o seu valor 

cultural, adquirido e transmitido ao longo do tempo. Deste modo, é natural que a 

sensibilidade para este tipo de património e para a problemática que lhe esta associada, se 

situe muito aquém do que deveria, sobretudo no que se refere ao património construído.” 

(Estadão, s/d). 
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1.1. Conceitos de Recuperação (ou para a Conservação) em Jardins e Sítios 

Históricos  

 

A proteção e salvaguarda dos sítios e jardins históricos apoiam-se em diferentes 

princípios e filosofias de maneira a proceder de uma forma critica e orientadora. Estes 

princípios e filosofias vão sendo adaptados às circunstâncias e aos lugares de maneira a 

serem aceites de forma universal (Matos, 1999).  

Os princípios e filosofias adotados nos jardins e sítios históricos segundo as 

cartas e convenções em vigor são os seguintes (documentos integrais encontram-se em 

anexo): 

 

Conservação: “A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua 

adaptação a uma função útil à sociedade: esta afectação é pois desejável mas não pode 

nem deve alterar a disposição e a decoração dos edifícios. É assim dentro destes limites 

que se devem conceber e que se podem autorizar as adaptações tornadas necessárias, 

exigidas pela evolução dos usos e dos costumes.” (Carta de Veneza, 1964). 

 

Restauração: “A intervenção de restauração deve respeitar a evolução do 

respectivo jardim. Em princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de outra, salvo 

se a degradação ou o definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente, resultar 

numa reconstituição fundada sobre vestígios ou sobre uma documentação irrecusável. 

Poderão ser, mais particularmente, objecto de uma reconstituição eventual as partes do 

jardim mais próximas do edifício, a fim de fazer ressaltar sua coerência.” (Carta de Florença, 

1981). 

 

Reconstituição: “Quando um jardim houver desaparecido totalmente ou quando 

só se possuírem elementos conjecturais de seus estados sucessivos, não se poderia 

empreender uma reconstituição relevante da noção de jardim histórico. Os trabalhos que, 

nesse caso, se inspirariam em formas tradicionais sobre o terreno de um jardim antigo, ou 

em lugar onde nenhum jardim tenha previamente existido, constituiriam então noções de 

evocação ou de criação, excluída qualquer qualificação de jardim histórico.” (Carta de 

Florença, 1981). 

 

Reconstrução: “significa a reversão de um sítio a um estado anterior conhecido 

e distingue-se do restauro pela introdução de material novo no jardim. O material novo pode 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

17 
 

incluir materiais reciclados recuperados de outros sítios. Isto não deve ser feito com prejuízo 

para qualquer sítio com significado cultural.” (Carta de Burra, 1998). 

 

Preservação: “significa que se deve manter o jardim no seu estado existente e 

retardar-se a sua deterioração. É reconhecido que todos os sítios e seus componentes se 

alteram ao longo do tempo a velocidades variáveis.” (Carta de Burra, 1998). 

 

Manutenção: “A manutenção do jardim histórico é uma operação primordial e 

necessariamente contínua. Sendo vegetal o material principal, é por substituições pontuais 

e, a longo prazo, por renovações cíclicas (corte raso e replantação de elementos já 

formados) que a obra será mantida no estado.” (Carta de Florença, 1981).  

 

Gestão: “Deve ser analisado o impacto das alterações na gestão propostas 

sobre o significado cultural de um sítio, tendo em consideração a declaração sobre o 

significado e a política para a gestão desse sítio. Na sequência dessa análise, pode ser 

necessário modificarem-se as alterações propostas, para melhor se reter o significado 

cultural.” (Carta de Burra, 1998). 
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Segundo Dias Costa et al (s/d) devem existir, numa primeira etapa de 

intervenção em Jardins Históricos ações de salvaguarda (preservação e conservação). 

 Estas ações de salvaguarda passam pelo levantamento de estruturas 

construídas e vegetais, pesquisa e organização de arquivos históricos que tornam possível 

uma melhor caracterização do jardim (Dias Costa et al, s/d). 

Quando se fala em “caraterização do jardim”, há que ter em conta que implica a 

definição de aspetos como: 

Históricos; 

Composição estética; 

Materiais vegetais; 

Materiais inertes; 

Elementos decorativos; 

Inserção da envolvente (tanto passada como atual); 

Uso passado e atual; 

Técnicas de construção (captação de água, muros, caminhos, pavimentos, entre outros); 

Técnicas de manutenção utilizadas (rega, drenagem, podas, mão de obra, entre outros). 

É após esta caracterização que se conclui qual o valor do jardim e a 

necessidade de intervenção no mesmo (Dias Costa et al, s/d). 

 

Todos os jardins sofrem alterações ao longo do tempo devido à sua 

vulnerabilidade natural que os podem tornar irreconhecíveis. Estas alterações podem 

acontecer devido ao gosto da sociedade como também ao seu envelhecimento natural e 

falta de manutenção (Dias Costa et al, s/d).   

Os Jardins Históricos são geralmente destinados a uso dos proprietários ou 

comunidades religiosas e sofrem a pressão de uma população que se encontra em 

constante evolução (Dias Costa et al, s/d). É verdade que ao longo dos anos cada vez mais 

são tomadas medidas de proteção nestes locais. 

As áreas envolventes a estes jardins continuam a interferir com a qualidade dos 

mesmos. As excessivas urbanizações que interferem na qualidade das bacias visuais, a 

constante poluição e ruído que os envolve (Dias Costa et al, s/d).   
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O objetivo principal da intervenção num jardim ou sítio histórico é o controlo da 

sua evolução. Este controlo tem de ser realizado de maneira a manter as características que 

o tornam um testemunho dos tempos (Dias Costa et al, s/d).   

A salvaguarda destes locais só é possível caso estes tenham uma função na 

sociedade de hoje. A divulgação, a dinamização cultural e científica são essenciais para que 

os jardins tenham um papel importante nos dias que correm. Estas divulgações e 

dinamizações podem assegurar a sobrevivência destes jardins e sítios históricos, que 

exigem a mobilização de meios técnicos, financeiros e políticos. (Dias Costa et al, s/d).   

“A salvaguarda dos jardins históricos exige que eles sejam identificados e 

inventariados.” (Carta de Florença, 1981). 

“É urgente que o estudo dos nossos jardins se inicie, coordenando todos os 

elementos dispersos e coligindo o maior número possível de dados de todo o País.” 

(Caldeira Cabral, 1993). 

 

O conceito de Jardim Histórico é assim estabelecido e são definidos objetivos 

para incluir em fichas de classificação e salvaguarda destes locais (Estadão, s/d). 

Segundo Estadão (s/d) os critérios usados em França, Espanha e Inglaterra são 

sintetizados e dispostos em seis parâmetros que consideram um jardim possível de ser 

inventariado: 

É possível observar traços representativos de um estilo; 

É um jardin du plasir cujo interesse deriva de uma intervenção estética; 

Constitui um elemento característico da paisagem; 

Preserva antigas e originais espécies de plantas; 

Foi obra de um projetista famoso; 

Está associado a pessoas ou acontecimentos dignos de registo. 

 

Estes princípios e terminologias são considerados fundamentais na 

denominação do plano de recuperação dos jardins e sítios históricos.  

Os autores a cima referenciados basearam-se nas cartas e convenções em vigor 

para formarem uma opinião sobre este assunto. 
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II | 2 Os monges Beneditinos (Monges Negros)  

 

Segundo Vasconcelos e Sousa et al (2005), na Europa surgiram várias ordens 

religiosas como famílias distintas, todas elas definidas por regulamentos da própria regra e 

constituição. “A Vida Monástica pode considerar-se como a forma por excelência da vida 

religiosa”. Esta prática é fundamental no comportamento religioso, daí existir em 

praticamente todas as religiões (cristãs ou não cristãs). 

É na sequência deste acontecimento que surgiu a Ordem de São Bento à qual 

pertenciam os monges Beneditinos (ou Monges Negros, devido aos seus hábitos) e os 

Monges Cistercienses (ou Monges Brancos, cujo hábito era branco).  

Os Beneditinos seguiam a ordem de São Bento e no início não constituíam uma 

família única. Cada Mosteiro era autónomo e todos eles tinham um superior (Abade). Mais 

tarde formaram uma família e tinham apenas um superior que se encontrava na Casa Mãe 

da Congregação (Vasconcelos e Sousa et al, 2005). 

 

É preciso entender que este tema é de compreensão 

bastante difícil, pois na altura não se julgava necessário relatar toda a 

informação por escrito (Linage Conde, 1991).  

Crê-se que os monges ocupavam os seus dias com 

orações, levantavam-se cedo (ainda de noite) e deitavam-se ao pôr-do-

sol o que obrigava a uma sesta durante os dias de verão; faziam 

poucas refeições e comiam bastante tarde; praticavam regularmente o 

silêncio. Utilizavam como vestes uma túnica, um manto com capuz que 

protegia os ombros; estas vestes estavam associadas à maneira de 

vestir dos camponeses. Tal acontecia, pois São Bento na sua Regra 

dizia que os hábitos (Fig. 4) usados deviam ser dados aos pobres. 

Daqui pode vir a explicação de que os camponeses 

tinham as mesmas vestes dos monges (Linage 

Conde, 1991).  

 

No ano de 1336, o Papa Bento XII agrupa os Mosteiros dos Monges Negros em 

33 Províncias, onde uma delas era Braga – Portugal. É nesta altura que os estudos 

Beneditinos são regulamentados, sendo assim, cada mosteiro deveria ter um mestre de 

gramática, lógica e filosofia para formar todos os Monges (Linage Conde, 1991). Os Monges 

Negros dedicavam-se exclusivamente aos estudos.  

Figura 4 - São Bento e respetivos 
hábitos beneditinos (Fonte: Andrea 
Mantegna, s/d) 
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A vida religiosa significa a “separação do “mundo””, a abstinência sexual; a 

organização de exercícios religiosos (…) e as práticas ascéticas2”. Os monges organizavam 

a sua vida livremente, seguiam uma determinada regra, cumpriam pedidos de um superior 

(Abade), deixavam de parte todos os seus bens e praticavam a pobreza individual 

(Vasconcelos e Sousa et al, 2005).  

 

Em Portugal, durante a época moderna todos os bens da Ordem de São Bento 

concentravam-se nas regiões entre Douro e Minho. Esta área estava praticamente coberta 

por mosteiros que já se tinham instalado neste local há vários anos (Oliveira, s/d). 

 

2.1. Bento de Núrsia 

 

São Bento (Fig. 5) nasceu em Núrsia, foi criado num 

bom ambiente familiar e tinha uma irmã chamada Escolástica. 

Não é possível determinar uma data certa do seu nascimento, 

mas a partir da única referencia cronológica correta, sabe-se 

que viveu no ano de 546 e por estimativa foi possível 

determinar uma data aproximada do seu nascimento, que seria 

por volta dos anos 70 do séc. V (Sousa, 1990). Núrsia, hoje em 

dia Nórcia, era uma cidade na província Itálica de Sabina. Era 

terra de “gente rude e geniosa” (São Gregório, reescrito em 

1993).  

 

Segundo Sousa (1990), Bento era filho de uma 

família de fidalgos de Núrsia que através das suas 

possibilidades desde cedo procuraram mestres de ler, escrever e de gramática para que seu 

filho pudesse ser preparado com bases indispensáveis e seguir caminho para Roma, onde 

terminaria a sua formação.  

Com a sua chegada a Roma, entregou-se aos estudos tornando-se um aluno 

exemplar. Viveu entre a cultura pagã e a sociedade decadente da altura, mas nunca se 

deixou “entregar a qualquer prazer” (Sousa,1990).  

Segundo Sousa (1990), Bento abandonou Roma com o receio de que “se 

chegasse a alcançar pouco que fosse da sua ciência, acabasse por cair também totalmente 

no fatal precipício”. Abandonou os estudos e toda a fortuna que era sua por direito. Fê-lo 

para agradar a Deus e abraçar a vida monástica.  

                                                           
2
 Consiste no esforço metódico para favorecer o desenvolvimento da vida espiritual. 

 

Figura 5 - São Bento (Fonte: 
Monges Beneditinos, s/d) 
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Acompanhado pela Ama dirigiu-se para as montanhas onde permaneceu por 

algum tempo, mas acabou por fugir e procurar a solidão (Sousa,1990). Subiu o Vale de 

Ánio, encontrou um Mosteiro e conheceu um Monge chamado Romão (São Gregório, 

reescrito em 1993). Com a ajuda deste monge procurou uma gruta onde permaneceu 3 

anos e iniciou o seu apostolado (Sousa,1990). Romão trazia várias vezes pão a S. Bento 

que “subtraia da sua própria ração” (São Gregório, reescrito em 1993).  

 

Existia um Mosteiro onde a Comunidade Monástica não primava pela 

observância. Os monges eram desobedientes. Com a morte do Abade deste Mosteiro, 

Bento foi convidado para repor o seu lugar, mas recusou a convocação durante muito tempo 

devido à forma de viver daqueles Monges, que não era de todo o que ele entendia por Vida 

Monástica. Depois dos 3 anos passados na gruta, acabou por ceder ao convite que se 

tornou uma experiência dececionante (Sousa,1990). 

São Bento queria trazer ordem ao Mosteiro, fazendo entre os monges inimigos. 

Estes não se conformavam com a suposta ingratidão de Bento e tentaram envenená-lo 

através de um cálice de vinho. Antes de tomar o vinho, São Bento benzeu o cálice e este 

partiu-se; logo percebeu que o tentaram envenenar e deixou naquele momento de ser 

Abade, voltando à vida de solidão (Sousa,1990).  

Depois deste acontecimento, São Bento foi reunindo discípulos enquanto se 

encontrava novamente na vida de solidão. Estes discípulos foram divididos em 12 grupos de 

12 monges cada, de maneira a criar 12 Mosteiros, 12 Comunidades. É necessário ter em 

atenção que os primeiros Mosteiros não tinham a grandiosidade que hoje em dia se pode 

verificar em alguns. Tinham apenas um oratório, dormitório, cozinha e refeitório, e neles já 

integravam a água, moinho e horta (Sousa,1990).  

Segundo Sousa (1990), é possível dizer que São Bento criou Cenóbios3 onde 

existia um Pai (Abade), a quem se devia obediência e respeito, e Irmãos (Monges), que se 

amavam. São Bento encontrava-se num 13º Mosteiro que já se podia considerar um 

Noviciado4.  

É por volta desta altura nasce a ordem Beneditina (Sousa, 1990).  

 

São Bento continuou a trabalhar para aperfeiçoar a sua obra, assentou na 

fórmula decanias juntas onde, por exemplo, os 13 Mosteiros que criou se tornavam numa só 

comunidade; estavam todos interligados. Os Abades passaram a Priores e nesta 

comunidade só existira um Abade (Sousa, 1990).  

                                                           
3
 Habitação de Monges; Mosteiros 

4
 Comunidade religiosa que dá formação para emissão de votos 
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Quando São Bento abandonou o 13º Mosteiro, dirigiu-se para o Mosteiro de 

Montecassino, onde escreveu a sua Regra. Nela diz que os Monges tinham de se vincular 

aos Mosteiros através de um voto especial que se chamava Voto de Estabilidade. Para 

que este voto fosse cumprido na íntegra, para dentro dos muros do Mosteiro teria de existir 

tudo a que os Monges tivessem necessidade, para não sentirem a carência de procurar fora 

destes (Sousa, 1990).  

Segundo Sousa (1990), São Bento esteve no Mosteiro de Montecassino até ao 

fim dos seus dias, onde aperfeiçoava a sua Regra e ajudava aquele que lhe pedisse auxilio- 

Formava Monges e “vivendo ainda na terra, já praticamente morava no céu” (Sousa, 1990).  

Acabou por morrer entre os anos de 543 e 547, semanas depois de sua irmã. 

Deixando assim ao mundo a sua obra, que ainda sobrevive (Sousa, 1990 e São Gregório, 

reescrito em 1993).  
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Figura 6 - Azulejos com imagens da Vida de São Bento no Claustro do Cemitério do MSMT (Fonte: 

Autor, 2014) 
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2.2. A Regra de São Bento ou Regra Beneditina5 

 

“A Regra Beneditina – um monumento luminoso da sabedoria antiga e cristã, em 

que os direitos e os deveres dos monges e o seu ministério evangélico se encontram 

definidos com inteligência e com amor, e que possui e possui ainda o condão de 

encaminhar muitas almas pelas sendas do bem e da virtude. 

Na Regra Beneditina, com efeito, andam harmonicamente conjugadas a 

prudência e a simplicidade, a humildade cristã com o exercício das virtudes mais árduas. A 

severidade e a moderação dão-se as mãos, e a própria obediência se enobrece com uma 

liberdade sã. Uma indulgência sorridente e compreensiva suaviza o rigor dos corretivos, e a 

recreação elegante e caridosa a austeridade do silêncio. Mantém-se inteiramente de pé a 

disciplina, mas a obediência infunde nas almas a tranquilidade e a paz. Numa palavra, a 

autoridade é exercida e os fracos não ficam à míngua de auxílio.” 

Papa Pio XII (in Regra de São Bento, p.8) 

 

 

                                                           
5
 A Regra de São Bento está dividida em Prólogo e Capítulos: I (em falta no documento original); II Qual deva ser o Abade; III 

(em falta no documento original); IV Quais os instrumentos das boas obras; V Da obediência; VI Da virtude do silêncio; VII Da 
humildade; VIII Dos ofícios divinos durante a noite; IX Quantos salmos se hão-de dizer nas horas noturnas; X Como se há-de 
celebrar o oficio noturno no verão; XI Como se hão-de celebrar as vigílias aos domingos; XII Como se há-de celebrar o oficio 
de laudes (Notas litúrgicas da liturgia das Horas); XIII Como se hão-de celebrar os laudes nos dias de semana; XIV Como se 
hão-de celebrar as vigílias nas festas dos santos; XV Em que tempo se há-de dizer aleluia; XVI Como se hão-de celebrar os 
ofícios divinos durante o dia; XVII Quanto salmos se hão-de dizer a estas mesmas horas; XVIII Da ordem por que se hão-de 
dizer os salmos; XIX Da maneira de salmodiar; XX Da reverencia na oração; XXI Dos decanos do mosteiro; XXII Como devem 
dormir os monges; XXIII Das excomunhão por culpas; XXIV Qual deva ser o modo de excomunhão; XXV Das faltas mais 
graves; XXVI Dos que, sem licença, se juntam com os excomungados; XXVII Da solicitude que deve ter o Abade para os 
excomungados; XXVIII Dos que muitas vezes advertidos, não se emendam; XXIX Se devem ser de novo recebidos os irmãos 
que abandonam o mosteiro; XXIX Se devem ser de novo recebidos os irmãos que abandonam o mosteiro; XXX Como se hão-
de castigar as crianças de pouca idade; XXXI Qual deva ser o celeireiro (Encarregado de um celeiro) do mosteiro; XXXII Das 
alfaias e móveis do mosteiro; XXXIII se devem os monges ter alguma coisa de seu; XXXIV Se todos por igual devem receber o 
necessário; XXXV Dos semanários da cozinha; XXXVI Dos irmãos enfermos; XXXIX Da medida da comida; XL Da medida da 
bebida; XLI Das horas das refeições; XLII Que ninguém fale depois de completas; XLIII Dos que chegam tarde ao oficio divino 
ou à mesa; XLIV Como hão-de satisfazer os excomungados; XLV Dos que cometem alguma falta o oratório; XLVI Dos que 
cometem outras quaisquer faltas; XLVII Do sinal para o ofício divino; XLVIII Do trabalho manual de cada dia; XLIX Da 
observância da quaresma; L Dos irmãos que trabalham longe do mosteiro ou estão de viagem; LI Dos irmãos que saem não 
para muito longe; LII Do oratório do mosteiro; LIII Do acolhimento dos hóspedes; LIV Se pode o monge receber cartas ou outra 
coisa qualquer; LV Do vestido e calçado dos irmãos; LVI Da mesa do abade; LVII Dos artífices do mosteiro; LVIII Da forma de 
receber os irmãos; LIX Dos filhos de nobres ou de pobres que são oferecidos; LX Dos sacerdotes que porventura quiserem 
recolher-se ao mosteiro; LXI Como se devem receber os monges estranhos; LXII Dos sacerdotes do mosteiro; LXIII Da ordem 
da comunidade; LXIV Da ordenação do abade; LXV Do prior do mosteiro; LXVI Dos porteiros do mosteiro; LXVII Dos irmãos 
que estão de viagem; LXVIII Se a um irmão se mandam coisas impossíveis; LXIX Que ninguém no mosteiro se atreva a 
defender outrem; LXX Que ninguém se permita bater noutrem; LXXI Que os irmãos se obedeçam uns aos outros; LXXII Do 
bom zelo que devem ter os monges; LXXIII Que nesta regra não está contida toda a prática da justiça. 
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II | 3 O Mosteiro de São Martinho de Tibães como Casa Mãe da Congregação dos 

Monges Negros do Reino de Portugal (entre o séc. XVII e XVIII) 

 

Segundo alguns cronistas da Ordem Beneditina, é possível averiguar que o 

MSMT foi fundado por S. Martinho de Dume, durante o reinado do suevo Teodemiro 

(Dionísio, 1964). Teodemiro construiu neste local um palácio e uma quinta de recreio, na 

qual passava os verões (é possível que o nome da freguesia de Mire de Tibães tenha 

surgido a partir do seu nome) (Pinho Leal & Ferreira, 1875). 

O MSMT foi reedificado no séc. XI por iniciativa de D. Paio Guterres. Esta 

reedificação esteve relacionada com a invasão dos mouros que levaram à destruição do 

Mosteiro (Dionísio, 1964).  

“Fundado em finais do século XI, quando o condado portucalense começava a 

bracejar e os homens de Cluny6 introduziam a regra monástica de S. Bento, avorou-se, com 

o apoio real e as concessões de Cartas de Couto, num dos mais ricos e poderosos 

mosteiros do norte de Portugal” (Mata & Dias Costa, 2006). 

 

A partir de meados do século XIV o MSMT vive um período de decadência 

material e espiritual devido à crise demográfica e económica que se tinha instalado em 

Portugal (Mata & Dias Costa, 2006). “No final do séc. XVI o cabido de Tibães tomou a 

decisão que teria penosas consequências de natureza artística: foi a resolução de se 

demolirem todos os antigos mosteiros da Ordem, de raiz medieva ou protomedieva, para se 

reedificar em seu lugar outros templos e mosteiros «modernos», ou seja de feição 

magnificente e barroca.” (Dionísio, 1964)  

É através do Concilio de Trento7 que recebe uma nova reforma monástica e se 

torna, em 1569 a casa capitular da Congregação de São Bento (Casa Mãe de todos os 

Mosteiros Beneditinos) (Mata & Dias Costa, 2006 e Ferreira dos Santos, 1987). 

Durante os séculos XVII e XVIII, assume-se como centro produtor e difusor de 

culturas e estéticas, que o transforma num dos maiores e mais importantes conjuntos 

monásticos beneditinos (Fig. 7) (Mata & Dias Costa, 2006). 

                                                           
6
 Monges de Cister ou Monges Brancos - seguiam também a Regra de São Bento, que procuravam reintegrar na íntegra. Esta 

comunidade religiosa dedicava-se à terra, onde cultivava os campos agrícolas e trabalhava nas hortas. 
7
 O concilio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III e realizado entre 1545 e 1563. Foi concretizado para assegurar a 

unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no contexto da Reforma da Igreja Católica.  
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Figura 7 - Vista Geral sobre o MSMT antes da compra pelo Estado Português (Fonte: DGPC, 2014) 

Segundo Mata & Dias Costa (2006) é pelos decretos de 1833 e 1834 que se dá 

a extinção das ordens religiosas em Portugal, altura em que o MSMT é confiscado aos 

Monges, e os seus bens vendidos em hasta-pública ou integrados em museus e bibliotecas.   

Nestes, aproximadamente, 300 anos o MSMT tinha-se tornado num verdadeiro 

“microcosmos cultural”, era possível conhecer a história de Portugal a partir de escrituras 

que poderiam ter sido realizadas durante este período, mas infelizmente não foram 

encontrados nenhuns documentos (Ferreira dos Santos, 1987). A investigação entretanto 

efetuada vai permitir corrigir esta falta. 

Com o fim das ordens religiosas houve um grande silêncio que se abateu sobre 

o MSMT; neste silêncio onde só se ouviam pedras ruir, todas as memórias e vestígios 

deixados pelos Monges Negros foram sendo apagados (Fig. 8) (Ferreira dos Santos, 1987). 
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Figura 8 – Ilustração de “O Folião” (Rebello, 1864) do incêndio no Claustro do Refeitório em 1864 
(Fonte: Arquivo do MSMT) 

Segundo Ferreira dos Santos (1987), no ano de 1987 tentar falar sobre o 

passado deste local e sobre a Congregação dos Monges Negros de Portugal era entrar num 

caminho abrupto e cheio de mistérios, onde vagamente iam surgindo algumas peças que 

podiam ser encaixadas. O que já não acontece nos dias que correm, graças aos trabalhos 

que se tem realizado sobre o MSMT.  

Com o abandono do MSMT por parte dos Monges, os livros, manuscritos, 

pinturas, estampas, medalhas, alfaias, mobiliário, louçaria, entre outros; todos estes objetos 

que davam sentido a esta casa e que contavam uma história, desapareceram. Este “rasto 

de uma vivência e tradição cultural de séculos” terminou (Ferreira dos Santos, 1987). 

 

Do pouco que se sabia era possível dizer que o MSMT funcionava como uma 

unidade económica na mão dos beneditinos. Sabia-se que os mosteiros tinham como 

vocação prioritária o isolamento do mundo e para tal acontecer era necessário ter 

autossuficiência assim como uma “autarquia com reflexos de dimensão económica”. Esta 

economia recaía principalmente no domínio territorial, viviam dos recursos que a terra lhes 

fornecia bem como das rendas de terrenos (Linage Conde, 1989).  

E possível verificar que o MSMT tinha um domínio agrário considerável. As suas 

quintas (com pomares, hortas, animais domésticos, entre outros) eram cultivadas por 

caseiros e diretamente geridas pelo Mosteiro. No território do Couto tinham os casais, 

pequenas unidades com casa e terreno agrícola que pagavam rendas ao Mosteiro. Existia 

também atividade agropecuária, pastorícia, moinhos, azenha, lagares de azeite, oficinas, 

pesqueiros, entre outros (Dias Costa, 2014). 
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 Desta maneira os Monges tinham tudo o que fosse preciso, não tendo 

necessidade de procurar fora. (Linage Conde, 1989 e Sousa, 1990).  

Era de esperar que todos os mosteiros pertencentes a esta congregação fossem 

sensivelmente próximos uns dos outros para não existir a dispersão de domínio. Esta 

dispersão de domínio podia afetar negativamente a economia dos mosteiros, e quando 

existia a deslocação dos monges, caso tivessem de percorrer vários quilómetros, estavam a 

afetar os princípios de vida dos beneditinos (Linage Conde, 1989).  

Segundo Linage Conde (1989), é possível afirmar que os mosteiros como o de 

Tibães foram um elemento transformador da geografia física e humana dos locais onde 

estavam inseridos.  

 

Em 1986 o Mosteiro de São Martinho de Tibães é resgatado pelo Estado e a 

partir daqui inicia-se uma nova história no “«velho» mosteiro beneditino” (Fig. 9 e 10), que 

apesar de tantos anos abandonado continuava a ser um património notável, repleto de 

história e arte (Mata & Dias Costa, 2006). 

   

  

Figura 9 - a: Terreiro do MSMT (Fonte: Dr. Rui Prata, 1975 (Arquivo do MSMT)); b: Passadiço (Fonte: 
Dr. Barreto Nunes, 1983 (Arquivo do MSMT); c: Entrada para o Jardim de São João (Fonte: Arquivo 
do MSMT, 1988); d: Jardim de Jericó (Fonte: Arquivo MSMT, 1989)  

a b 

c c 
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Figura 10 - a: Claustro do Refeitório antes das obras de recuperação (MSMT, 2014); b: Corredor de 
acesso à Livraria antes das obras de intervenção (MSMT, 2014); c: Vista sobre o Jardim de São João 

e Passadiço antes das obras de intervenção (MSMT, 2014)  

“Marcava-nos o seu edificado monumental; a sua traça arquitetónica; a vastidão 

das suas alas conventuais com os entalhos tetos de madeira e as enormes tábuas de pinho 

manso dos seus soalhos; a magnificência da Sala do Capitulo; a exuberante talha dourada e 

a rica imaginária da Igreja e da Sacristia; a variada decoração azulejar; a organização 

espacial, a beleza arquitetónica, as cores, os cheiros e os sons da sua Cerca.” (Mata & Dias 

Costa, 2006). 

 

II | 4 Cercas de Mosteiros em Portugal 

 

Os mosteiros eram geralmente bem posicionados, dominavam bons terrenos 

agrícolas onde desde sempre tiveram um papel muito importante “na ocupação do solo, 

colonização e repovoamento”, tornando-se num grande incentivador para a exploração dos 

mesmos (Oliveira, s/d). 

É a partir da idade média que os mosteiros começam a ser ampliados com 

jardins, onde os monges semeavam as plantas para ornamentação dos altares, bem como 

plantas medicinais e aromáticas. Geralmente estes jardins eram rodeados por muros 

(Hortus conclusus) e neles era possível encontrar plantas para uso culinário ou medicinal, 

árvores de fruto e florestais, que se organizavam em formas geométricas e regulares 

(Castel-Branco et al, 2001). 

Segundo Alves de Araújo (1962), estes jardins surgiam de hortas depois de as 

hortaliças e legumes serem desviados para perto dos pomares. Eram sujeitos a especiais 

cudados de ordenamento e cultivo. Os canteiros eram separados por caminhos que 

a b c 
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melhoravam a circulação, plantação e observação destes espaços. Eram principalmente 

locais ou sítios de lazer e deleitação.  

 

Figura 11 - Ordenamento de Cerca na Abadia de São Galo, Suiça (Fonte: Gardenvisit, 2015) | 1 
Horta/Jardim; 2 Claustro; 3 Jardim Medicinal; 4 Eira  

 

Eram as Cercas (Fig. 11) que faziam parte da chamada autossuficiência dos 

mosteiros. Dentro dos seus muros era necessário a existência de água, moinho, horta e 

oficinas. É possível entender a importância que estes locais tinham, merecendo assim um 

tratamento especial. A sua manutenção era executada pela comunidade religiosa; a floresta 

fornecia a lenha, os campos os cereais, as hortas os legumes, as ramadas o vinho, os 

pomares a fruta, tudo isto enriquecia os mosteiros (Coelho Dias, 2010). 

Também era possível observar locais de recriação destinados aos monges, 

como caminhos ladeados por árvores ou arbustos, com água que provinha de minas e 

alimentava tanques, chafarizes e fontes (Fig. 12) (Coelho Dias, 2010). 

 

1 

2 

3 

4 
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Figura 12 - a: Tanque e Fonte de São Bento no MSMT (Fonte: Autor, 2014); b: Caminho ladeado por 
vinhas no MSMT (Fonte: Autor, 2014)  

 

A primeira Cerca deste género terá surgido na cidade de Tomar (Fig. 13), onde a 

evolução das construções ia aumentando, como por exemplo na construção de aquedutos 

cujas águas abasteciam todo o mosteiro (Castel-Branco et al, 2001). 

  

Figura 13 - a: Mosteiro de Tomar (Fonte: IGESPAR, s/d); b: Aqueduto do Mosteiro de Tomar (Fonte: 

Eduardo Lima, s/d) 

 

 

 

a b 

a b 
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Cerca, entre os Monges Beneditinos, designava o espaço que circundava um 

mosteiro; este espaço era envolvido por “muros da cerca ou de clausura”. A cerca que 

delimitava a propriedade do mosteiro estabelecia também uma espécie de barreira entre “o 

interior e o exterior do Mosteiro, entre a Religião e o Mundo, entre o barulho e o silencio 

(…)” (Coelho Dias, 2010). Estes muros eram de alvenaria, adobos ou taipa por onde subiam 

trepadeiras autóctones como por exemplo a hera, madressilva, silvões e até as videiras 

(Alves de Araújo, 1962). 

Segundo Coelho Dias (2010), os mosteiros deviam encontrar-se em locais 

isolados, onde os edifícios que o formavam se resumiam à igreja, claustro, refeitório, sala do 

capítulo, dormitórios e oficinas, onde a estes se associava uma cerca que os protegia. 

A isto se resumia o MSMT e foi assim, embora em ruinas, que chegou até aos 

dias de hoje (Coelho Dias, 2010). 

 

Os monges tinham a necessidade de criar um espaço de lazer onde a 

articulação do seu viver, humano e divino, material e espiritual, se encontrava apenas no 

interior dos muros de clausura (Coelho Dias, 2010). 

Como já foi referido, a cerca funcionava como um jardim fechado (Hortus 

conclusus), que estava associado à ilusão de “o desejado e nunca esquecido paraíso da 

Bíblia”. Nesta altura já é possível perceber o porquê de as ordens religiosas procurarem o 

isolamento e a separação de um mundo cheio de curiosos e olhares indiscretos (Coelho 

Dias, 2010). 

 

É em finais do séc. XVI e XVII que o ordenamento das cercas em Portugal passa 

a ser objetivo de grandes preocupações plásticas, o que se transformou numa verdadeira 

arte. Além da vegetação, começaram a surgir outros motivos de interesse que se integraram 

nestes espaços de forma a aumentar o ser poder atrativo. A decoração dos muros com os 

azulejos, a introdução de fontes, chafarizes e tanques, os bancos em pedra que eram 

distribuídos por vários pontos, as esculturas, os alegretes ou floreiras no coroamento dos 

muros, entre outros (Fig. 14). A inserção de material vegetal como decoração e o início da 

topiária transformaram estas Cercas numa verdadeira Arte Paisagista (Alves de Araújo, 

1962).    
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Figura 14 - a: Tanque no MSMT (Fonte: Autor, 2014); b: Muro revestido a azulejos no MSMT (Fonte: 
Autor, 2014); c: Banco em pedra no MSMT (Fonte: Autor, 2014); d: Floreira em coroamento de muro 

no MSMT (Fonte: Autor, 2014)  

 

Com a extinção das ordens religiosas vão existir grandes modificações nas 

cercas dos mosteiros (Castel-Branco et al, 2001). Muitas delas ficaram ao abandono, outras 

em ruína e a maioria vendida em Hasta-Pública.  

 

 

Os quadros a seguir apresentados resultam na localização de determinadas 

estruturas, em cercas de mosteiros em Portugal. Os mosteiros em questão foram analisados 

através dos seguintes critérios: teriam de ser mosteiros seguidores da Ordem de São Bento 

(Beneditina) e as suas cercas teriam de estar intactas (ou em parte). É referida a data de 

fundação o que não coincide com a data das estruturas assinaladas (que datam séc. XVII e 

XVIII). As estruturas estão relacionadas com a água, escadórios e capelinhas (elementos 

que os monges usavam para pontuar a paisagem agrícola, elementos religiosos e 

alinhamentos estéticos).  

a b 

c d 
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Estão organizados por ordem alfabética à exceção do quadro relativo ao caso de 

estudo, que se encontra em primeiro lugar. São um elemento chave na análise sintetizada 

de mosteiros e respetivas cercas. 

 

Figura 15 - Caracterização do Mosteiro de São Martinho de Tibães; a:Vista aérea do MSMT (Fonte: 
Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Vista geral do MSMT 
(Fonte: Jorge Inácio, 2013); c: Escadório do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

Mosteiro de São Martinho de Tibães 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Mire de Tibães, Braga 

Classificação: IIP 

Pormenor da Cerca: Escadório (c) e Jardim e 

Capelinha de São Bento (1) 

Descrição: O MSMT foi fundado na segunda 

metade do séc. XI e recebeu a Carta de Couto 

no ano de 1110 por D. Henrique e D. Teresa. Ao 

longo da Idade Média tornou-se possuidor de um 

vasto património e é no ano de 1567 que se 

torna na Casa Mãe da Congregação de São 

Bento em Portugal e no Brasil. A partir desta 

data foi reedificado o mosteiro que ainda hoje se 

vê. A igreja deste mosteiro é uma das mais 

belas do país e um dos maiores marcos da arte 

rococó. Nela trabalharam os arquitetos Manuel 

Álvares e André Soares. O MSMT era um centro 

de aprendizagem que difundiu mestres em 

vastas áreas no Norte do país (DGPC, 2014) 

a 

b 

c 

1 
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Figura 16 - Caracterização do Mosteiro de Santo André de Rendufe; a:Vista aérea do mosteiro 
(Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km) b:Vista geral sobre o 
mosteiro (Fonte: DGPC, s/d); c: Vista sobre igreja e aqueduto (Fonte: Panorâmico, s/d)  

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santo André de Rendufe 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Rendufe, Amares, 

Braga 

Classificação: IIP 

Pormenor da Cerca: Aqueduto (c) e Tanque (1)  

Descrição: O Mosteiro de Santo André de 

Rendufe localizado em Amares foi fundando por 

Egas Pais de Penegate durante o condado do 

Conde D. Henrique. Foi extinto em 1401 devido 

à má gestão por parte dos abades 

comendatários, o que se veio a verificar na 

maioria dos Mosteiros (DGPC, 2014). 

 

a 

b 

1 

c 
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Figura 17 - Caracterização do Mosteiro de Salzedas; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o mosteiro 
(Fonte: Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, s/d); c: Aqueduto (Fonte: João Carvalho, 2005) 

 

 

Mosteiro de São Cristóvão de Lafões 

 

 

 

Ordem: Cister 

Localização Geográfica: São Pedro do Sul, 

Viseu 

Classificação: Monumento de Interesse público 

(MIP) 

Pormenor da Cerca: Aqueduto (1 e c) 

Descrição: Durante a época medieval foi um 

mosteiro com rendimentos bastante 

consideráveis, mas no séc. XVI chegou a um 

estado de ruína devido à sua má gestão. A 

reconstrução deste local teve início na segunda 

metade do séc. XVII, mas não chegou a ser 

concluída devido à extinção das ordens 

religiosas em 1834. Era organizado em volta de 

um claustro de dois pisos formado por cinco 

arcos. Foi reconstruido pela terceira vez em 

1704 devido a um Incêndio. Atualmente 

encontra-se na posse de particulares (DGPC, 

2014). 

 

a 

b 

c 

1 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

38 
 

Figura 18 - Caracterização do Mosteiro de Alpendurada; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o mosteiro 
(Fonte: quirohotel, s/d); c: Jardim (Fonte: Vitor Oliveira, 2006) 

 

 

 

 

Mosteiro de São João Baptista de Alpendurada 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Marco de Canavezes, 

Porto 

Classificação: MIP 

Pormenor da Cerca: Jardim e Chafariz (1 e c) 

Descrição: Recebeu em 1123 o Couto por D. 

Teresa, mas a igreja estava sagrada muito 

antes, em 1065, pelo bispo do Porto D. Sisnando 

Viegas. É durante o seculo XVI que o mosteiro é 

alvo de abandono onde todo o seu espólio foi 

enviado para o Convento de S. Bento da Vitória 

no Porto. No século XVII é alvo de várias 

intervenções que o recuperam (DGPC, 2015). 

a 

b 

c 

1 
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Figura 19 - Caracterização do Mosteiro de São João Baptista de Tarouca; a: Vista aérea do mosteiro 
(Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral do 
mosteiro (Fonte: snpcultura, s/d); c: Igreja (Fonte: Flickr, s/d); 

 

 

 

Mosteiro de São João Baptista de Tarouca 

 

 

 

Ordem: Cister 

Localização Geográfica: Tarouca 

Classificação: Monumento Nacional (MN) 

Pormenor da Cerca: Capelinha (1) 

Descrição: Provavelmente foi o primeiro 

mosteiro cisterciense a aparecer em Portugal. 

Foi administrado por abades comendatários e 

em 1494 o Abade Álvaro de Freitas restituiu as 

propriedades do mosteiro conseguindo equilibrar 

a situação económica do local. Em 1834 é 

extinto juntamente com todos os mosteiros 

portugueses (DGLAB, 2014). 

1 

a 

b 

c 
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Figura 20 - Caracterização do Mosteiro de Santa Maria de Arouca; a: Vista aérea do mosteiro (Fonte: 
Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Vista geral do mosteiro e 
cerca (Fonte: DGPC, s/d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

 

 

 

Ordem: Cister  

Localização Geográfica: Arouca, Aveiro 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Capelinhas (1) 

Descrição: Recebeu a Carta de Couto no séc. 

XII o que o tornou num ponto de administração e 

política da região. Foi objeto de obras de 

reconstrução várias vezes ao longo dos anos. É 

em 1886 que este mosteiro é extinto, passando 

todos os seus bens para o público. Era um 

mosteiro feminino. Vem sendo restaurado e 

recuperado em pequenas áreas que visam 

modernizar o Museu de Arte Sacra deste espaço 

(DGPC, 2014). 

b 

1 

a 
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Figura 21 - Caracterização do Mosteiro de Santa Maria de Macieira do Dão; a: Vista aérea do 
mosteiro (Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Vista 

geral do mosteiro (Fonte: Retratos e Recantos, s/d);  

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santa Maria de Macieira do Dão 

 

 

 

Ordem: Cister 

Localização Geográfica: Mangualde, Viseu 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Capelinha (1) 

Descrição: Este Mosteiro é formado por três 

zonas correspondentes a três estilos 

arquitetónicos diferentes. O primeiro mosteiro foi 

fundado por D. Soeiro Tedoniz em data incerta. 

É certo que já se encontrava em pé no ano de 

1173, quando D. Afonso Henriques passou a 

carta de couto de Macieira Dão ao Abade da 

altura. Durante os séculos que se seguiram 

sofreu enumeras alterações ao nível da 

arquitetura, chegando até nós em ruinas. Em 

1834 o mosteiro foi extinto como tantos outros e 

o seu inventário realizado, ficando os seus bens 

dispersos e distribuídos por inúmeros 

proprietários (DGPC, 2014). 

1 

a 

c 
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Figura 22 - Caracterização do Mosteiro de Pombeiro; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o mosteiro 
(Fonte: Município de Felgueiras, s/d); c: Aqueduto (Fonte: Retratos e Recantos, s/d) 

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Felgueiras, Porto 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Aqueduto (1 e c) 

Descrição: O mosteiro de Pombeiro é uma das 

mais antigas instituições monacais do território 

português, estando documentado desde 853. 

Recebe a carta de coito por D. Teresa em 1112, 

onde várias épocas depois é alvo de um projeto 

românico sob o comando dos Beneditinos. Após 

a extinção das ordens religiosas em 1834, só em 

meados do século XX o conjunto foi alvo de um 

projeto de restauro e intervenção arqueológica 

generalizada que permitiu reconhecer as 

principais fases de ocupação do local (DGPC, 

2015). 

a 

b 

c 

1 
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Figura 23 - Caracterização do Mosteiro de Salzedas; a: Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Igreja do Mosteiro de Salzedas 
(Fonte: Rui Sousa, 2012);  

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas 

 

 

 

Ordem: Cister 

Localização Geográfica: Salzedas, Tarouca, 

Viseu 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Jardim e Capelinha (1) e 

Pombal (2)  

Descrição: Foi sujeito a várias obras ao longo 

dos tempos, mas foi nos séculos XVII e XVIII 

que o mosteiro sofreu a maior remodelação, de 

onde resultou a fachada da igreja e os claustros. 

Com a extinção das ordens religiosas parte da 

cerca e do conjunto monástico foi adquirido por 

privados. Todas estas ocorrências permitiram 

que pouquíssimos vestígios da sua construção 

primitiva chegassem até aos dias de hoje 

(DGPC, 2014). 

a 

b 

1 
2 
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Figura 24 - Caracterização do Mosteiro de Cucujães; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o mosteiro 

(Fonte: Wikipédia, s/d) 

 

 

  

 

 

 

 

Mosteiro de São Martinho de Cucujães 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Oliveira de Azeméis, 

Aveiro 

Classificação: Desconhecida 

Pormenor da Cerca: Lago (1) 

Descrição: Foi fundado em finais do século XI, 

integrou na Congregação de São Bento de 

Portugal a 1588. Este mosteiro era um dos mais 

modestos da Congregação, sustentando apenas 

seis ou sete monges. Com a extinção das 

ordens religisas em 1834  os seus bens foram 

incorporados nos Próprios da Fazenda Nacional  

(DGLAB, 2015). 

a 

b 

1 
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 Figura 25 - Caracterização do Mosteiro de Bustelo; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Igreja do mosteiro (Fonte: 
Retratos e Recantos, s/d); c: Cruzeiro (Fonte: Guia da Cidade, s/d) 

 

 

 

 

Mosteiro de São Miguel de Bustelo 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Penafiel, Porto 

Classificação: IIP 

Pormenor da Cerca: Cruzeiro e Capelinha (1 e 

c) 

Descrição: Este mosteiro foi fundado entre os 

séculos X e XI sendo alvo de várias obras ao 

longo do tempo. É no século XVIII que se 

intervem no claustro, portaria, dormitórios e 

outras dependencias conventuais que marcaram 

a arquitetura do mosteiro e que lhe conferiram o 

aspeto que hoje se conhece (DGPC, 2015). 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

1 
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Figura 26 - Caracterização do Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto; a: Vista aérea do 
mosteiro (Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Vista 

geral sobre o Mosteiro (Fonte: Autocaravanista, s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Cabeceiras de Basto, 

Braga 

Classificação: IIP 

Pormenor da Cerca: Mãe Água (1) 

Descrição: A referência mais antiga a este 

mosteiro data inícios do séc. XVII (INFOPÉDIA, 

2014). É no ano de 1131 que D. Afonso 

Henriques lhe concede a carta de couto. A Igreja 

de estilo barroco foi reconstruida em 1690, altura 

em que se construíram as duas torres. O 

Mosteiro foi concluído por volta de 1770 e em 

1834, com a extinção das ordens religiosas, 

vendido em hasta-pública (GDC, 2014)  

a 

1 

b 
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Figura 27 - Caracterização do Mosteiro de São João de Cabanas; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: 
Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o 
mosteiro (Fonte: 4bp blog, s/d); c: Aqueduto (Fonte: Vasco Morais, 2012) 

 

 

 

 

 

Mosteiro de São João de Cabanas 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Afife, Viana do 

Castelo 

Classificação: IIP 

Pormenor da Cerca: Moinho (1) 

Descrição: A fundação deste mosteiro data 564, 

sendo a sua edificação atrribuída a São Martinho 

de Dume. Em 1382 passa a fazer parte da 

Congregação Beneditina onde se tornou uma 

casa de concalescença e repouso de doentes. 

No século XVII que é alvo de várias obras que 

lhe conferiu o aspeto atual. Com a extinção das 

ordens religiosas em 1834, o mosteiro e a 

propriedade circundante é vendida ao General 

Luís Rego; a partir desta altura o mosteiro teve 

vários proprietários. No século XX ficou 

conhecido por ser o local de ferias do poeta 

Pedro Homem de Mello (DGPC, 2014). 

a 

b 

c 

1 
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Figura 28 - Caracterização do Mosteiro de São Salvador de Ganfei; a: Vista aérea do mosteiro 
(Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Vista geral sobre 
a Cerca do Mosteiro de São Salvador de Ganfei (Por Terras de Ganfei, 2010); c e d: Alinhamento e 

Tanque (Fonte: Maria João Dias Costa, s/d)   

 

 

 

                                                           
8
Delegação de poderes concedida pelos papas à monarquia portuguesa, através da qual os monarcas passam a 

ser o patrono e protetor da Igreja, dispondo de obrigações e direitos.  

Mosteiro de São Salvador de Ganfei 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Valença 

Classificação: IPP 

Pormenor da Cerca: Alinhamento e Tanque (1, 

c e d) 

Descrição: Albergou durante vários anos a 

comunidade beneditina sendo que no séc. XVI 

foi padroado
8
 dos Marqueses de Vila Real. Entre 

os séculos XVII e XVIII, este mosteiro foi alvo de 

inúmeras obras que alteraram a sua forma 

original.  

Na cerca onde originalmente funcionava o 

espaço agrícola, foram construídas várias fontes 

e escadarias que definem a divisão dos espaços 

(DGPC, 2014). 

a 

1 

b 

c d 
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Figura 29 - Caracterização do Mosteiro de Paço de Sousa; a:Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Igreja do  mosteiro (Fonte: Rita 
Branco, 2013); c: Claustro (Fonte: Guia da Cidade, s/d) 

 

 

 

 

Mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Penafiel, Porto 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Fonte (1) e Tanque (2) 

Descrição: É sabido que o mosteiro já se 

encontrava na Congregação dos Beneditinos no 

início do séuclo XII. As datas certas das 

campanhas de obras não são conhecidas 

(DGPC, 2015). 

a 

b 

c 

1 

2 
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Figura 30 - Caracterização do Mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades; a: Vista aérea do 
mosteiro (Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Igreja e 

mosteiro (Fonte: Panorâmico, s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Manhente, Barcelos 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Pombal (1) 

Descrição: A sua ruína durante as invasões 

muçulmanas levou a uma completa reconstrução 

românica no ano de 1070, por D. Godinho 

Viegas. No séc. XVI várias obras de 

remodelação começaram a alterar a estrutura no 

antigo mosteiro românico e de toda a cerca 

conventual (DGPC, 2014). 

a 

1 

b 
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Figura 31 - Caracterização do Mosteiro de São Simão da Junqueira; a: Vista aérea do mosteiro 
(Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Igreja e mosteiro 

(Fonte: Panorâmico, s/d); 

 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de São Simão da Junqueira 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Vila do Conde 

Classificação: MIP 

Pormenor da Cerca: Aqueduto 

Descrição: Fundado no séc. X teve declínio 

imediato no início do séc. XVI e extinguindo-se 

em 1770. Com a extinção das ordens religiosas 

neste mosteiro, o edifício foi usado como casa 

particular reconstruida com características 

típicas de solares. O jardim é formal que rodeia 

um grandioso chafariz. 

A cerca interior deste local conserva a estrutura 

primitiva. Os jardins, as alamedas de buxo, o 

bosque de tílias, os tanques, chafarizes, muros e 

aqueduto compõem um espaço harmonioso 

„animado por jogos e contrastes de volumes, luz 

e sombras‟ (DGPC, 2014). 

a 

b 

1 
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Figura 32 - Caracterização do Mosteiro de Santo Tirso; a: Vista aérea do mosteiro (Fonte: Autor, 
Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b: Igreja e mosteiro (Fonte: 

Panorâmico, s/d); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro de Santo Tirso 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Santo Tirso, Porto 

Classificação: MN 

Pormenor da Cerca: Alinhamento com o rio (1), 

Passeio dos frades (2) e Jardim (3) 

Descrição: Fundado por São Frutuoso e 

reconstruido por Martim Gil de Sousa, resta um 

claustro gótico, do tipo cluniense, no qual se 

destaca a arcaria ogival que o percorre, apoiada 

em colunas. O edifício apresenta um estilo 

barroco bracarense, com áreas cobertas em 

painéis de azulejos azuis e amarelos (DGPC, 

2014). 

a 

b 

1 

2 

3 
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Figura 33 - Caracterização do Mosteiro de São Romão do Neiva; a: Vista aérea do mosteiro (Fonte: 
Autor, Adaptado através do Google Earth - Altitude de visualização 1km); b:Vista geral sobre o 
mosteiro (Fonte: Corpo Nacional de Escutas, s/d); c: Vista sobre a ruínas (Fonte: DGPC, 2015) 

 

 

 

 

Mosteiro de São Romão de Neiva 

 

 

 

Ordem: São Bento 

Localização Geográfica: Viana do Castelo 

Classificação: Em vias de classificação 

homologado como IIP 

Pormenor da Cerca: Escadório (1) e Capelinha 

(2) 

Descrição: A fundação deste mosteiro data dos 

séculos X e XI. Depois de estado ruinoso devido 

às incursões árabes, o Conde D. Paio Soares 

manda reedificar toda a sua estrutura, isto por 

volta de 1110. No século XII já pertencia à 

Congregação de São Bento que procedeu à total 

demolição do eficicado românico dando lugar a 

outro mosteiro de feições maneiristas. Do que 

resta do conjunto conventual destaca-se o 

claustro de ordem toscana (DGPC, 2015). 

a 

b 

c 

2 

1 
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Nos mosteiros analisados é possivel observar um padrão de organização 

semelhante onde se distingue o edificio com a igreja e claustros, as áreas agrícolas e 

ornamentais. Todas as cercas tinham uma importante articulalação entre as zonas 

ornamentais e produtivas, onde, por exemplo, zonas ornamentais poderiam servir de remate 

ou divisão entre zonas produtivas e edifício. 

Segundo Castel-Branco et al (2001), as ordens religiosas seguiam caminhos 

próprios no que diz respeito à transformação de áreas florestais e terrenos agrícolas, mas 

para Coelho Dias (2010), todas as cercas, fossem elas de um mosteiro beneditino ou não, 

tinham o mesmo tipo de funcionamento (“Afinal, o que se possa dizer da cerca dum mosteiro 

beneditino, é o que se pode dizer também das cercas de qualquer outro mosteiro de 

monges, cistercienses, cónegos regrantes9, jerónimos10 e mesmo de religiosas, seja em 

alcobaça, Santa Cruz de Coimbra, Costa em Guimarães, Arouca, Lorvão, ou até dum 

convento de frades medicantes.”). 

 

Em anexo é possivel encontrar uma tabela onde estão enumerados mosteiros 

beneditinos que não se encontram nos quadros acima. É apresentado o nome do mosteiro e 

a sua localização. Muitos deles estão em ruínas, outros já não existem. 

 

  

                                                           
9
 Eram clérigos que faziam os seus votos religiosos e de pobreza, viviam em comunidade e seguiam a Regra de Santo 

Agostinho. 
10

 Eram monges que seguiam a Ordem de São Jerónimo, viviam para a solidão e silêncio, oração constante e penitência. 
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CAPÍTULO III 

Caso de Estudo 
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III | 1 Enquadramento e Caracterização do Mosteiro de São Martinho de Tibães  

 

1.1. Enquadramento do MSMT  

 

O meio físico sempre 

foi uma condicionante à ocupação 

humana o que torna essencial o 

conhecimento de algumas 

características físicas e 

edafoclimáticas da área de estudo 

(Fontes, 2005).  

Localizado no Norte de 

Portugal (Fig. 34) na freguesia de 

Mire de Tibães, na região do baixo 

Minho, o MSMT está a 

aproximadamente 6 quilómetros da 

cidade de Braga11, na margem 

esquerda do Rio Cávado. 

 

Iniciando a sua caracterização à 

macro-escala é possível afirmar 

que a unidade de paisagem onde 

se insere o MSMT é Entre o 

Cávado e Ave (Fig. 35). 

Esta unidade envolve 

uma diversidade de situações 

paisagísticas devido ao seu 

desenvolvimento que é feito em 

sentido nascente – poente (desde a 

cidade de Braga até ao mar), norte 

– sul (entre as encostas dos vales 

do Cávado e do Ave), passando 

pelos cabeços que chegam a ultrapassar os 200-300m de altitude e vales bem definidos 

(Cancela d‟Abreu et al, 2004). 

                                                           
11

 A cidade de Braga possui 37 freguesias, uma delas é Mire de Tibães. Esta freguesia é limitada a Norte por Vila Verde e 
Merelim, a Sul por Cabreiros e Semelhe, a Este por Panoias e Parada de Tibães e a Oeste por Padim da Graça. 

Figura 34 - Localização do MSMT no Norte de Portugal 
(Fonte: Luís Fontes, 2005). 

Figura 35 - Unidade de Paisagem em que está inserido o 
MSMT (Fonte: Cancela d‟ Abreu, 2004) | Seta indica a 

localização de Mire de Tibães. 
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Segundo Cancela d‟Abreu et al (2004) nesta unidade é possível observar o 

carácter de paisagem minhota que esta relacionado com:  

Uma forte ocupação humana geralmente em centros urbanos com altitudes inferiores a 

200m; redes viárias bastante densas, com exceção das zonas de maior altitude; 

Um zonamento bem visível ajustado às características biofísicas; parcelas agrícolas e 

prados junto dos vales; os socalcos, as vinhas, os olivais e as matas que cobrem a maioria 

das encostas e nos cabeços os matos e as pastagens; 

Também é possível encontrar um património construído variado desde igrejas, capelas, 

solares, torres, monumentos arqueológicos, arquitetura rural, mosteiros (onde está inserido 

o MSMT), entre outros; 

A cor verde é constante e habitual nesta paisagem, no outono e inverno matizada pelos 

castanhos e cinzentos; a humidade que é elevada devido à vegetação, rios e ribeiros, 

chuvas e nevoeiros que são frequentes ao longo do ano. 

 

Encontra-se a uma altitude de aproximadamente 110m no Monte de S. Gens 

(Fig. 36) (Fontes, 2005). O estudo do declive deste local permitiu estudar a infiltração de 

águas, os processos de erosão bem como a incidência solar.  

 

Figura 36 - Planta e Corte Topográfico com implantação do MSMT (Fonte: Luís Fontes, 2005). 
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É nesta paisagem de relevos acentuados que se distingue a intensa ocupação 

agrícola nos vales, a floresta nas zonas mais altas que envolve as linhas de água e vários 

pontos desarborizados no topo dos montes que se destinam a pastorícia (Fig. 37) (Fontes, 

2005). 

 

Figura 37 - Fotografia aérea da área envolvente ao MSMT, 2014 | Seta indica a localização do Rio 
Cávado; 1 Área da Cerca do MSMT (Fonte: Autor, Adaptado através do Google Earth) 

 

Com exposição a Norte, domina uma ampla paisagem sobre o rio Cávado, que 

segue o seu curso num vale largo e plano. Nas proximidades do MSMT evidenciam-se 

relevos médios recortados por inúmeros ribeiros que afluem ao Cávado (Monte de São 

Filipe) (Fontes, 2005). A orientação deste espaço vai interferir nas condições climáticas e 

nos fatores de conforto que permitem saber qual a quantidade de luz solar que este local 

recebe e qual o grau de humidade tanto do solo como do ar. Também condiciona o uso do 

solo (Fig. 38 e 39).  

1 
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Figura 38 - a: Carta de evolução de usos do solo/organização da Cerca em 1555 (Fonte: Luís Fontes, 

2005. Adaptado pelo Autor em 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Carta de evolução de usos do solo/organização da Cerca em 2014 (Fonte: Maria João 
Dias Costa. Adaptado pelo Autor em 2014) 
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O clima é temperado marítimo, característico da paisagem minhota, com 

temperaturas amenas, épocas de chuva abundante devido às massas de ar húmido vindas 

do Atlântico, que alimentam a rede hidrográfica (Fontes, 2005). O Rio Cávado apresenta-se 

como um elemento significativo desta freguesia devido às suas enumeras potencialidades, o 

que influenciou na escolha do local de implantação para o MSMT. A rede hidrográfica do 

local de estudo é pouco densa, apresenta duas linhas de água temporárias no interior da 

Cerca que originam uma poça na época de mais chuva. 

Quanto ao substrato rochoso, desde Braga até ao rio Cávado os solos são 

formados essencialmente por rochas graníticas, por sedimentos do paleozoico e por 

depósitos de cobertura que ocupam a rede hidrográfica (Fontes, 2005). 

Segundo Fontes (2005), o MSMT ainda hoje marca a separação entre o domínio 

agrícola e florestal. Nos terrenos em cima do mosteiro dominam as áreas florestais 

formadas por pinheiros e eucaliptos. Os solos são pobres devido ao substrato xistento que 

os sustenta, a exposição do mosteiro é fraca pois está virado a norte de onde recebe ventos 

frios e a sombra da encosta do monte de S. Gens, o que consistiu num grande desafio para 

a criação de condições de vida para os monges. Foi necessário adequar os edifícios ao 

relevo, dominar as águas, ter acesso aos recursos florestais, criar solos agrícolas aptos a 

receber culturas, através de aterros e construção de socalcos drenados.  

Junto ao edifico, dominam os campos agrícolas, servidos por infinidade de 

caminhos e carreiros, delimitados por muros, alinhamentos de árvores ou a vinha do 

“enforcado” (Fontes, 2005). 

 

Ao longe é possível observar a frente 

urbana da cidade de Braga, que teve um 

crescimento repentino devido à “complexidade 

da ocupação humana da região”, ainda assim o 

MSMT mantém o seu carácter rural (Fontes, 

2005).  

Esta área tem uma ocupação 

habitacional intensa, dispersa, servida por uma 

enorme rede de comunicações, atraída pelo laço 

rodoviário da cidade de Braga (Fig.40) (Fontes, 

2005). 

 

 

 
Figura 40 - Áreas urbanizadas no início do 
séc. XXI (Fonte: Luís Fontes, 2005) 
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A partir de 1981 é possível observar que a população da freguesia de Mire de 

Tibães baixou até 2001 (Tabela 1). Tal aconteceu porque foi volta desta altura que as 

pessoas começaram a migrar para as cidades, principalmente devido a oportunidades de 

emprego. Em 2011, através das novas estatísticas é possível verificar que a densidade 

populacional deste local está a aumentar. Mire de Tibães já é considerada uma freguesia 

periurbana, onde as atividades rurais e urbanas se misturam. Existindo uma implantação 

dispersa do povoamento urbano em meio rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Análise da População Residente em Mire de Tibães e no Concelho de Braga entre os anos 
de 1981 e 2011 (Fonte: Autor, 2014) 

 

1.2. Caracterização do MSMT 

 

Segundo Coelho Dias (2010), a Cerca (Fig. 41) do MSMT tem cerca de 40 

hectares e é protegida por um muro de 3m de altura. Este muro marca a delimitação da 

propriedade e todo o espaço que envolvia era considerado sagrado. Dentro dele era 

possível encontrar capelas, zonas de devoção, caminhos adornados por buxo ou murta, 

jardins com canteiros ou alegretes geométricos, hortas, campos, pomares, fontes e 

chafarizes. Também servia como defesa de olhares indiscretos, assaltos à fruta e lenha.  

No MSMT era possível encontrar dois tipos de Cerca; a Cerca grande e a Cerca 

pequena. A Cerca pequena envolvia as hortas, pomares, fontes, chafarizes, escadório e 

capelinha de São Bento. Já a Cerca grande surgiu com a ampliação de terreno no Mosteiro 

e também se podia denominar como Cerca da mata (Coelho Dias, 2010). 

Em 2010, a vegetação mais abundante na Cerca eram os Pinheiros e Carvalhos, 

mas a cada passo era possível encontrar algumas espécies climácicas, como Aveleiras, 

Azevinho, Carvalho, Castanheiro, Loureiro, Medronheiro e Sobreiro. Também é possível 

                                                           
12

 Dados do Instituto Nacional de Estatística 

POPULAÇÃO RESIDENTE (Ambos os sexos)12 

ANO 
MIRE DE TIBÃES 

(Freguesia) 

BRAGA 

(Concelho) 

1981 2973 125472 

1991 2425 141256 

2001 2389 164192 

2011 2437 181494 
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encontrar uma grande variedade de plantas, pássaros, insetos, répteis e borboletas, que 

convidam ao conhecimento deste local (Coelho Dias, 2010). 

Em 1569, já o Fr. Maraliano de Araújo dizia: “Tem bons passaes, muitas vinhas, 

grandes devesas de carvalhos, sobreiros e castanheiros, muitos laranjaes dentro da cerca, 

hortos, pumares, e olival, e hum pedival. Tem muitas agoas.” (Coelho Dias, 2010). 

 

Figura 41 - Delimitação da Cerca do MSMT em 2014 (Fonte: Google Earth. Adaptado pelo Autor em 
2014) 

 

A Paisagem do MSMT pode ser definida por dois tipos, a paisagem que envolve 

o mosteiro e a paisagem no interior da sua cerca. A primeira está relacionada com a 

paisagem que está para além dos seus muros, mas que contribui de forma direta com este 

espaço. É possível sentir a cidade de Braga em vários pontos da Cerca, que com as suas 

expansões modernas, corresponde a uma individualidade paisagística bem evidenciada e 

com um crescimento desorganizado que proporciona um grande impacto visual a quem 

percorre o MSMT. Este crescimento do edificado e do sistema viário, causou e causa 

grande dano a recursos naturais e a valores construídos, como o MSMT. A típica paisagem 

que envolve o mosteiro, os campos, os casais agrícolas, as uveiras entre outros, estavam 

bem integrados até serem substituídos por prédios, armazéns e zonas industriais. Este 

impacto vai sendo disfarçado dentro do mosteiro através da vegetação, que em certos 

pontos vai ocultando este erro humano.  



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

64 
 

A paisagem no interior da Cerca é típica do Minho, os campos, as hortas, os 

socalcos, as vinhas, o olival, os pomares, entre outros, vão embelezando e enriquecendo 

este monumento histórico. É possível perceber que o que se encontra para dentro dos 

muros da Cerca é o que antigamente se encontrava para fora dos mesmos. Este local 

abrigava uma comunidade que tinha de usufruir de tudo o que fosse preciso para sobreviver, 

sem ter necessidade de procurar para além dos limites do lugar.  

Ao entrar no MSMT deparámo-nos com uma paisagem cultural, histórica e 

religiosa de grande valor patrimonial. Os seus campos e jardins rodeados por dezenas de 

caminhos, repletos de água, as fontes, os chafarizes e os tanques, o fabuloso escadório 

barroco envolvido por vegetação autóctone, a capelinha de São Bento e o seu jardim que se 

assemelha a um jardim secreto, o lago abrigado por árvores centenárias, são alguns dos 

elementos que revelam o valor deste património. 

Mesmo inserido num meio semiurbano não perdeu o seu carácter rural que tem 

vindo a ser protegido. As cores da vegetação que variam ao longo das estações, desde o 

verde dos campos na Primavera, até aos amarelos e vermelhos das árvores e vinhas no 

Outono. 

O silêncio que se faz ouvir em toda a Cerca, as espécies animais que coabitam 

com os visitantes, a mata onde a vegetação primitiva vai reconquistando o seu lugar, as 

várias minas e a ETAR. Tudo isto transforma o MSMT num espaço único em Portugal.  
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Figura 42 - a, b e c: Biodiversidade no MSMT (Fonte: Arquivo do MSMT, s/d); d: Criaturas das 
Trevas (Fonte: Sandra Sousa, 2014); e, f, g, h e i: Biodiversidade no MSMT (Fonte: Autor, 2014); j: 

Vista sobre a Cerca do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

a b 

c d e 

f g 

h i j 
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Da antiga Cerca do MSMT há uma zona de propriedade privada (a Ouriçosa) e 

outra que se encontra em uso paroquial (o Passal). Estas zonas abrigam áreas de produção 

agrícola (cereais, pomares, vinha, entre outros) (Fig. 43). 

 

Figura 43 - Fotografia aérea do MSMT com delimitação das áreas de uso privado em 2014 | 1 
Ouriçosa; 2 Passal (Fonte: Google Earth. Adaptado pelo Autor em 2014) 

 

Atualmente o MSMT é um Museu Monumento dedicado ao estudo e divulgação 

de todo o património nele presente, seja edificado, natural ou documental As suas 

dinâmicas, permitem entender a vivência dos monges no séc. XVII e XVIII, passando 

também por ser palco de artes preformativas, exposições, oficinas e cursos, entre outros. 

Uma parte dos edifícios conventuais foi recuperada de modo a acolher um Novo Mosteiro 

cuja comunidade residente explora um restaurante e hospedaria aberto a todos.  

 

  

1 

2 
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III | 2 Contextualização histórica da Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães  

 

É no jardim da capelinha de São Bento que surgem as primeiras evidências de 

ocupação humana que rementem para a idade do bronze. Através de escavações 

arqueológicas foi possível observar fossas que serviam para armazenar cereais (Mata et al, 

2006). 

No início do segundo milénio, são os romanos, os suevo-visigodos e os 

beneditinos provenientes de Cluny, que fundam mosteiros entre Douro e Minho com a ajuda 

dos Reis de Leão e Castela. Estes mosteiros foram substituindo os velhos cenóbios, 

impondo a liturgia romana. É neste panorama que a criação do MSMT se integra entre os 

anos de 1070 e 1077 (Mata et al, 2006).  

O clero, através da fundação destes mosteiros controlou os costumes, organizou 

a sociedade e a atividade económica. Estas raízes mantêm-se até à fundação do condado 

Portucalense (Lindeza et al, 2006). 

Durante a época medieval, no ano de 1110 os condes D. Henrique e D. Teresa 

doam terras a Tibães e outorgam-lhe a Carta de Couto, mais tarde D. Afonso Henriques 

concede-lhe os coutos de Donim. Desta forma o mosteiro reúne as condições necessárias 

para se tornar no mais importante da região Norte de Portugal (Mata et al, 2006). Segundo 

Lindeza et al (2006) é através da reforma das ordens monásticas que o MSMT ascende a 

casa-mãe da nova Congregação de Monges Negros do Reino de Portugal, transformando-

se num importante centro de poder e polo cultural.  

Ergue-se assim um mosteiro com grande poder em Portugal, onde a sua 

congregação cria o próprio brasão (Fig. 44) com os elementos heráldicos: leão, castelo, 

água, sol, mitra e báculo. Os dois primeiros elementos são alusivos ao reino de Leão e 

Castela, que acolheu a ordem beneditina na península ibérica; a água está relacionada com 

a expansão da ordem beneditina para o brasil (“passagem do mar”); o sol está relacionado 

com a luz do evangelho; a mitra representa o poder do Abade Geral de Tibães e o báculo 

representa a autoridade deste para com os monges (Mata et al, 2006). 

 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

68 
 

     

Figura 44 - a, b e c: Brasões de Armas Beneditinos (Fonte: José Carlos Gonçalves Peixoto, 2009) 

 

Durante os séculos XVII e XVIII o antigo edificado românico-gótico dá origem a 

um dos mais ricos e belos conjuntos monásticos barrocos, tornando-se num centro 

divulgador de culturas, estéticas e arte portuguesa (Mata et al, 2006). Segundo Coelho Dias 

(s/d) não existiu ordem religiosa entre Douro e Minho que mais tenha contribuído para a 

barroquização do gosto e da arte que a Ordem de S. Bento. 

O MSMT é oficialmente extinto a 28 de Maio de 1834, de uma forma rápida 

podendo deduzir-se que era urgente suprimir o mosteiro para que os monges não tivessem 

tempo de reentrarem em Tibães. Na altura era importante aniquilar este mosteiro pois era a 

casa-mãe de uma das mais importantes e influentes congregações religiosas no país, que 

se tornou algo pertencente ao “velho mundo” e que resistia com fervor às mudanças que 

iam ocorrendo (Mata & Oliveira, 2004)  

Com a extinção das ordens religiosas, o MSMT deixa de funcionar e todos os 

seus bens inventariados e vendidos em hasta-pública. O edifício conventual é adquirido por 

António Moura Monteiro no ano de 1864 e a Cerca por José António da Silva Reis no ano de 

1838, mas no final do século XIX já todo o conjunto pertencia ao Comendador José António 

Vieira Marques, o qual a sua família possuiu até aos anos 80 do século XX (Mata et al, 2006 

e Lindeza et al, 2006).  

É durante a época em que o Mosteiro pertencia a privados que se inicia a II 

Guerra Mundial, nesta altura a Cerca foi usada para a exploração de Volfrâmio. Mais tarde 

todo o conjunto é classificado como Imóvel de Interesse Público.   

Existe um levantamento efetuado pelo Arquiteto Paisagista Ilídio Alves de 

Araújo, realizado no âmbito do seu estudo desenvolvido e publicado na obra Arte Paisagista 

e Arte dos Jardins em Portugal. Ilídio Alves de Araújo descreveu vários espaços do MSMT à 

a b c 
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medida que percorria os caminhos que na altura existiam. O levantamento em questão (Fig. 

45) foi efetuado por volta de 1955, altura em que decorriam obras na igreja, sacristia e 

claustro do cemitério.  

 

Figura 45 - Levantamento do MSMT realizado pelo Arquiteto Paisagista Ilídio Alves de Araújo (Fonte: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2003)  

Através da compra do MSMT por privados, a última descendente do 

Comendador José António Vieira Marques, Maria Amália Marques, deixa em testamento 

todo o conjunto aos 11 filhos da sua Governanta, mas que por dificuldades económicas não 

conseguiram manter a integridade do mesmo. 

Nos finais dos anos 80 do séc. XX começam a surgir várias notícias sobre o 

estado de ruína deste local. Em 1986 o Mosteiro e a sua Cerca são adquiridos pelo estado 

dando-se início a um projeto de recuperação, restauro e reabilitação que permitiu o seu 

reuso. 
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Figura 46 - a e b: Antigos convívios no Jardim da Capelinha de São Bento (Arquivo do MSMT, s/d 
(Fotografias originais pertencentes à fototeca do museu Nogueira da Silva da Universidade do 
Minho)) 

Com os estudos efetuados é possível realizar a contextualização histórica de 

várias zonas do MSMT, que mais à frente serão abordadas neste trabalho, no tema de 

Intervenção espacial/social/cultural. 

 

Terreiro do MSMT 

É em 1654 que se chegava ao Terreiro (Fig. 

47) através do caminho que vinha do rio e subia a 

encosta do monte de São Gens (monte de São Filipe). 

Este percurso era realizado através de carvalhos e 

sobreiros onde era possível “passar por uma formosa 

porta de arco e no cimo dela o bem aventurado São 

Bento”. Em finais do século XVII o terreiro recebe a 

escadaria e o átrio junto à igreja, tornando-o mais 

amplo. Foi também montado um cruzeiro e uma fonte (Mata et al, 2006).  

 

Jardim de São João e Passadiço 

Entre 1731 e 1734 é construído o Passadiço 

(Fig. 48) (designado também por varanda), com uma 

fonte do centro decorada com a imagem de um cordeiro 

em pedra lavrada e alegretes nas laterais que servem 

de costas aos bancos (Mata et al, 2006). É possível 

observar a abóboda de tijolo coberta com pedra de 

esquadria que dá forma ao Passadiço.  

a b 

Figura 47 - Terreiro (Fonte: Autor, 
2014) 

Figura 48 - Passadiço (Fonte: Autor, 
2014) 
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Foi construído de maneira a dividir o 

terreiro das adegas do da portaria (jardim de São 

João) para afastar os olhares dos hóspedes da zona 

de serviço (terreiro das adegas). A parede virada para 

o terreiro da portaria foi decorada com um nicho em 

pedra lavrada onde é possível observar a imagem de 

São João Baptista, já a parede virada para a zona de 

serviço (terreiro das adegas) apresenta um conjunto 

de 8 arcos (Fig.49).  

 

Jardim de Jericó 

Construído no século XVII, este jardim (Fig. 

50) é parte integrante dos Aposentos do Abade Geral. 

Revestido com azulejos seiscentistas que foram 

retirados da igreja durante a remodelação rococó. O 

jardim tem um chafariz em granito que era alimentado 

pela mina da Cabrita. A escadaria e o pátio em pedra 

dão acesso aos aposentos do Abade Geral. Este 

espaço era o jardim privado do Abade e tinha uso 

exclusivamente pessoal com ligação ao Claustro do 

Cemitério. Tinha canteiros de buxo e murta, e possivelmente um viveiro de pássaros. 

Durante os séculos XIX e XX fazia parte da residência do pároco de Tibães e era utilizado 

como cortelho com porcos, galinhas, coelhos e patos (Dias Costa, 2014).  

 

Jardim do Claustro do Cemitério 

Foi construído (Fig. 51) em arcaria toscana 

na primeira metade do século XVII, revestido em 

azulejo, com um chafariz no centro e onze canteiros 

(Mata et al, 2006).  

Entre 1725 e 1731 volta a ser reformado 

com pedra, armação nos telhados, forro e solho. É 

nesta altura que recebe as 16 portas e as grades de 

ferro nas sacadas e no piso superior novo 

revestimento de azulejo com padrões barrocos. Em 

1755 é construído um novo chafariz adornado com carrancas, que ainda hoje se encontra 

no local (Mata et al, 2006).  

Figura 49 - Terreiro das Adegas 
2014 (Fonte: Autor) 

Figura 50 - Jardim de Jericó (Fonte: 
Autor, 2014) 

Figura 51 - Claustro do Cemitério 
(Fonte: Autor, 2014) 
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Pátio do Galo e Fonte de São Bento 

O Pátio do Galo (Fig. 52) foi construído 

entre 1716 e 1719 e tinha o propósito de varanda, 

mais tarde, em 1727 foi remodelado “quando se fez de 

novo a fonte dourada e pintada”. Entre 1801 e 1804 foi 

transformado numa saída para a cerca (Mata et al, 

2006). 

“Saindo da sala do capítulo para a Cerca, 

dá-se logo em uma varanda cujos parapeitos são 

constituídos por alegretes de cantaria com assentos 

encostados, elevando-se acima deles, em frente à 

porta, uma formosa fonte com um nicho, (e neste uma 

imagem de São Pedro), caindo a água em uma 

concha em forma de lavado.” (Alves de Araújo, 1962) 

A comunidade beneditina considerava a 

Cerca um local de oração, recreação e inspiração que 

se aproximava ao Paraíso da Bíblia. Os monges 

estudiosos e conhecedores das correntes artísticas na 

Europa deram início em 1725 à execução de um 

programa de linguagem barroca e constrói-se um caminho que separava as hortas dos 

pomares, pontuado com duas fontes em granito. A Fonte de São Bento (Fig. 53) a poente, e 

a Fonte de São Beda a nascente (Dias Costa, 2014).  

 

Escadório e Jardim da Capelinha de São Bento 

Entre 1553 e 1565, “achou o 

Reverendíssimo Comendatário Frei Bernardo da Cruz, 

sítio para a devoção a que mandou fazer uma Capela 

onde colocou uma Imagem de Nosso Padre São 

Bento, querendo desafogarem ali os monges os 

sentidos exteriores do trabalho do coro e atos penosos 

da comunidade.” (Mata et al, 2006). 

O local onde foi erguida a Capelinha de 

São Bento (Fig. 54) encontrava-se na Cerca, a Sul do 

edifício (Mata et al, 2006).  

É o Frei Paulo de Assunção que projeta o escadório (Fig. 55) entre 1725 e 1727, 

dando nova vida a este local. É feito um jardim com um chafariz no centro, canteiros de 

Figura 52 - Pátio do Galo (Fonte: 
Autor, 2014) 

Figura 53 - Fonte de São Bento 
(Fonte: Autor, 2014) 

Figura 54 - Jardim da Capelinha de 

São Bento (Fonte: Autor, 2014) 
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“murta ornados com varias arvores, umas em forma de globos, 

e outras em figura de pirâmides”. O tanque com o brasão da 

Congregação Beneditina é também construído nesta altura e as 

suas águas alimentavam as sete fontes do escadório (Mata et 

al, 2006). 

“A escadaria é formada por sete patins em rampa, 

separados uns dos outros por lanços de seis degraus. Estes 

degraus não são contínuos a toda a largura porque uma fonte 

colocada no meio de cada lanço, os divide em dois lanços 

paralelos. As fontes são todas diferentes e a água passa de 

umas a outras canalizada sob o lajeado dos patins.” (Alves de 

Araújo, 1962) 

 

As tabelas a seguir apresentadas estão relacionadas com a evolução histórica 

do MSMT, bem como acontecimentos históricos que poderiam ter contribuído de forma 

direta ou indireta para este espaço.  

Os acontecimentos históricos apresentados foram divididos em três parâmetros de 

classificação:  

- Marcos Históricos: Nesta coluna é possível analisar os acontecimentos históricos de uma 

forma global. Estão inseridos dados relacionados com o MSMT, bem como outras datas 

consideradas importantes para este estudo; 

- Distribuição da Água: Neste parâmetro é possível analisar a distribuição da água no 

MSMT, desde minas, fontes, chafarizes, aquedutos, entre outros; 

- Trabalhos na Cerca: Nesta coluna é possível analisar alguns dos trabalhos realizados na 

Cerca do MSMT, desde plantações, podas, construção de muros, entre outros. 

 

Legenda das tabelas: 

                - Séculos                                            - Privados e Paróquia 

                - Datas                                               - Estado Português e Paróquia 

                - Idade do Bronze 

                - Paisagem Monástica 

                - Ordens Religiosas 

                - Hasta Pública   

Figura 55 - Escadório (Fonte: 
Autor, 2014) 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

 A
.C

. 

2000 
 
 
 
 
 
 
800 

II
D

A
D

E
 D

O
 

B
R

O
N

Z
E

 

 
 
- Evidências de 
ocupação humana no 
Jardim da Capelinha de 
São Bento no MSMT. 

 
 
 

Sem Registos 

 
 
 

Sem Registos 

S
é

c
. 
X

I 

 
1001 
 
 
 
1077 
 
 
 
 
1100 
 

P
A

IS
A

G
E

M
 M

O
N

Á
S

T
IC

A
 

 
 
 
 
 
- Primeira referência 
conhecida da existência 
do mosteiro de São 
Martinho de Tibães. 

 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 

Sem Registos 

S
é

c
. 
X

II
 

1101 
 
1110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200 

 
 
- As terras adjacentes 
ao MT são doadas pelo 
Conde D. Henrique e D. 
Teresa 
- Outorga da Carta de 
Couto 
 
 
 
- Conclusão da 
construção da igreja 
românica do MSMT. 
 
 
 
 
 
 
- Reino de Portugal 
 
 
- É concedido o Couto 
de Donim por D. Afonso 
Henriques e o Titulo de 
Reverendíssimo ao 
Abade de Tibães. 
- D. Afonso Henriques 
concebe o Couto aos 
domínios Tibanienses 
de Vila Mendo e Estela. 
 

 
 
 
- Com a carta de couto, 
metade do rio Cávado 
era explorado pelo 
MSMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

Tabela 2 – Cronologia MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

75 
 

   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

II
I 

1201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1300 

P
A

IS
A

G
E

M
 M

O
N

Á
S

T
IC

A
 

 
 
 
- Segundo as 
Inquirições de D. Afonso 
II, o MT possuía, na 
área do Couto de Braga, 
95 casais. (Casal – 
Unidade de 
Ordenamento do Couto) 
 

 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

S
é

c
. 
X

IV
 

1301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1400 

 
 
- Peste Negra. 

 
 
 
- Diz-se que nesta altura 
o MSMT era o Mosteiro 
mais rico na Área do 
Couto de Braga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

S
é

c
. 
X

V
 

1401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1489 
 
 
 
 
 
 
1500 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O Cardeal D. Jorge da 
Costa é nomeado 
Comendatário do 
MSMT, dando fim ao 
tempo dos Abades 
Perpétuos

13
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

Tabela 3 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Ilustração representativa da Peste Negra 
(Fonte: Wikimedia, s/d) 

                                                           
13

 Os Abades perpétuos tinham de proferir os Votos Perpétuos que estavam relacionados com o período de consagração 
religiosa que se iniciava com a celebração da Profissão destes Votos e se estendia até ao final da vida. Tinham de viver 
plenamente a consagração religiosa. Só quando morriam é que havia nova eleição para a escolha de novo Abade. 

a 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
I 

1501 
 
 
 
1550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1553 
 
 
 
1555 
 
 
 
 
 
1565 
 
 
 
 
 
 
 
1567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1569 
 
1600 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
 
 
- O Governo do Abade 
Comendatário Frei 
António de Sá 
encontrou o MSMT 
arruinado e sem 
condições de acolher 
monges. É nesta altura 
que reconstrói o 
Mosteiro conservando a 
igreja. 
 
- Início da Construção 
de uma Capelinha no 
cimo da Cerca. 
 
- Fim da Construção da 
Capelinha. 
 
 
 
 
- Morre o último Abade 
Comendatário, D. 
Bernardo da Cruz. Este 
acontecimento vai 
motivar a 
implementação da 
reforma beneditina. 
 
- Mosteiro de Tibães 
escolhido para Casa 
Mãe da Congregação 
Beneditina. [“(…) caza 
de Tibães, por Cabeça 
de congregação.(…)”] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Frei Pedro de Chaves 
é nomeado D. Abade de 
Tibães.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

Tabela 4 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014) 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II

 

1601 
 
 
1614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1635 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
 
- Inicia-se a 
Reconstrução do 
MSMT. Esta 
reconstrução começa 
pelo claustro do 
refeitório, seguindo da 
construção do noviciado 
e cozinha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O Abade Geral, Frei 
Leão de São Tomás dá 
início à construção da 
nova igreja. 

 
 
- Reformas no Claustro 
do Cemitério pela 
segunda vez 
 
 
 
 

 
 
 
- Encaminhamento de 
águas das minas 
exteriores para o MSMT 
através de aquedutos e 
canos.  

 
- Foram encaminhadas 
aguas exteriores, para o 
MT, para unir lameiras e 
rega de campos. 
 
- Concertou-se e 
mudou-se a fonte das 
Aveleiras. Foram 
acrescentados os 
assentos com 
espaldares de pedra 
lavrada e uma escada 
de pedra. 
 
 
- Conduz-se a água da 
mina da Cabrita para o 
interior da Cerca do MT. 
Água encaminhada para 
fonte na horta. 
 
 
 
 
 
 
- Acabou-se a fonte da 
Horta; 
- Acabou-se o Chafariz 
do Claustro do 
Cemitério com 
encaminhamento das 
águas para o tanque da 
portaria e velha 
sacristia. 

 
 
 
- Foram plantadas 
Oliveiras; 
- Obras nos muros da 
cerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Foram plantados 800 
pés de carvalhos e 
castanheiros 
 
 
- Foram colocadas 
colunas de pedra nas 
hortas;  
- Reduziu-se a terra 
dos muros; 
- Foram plantados 130 
alqueires de centeio, 
trigo e cevada 
 
 
- Plantou-se a vinha 
de S. Bento com 
socalcos em redor; 
Reformaram-se as 
vinhas de cultura;  
- Plantou-se oliveiras 
em redor do campo 
das Ouriçosas, Eira 
Velha e Eira Nova. 
 
 
- Foram plantadas fora 
e em redor da Cerca 
mais de 1000 árvores; 
- Reformaram-se 
todas as vinhas; 
- Plantaram-se 
Castanheiros, 
carvalhos e sobreiros. 
 

Tabela 5 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Aqueduto (Fonte: Clube Ambiente, s/d); 
b: Frei Leão de São Tomás (Fonte: António Fernando S. Barbosa Sottomayor, 1931 (Arquivo 

MSMT)); 

 
 

a 

b 

http://clubambiente.no.sapo.pt/formacao/tibaesf/tibaes/caleirosc50.jpg
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1680 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
- Lajeou-se o Claustro 
do Cemitério e fizeram-
se 11 canteiros para 
flores. 
 
 
 
- Terminaram as obras 
na igreja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Iniciam-se o programa 
decorativo da igreja do 
MSMT. (Trabalhos 
desenvolvidos durante 
os séculos XVII, XVIII e 
XIX) 
-Terminaram o cadeiral 
do Coro da Igreja 

 
 
- Constrói-se o átrio do 
pórtico da Igreja e 
escadaria. 
- Arranque de obras que 
expande o edificado 
para norte, oeste e sul. 
- Constrói-se uma nova 
sacristia para a qual 
foram feitas as imagens 
das 7 virtudes

14
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 
 
 

 
- Plantaram-se 436 
vides, 140 
castanheiros, 114 
oliveiras, 360 
carvalhos, 342 uveiros 
- Fez-se um pomar na 
Eira e outro na Horta 
 
- Plantaram-se 332 
vides 
- Plantaram-se entre 
560 pés de sobreiros, 
castanheiros carvalhos 
e oliveiras 
 
- Foram realizados 
excertos nas árvores 
dos pomares 
 
- Plantaram-se dentro 
e fora da cerca, 70 
castanheiros, 510 
oliveiras, 830 
carvalhos, 400 
sobreiros 
 
- Reformaram-se 
todos os muros da 
cerca 
 
 
- Desflorestaram-se 
locais da mata para 
zonas de cultivo; 
- Plantaram-se 485 
sobreiros, 406 
carvalhos, 50 oliveiras, 
570 castanheiros; 
- Reformaram-se as 
vinhas  
 
 
 
- Plantaram-se 985 
castanheiros, 541 
sobreiros e 75 
oliveiras 
 

Tabela 6 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); b: Cadeiral do Coro (Fonte: Autor, 2014) 

 

 

                                                           
14

 Caridade, Esperança, Fé, Temperança, Fortaleza, Justiça, Prudência   

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II

 

 
1689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
- Construído o 
Dormitório da Galeria 
dos Gerais 

 
 
 
- Construída a Portaria 
dos Carros. 

 
 
 
 
- Construída a Livraria e 
a Sala do Capítulo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Consertou-se a fonte 
das Aveleiras; 
- Compraram-se 
“canudos” de bronze 
para as fontes das 
Aveleiras, Cabrita e dos 
Tornos. 
 

- Construiu-se um 
alpendre na Horta 
 
 
 
 
 
 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

1701 
 
 
1704 

 
 
 
- Alarga-se o Terreiro do 
Mosteiro. 
- Instala-se uma fonte e 
levanta-se um cruzeiro 
(que será substituído 
pelo atual no inicio do 
séc. XIX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acaba-se a fonte no 
Terreiro 

- Fez-se um muro a 
rodear o pomar novo; 
- Fez-se um muro para 
divisão do Campo da 
Eira. 
 

Tabela 7 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte_ Autor, 2014); a: Galeria dos Gerais (Fonte: Arquivo 
MSMT, s/d); b: Portaria dos carros (Fonte: Autor, 2014); c: Sala do Capitulo (Fonte: Autor, 2014); d: 

Pormenor da Porta da Livraria (Fonte: Autor, 2014) 

 

a 

b 

c 

d 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

 
 
1716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
- Constrói-se a Varanda 
que viria a ser o Pátio 
do Galo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Constrói-se de novo o 
claustro do cemitério; 
- Reconstrução da 
Capelinha de S. Bento e 
construção do retábulo 
e azulejos Joanino; 
- Construção do Jardim 
da Capelinha. 

 

 
 
- Transporte da água da 
mina da Cabrita através 
de canos e arcos de 
pedra 
 
 
- Reformam-se todos os 
aquedutos da mina da 
Cabrita com alcatruzes 
de barro 
 
 
 
 
 
 
 
- Abrem-se mais minhas 
e aumenta-se o caudal 
da mina da Cabrita 
- Constroem-se as 
fontes de S. Bento e S. 
Beda 
- Compra de mais de 
100 alcatruzes de barro 
para encaminhar a água 
da nascente até à 
Capela de S. Bento. 
- Fez-se uma fonte para 
os peregrinos beber. 
- Reforma das pinturas 
das fontes da horta;  
- Construiu-se o novo 
artefacto da fonte na 
varanda do Galo; 
- Construiu-se a fonte 
de S. Bento no lugar 
dos Tornos; 
- Construiu-se a fonte 
de S. Beda. 

 
 

 
 
- Plantaram-se 500 
sobreiros, 100 
castanheiros, e vides. 
 
 
 
- Construiu-se uma 
escada de pedra junto 
à porta da Cerca 
(possivelmente na 
“varanda da porta do 
Capitulo Geral”). 
 
 
 
 
 
- Deu-se nova forma 
ao Monte de S. Bento. 
Arvores agrestes 
substituídas por 
pomar; 
- Retirara-se pedras 
do terreno da Horta 
com força de picos e 
alavancas; 
- Inicia-se a 
intervenção no monte 
de S. Bento (abrindo 
caminhos, construindo 
muros, plantando 
pomares). 

 

Tabela 8 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Jardim da Capelinha de São Bento 
(Fonte: Moraime, 2013); b: Fonte de São Beda (Fonte: Arcelino de Azevedo, s/d (Arquivo MSMT)). 

 

a 

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

 
 
1731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1737 
 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
- Divide-se o terreiro da 
Portaria com o 
passadiço e constrói-se 
o Jardim de S. João. 

 
 
- Finalização da 
construção do 
Escadório 

 
 
- Encerradas as arcadas 
Laterais da fachada da 
Igreja e construção dos 
óculos barrocos 
ovalados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desmonta-se o 
retábulo maneirista, 
substituindo-se pelo 
estilo joanino na Capela 
do Descendimento. 
 

 
 
- Mudou-se o aqueduto 
que vinha da Fonte das 
Aveleiras para os 
Chafarizes dos 
Claustros; 
- Compraram-se tintas, 
óleo, graxas, entre 
outras, para as figuras 
que se fizeram para as 
fontes; 
- Mudou-se a fonte do 
Venerável Beda, para o 
canto da Horta; 
- Constrói-se o chafariz 
do início do Escadório 
- Constrói-se a Fonte do 
Anho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Rebocou-se a parede 
que rodeia a horta e o 
novo pomar; 
- Compraram-se e 
plantaram-se 96 
castanheiros e 150 
sobreiros 
 

Tabela 9 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Jardim de São João (Fonte: Autor, 
2014); b: Chafariz do início do Escadório (Fonte: Autor, 2014); c: Fonte do Anho (Fonte: Autor, 2014); 
d: Escadório (Fonte: Autor, 2014);  

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

 
1743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1752 
 
1755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inicia-se a 
remodelação da Igreja e 
Sacristia, com o estilo 
neo-clássico e rococó;  
- Construção do Jardim 
de Jericó. 

 
 

 
- Abriram-se várias 
minas de água com 
grande utilidade; 
- Pintaram-se todas as 
fontes 
 
- A água que vem até ao 
jardim de S. Bento 
nasce na mina da 
Cabrita; 
- A água para o 
engenho do azeite, vem 
nas fontes do Negro e 
das Aveleiras, do Anjo e 
da Enfermaria. 
 
 
- Construção de um 
tanque fora da Porta do 
Carro; 
- Reformara-se, 
olearam-se e 
pintaram.se as figuras 
da fonte da horta; 
- Construção dos 
Chafarizes do Claustro 
do Cemitério 
 

 
 
- Reformara-se todos os 
muros da cerca e 
conduziram-se as águas 
por aquedutos;  
 
 
 
 
- Continuam as obras de 
encanamento de água; 
- Construção do 
aqueduto adossado ao 
muro que traz água para 
o Jardim de S. Bento 
 

 
- Pintaram-se todas as 
fontes e reformulou-se 
a Capelinha de S. 
Bento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reformularam-se as 
pinturas das fontes da 
horta; Caiaram-se e 
reformularam-se as 
paredes das ruas e 
passeios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fez-se um pomar 
novo, rodeado com um 
muro desde a porta da 
Ouriçosa até ao 
cunhal do dormitório;  
 
- Tapou-se o pomar 
das hospedarias com 
um muro desde a 
fonte do Galo até à 
estrada. 
 

Tabela 10 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Jardim de Jericó (Fonte: Autor, 2014); 
b: Chafariz do Claustro do Cemitério (Fonte: Autor, 2014) 

 

a 

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

 
1776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1780 
 
 
 
 
 
 
 
1783 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1786 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
- Fizeram-se obras no 
noviciado e coristado e 
nos dormitórios; 
- Refizeram-se ramadas 
velhas, reformaram-se 
todos os acessos para 
as hortas; 
 
 
 
- É construído um 
dormitório de dois 
andares na ala nascente 
do terreiro de S. João. 
- Remodelação dos 
Aposentos do Abade 
Geral. 
 
- Reedificada a Sala do 
Capítulo Geral; 
- Remodelada a Livraria; 
- Remodelado o Altar da 
Capelinha dos 
Aposentos do Abade 
Geral; 
- Construção de um 
pátio de pedra junto à 
Capelinha dos 
Aposentos do Abade 
Geral 

 

 
 
 
- Reformulou-se o 
Jardim de Jericó.  

 
- Remodelou-se a fonte 
das Aveleiras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Puseram-se canos de 
chumbo para que a 
água viesse com mais 
limpeza e segurança.  
 

- Fez-se uma casa 
térrea na horta para 
guardar madeira e 
ferramenta; 
- Fizeram-se 3 
ramadas que estão 
nos cantos do Jardim 
de S. Bento; 
- Pela parte de baixo 
da fonte das aveleiras 
plantou-se uma rua de 
nogueiras. 
 
- Plantaram-se 435 
vides, 97 castanheiros, 
116 carvalhos, 132 
sobreiros e 112 
oliveiras; 
- Fizeram-se excertos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Altar da Capelinha dos Aposentos do 
Abade Geral (Fonte: Autor, 2014); b: Pátio dos Aposentos do Abade Geral (Fonte: Autor, 2014) 

 

a 

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

V
II
I 

 
 
 
 
 
 
1795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1797 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800 O

R
D

E
N

S
 R

E
L

IG
IO

S
A

S
 

 
 
 
 
 
 
- Constrói-se o lago no 
sítio das Aveleiras, em 
cantaria com uma 
cascata e bancos 
laterais. 

 
 
 
- Fez-se a Botica numa 
parte da Barbearia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Devido à falta de água 
para o engenho da 
serra. Fez-se um grande 
lago no sítio das 
Aveleiras. Era em 
cantaria para evitar a 
entrada de enxurros e 
terras superiores. A 
cascata tinha dois 
obeliscos dos lados e 
uma figura em que se 
trabalhava. Os 5 bancos 
laterais servem de 
ornamentação; 
- Encanou-se em 
alcatruzes de barro a 
água da mina junto ao 
Muro da Calçada; 
- Fez-se o engenho do 
Pão e do Azeite 

- Plantaram-se 2 
quarteirões de vinha 
desde a fonte do muro 
da calçada até à fonte 
do Galo; 
 
- Junto à Capela de S. 
Bento foi desmatado 
um terreno para 
plantação de 
macieiras e pereiras; 
- Plantaram-se 115 
árvores de espinho, 
117 sobreiros, 75 
carvalhos e 100 
castanheiros 

S
é

c
. 
X

IX
 

1801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1804 

- Transformaram a 
varanda do Galo em 
saída para a Cerca. 

 
 
- Desmontasse o 
cruzeiro do Terreiro por 
se encontrar em ruina; 
constrói-se outro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abriram-se novamente 
duas minas, que foram 
unidas à antiga mina do 
MT para regar os 
Passais; 
- Compra das grades de 
ferro para a escada da 
fonte do Galo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fizeram-se enxertos 
de pereiras, vides, 
macieiras e 
ameixeiras. 
  
 

Tabela 12 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Lago (Fonte: Autor, 2013); c: Escadas 

do Pátio do Galo (Fonte: Autor, 2014);  

 

 

a 

c 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

IX
 

 
1813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1822 
 
 
 
 
 
 
1833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
R

D
E

N
S

 R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

 
- Reformulou-se a 
cozinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pagou-se o modelo de 
Barro para a figura de 
Neptuno para a cascata 
do Lago. 
 
 
 
- Decreto de Lei que 
encerra o MSMT. 
 
- Vendidos bens do 
MSMT. 
- A igreja e os 
Aposentos do Abade 
Geral são usados pela 
paróquia de Tibães. 
 
 
- Cerca comprada por 
José António da Silva 
Reis.  
 
 
 
 
 
 
- Início da ruína dos 
edifícios conventuais 
que viria a acentuar-se 
nos anos 70 deste 
século.  
 

 
- Limpara-se os canos 
de todas as minas e 
betumaram-se todos os 
tanques; 
- Abriu.se novo 
aqueduto para receber 
as águas que descem 
do Engenho de Serra; 
- Compra de cano de 
chumbo para o tanque 
da portaria; e canudos 
de latão para a fonte de 
S. Beda, Chafariz do 
Claustro e Fonte de S. 
Bento 
 
- Compra de cápias de 
lousa para encanar a 
água por baixo da rua 
que se encontra por 
cima do lago; 
- Compra de torneira de 
bronze para a fontinha 
da vinha. 
 
 

 
- Abriu-se um novo 
caminho em direção à 
Porta do Anjo, ladeada 
de castanheiros.  
 
- Plantaram-se na 
Cerca, Quintas e 
Baldios, Oliveiras, 
laranjeiras, macieiras, 
castanheiros, pereiras, 
carvalhos, sobreiros e 
várias árvores de fruto.  
  
 

H
A

S
T

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 

Tabela 13 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor; 2014); a: Cozinha (Fonte: Arquivo MSMT, s/d) 

a 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

86 
 

   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

IX
 

 
1864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 

H
A

S
T

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 

 
- Incêndio provoca 
destruição do claustro 
do refeitório e parte do 
claustro do cemitério 

 
 
 
- Finais do Séc. XIX, 
Cerca e Edifício já 
pertenciam à família do 
Comendador Marques.  
 

 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

P
R

IV
A

D
O

S
 E

 P
A

R
Ó

Q
U

IA
 

  

S
é

c
. 
X

X
 

1901 
 
1910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914 
 
 
 
1918 
 
 
 
1939 
 
 
 
 
 
1944  

 
 
- Cruzeiro é classificado 
como Monumento 
Nacional. 

 
 
 
- Início da I Guerra 
Mundial 
 
 
- Fim da I Guerra 
Mundial 
 
 
- Início da II Guerra 
Mundial 
- Exploração de 
Volfrâmio da Cerca do 
MSMT 
 
- “Decreto- lei 33587 de 
27/03/1944 classifica o 
MSMT como Imóvel de 
Interesse Público.”  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

Tabela 14 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Ruínas do claustro do cemitério (Fonte: 
Autor, 2014); b: Cruzeiro (Fonte: Arquivo do MSMT, s/d) 

 

a 

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA 

TRABALHOS NA 
CERCA 

S
é

c
. 
X

X
 

 
1945 
 
 
1946 
 
 
 
1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1964 
 
 
1967 
 
 
 
 
 
1969 
 
 
 
 
1971 
 
 
 
 
 
1979 

P
R

IV
A

D
O

S
 E

 P
A

R
Ó

Q
U

IA
 

 
- Fim da I Guerra 
Mundial 
 
- Criação do ICOM 
(International Council of 
Museums 
 
- Obras na igreja, 
sacristia e claustro do 
cemitério. 
 
- Arquiteto Paisagista 
Ilídio Alves de Araújo 
realiza primeiro 
levantamento do MSMT 

 
 
- Realização da Carta 
de Veneza. 
 
- A Fonte de S. Beda é 
comprada pelo 
Comendador Nogueira 
da Silva. 
 
 
- Aos 85 anos, Maria 
Amália Marques tenta 
vender o MSMT ao 
Estado. 
 
- Morre Maria Amália 
Marques e deixa em 
testamento o MSMT aos 
11 descendentes da sua 
Governanta. 
 
- A Câmara Municipal 
de Braga compra o 
Chafariz do Jardim de 
S. João. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

  

Tabela 15 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Levantamento do MSMT por Ilídio Alves 
de Araújo (Fundação Calouste Gulbenkian, 2003); b:Jardim de São João sem Chafariz (Fonte: Jornal 

de Notícias, 1994 (Arquivo do MSMT)) 

a 

b 
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   MARCOS 
HISTÓRICOS 

DISTRIBUIÇÃO DA 
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S
é

c
. 
X

X
 

 
1981 
 
 
1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
R

IV
A

D
O

S
 E

 P
A

R
Ó

Q
U

IA
 

 
- Realização da Carta 
de Florença.  
 
- Noticia no Expresso 
sobre o estado em 
ruínas do MSMT.  

 

 
 
 
- O Estado Português 
compra a parte privada 
do MSMT e dá início ao 
programa de 
salvaguarda e 
dinamização do espaço. 
 
- Protocolo assinado 
entre o IPPC e a APAP. 
- Protocolo assinado 
entre o IPPC e o 
INATUR. 
- Mosteiro entregue à 
cultura. 
 
 
- Início de obras de 
salvaguarda, limpeza e 
sustentação de ruinas; 
 
 
- Abertura ao público; 
Trabalho com escolas 
locais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Registos 

E
S

T
A

D
O

 P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 E

 P
A

R
Ó

Q
U

IA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Controlo das águas 
(aproveitamento e 
condução). 
 
 
- Localização de 7 
minas no MSMT (dentro 
e fora dos limites da 
Cerca). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Criação de medidas 
de proteção contra 
incêndios. 
 
 
- Derrocada no 
alpendre da Capelinha 
de S. Bento devido a 
forte temporal. 
 

Tabela 16 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Pátio do Jardim de S. João em ruínas 
(Fonte: Arquivo MSMT, 1988); b: Jardim de Jericó em ruínas (Fonte: Arquivo MSMT, 1989). 

 

a 

b 
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1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 
 
2000 

E
S

T
A

D
O

 P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 E

 P
A

R
Ó

Q
U

IA
 

- “O Mosteiro de São 
Martinho de Tibães é 
institucionalizado 
organicamente como 
um Serviço Dependente 
do IPPAR.”; 
- É criado o Museu do 
MSMT. 
 
- Câmara de Braga 
devolve ao MSMT o 
chafariz do Jardim de S. 
João. 
- “É fixada uma Zona 
Especial de Proteção, 
vulgo ZEP, em Diário da 
República, I Série, Nrº 
187 de 13-08-1994.” 
- 1º Encontro 
Internacional de Jardins 
Históricos 

 
 
- Realização da Carta 
de Burra (Australia 
ICOMOS Burra Charter) 

- Limpeza e 
recuperação das minas. 
 
- Reestabelecido o 
fornecimento de água 
ao interior do MSMT. 
 
- Recuperação e 
conservação de fontes, 
chafarizes e tanques. 

- Controlo de 
degradação de 
estruturas inertes e 
vegetais. 
- Instalação de prados 
enquanto não se 
implementavam novas 
hortas e pomares 
- Recuperação de 
ramadas e uveiras. 
- Recuperação da 
mata climácica. 
- Levado a cabo um 
projeto de 
reflorestação (foram 
plantadas mais de 
30000 árvores). 
- Recuperação e 
conservação de 
elementos inertes 
(fontes, chafarizes, 
tanques, muros, 
caminhos, entre 
outros.) 

  

S
é

c
. 
X

X
I 

2001 
 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

 
 
- Obras de recuperação 
e manutenção da Cerca 
do MSMT. 

 
 
 
- Obras de recuperação 
do Terreiro.  

- Recuperação das 
Fontes da Justiça e da 
Prudência no 
Escadório.  
 
- Recuperação das 
Fontes da Fortaleza e 
da Temperança do 
Escadório.  
 
- Recuperação das 
Fontes da Fé, 
Esperança e Caridade 
do Escadório. 

- Recuperação do 
Muro do Linho. 
 
- Fornecimento de 
plantas para o 
Claustro do Cemitério. 
 
- Fornecimento de 
árvores e arbustos 
para as obras de 
recuperação da Cerca. 
 
- Recuperação de 
muros e aqueduto do 
Lago 

Tabela 17 - Cronologia MSMT (cont.) (Fonte: Autor, 2014); a: Chafariz do Jardim de São João (Fonte: 
Jornal de Noticias,1994 (Arquivo do MSMT)); b: Jardim e Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 

2014) 

Notas: 
1. A informação escrita nas tabelas foi adaptada de transcrições realizadas pela Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa 
através dos Livros de Obras do MSMT e Depósitos. 
2. Em anexo encontra-se outra barra cronológica que contém mais informação (imagens). 
 

a 

b 
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É possível concluir que através da análise das tabelas acima apresentadas, se 

encontra uma série de informação sintetizada e trabalhada de vários acontecimentos que 

ocorreram no MSMT ao longo do tempo. A informação recolhida está relacionada com 

alguns dos principais marcos históricos que de alguma forma estão relacionados com o 

MSMT e trabalhos de Arquitetura Paisagista. Foram analisados parâmentros como a 

distribuição de água na Cerca, que é um bem essencial à vida, sendo de extrema 

importância entender como se organizavam os seus cursos e como era distribuida por todo 

o espaço. Desde a rega de campos e pomares, ao abastecimento de fontes, chafarizes, 

tanques e o Mosteiro. Também foram analisados parâmetros relacionados com os trabalhos 

realizados na Cerca, sendo possivel observar todas as obras realizadas, desde 

reflorestações e plantações até à recuperação e restauro de muros e caminhos. 

 

 

III | 3 Trabalhos de recuperação: Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa 

 

Maria João Dias Costa tem vindo a realizar desde 1989 um trabalho de 

excelência no MSMT, relacionado principalmente com o projeto de Conservação e 

Recuperação deste espaço. Coordena e dirige uma equipa especializada que todos os dias 

dão vida ao mosteiro, através de pequenas reparações e plantações até ao mais complexo 

ordenamento. Desde início que trabalhou de forma a respeitar a integridade do espaço, 

recuperou, preservou, salvaguardou, protegeu e revitalizou, jardins, fontes, chafarizes, 

sistema hidráulico, muros, caminhos, azulejos, vegetação, entre outros.  

Nascida em Lisboa a 1960, licenciada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Teve o primeiro contacto com o 

mosteiro, ainda pequena quando o visitou com a sua avó, sem ter ideia que anos mais tarde 

seria uma das grandes responsáveis pelo projeto de Conservação e Recuperação do 

Mosteiro de São Martinho de Tibães.  

Sempre se sentiu realizada com o trabalho que desenvolveu e continua a 

desenvolver e diz que toda a sua experiência académica (e não só) foi posta em prática 

obrigando-a a utilizar todas as suas capacidades. Maria João diz que ainda “há muito para 

fazer, conhecer, estudar e divulgar”, mas tal só é possível ao trabalhar com técnicos de 

várias áreas, que permitiu desde o início uma conceção coerente, pensada e discutida deste 

grande projeto. 
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3.1. Contexto e princípios gerais aplicados 

3.1.1. Recuperação. Preservação. Salvaguarda. Proteção. Revitalização. 

 

Em 1986 o Mosteiro de São Martinho de Tibães é adquirido pelo Estado. A partir 

desta altura este conjunto fica ao cuidado do Instituto Português do Património Cultural 

(IPPC) onde passa a ser alvo de um projeto de restauro, recuperação e reabilitação (Dias 

Costa, 2014).  

Devido ao seu elevado estado de degradação e abandono, foi neste ano que se 

delinearam as primeiras medidas de salvaguarda pelo IPPC, que atendendo à 

disponibilidade financeira começou por elaborar um plano de obras prioritárias onde estava 

incluído a reconstrução das coberturas e a salvaguarda da Sala do Capítulo, que se 

encontrava quase intacta (Mata & Dias Costa, 2003). 

Nesta altura é nomeado um responsável pelo mosteiro que teria a função de 

conduzir o projeto de recuperação patrimonial deste local. O IPPC assina um protocolo com 

a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas com o fim de assegurar a correta 

recuperação da Cerca. A partir deste momento formou-se uma equipa de arquitetos 

paisagistas seniores que apoiaram os recém-licenciados a trabalhar nos Jardins e Cerca do 

MSMT (Mata & Dias Costa, 2003). 

O MSMT passou a contar com a ajuda da Arquiteta Paisagista Maria João Dias 

Costa que em conjunto com a responsável do mosteiro (na altura a Dra. Aida Mata), 

iniciaram os trabalhos de recuperação (Dias Costa, 2014).  

 

A Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa (1991) diz que “A recuperação 

começa assim com a sustentação do estado de degradação que se apoia num levantamento 

cuidadoso do sistema de modo a caracteriza-lo, ou seja, definir as várias componentes 

histórica, estética, materiais utilizados (vegetais e inertes), técnicas de manutenção e 

construção utilizadas…” 

 

Com a orientação das cartas e convenções internacionais foi definida uma 

estratégia de intervenção que passou por ações de salvaguarda relacionadas com a 

limpeza, vigia, proteção, controlo e degradação (Dias Costa et al, 2004). 

Segundo Mata & Dias Costa (2003), em finais de 1987 foram definidos dois 

princípios básicos essenciais para o projeto de recuperação deste local:  

“O mosteiro, pleno de história e de memória, não obstante a ruína existente era um 

monumento merecedor de ser visto, entendido, vivido e respeitado.”; 
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“A recuperação do mosteiro passava em primeiro lugar pelo conhecimento profundo de 

todo o espaço e da comunidade religiosa que o ocupou.”. 

 

Desta forma, foi realizada uma profunda pesquisa histórica e investigação 

documental sobre o MSMT, o seu Couto e a Ordem Beneditina. À medida que a pesquisa 

era realizada em bibliotecas e arquivos o reconhecimento do mosteiro e da Cerca era maior. 

Através dos conhecimentos históricos foi possível elaborar um estudo prévio para a 

recuperação da Cerca; recrutar e formar pessoal para trabalhar no local; começar o 

inventariado do espólio monástico, móvel e imóvel; e identificar o património rural associado 

ao MSMT. Definiu-se então uma metodologia de intervenção que passou pelas seguintes 

fases:  

Operações de limpeza no edifício e na Cerca; 

Sustentação da degradação dos sistemas naturais; 

Recuperação de muros; 

Controlo das águas, aproveitamento e condução; 

Instalação de infraestruturas mínimas; 

Implementação de medidas de proteção contra roubos e incêndios. 

 (Mata & Dias Costa, 2003) 

 

Segundo Mata & Dias Costa (2003), é através destas ações de salvaguarda que 

se criaram condições para que fossem possíveis visitas do público, que se resumiam a 

percursos de visita ao edifício e Cerca. As visitas eram acompanhadas pelas técnicas que 

iam partilhando o que tinham encontrado até à data. Através da inserção de visitantes no 

MSMT existiu a necessidade de criar uma equipa de pessoal, que transmitia conhecimentos 

aos visitantes; tais como, preservar os espaços que visitavam; enquadrá-los 

patrimonialmente; transmitir informações sobre o monumento; e criar o respeito por uma 

memória. Foi esta estratégia que permitiu a divulgação de um espaço cultural, onde o 

visitante ia à descoberta do barroco e de uma das mais importantes comunidades religiosas 

em Portugal. Todos estes meios foram essenciais para sensibilizar a população local (e não 

só) para questões como a proteção, conservação e animação do património. 

A partir deste momento uniram-se ideias mais relevantes na recuperação do 

MSMT: 

“O mosteiro e a Cerca formam uma unidade – o Mosteiro de São Martinho de Tibães”;  
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“A sua recuperação deve conter como intrínseco o próprio espaço e a sua vivência, 

devendo a intervenção ser consubstanciada nas suas diferentes componentes construtivas 

e espaciais”; 

“Os critérios de intervenção devem ser informados pelo monumento”; 

“A reutilização do edifício não pode ser feita à custa do espaço exterior”; 

“A recuperação deve envolver uma equipe interdisciplinar de ciências e técnicas”; 

“Os princípios subjacentes à intervenção devem ser os mesmos, qualquer que seja o 

objeto.” 

 (Mata & Dias Costa, 2003). 

 

Era importante a criação de uma zona de proteção e salvaguarda de bacias 

visuais do MSMT. Através da reavaliação da envolvente física ao mosteiro propôs-se a 

proteção de uma área com “contornos definidos a partir de referências na paisagem, e a 

existência de uma zona «non aedificandi»” (Fig.56) (Portaria nº 736/94, D.R. I-B Série, nº 

187/94, de 13-08-1994 – ver documento integral em anexo) (Mata & Dias Costa, 2003).  

 

Figura 56 - 1 Zona Especial de Proteção; 2 Zona Non-Aedificandi; 3 Cerca do MSMT (Fonte: Google 

Earth. Adaptado pelo Autor em 2014) 

1 

2 

3 
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PROPOSTA DE 
ORDENAMENTO DE 
RECUPERAÇÃO DA 
CERCA DO MSMT 

Usos Histórico do MSMT 

Gestão de Águas 

Cartas de Usos do Solo Antigas 

Carta de Usos Espiritual 

Valores Culturais 

Carta de Valores Construídos 

Vegetação 

Estrutura 

Carta de Valores Espirituais 

Paisagem Cultural 
Uso Atual do Solo 

Unidade Visual 

  

Figura 57 - Diagrama relativo à Proposta de Ordenamento do MSMT (Fonte: Maria João Dias Costa. 
Adaptado pelo Autor em 2014) 

 

Desde 1987 (início do projeto de recuperação e requalificação do MSMT), que 

têm existido inúmeros gastos. Inicialmente estes gastos foram colmatados através de um 

importante financiamento, resultante da candidatura a fundos comunitários (II Quadro 

Comunitário de Apoio de 1996-1999). Foi assim que se deu início a intervenção integrada de 

recuperação, restauro e reabilitação que exigiu um conjunto de operações e o recurso de 

diferentes ciências, desde a história, arqueologia, engenharia, arquitetura, arquitetura 

paisagista, geologia, biologia, a conservação e o restauro (Mata, 2005). 

Foram necessários levantamentos relacionados com a hidráulica e acústica; 

levantamentos da vegetação; levantamentos fotogramétricos e os mais diversos 

diagnósticos dos materiais existentes resultaram num trabalho ligado a enumera áreas de 

investigação (Mata, 2005). 

Durante a recolha de estudos/registos da Arquiteta Maria João Dias Costa, 

foram surgindo vários recibos destas diferentes ações. Esta informação foi reunida e 

disposta por tabelas, onde é possível encontrar alguns dos investimentos e orçamentos que 

foram realizados para o MSMT em determinados períodos da sua recuperação e 

conservação (documento integral encontra-se em anexo).  

Estes investimentos e orçamentos não são únicos, apenas uma síntese e 

exemplo do que foi ocorrendo tanto na Cerca como no Edifício.  

 

3.1.2. O Mosteiro de São Martinho de Tibães como Museu 

 

Para o IPPC o projeto de revitalização do MSMT passava também pela 

ascensão deste espaço a um serviço público. Foi criado o Museu do Mosteiro de São 

Martinho de Tibães com o intuito de preservar a sua história e transformar este local num 

centro cultural difusor de conhecimentos, técnicas e estéticas. Este Museu tem como 
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principal objetivo ampliar os conhecimentos relativos ao MSMT, Congregação de São Bento 

e as suas relações históricas, artísticas, socioculturais e económicas com a região em que 

se encontra (Mata & Dias Costa, 2003). Uma das intenções deste trabalho é abordar de uma 

forma mais ou menos sintetizada todos estes parâmetros.  

Em Setembro de 1990 passou a Serviço dependente do IPPAR com quadro de 

pessoal e orçamento próprio, o que proporciona ao MSMT a gestão própria desejada e 

aconselhada (Dias Costa et al, 2004) 

Segundo Mata & Dias Costa (2003), o museu foi criado em setembro de 1990 

onde a sua atividade se desenvolvia à volta de três valências: 

O percurso de espaços reabilitados, que visam proporcionar a leitura do mosteiro enquanto 

monumento, o conhecimento do seu património e da história da sua comunidade; 

O Centro de Documentação suporte e motor das atividades museológicas e base histórica 

e científica dos trabalhos de recuperação do mosteiro, trabalhará e fornecerá ao 

investigador informação nas áreas das ordens monásticas, com especial incidência na 

Ordem de S. Bento e suas sucedâneas, e dos jardins e sítios históricos; 

As Oficinas especializadas na conservação e manutenção do património apoiarão a 

recuperação/manutenção da Cerca e os trabalhos de conservação e manutenção do 

edifício e deverão funcionar como centros de apoio ao “ pequeno” património da região; 

 

Em 1997 o MSMT passa a enquadrar-se no conceito de museu monumento 

afeto ao IPPAR. Vinte anos após a compra do MSMT, o Estado decide retirar-lhe estatuto e 

colocá-lo sob a direção da Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN) onde se encontra 

atualmente (Dias Costa, 2014). 

 

3.2. Metodologia de recuperação 

 

Segundo Dias Costa (2002), o processo de recuperação da Cerca do MSMT 

demonstrou que a recuperação de um jardim necessita de um profundo conhecimento sobre 

este. Este conhecimento não se limita apenas à recolha de informação histórica, 

levantamentos cartográficos e da vegetação, mas passa sobretudo pela vivência com o 

jardim.  

Para recuperar é necessário conhecer, viver, respeitar e ponderar todas as 

épocas em que o jardim esteve inserido.  
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É impossível a Cerca ser como foi em tempos, por isso um dos objetivos desta 

recuperação é dar liberdade a quem a percorre, dando-lhe toda a informação possível de 

maneira a que cada um crie a sua própria Cerca, tornando-os defensores da sua 

preservação (Mata & Dias Costa, 1998) 

 

“Em 1988, quando começamos a trabalhar, tudo eram silvas, entulhos, aterros, 

mimosas, buracos e lixo. Mas a estrutura da Cerca estava ali! Eram os restos de buxo que 

formavam alinhamentos interrompidos por castanheiros e acácias; eram os taludes que 

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

vislumbravam-se as fontes sem água e, subindo a encosta, lá estava o escadório.” (Dias 

Costa, 2002).  

 

No primeiro ano de trabalhos é então definida uma metodologia de intervenção 

que passou pelo controle das águas através do seu aproveitamento e condução, e também 

pela criação de medidas de proteção contra incêndios. Nesta metodologia também foram 

incluídas medidas para o controlo da degradação, tanto de estruturas inertes como vegetais 

(Mata & Dias Costa, 1998). Os jardins são sistemas vivos, logo foi indispensável manter 

espécies vegetais e animais que se implantaram durante a época de ruína. As obras de arte 

foram tratadas com técnicas de conservação e restauro usadas nas obras existentes em 

outros museus (Dias Costa, 2014) 

O enquadramento dos visitantes dentro deste espaço e em harmonia com todos 

os trabalhos de recuperação era necessário, o que permitiu incluir este parâmetro na 

metodologia (Mata & Dias Costa, 1998). Foi necessário pensar na capacidade de carga que 

os espaços iam receber, o número de visitantes e a intrusão visual negativa que iriam 

receber (Dias Costa, 2014) 

 

Dias Costa (2002) diz que à medida que iam surgindo, através das limpezas, os 

caminhos, os aquedutos, as minas, as fontes e os muros que eram descritos nos 

manuscritos, existiu a necessidade de definir quatro zonas na Cerca. Estas quatro zonas 

estavam limitadas aos Jardins, Zona Agrícola, Zona da Mata e Zonas em propriedade e/ou 

uso privado. 

Jardins constituídos por: Claustro do Cemitério; Claustro do Refeitório; Pátio de 

São João; Pátio do Jericó; Capela de São Bento. 

Zona agrícola constituída por: Hortas e pomares; Laranjal; Olival; Vinhas.  

Zona da mata: que envolvia toda a área de mata dentro dos muros da cerca, 

onde dominavam infestantes do género Acácia, Pinhal e Eucaliptal (Dias Costa, 2002). 
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Zonas em propriedade e/ou uso privado: a ouriçosa, o passal e as leiras 

resultantes da drenagem dos terrenos são de uso privado o que não compete ao MSMT a 

sua manutenção (Dias Costa, 2002).  

Segundo Mata & Dias Costa (1998), foram delimitadas ações de gestão para 

cada zona e subzona, que permitiram a sua salvaguarda, impedindo a construção de 

estruturas de apoio à utilização do edifício nestes espaços.  

Foi elaborada uma carta de ponderação dos espaços que se tornou numa arma 

muito importante neste projeto de recuperação, já que à Cerca foi dado o mesmo valor que 

à igreja e ao edifício conventual, contribuindo para o entendimento relativamente ao seu 

valor. (Dias Costa, 2014).  

 

MOSTEIRO DE SÃO MARTINHO DE TIBÃES 

ESTRUTURAS 

CONSTRUIDAS 
SISTEMAS VIVOS 

SISTEMAS DE INFRE-

ESTRUTURAS 

INSTALADAS 

Igreja Mata Água 

Edifício Conventual Jardins Efluentes (Esgotos) 

Claustro e Pátios Zona Agrícola Sistema Elétrico 

Capelinha de São Bento Horta Iluminação 

Casa do volfrâmio Pomares Sistema de Aquecimento 

Escadório Vinhas Gás 

Minas, Aquedutos, Lago,  

Tanques, Chafarizes e 

Fontes. 

Espécies Animais Vigilância 

  

 Muros 

Caminhos 

Tabela 18 – Elementos constituintes no MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

 

Depois do restauro, recuperação e reabilitação de um jardim histórico, este 

continua a ser uma obra incompleta. Tal acontece pois trabalha-se com materiais que se 

degradam ao longo do tempo e o material vegetal encontra-se em constante alteração. É 

neste sentido que existem os trabalhos de manutenção que permitem o local encontrar-se 

como os projetistas o idealizaram.  
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Nas obras realizadas no Mosteiro de São Martinho de Tibães, a criação de uma 

metodologia e planeamento de uma programação foi de extrema importância para todos os 

técnicos envolvidos no trabalho. Esta metodologia permitiu que os objetivos estéticos, 

funcionais, ecológicos e sociais fossem cumpridos em plena harmonia.  

 

3.3. Intervenção espacial/social/cultural 

 

Os primeiros trabalhos de recuperação e conservação do MSMT passaram por 

intervenções no circuito hidráulico (sobre o qual se fala mais à frente neste trabalho), e 

também pelo controlo da vegetação. 

No ano de 1987, a vegetação apresentava um crescimento desordenado, altura 

em que foram reconhecidos os elementos estruturais de modo a valorizá-los. As árvores que 

cresciam dentro dos buxos, nos socalcos, nos muros e nos caminhos foram abatidas. Todas 

as árvores de fruto foram estudadas para futura reprodução (Mata & Dias Costa, 1998). 

Como os Pomares e as Hortas tinham deixado se ser explorados há mais de 15 

anos, em 1987 foram instalados prados enquanto não se implementavam novos Pomares e 

Hortas. Na altura, estes prados passaram a ser cultivados por agricultores da região, que 

ajudaram a manter o aspeto agrícola da Cerca. As ramadas e uveiras a recuperar foram 

definidas, através de estudos realizados aos antigos vestígios existentes. Através de 

estudos também era possível saber quais os locais das ramadas seiscentistas. Como a 

vinha é uma das principais características da paisagem minhota, foram recuperadas todas 

as ramadas existentes, seguindo os métodos tradicionais e utilizando ramadistas locais 

(Mata & Dias Costa, 1998). 

À medida que o terreno era limpo, era cada vez mais visível fauna e flora 

espontânea, o que determinou uma adaptação das técnicas de intervenção para permitir a 

manutenção destas espécies. Nesta altura algumas parcelas do Pinhal ficaram por limpar 

(zonas de refúgios dos coelhos). Não se usaram herbicidas de forma a preservar a violeta, a 

margarida, a prímula, o morangueiro bravo, entre outros. Algumas heras que trepam os 

carvalhos centenários foram mantidas (porque eram o nicho de uma Gineta) e foram 

protegidos vários locais para impedir o pisoteio de cogumelos, pequenos azevinhos, 

sobreiros e carvalhos (Mata & Dias Costa, 1998). 

É após a limpeza que se verificou atrás da Capelinha de São Bento a 

recuperação da mata climácica, que desencadeou a proteção do espaço (onde se 

localizaram os viveiros de azevinho, espécie protegida em Portugal) (Mata & Dias Costa, 

1998). 
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A Mata encontrava-se muito pobre em solo e espécies, sendo estas de pequeno 

porte. A ocupação inicial da mata era feita por eucaliptos, pinheiros e uma grande infestação 

de mimosas e acácias. Foi nesta parcela, com aproximadamente 15ha que se implementou 

um programa de controlo das mimosas, apoiado em métodos culturais e químicos. Ao 

mesmo tempo foi levado a cabo um projeto de reflorestação onde foram plantadas mais de 

30000 árvores (Mata & Dias Costa, 1998). 

A escolha de espécies de árvores, arbustos, de plantas ou de flores a serem 

substituídas periodicamente devem-se efetuar com observância dos usos estabelecidos e 

reconhecidos para as diferentes zonas botânicas e culturais, em uma vontade de 

permanente conservação” (Carta de Florença, 1981). 

As árvores que se encontravam nos socalcos do lado poente do Escadório foram 

abatidas para que os visitantes usufruíssem da paisagem. Lê-se nos documentos antigos 

que do cimo do escadório era possível observar as torres e campanários das igrejas da 

cidade de Braga. O que hoje não acontece devido às inúmeras intrusões visuais que 

perturbavam a quietude do lugar (Mata e Dias Costa, 1998). Em 2014, este espaço já está 

reflorestado, ocultando a cidade de Braga.  

Alinhamentos de buxos foram repostos ao longo dos caminhos e cenários foram 

recriados como sendo os mais apropriados para que os espaços fossem sentidos (Mata & 

Dias Costa, 1998). 

Foram implantados dois percursos na Cerca, para sensibilizar o visitante a 

percorrê-los e a conhecer o património natural deste espaço (foram colocadas placas 

identificativas de alguma flora e fauna assim como do património construído). Foi realizado 

um registo sobre a avifauna de modo a preservar na Cerca Gaios, Cucos, Popas, Pica-

Paus, que são grandes animadores de espaços naturais (Mata & Dias Costa, 1998). 

Nos edifícios a vegetação é controlada o melhor possível de maneira a que não 

exista a aceleração da sua ruína (Mata & Dias Costa, 1998).  

Quanto aos elementos inertes (fontes, chafarizes, lago, escadas, muros, 

lajeados, calçada, pedras de cantaria, alvenaria e o solo), recorreu-se a técnicas de 

recuperação e conservação tradicionais ao mesmo tempo que era estudado o que já se 

encontrava na Cerca (Mata & Dias Costa, 1998). 

“Os elementos de arquitetura, de escultura ou de decoração, fixos ou móveis, 

que fazem parte integrante do jardim histórico, não devem ser retirados ou deslocados, 

senão na medida em que a sua conservação ou restauração o exijam. A substituição ou 

restauração de elementos em perigo devem ser feitas conforme os princípios da Carta de 

Veneza e a data de qualquer substituição será indicada” (Carta de Florença, 1981). 
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Todos os trabalhos foram resultado de um diálogo vantajoso entre Arquitetos 

Paisagistas, Historiadores, Arquitetos, Arqueólogos, Biólogos, Jardineiros, Mineiros e 

“mestres de obra”, que foram orientados pela Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa e 

executados por um grupo de pessoas experientes na agricultura tradicional que tinham 

conhecimentos e a sensibilidade necessária para atuar na Cerca do MSMT que é 

considerada um Jardim Histórico.   

Nos temas que se seguem vão ser abordados os seguintes assuntos: 

- Água no Mosteiro 

- Muros, Acessos e Infraestruturas; 

- Terreiro do Mosteiro de São Martinho de Tibães (Fig.58 – assinalado com (1)); 

- Jardim de São João e Passadiço (Fig.58 – assinalado com (2)); 

- Claustro do Cemitério (Fig.58 – assinalado com (3)); 

- Pátio do Galo e Fonte de São Bento (Fig.58 – assinalado com (4)); 

- Escadório e Jardim da Capelinha de São Bento (Fig.58 – assinalado com (5)). 

 

Figura 58 - Localização espacial das zonas abordadas neste tema (Fonte: Fonte: Google Earth. 

Adaptado pelo Autor em 2014) 
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3.3.1. A água do Mosteiro  

 

É importante mencionar que foi por este elemento que os estudos e trabalhos na 

Cerca começaram (Mata & Dias Costa, 1998).  

Como já foi referido, a Cerca está localizada na encosta virada a norte do Monte 

de S. Gens. É neste local que a água é explorada através de minas (galerias) que vão 

guiando pequenos cursos de água para uma galeria principal que a conduz até à superfície 

do terreno. É a partir deste local que a água é encaminhada por aquedutos subterrâneos e 

aéreos até ao lago, tanques, moinhos, fontes, chafarizes e mosteiro (Mata & Dias Costa, 

1998).  

No início das do projeto de Conservação e Recuperação foram localizadas as 7 

minas do mosteiro, e com a ajuda de agricultores e mineiros da região foi possível conduzir 

a água de novo para o seu interior (Mata & Dias Costa, 1998).  

Existiram várias intervenções no circuito hidráulico, que passaram pela limpeza 

das minas, aquedutos, tanques, fontes, chafarizes e lago (Mata & Dias Costa, 1998).  

Associada à reutilização do mosteiro surgiu a necessidade de fornecer água ao 

seu interior. A utilização da água das minas teve sempre como prioridade a animação da 

Cerca e a rega dos campos agrícolas e jardins, desta forma foram realizados estudos 

hidrogeológicos de modo a fornecer a água ao mosteiro a partir de dois furos que se 

encontravam a 80 metros de profundidade (Mata & Dias Costa, 1998). 

Ao reconduzir a água, existiram pequenos nichos de salamandras e sapos que 

secaram, esta recondução teve de ser gradual para permitir à fauna encontrar novos locais 

para habitar dentro da Cerca (Mata & Dias Costa, 1998). 

A água é o elemento mais importante deste jardim. Tanto a mata, campos e 

jardins encontram-se interligados por ela (Fig.59).  
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Figura 59 - Mapa de localização de alguns elementos de água presentes na Cerca do MSMT em 
2014 | a:Ouriçosa; b:Passal | 1 Poça do Olival; 2 Mina das Aveleiras; 3 Tanque do Jardim da 
Capelinha de São Bento; 4 Aqueduto de superfície (local onde é possível observar); 5 Lago; 6 Mina 
de São Bento; 7 Tanque da Casa do Volfrâmio; 8 Tanque da Fonte de São Bento; 9 Linhas de água; 
10 Lago da ETAR (Fonte: Autor, 2014) 
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As águas que percorrem o mosteiro são proveniente de 7 minas que abastecem 

todos os pontos e elementos de água existentes tanto na cerca como no edifício. As minas 

em questão são:  

 

Mina da Cabrita 

A Mina da Cabrita situa-se no monte de S. Gens (a cota de 165 metros) no 

exterior da Cerca e entra nesta a partir do Arco do Pevidal. Foi limpa pela primeira vez em 

1988 e tem muita água durante todo o ano. 

Esta mina encontra-se fechada por uma porta de ferro e é caracterizada por ser 

bastante inclinada (com um desnível de 8,26 metros). Tem comprimento total de 342,83m 

na rede de galerias. É a mina que abastece o escadório (Dias Costa, 2014). 

  

Figura 60 - Mina da Cabrita (Fonte: Sara Pereira, 2010) 

 

Mina das Aveleiras  

A Mina das Aveleiras situa-se a sul do Lago (à cota de 135 metros). Esta mina 

sofreu alterações na época de exploração do volfrâmio durante a II Guerra Mundial. Foi 

limpa pela primeira vez em 1988 altura em que se encontrava a sofrer de contínuos 

aluimentos. Existe um projeto para a sua estabilização e musealização na área da geologia. 

A visita a esta mina tem integrado o programa Ciência Viva do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto. 

De todas as minas topografadas durante o projeto de Conservação e 

Recuperação foi aquela que ofereceu maior dificuldade na execução dos trabalhos devido 

ao elevado número de ramificações. Possui duas entradas ao contrário das outras (uma 
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delas feita na época da exploração mineira). Tem um comprimento total de 362,905 metros 

e uma inclinação de 0,5 metros. 

É a mina que abastece o Lago, o Chafariz do Claustro do Cemitério e o do 

Jardim de Jericó. Em 1993 tinha um caudal de 2,6 metros cúbicos por hora (Dias Costa, 

2014).  

  

Figura 61 - Entrada da Mina das Aveleiras (Fonte: Sara Pereira, 2010) 

 

Mina da Preguiça ou Mina das Malicias 

Localiza-se fora dos limites do Mosteiro e entra no Cerca por baixo do Arco do 

Pedival (à cota 160m), a entrada desta minha é feita através de uma abertura que não era a 

inicial (que se encontra ocultada por um muro). Foi limpa pela primeira vez em 1988 e era 

destinada a regar o Olival e os campos. Funcionou durante os meses de Julho, Agosto e 

Setembro de 1988 abastecendo o escadório através de um circuito improvisado. É neste 

ano que no mês de Agosto o caudal desta mina era de “um balde de obras em 50 

segundos”. Tem comprimento total de 53,99 metros e uma inclinação de 0,14 metros. 

Abastece a poça do Olival e em alturas de pouca água reforça a do escadório (Dias Costa, 

2014).  
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Figura 62 - Aqueduto da água da Mina das Malicias (Fonte: Sara Pereira, 2010) 

 

Mina de S. Bento 

A mina tem entrada no campo atrás da fonte de São Bento (à cota 129,2 

metros), abastecendo-a, à do Galo e à do chafariz do Jardim de São João. Encontra-se 

fechada por uma porta de ferro que vai permitindo que a sua limpeza e estado de 

conservação se mantenha. Foi limpa pela primeira vez em Julho de 1988 e tem água todo o 

ano. Tem um comprimento total de 119,83 metros e uma inclinação de 0,4 metros. Neste 

momento é a mina que abastece o Mosteiro. (Dias Costa, 2014).  

 

 

Figura 63 - Mina de São Bento (Fonte: Sara Pereira, 2010) 
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Mina da Calçada do Pedival 

A mina da Calçada do Pedival situa-se a oeste da Fonte de S. Bento (à cota 129 

metros) e abastecia esta fonte, no ano de 1988 ainda não tinha sido limpa porque não tinha 

água. (Dias Costa, 2014).  

 

Mina do Anjo 

A mina do Anjo não tem entrada pela Cerca e era a principal abastecedora do 

lago. Em 1988 a água da mina não pertencia ao Mosteiro, tinha sido perdida por usucapião 

Em anos de muita água, escorre pela boca da galeria subterrânea existente no mosteiro 

(Dias Costa, 2014).  

 

Mina do Moinho D‟ Água 

Esta mina junta-se com a água que vem do lago através de uma conduta que 

tem origem no mesmo. Localiza-se junto às ruínas de um antigo moinho e as dimensões da 

sua entrada são bastante reduzidas. Em 1988, o caudal era razoável o que dificultou a 

progressão dos trabalhos no seu interior e impossibilitou o seu levantamento topográfico, em 

1993 tinha um caudal de 10 metros cúbicos por hora (Dias Costa, 2014).  
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Linhas de Água e Aquedutos  

 

Na Cerca do MSMT também é possível observar a existência de duas linhas de 

água temporárias que têm origem na mata de baixo. Estas águas correm por entre os 

pinheiros e formam um pequeno lago em época de muita água (Dias Costa, s/d). 

Posteriormente neste local de encontro das águas foi construída uma barragem de Terra 

que possibilitou a criação de um espaço para observação da Natureza. 

 

As águas são transportadas para o Mosteiro através de aquedutos de 

superfície e subterrâneos (Dias Costa, s/d). 

É possível observar três aquedutos que se encontram à superfície, um deles 

vem da mina da cabrita (Fig.64 (c)) através de um muro de pedra. Este aqueduto apresenta 

um engenho de pedra que possivelmente seria para impedir a passagem das pessoas para 

o interior da Quinta da Eira. Em 1988 o aqueduto encontrava-se interrompido e o seu projeto 

de recuperação foi realizado em 1989 pelo Arquiteto Soutinho sendo executado em 1992 

(Dias Costa, s/d). 

Outro aqueduto de superfície (Fig.64 (a)), transposta a água da Fonte de São 

Bento até à Fonte de São Pedro (no Pátio do Galo). A água encontra-se encanada; Por fim, 

o último aqueduto (Fig.64 (b)) transporta a água da Mina das Aveleiras, passa junto ao lago 

sobre um arco e segue até à fonte de São Bento através de um tubo plástico colocado em 

1989 (Dias Costa, s/d). Este aqueduto foi reparado em 2008 devido à queda de um ramo 

que o atingiu na parte do arco fragilizando toda a estrutura, tornando-se necessário intervir 

com urgência. Este problema surgiu porque o aqueduto está localizado na mata e rodeado 

por grandes carvalhos centenários, cujas podas não são controladas pelo homem. A 

necessidade de uma rápida intervenção estava relacionada com o facto de as perdas de 

água afetarem os alicerces que poderiam ruir pondo em perigo quem circulasse nas 

proximidades. 

A água proveniente do aqueduto subterrâneo rega a Horta e passa através de 

um rego atravessando por baixo do passadiço e segue para o Jardim de São João (Dias 

Costa, s/d). 

Existe ainda um aqueduto que sai do tanque de São Bento que também rega a 

Horta (Dias Costa, s/d). 
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Figura 64 - a e b: Aqueduto (Fonte: Autor, 2013 e 2014); c: Aqueduto da Cabrita (Fonte: Arquivo do 

MSMT, 2005) 
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Lago e Tanques 

 

O lago (Fig.64 (a, b e c)) tem forma elipsoide o seu eixo maior é de 35 metros e 

o menor de 22,2 metros, com uma área total de 336 metros quadrados. Em 1988 a água 

que o abastecia era proveniente apenas da mina das Aveleiras. Foi colocada uma nova 

comporta em 1991, altura em que foi limpo. 

  

 

Figura 65 - a, b e c: Lago (Fonte: Autor, 2013, 2014 e 2014) 

 

O Tanque da Fonte de São Bento tem dimensões de 6 por 5,50 metros, 

funcionava como viveiro de peixes e recebe a água da Fonte de São Bento que passa para 

ele através de um caleiro que atravessa o lajeado da fonte. Hoje em dia é possível observar 

vários nenúfares e a cada passo uma rã ou outra entre as suas folhas. É o tanque de apoio 

às atividades sobre biodiversidade na Cerca. 

 

O Tanque da Capelinha de São Bento (Fig. 66) tem dimensões de 5,20 por 5 

metros e funcionava como viveiro de peixes. A água que alimenta este tanque passa através 

do brasão da Ordem de São Bento e vem encanada do Chafariz do Jardim da Capelinha. 

a b 

c 
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Este tanque tem duas saídas laterais que provavelmente serviriam para descarregar a água 

para os patamares e regar os socalcos. Na parte superior a água é encaminhada para uma 

taça da qual segue para a primeira fonte do escadório. 

  

Figura 66 - a: Tanque do Jardim da Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 2014); b: Pormenor de 

restauro do tanque (Fonte: Autor, 2014)  

 

O Tanque junto à Casa do Volfrâmio recebe a água do lago e encaminha-a 

para o Passal e Ouriçosa para rega. A condução da água para estes locais é feita através 

de um rego de maneira a não danificar nenhuma cultura agrícola.  

 

3.3.2. Muros, Acessos e Infraestruturas  

 

Uma das medidas iniciais incluídas na metodologia foram as medidas de 

controlo de degradação de estruturas inertes, como por exemplo os muros. 

Nos MSMT é possível encontrar quatro tipologias de muros na cerca. Existem os 

muros de vedação, os muros de vedação e suporte de terras, os muros de suporte de terras 

e os muros com estrutura hidráulica associada.  

Para realizar o mapeamento para a recuperação dos muros foi necessário 

considerar o seu estado de conservação, que inicialmente foi dividido em estrutura e 

acabamento. A estrutura poderia estar em boas condições, a ruir, totalmente ruido, ser um 

suporte de vegetação ou ter um cavalete ruído. O acabamento poderia estar todo em boas 

condições, ser inexistente, ser necessário recuperar o pano e cavalete em “cabeça de gato”, 

ser necessário recuperar o pano em “cabeça de gato” e cavalete rebocado (Dias Costa, 

2014). 

Segundo Dias Costa (2014), as tipologias de intervenção deveriam passar por:  

O registo fotográfico e topográfico da situação existente; 

a b 
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Levantamento do estado dos muros, localização e sinalização das diferentes situações que 

se apresentavam; 

Deteção da causa da detioração de maneira a encontrar solução; 

Realização da limpeza da vegetação envolvente criando um corredor de acesso aos muros 

que funcionava simultaneamente como corta fogos; limpeza da vegetação que se 

encontrava enraizada ao longo dos muros, com desmanche dos muros caso fosse 

necessário; 

Abertura duma vala de dois lados do muro onde as juntas seriam colmatadas com 

argamassa mais forte; 

Reconstrução dos muros nos locais onde se encontravam ruídos; 

Refechamento das juntas dos muros; 

Limpeza de vegetação que se tenha instalado nos muros passado meio ano da sua 

recuperação; 

Tratamento localizado com herbicida na vegetação que apareceu nos muros no segundo 

mês da primavera seguinte; 

Tratamento final dos muros consoante os casos: reboco do muro e do cavalete, 

acabamento em “cabeça de gato” do muro de reboco do cavalete; acabamento em “cabeça 

de gato” do muro e do cavalete. 

Controlo sistemático da vegetação nos muros. Manutenção dos mesmos. 

 

Inicialmente todos os muros que se encontravam em ruína foram reconstruídos. 

Com o passar do tempo à medida que as pedras que os constituem vão caindo devem ser 

repostas.  

Existe uma enorme dificuldade em encontrar artistas com experiencia para este 

tipo de obra o que leva a ter em atenção às empresas que são contactadas para este 

trabalho (Dias Costa, 2014) 

A ruína e instabilidade destas estruturas podem estar relacionadas com o caudal 

da água das chuvas, que as tornam suscetíveis à degradação, bem como a ausência de 

vegetação que suporte as mesmas.  

É importante a reconstrução permanente dos muros, pois podem tornar-se num 

risco para pessoas e bens, muitos deles delimitando caminhos de visitantes.  
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Quando o ponto de degradação é tal, deve ser demolida a parte instável do muro 

e deve ser corrigida a estabilidade do cunhal através do seu apeamento e remontagem 

(Dias Costa, 2014). 

 

Alguns dos muros existentes no MSMT tinham um capeamento de pedra xistosa 

oriunda da região. As pedras acabaram por esgotar e os antigos sítios de exploração deram 

lugar a outras construções (Dias Costa, 2014). 

Como se trata de um projeto de recuperação e conservação existe uma grande 

importância na manutenção dos diferentes materiais constituintes dos muros. Durante este 

período, alguns muros aguardaram a sua reconstrução até ser possível encontrar o material 

indicado para tal obra, o que muitas vezes fez com que fosse necessário recorrer a 

materiais de antigas demolições (Dias Costa, 2014). 

 

Os acessos ou acessibilidades no MSMT resumem-se aos caminhos que é 

possível percorrer na Cerca. Dentro do Edifício Conventual existem infraestruturas que 

permitem a visita de pessoas com mobilidade reduzida, já o mesmo não se pode dizer da 

Cerca, pois torna-se difícil e oneroso criar este tipo de infraestruturas no exterior sem 

descaracterização. Além de ser um espaço com várias tipologias de declives, os caminhos 

são preenchidos com pedras irregulares e muitas vezes encontram-se repletos de água. É 

claro que com as obras necessárias, tudo é possível, mas neste caso era destruir o carácter 

deste lugar, que deve ser Recuperado, Preservado, Salvaguardado, Protegido e 

Revitalizado com base nas cartas e convenções em vigor. Em locais com nova intervenção, 

(como por exemplo junto à do volfrâmio) foi possível criar uma rampa de acesso e localizar 

um sanitário para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Quanto às infraestruturas elétricas15, é logo posta à prova a capacidade de 

ordenamento do Arquiteto Paisagista. Estas estruturas são muito importantes para a 

sociedade de hoje, o que as torna indispensáveis à vivência em comunidade. Como museu 

o MSMT tinha de abranger todas a infraestruturas necessárias a acolher da melhor forma os 

seus visitantes e trabalhadores. Geralmente estas estruturas são colocadas no exterior o 

que pode descaracterizar o espaço, foi aqui que a Arquiteta Paisagista Maria João Dias 

Costa entreviu e lutou por um ordenamento indicado projetando de forma a não por em risco 

a integridade dos jardins.  

 

                                                           
15

 Estruturas elétricas de média e baixa tensão, adução acumulação e distribuição de água dos furos; recolha e tratamento de 
efluentes e rede de combate a incêndios. 
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3.3.3. Terreiro do Mosteiro de S. Martinho de Tibães 

 

Era e é através do Terreiro (Fig. 67) 

que se chega ao grandioso Mosteiro de São 

Martinho de Tibães. Este local, como é referido 

nos livros de depósitos, era um local fechado, 

rodeado por muros e com um portal. Dentro dele 

era possível encontrar vários elementos, como 

por exemplo um cruzeiro que foi substituído em 

finais do séc. XVIII pelo que lá se encontra.  

Hoje em dia, o terreiro do MSMT é 

um espaço aberto e o ponto de receção dos 

visitantes. Ostenta o magnífico cruzeiro no 

centro e dois caminhos de acesso ao mosteiro, 

serve também como parque de estacionamento.  

  

Figura 68 - a: Entrada do Mosteiro de São Martinho de Tibães (Fonte: Dr. Rui Prata, 1975 (Arquivo 
do MSMT)); b: Cruzeiro (Fonte: Arcelino de Azevedo s/d (Arquivo do MSMT (Fotografias originais 

pertencentes à fototeca do museu Nogueira da Silva da Universidade do Minho))) 

 

Figura 69 - Terreiro visto da entrada do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

a b 

Figura 67 - Localização espacial do 
Terreiro (Fonte: Autor, 2014) 
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O Projeto de Recuperação do Terreiro teve a coordenação e autoria da Arquiteta 

Paisagista Maria João Dias Costa e do Arquiteto Paisagista Paulo Farinha Marques (Dias 

Costa et al, 2004). 

A proposta apresentada assentava nos princípios de recuperação e qualificação 

de paisagens históricas que perspetivam modelos de intervenção discretos, poucos 

dispendiosos e de fácil manutenção (Dias Costa et al, 2004). 

O objetivo deste projeto consistia na definição de uma estratégia de 

ordenamento e desenho para este local, de maneira a otimizar a sua funcionalidade 

contemporânea e a torna-lo aprazível como lugar de receção a todos os utilizadores. Era 

pretendida a criação de expectativa com a aproximação ao núcleo edificado e a sua 

envolvente (Dias Costa et al, 2004). 

Este local também foi projetado como espaço de acolhimento de festas, 

estacionamento e paragem de transportes públicos, circulação e distribuição de fluxos para 

as propriedades adjacentes (Dias Costa et al, 2004).  

É importante referir que durante os anos de 1986 e 2010, época das obras de 

recuperação do MSMT, o Terreiro serviu de estaleiro. Foi sendo alvo de pequenas 

intervenções, quer seja a nível dos muros quer na reposição do saibro na estrada e no abate 

de mimosas e acácias (Dias Costa, 2014).  

 

Foram realizadas várias propostas desenhadas, que iam sendo ajustadas de 

acordo com o conhecimento do local e com a apreciação de vários profissionais ligados à 

área de intervenção (Dias Costa et al, 2004).  

Os caminhos foram projetados em calçada de pedra irregular de granito, de 

tamanho médio e de cor amarela. O seu remate foi feito com grandes pedras irregulares, 

usadas. Esta calçada teria de suportar a circulação de veículos pesados pelo que a sua 

fundação teria de ser projetada para tal. A justificação para o uso deste pavimento deveu-se 

ao facto de este local ter um declive acentuado o que impedia o uso de saibros. É de referir 

que as calçadas têm uma grande compatibilidade com as paisagens históricas e a 

capacidade de se tornarem recicláveis, tornando-se económicas e sustentáveis (Dias Costa 

et al, 2004). A calçada ficou mal construída em alguns locais o que em 2014 ainda está por 

reparar.   

A estrutura arbórea partiu da decisão de manter a maioria das espécies que já 

se encontravam no local manterem-se na sua posição original, sugerindo novas plantações 

para fortalecer o efeito de orla e de remate do Terreiro. As espécies arbóreas foram 

escolhidas à base de uma seleção através das existentes (Quercus robur, Quercus suber e 

Pinus pinea). Todas as árvores plantadas foram projetadas para que tenham um 
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crescimento livre, devendo desenvolver a sua forma natural, não exigindo manutenção para 

além da necessária à sua instalação (Dias Costa et al, 2004). O que se manteve até 

Outubro de 2014, altura em que funcionário da Câmara limpa todas as árvores com uma 

motosserra. 

O revestimento herbáceo das clareiras e espaços não pavimentados foi obtido 

através da mistura de gramíneas e leguminosas que ocorrem no Terreiro (Festuca sp., 

Agrostis sp., Bromus sp., Hollcus sp., Trifollium repens e Trifollium pratense). É de referir 

que esta estrutura herbácea evolua para um prado semi-espontâneo de sequeiro que deve 

ser mantido com um a dois cortes anuais (um no inicio do verão e outro no fim do outono) 

(Dias Costa et al, 2004).  

 

 

Figura 70 - a: Fotografia do Plano de Situação Existente do Terreiro do MSMT antes do Projeto de 
Recuperação (Fonte: Autor, 2014); b: Fotografia do Plano Geral do Terreiro do MSMT (Fonte: Autor, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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3.3.4. Jardim de S. João e Passadiço 

 

O Jardim de São João (Fig. 71 e Fig. 

72 (a)) que se localiza no terreiro da portaria era a 

zona de receção dos hóspedes ao Mosteiro. 

Devido ao seu declive, o jardim foi construído em 

cima de uma plataforma octogonal, que se 

encontra sempre elevada em relação ao caminho 

que a rodeia. É possível observar oito canteiros 

de granito com forma irregular ladeados por 

alegretes e um chafariz no centro. O acesso a 

esta plataforma faz-se através de uma escadaria, 

a norte (Fig. 65 (b)) e dois degraus a sul, que se 

encontram alinhados pelo chafariz. Sendo a 

inclinação a norte maior que a sul.  

Por baixo desta plataforma existe um 

aqueduto que conduz a água das chuvas e do lago ao laranjal, passando pelas cavalariças. 

Este Jardim é o convite à entrada no MSMT, as suas cores e formas 

transformam-se numa grande atração visual e logo à partida aliciam o visitante a penetrar 

neste espaço. É um espaço de receção e acolhimento, com alinhamentos que saltam à vista 

dando a entender a meticulosa obra executada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - a: Jardim de São João (Fonte: Autor, 2014); b: Acesso Norte ao Jardim de São João 

(Fonte: Autor, 2014); 

 

 

 

a b 

Figura 71 - Localização espacial do 
Jardim de São João (Fonte: Autor, 2014) 
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A recuperação deste espaço passou pela definição de um programa base 

relacionado com a beleza, funcionalidade e valorização histórica; foi realizado o 

levantamento desenhado e cotado de todos os elementos do espaço (Fig. 66); analisaram-

se terras, fizeram-se estudos históricos e procuram-se as peças em falta. 

Seguiu-se a fase de projetos onde foi realizada a reposição dos alinhamentos da 

circulação de água; recuperaram-se elementos funcionais e restauraram-se os elementos 

artísticos; restituíram-se as cores e argamassas dos rebocos, janelas e portas; foi realizado 

um plano para a iluminação, plantações, entre outros. 

 

Figura 73 - Planta do pavimento, canteiros e estrutura do Jardim de São João. As linhas a vermelho 
demarcam os alinhamentos mais evidentes no jardim. Imagem sem o chafariz. (Fonte: Maria João 
Dias Costa, 2001. Adaptado pelo Autor em 2014) 

 

O restauro do chafariz (Fig. 74 (a e c)) seguiu uma metodologia muito específica 

que se aplicou, de uma forma geral, a todos os chafarizes do MSMT. Foi realizado o 

levantamento desenhado e cotado, registaram-se fotografias que permitiram o mapeamento 

e quantificar as patologias presentes no chafariz. Foram estudadas fontes históricas, 

consultados especialistas e analisados chafarizes idênticos. Foi desta forma que se tentou 

chegar a um conhecimento o mais aprofundado possível para poder realizar a intervenção 

indicada (é preciso ter sempre em atenção ao fator económico e temporal) (Dias Costa, 

2007). 

O chafariz é comprado pela Câmara de Braga em 1979 e encaminhado para um 

jardim da cidade, onde permaneceu até 1994, altura em que foi devolvido ao Mosteiro, por 

ocasião do Encontro Internacional de Jardins Históricos (realizado pelo MSMT). 
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Figura 74 - a: Chafariz do Jardim de São João (Fonte: Arquivo MSMT, 1928); b: Jardim de São João 
sem o Chafariz (Fonte: Henrique Guimarães, 1993 (Arquivo MSMT)); c: Chafariz do Jardim de São 
João (Fonte: Autor, 2014); d: Vista Panorâmica do Jardim de São João (Fonte: Autor, 2014) 

 

Este Jardim tem um dos mais evidentes alinhamentos de água da Cerca, que 

passa por baixo do Passadiço, entra pela parte Sul da plataforma e segue o alinhamento até 

aos degraus a Norte. Passando pelo caminho, alimentado o chafariz e penetrando dentro no 

edifício (no meio das cavalariças). 
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Do Jardim de São João é possível observar o Passadiço (Fig. 75). 

A parede virada para o terreiro da portaria foi decorada com um nicho em pedra 

lavrada onde é possível observar a imagem de São João Baptista (Fig. 76 (a)), já a parede 

virada para a zona de serviço (terreiro das adegas) apresenta um conjunto de 8 arcos (Fig. 

76 (b)). Na fonte é possível observar o seguinte dístico “Quem quer que tenhas sede, 

aproxima-te da fonte benigna. Esta água na faz mal vê donde jorra” (Mata et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 - a, b, c e d: Passadiço (Fonte: Barreto Nunes, 1983 (Arquivo MSMT); Luís Ferreira Alves, 

s/d (Arquivo MSMT) e Autor, 2014 e 2014)  

 

Figura 76 - a: Jardim de São João (Fonte: Autor, 2014); b: Terreiro das Adegas (Fonte: Autor, 2014) 

a b 

c d 

a b 
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Inscrição em Latim da Fonte do Anho 

Ad Fontem Quincumque Sitis Accede Benignum.  
Haud Unda Nocet Defluit Unde Vive    

     

Figura 77 - Fonte do Anho localizada no Passadiço, que é possível observar a partir do Jardim de 

São João (Fonte: Autor, 2014) 

 

Quando se iniciaram as obras de recuperação no MSMT o Passadiço 

encontrava-se em perigo de ruína eminente o que se tornou necessário a realização de 

obras de consolidação neste local. Foi após a realização desta obra que se verificou a 

escorrência de água da abóbada do passadiço, que seria devido à infiltração de águas nas 

zonas dos bancos e alegretes (estes tinham sido levantados durante as obras de restauro). 

Foi necessário a realização de mais um trabalho para concluir a impermeabilização e 

correspondente drenagem no Passadiço (Dias Costa, 2014).  
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3.3.6. Jardim do Claustro do Cemitério 

 

É no final do século XX que este local 

(Fig. 78) é integrado no projeto de recuperação, 

conservação e restauro do MSMT, que lhe conferiu 

a antiga estabilidade física e teve como principal 

objetivo devolver a unidade harmoniosa e estética 

deste espaço (Mata et al, 2006). Isto aconteceu de 

forma a permitir ao visitante o encontro com outra 

época, outra cultura, outra forma de viver. 

As coberturas encontravam-se em mau 

estado de conservação, as paredes sem rebocos, 

sem a maioria das portas e tetos; o jardim sem 

água no chafariz e com grandes falhas nos painéis 

de azulejos (Dias Costa et al, 2003).  

Foi construída uma nova cobertura, as 

paredes foram endireitadas e as drenagens restabelecidas, os tetos e os silhares de 

azulejos foram refeitos. Através de escavações arqueológicas foi identificado o claustro 

medieval, foram montadas as infraestruturas de iluminação, deteção de incêndios e câmaras 

de vigilância. A circulação entre o piso 1 e 2 foi reestabelecida e foram realizados trabalhos 

de conservação e restauro em todo o espólio (Dias Costa et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 - a: Claustro do Cemitério, s/d (Fonte: Dra. Adília Fonseca, s/d (Arquivo MSMT)); b, c e d: 

Claustro do Cemitério (Fonte: Autor, 2012, 2014 e 2014) 

a b 

c d 

Figura 78 - Localização espacial do 
Jardim do Claustro do Cemitério (Fonte: 
Autor, 2014) 
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Um dos trabalhos mais importantes de recuperação no Claustro do Cemitério 

está relacionado com a conservação e restauro dos painéis de azulejos de estilo rococó 

(Fig. 80), que estão relacionados com a vida de São Bento.  

Cada painel de azulejos é característico por uma cena figurada monocromática a 

azul, uma cercadura recortada policroma e por um elemento de ligação policromo. Os 

trabalhos de conservação realizados nestes painéis obedeceram a critérios que garantiram 

os melhores resultados e respeito pela integridade dos mesmos. As propostas de 

intervenção continham uma descrição detalhada e exaustiva dos métodos e produtos a 

utilizar em cada uma das fases de trabalho (Dias Costa, 2014).  

Foram realizadas análises às argamassas e eflorescências para analisar a sua 

composição química; e levantamento fotográfico que permitiu analisar o estado de 

degradação de cada painel. A partir daqui foram obtidas conclusões para uma melhor 

recuperação deste local (Dias Costa, 2014).  

     

Figura 80 - a e b: Painéis de Azulejos que ainda não se encontram recuperados (Fonte: Autor, 2014) 

 

Um dos primeiros trabalhos de recuperação em 1987 passou pela limpeza de 

lixo e infestantes, concedendo ao local um ar harmonioso e cuidado. Foram realizadas 

novas plantações nos canteiros e projetado um novo desenho para estes (Dias Costa, 

2014).  

É possível entender que as opções de plantação para os canteiros (Fig. 81), 

tanto a nível do desenho da vegetação como com a escolha da mesma, foi realizado a 

pensar na exposição solar do jardim. Para os canteiros com mais luminosidade foram 

propostas plantas que necessitam de sol como, por exemplo, as roseiras (canteiros 

superiores). Para os canteiros com menos luz foram escolhidas espécies como a margarida 

e violeta, no canteiro menos iluminado, ou seja, com mais sombra, a escolha principal foi o 

buxo (canteiros inferiores). 
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Figura 81 - Disposição das espécies vegetais nos canteiros do Claustro do Cemitério (Fonte: Arquivo 

do MSMT, 2006) 

 

Para realizar o restauro do chafariz foi realizado o levantamento desenhado e 

cotado, registaram-se fotografias que permitiram o mapeamento e quantificar as patologias 

presentes. Foram estudadas as fontes históricas, consultados especialistas e analisados 

chafarizes idênticos (Dias Costa, 2007).  

 

No ordenamento atual do MSMT, o Claustro do Cemitério tem como função 

abrigar serviços ligados à Paróquia de Mire de Tibães. Está também incluído no circuito de 

visita como espaço referencial da vida e morte monásticas.  

 

Figura 82 - Corredor do Claustro do Cemitério (Fonte: Autor, 2013) 
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3.3.7. Pátio do Galo e Fonte de São Bento  

 

O Pátio do Galo (Fig. 83) é um átrio em 

pedra lavrada com bancos, alegretes e uma fonte 

de granito. A fonte é alimentada por um aqueduto 

que vem da mina de São Bento e ostenta um galo 

em relevo e um nicho com uma imagem em 

terracota de São Pedro (Mata et al, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - a e b: Fonte do Galo (Fonte: Arcelino Azevedo, s/d (Arquivo do MSMT (Fotografias 
originais pertencentes à fototeca do museu Nogueira da Silva da Universidade do Minho)) e Autor, 
2014)  

 

a b 

Figura 83 - Localização espacial do Pátio 
do Galo e da Fonte de São Bento (Fonte: 
Autor, 2014) 
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Figura 85 - a: Banco e painel de azulejos no Pátio do Galo (Fonte: Autor, 2014); b: Drenagem da 
antiga varanda (Fonte: Autor, 2014); c: Foto panorâmica do Pátio do Galo (Fonte: Autor, 2014) 

Existem indicações neste pátio que permitem entender que em tempos este 

espaço foi uma varanda. É possível observar o sistema de drenagem da antiga varanda no 

pavimento (Fig. 85 (b)). Em vários pontos do pátio observam-se várias aberturas que 

permitem a água cair sobre os campos.  

O restauro da Fonte do Galo teve os mesmos princípios usados no restauro da 

Fonte de São Bento que são descritos a seguir. 
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Fonte de São Bento  

 

A Fonte de São Bento (Fig. 86 e 87) era 

enquadrada por um pátio de pedra lavrada e um 

tanque de peixes que ostentava quatro figuras de 

barro pintadas que se encontravam nos 4 cantos 

do mesmo (Dias Costa, 2014).  

Esta fonte localiza-se virada a Norte, 

construída em pedra de granito, encontra-se 

naturalmente desprotegida e sujeita ao ar livre, 

tanto ela como os bancos laterais em esquadria, 

alegretes e pavimento (Dias Costa, 2014).   

Na altura do projeto de conservação e 

restauro desta fonte, todos estes elementos evidenciam um estado de degradação 

semelhante. O conjunto tinha um elevado teor de sujidade, poeiras acumuladas, espécies 

vegetais infestantes (musgo) e líquenes.    

Era observada uma grande perda de estabilidade geral do suporte granítico que 

se devia às sujidades identificadas que resultaram em queda de alguns elementos em 

granito que se tornou numa perda irremediável (Dias Costa, 2014).  

O grande objetivo do projeto de conservação e restauro deste conjunto era 

conceder-lhe a limpeza e estabilidade que carece e tentar restituir-lhe a dignidade e leitura 

que em tempos teve. Foram realizados registos fotográficos e estudos de amostras aos 

microrganismos localizados na fonte. Depois destes primeiros trabalhos realizados foi 

iniciada a limpeza adequada aos materiais e às sujidades identificadas, dando-lhe uma nova 

estabilidade física e química. Foi substituída a torneira e o respetivo elemento de fixação por 

outros em liga de cobre (Dias Costa, 2014).  

O nicho da fonte perdera a imagem de São Bento, sendo construída uma nova 

pelo escultor Bracarense Alberto Vieira. A figura é em barro, e ocupou o nicho que outrora 

ostentou outro São Bento (Dias Costa, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Localização espacial da Fonte 
de São Bento (Fonte: Autor, 2014) 
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Inscrição em Latim da Fonte de São Bento 

Fabula  solaris Lydiae fons vana viditur: 
solus hic  est solis. Sol benedictus  adest 

          

Figura 87 - a e b: Fonte de São Bento (Fonte: Dra. Maria João Vasconcelos, 1983 (Arquivo MSMT) e 

Autor, 2014)  

 

3.3.8. Escadório e Jardim da Capelinha de S. Bento 

 

Este espaço (Fig. 88) foi construído de 

maneira a recriar a simbologia do percurso até ao 

Reino de Deus, a subida do escadório até à 

Capelinha de São Bento. Cada fonte continha uma 

figura de uma virtude onde a sua simbologia era 

reforçada com poemas em latim (Mata et al, 2006). 

Segundo Mata et al, (2006) a Capelinha 

de São Bento encontra-se marcada pelo tempo e 

sem retábulo, ainda conserva a porta e os azulejos 

joaninos. O jardim que a envolve está ocupado por 

azáleas e rododendros que são vestígios do jardim 

romântico de uso privado. 

 

 

a b 

Figura 88 - Localização espacial do 
Escadório e do Jardim da Capelinha de 
São Bento (Fonte: Autor, 2014) 
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O Escadório, conhecido entre os monges pela Rua das Fontes, foi concebido em 

linhas Barrocas onde o declive deste local permitiu o seu desenho (Fig. 89. Em anexo é 

possível observar a mesma vista, com escala maior). Os patamares sucessivos ladeados 

por escadarias que terminam em plataformas lajeadas, eram adornados com fontes pintadas 

e douradas que contrastavam com o branco dos muros e o verde dos pomares. Estas fontes 

continham esculturas de barro, policromadas ou douradas. A água que corre pelas fontes 

gera movimento e música, tornando-se fundamental para o local. Ladeado por Oliveiras; 

Todo ele exuberante, bem ao estilo barroco, que incentiva a circulação de quem o percorre 

(Dias Costa, 2014).  

 

Figura 89 - Vista atual do declive do Escadório (Fonte: Autor, 2014) 

No primeiro patamar do escadório é possível observar um terraço ladeado por 

assentos de pedra onde se contempla um chafariz (Fig. 90 (a)) sustentado por uma base de 

cantaria. É a partir deste terraço (Fig. 90(b)) que se inicia a subida do escadório onde se 

veem as fontes das sete virtudes; as Virtudes Cardeais, Prudência, Justiça, Fortaleza e 

Temperança, e as Virtudes Teologais, Fé, Esperança e Caridade. No cimo do escadório 

observa-se um tanque que ostenta o brasão dos Beneditinos (Dias Costa, 2014).  

  

Figura 90 - a: Chafariz no início do Escadório (Fonte: Autor, 2014); b: Terraço de acesso ao 

Escadório (Fonte: Autor, 2014)  

 

a b 
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A construção do Escadório teve início com a construção das duas primeiras 

fontes junto ao Jardim da Capelinha de São Bento, ou seja, foi uma construção 

descendente. É possível observar que as fontes na cota superior são mais simples que as 

da cota inferior. Nota-se a diferença do estilo barroco, onde os feitios e decorações são cada 

vez mais pormenorizados à medida que se vai descendo o escadório (Dias Costa, 2014).  

 

Todas as sete fontes são de granito, trabalhadas com diversas molduras e 

desenhos, originalmente pintadas, douradas e coroadas com as figuras das virtudes que 

dão os nomes às fontes (Dias Costa, 2014). 

Viradas a Norte, encontram-se num espaço rodeado por vegetação, onde desde 

1987 a água voltou a correr, altura em que se instalou um tubo por dentro daqueles que já 

existiam (que eram de barro, ferro, plástico e chumbo). São realizadas várias limpezas por 

ano, especialmente para remover folhas das taças e de vegetação que se instala nas juntas. 

Desde 2002 é aplicado biocida depois de realizado um relatório que permitiu mapear as 

patologias da pedra (Dias Costa, 2014). 

 

Em 2004 através da apreciação das sete fontes era possível observar uma 

grande colonização de líquenes, alguns encontravam-se mortos devido à aplicação de 

biocida. Existia alguma perda de estabilidade do suporte granítico, a fratura de alguns dos 

elementos de granito, a disfuncionalidade de algumas argamassas e a falta ou incorreta 

fixação de alguns elementos (Dias Costa, 2004).  

Todos os bicos e ralos estavam ausentes e em alguns casos existiam vestígios 

de anteriores aplicações em ferro ou plástico (Dias Costa, data) 

É nesta altura que se realiza uma proposta de intervenção para estas fontes, 

que se resumia à introdução de medidas de conservação e proteção das mesmas, 

restituindo a sua dignidade e leitura (apesar de não se propor a pintura). Esta proposta 

ainda não foi concretizada em todas as fontes. 

Segundo Dias Costa (2004), os trabalhos realizados nas fontes passaram pela 

fase de estaleiro, limpeza, estabilização, tratamento de juntas, fornecimento e montagem do 

sistema hidráulico e um relatório técnico final. 

Fase de Estaleiro: Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de 

todas as estruturas e equipamentos necessários à realização dos trabalhos. Como este local 

era acedido por visitantes as condições de segurança e limpeza deveriam ser reforçadas; 

Fornecimento de placa explicativa dos trabalhos que foi colocada no local depois de 

aprovada pelo Dono de Obra, de modo a elucidar os visitantes. 
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Fase de Limpeza: Remoção geral adequada da vegetação e microrganismos. 

Esta remoção foi realizada por fases e em diálogo com o Dono de Obra, de modo a serem 

estabelecidos limites de intervenção; Remoção dos vestígios de antigas intervenções 

(argamassas, cimento, resto de bicos, ralos, grampos, canalizações de ferro, entre outros); 

Fase de Estabilização: Consolidação de todo o suporte granítico que evidencie 

sinais de hidrólise, fissuração, pulverização e escamação; Fixação de todos os elementos 

fraturados; Prevista a hidrofugação de alguns elementos. 

Fase de Tratamento de Juntas: Todas as juntas no final da obra deveriam ter 

um aspeto uniforme e deveriam ficar enquadradas com a pedra da fonte, para que tal 

acontecesse foi provável a remoção de juntas disfuncionais e tratar aquelas que a 

argamassa não correspondia aos objetivos desejados. Na parte de trás de algumas fontes 

foi necessário executar uma argamassa de preenchimento e uma de acabamento (Fig. 91 

(a)). Todas as argamassas utilizadas eram de cal.  

Fase de fornecimento e montagem do sistema hidráulico: Recuperação da 

caixa de água na parte de trás das fontes (Fig. 91 (b)); Execução do encanamento da água 

e dos respetivos bicos de bronze; Execução do sistema de esgoto das fontes e aplicação 

dos respetivos ralos. 

Relatório Técnico Final incluiu: Registo fotográfico do conjunto e de cada 

operação efetuada (todos os pormenores que permitiram documentar com qualidade e rigor 

a intervenção); Registo desenhado sistemático de toda a informação possível quanto ao 

estado de conservação e intervenção do conjunto antes, durante e depois da intervenção; 

Registo escrito com descrição dos produtos aplicados e as suas características. 

  

Figura 91 - a: Argamassa de preenchimento e acabamento de uma fonte (Fonte: Autor, 2014); b: 
Caixa de água de uma das fontes (ainda não restaurada) (Fonte: Autor, 2014) 

 

 

 

a b 
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Inscrição em Latim da Fonte da Prudência 

Seire velis quid agat Purdentia fontis ad undam 
Promonet, ut nullam, sinscet unda, bibas. 

Alliud 
Tu tamen in cautus mohitum si forte salubrem 

Despicis: Auticesram veli ficare potes. 

        

Figura 92 - Fonte da Prudência (Fonte: Autor, 2014)  

 

Inscrição em Latim da Fonte da Justiça 

Cur Themis  ad fontem liquet omnibus omnibus aequi  
sunt fontis: etiam est omnibus aequa  themis 

allyud  
transfuga  ecu  fallax contraria  signa sequndo, 

turpe foret vitiam, ni themis aequa forat. 

       

Figura 93 - Fonte da Justiça (Fonte: Autor, 2014)  

 

a b 

a b 
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Inscrição em Latim da Fonte da Fortaleza 

Ecu tibis virtus, equa cum bene converit undae: 
Seilicet inflamam pugnat, et ista perit 

Allyud  
Veliolum trepidare nemos quiz nefeit  ab illa  

Seu mare, seu terris  ebuia  quaequa rapit. 

        

Figura 94 - Fonte da Fortaleza (Fonte: Autor, 2014) 

 

Inscrição em Latim da Fonte da Temperança 

Propter aquam virtus, quae temperat omnia clamat: 
Temperet a nimia, quem sitis urit, aqua 

Allyud 
Hune tamen admonitum siquir male spreverit audaxi 

Forsitan intumeat, nu satictur aquis 

         

Figura 95 - Fonte da Temperança (Fonte: Autor, 2014) 

 

a b 

a b 
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Inscrição em Latim da Fonte da Fé 

Quid puro cum fonte mihi, quem seire jurabit. 
Virtutum fomtem noocrit esse fidem 

Allyud 
Nempu salutari  gandere volentibus  unda 

Principi virtutum quaeritur  alma fides 

       

Figura 96 - Fonte da Fé (Fonte: Autor, 2014)  

Inscrição em Latim da Fonte da Esperança 

Quid moneas prope fontis aquam die, sedaba virtus! 
Ne tua spes fugiat  cum fugiante, cave 

Allyud 
Quae simel unde fugit, non amplius illa redibit : 

Spes quoque si fugiat, non reditara fugit. 

        

Figura 97 - Fonte da Esperança (Fonte: Autor, 2014) 

 

 

a b 

a b 
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Inscrição em Latim da Fonte da Caridade 

Maxima virtutum, quid habes cum fonte perenni  
Verius, inexhausto fonte, perennat amor 

Allyud 
Non timet hac virtus  gelidam, sit  quam libet ignis: 

Unus hic  a gilida  non perit  ignis aqua. 

        

 Figura 98 - Fonte da Caridade (Fonte: Autor, 2014)  

 

Os muros que se localizam nas laterais do escadório têm alturas compreendidas 

entre os 0.75m e 1.50; são de pedra e rebocados em argamassa. Estes rebocos podem 

estar relacionados com a intenção de os seus construtores tentarem conseguir uma maior 

consolidação ou são apenas tentativas de remediar a degradação ao longo do tempo. Em 

alguns muros é possível observar tijolos ou até mesmo azulejos que poderiam provir do 

mosteiro. 

 

No cimo do escadório é possível observar dois terraços separados por duas 

escadarias laterais. O primeiro terraço contém um tanque retangular com o brasão (Fig. 99 

(a e b)) dos Beneditinos. O segundo terraço assemelha-se a um pequeno adro ajardinado 

onde é possível observar no seu centro um pequeno chafariz barroco, decorado por 

volutas16. Este pátio é ladeado por um murete ondulado que se encontra decorado com 

vestígios de azulejos (que se pensa ser os mesmos dos muros do escadório). Entre cada 

meio círculo é possível observar uma reentrância que poderia ter sido usada como vaso. 

Todos estes elementos remetem-nos para a arte barroca. 

                                                           
16

 Forma espiral utilizada como objeto de adorno. Símbolo da arquitetura dos períodos Maneirista e Barroco. 

a b 
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Figura 99 – a: Tanque do Jardim da Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 2014); b: Brasão do 
tanque (Fonte: Autor, 2014); c: Escadaria lateral (Fonte: Autor, 2014); d: Chafariz do Jardim da 
Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 2014)  

 

   

Figura 100 – a: Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 2013); b: Porta e painéis de azulejos da 
Capelinha de São Bento (Fonte: Autor, 2014); c: Escadaria lateral da Capelinha de São Bento (Fonte: 

Autor, 2014)  

a b c 

a b 
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O Jardim da Capelinha de São Bento encontra-se num estado de degradação 

bastante avançado, não tendo o aspeto que em tempos possuía. De uma forma geral ainda 

é possível verificar quais os elementos que o constituíam dando-nos uma imagem de como 

foi no passado. Com o tempo os canteiros, as espécies vegetais, as pinturas, as ramadas, 

deixaram de existir, dando lugar a um terreiro onde ainda se observam alguns muretes e o 

chafariz no centro, rodeado por rododendros e azáleas recentes (Finais séc. XIX inícios Séc. 

XX. Oriundos do jardim romântico instalado pelos particulares). Estas espécies têm um 

crescimento descontrolado e irregular, com dimensões significativas, o que em vários pontos 

do jardim ocultam a vista sobre a Cerca e Escadório.  

Além das significativas obras de recuperação que têm existido na Cerca, este 

local ainda se encontra em um estado de degradação elevado. Observam-se muros a cair 

que vão sendo repostos mediante a necessidade e disponibilidade financeira. Muitas das 

pedras que lhes pertenciam foram roubadas ou vendidas na altura da exploração do 

volfrâmio na Cerca. 

As fontes que outrora foram pintadas e adornadas com as estátuas das 

respetivas virtudes, apenas conduzem água que ainda assim proporciona outra vivência ao 

espaço. As pinturas e as estátuas foram perdidas ao longo do tempo.  

Durante as limpezas da mata adjacente ao Escadório, foi encontrada a cabeça 

de uma antiga estátua. Através das proporções da cabeça (Fig. 101 (a)) e das Virtudes que 

se encontram na sacristia (Fig. 101 (b)) da igreja do MSMT, foi possível determinar a altura 

total das antigas estátuas que se encontravam nas fontes do Escadório. Esta descoberta e a 

análise de documentos, possibilitou a recriação digital (aproximada) das antigas fontes.  

   

Figura 101 - a: Cabeça da Virtude encontrada no Escadório (Fonte: Autor, 2014); b: Uma das 

Virtudes que se encontra na sacristia da igreja do MSMT (Fonte: Maria João Dias Costa, 2010) 

a b 
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As estátuas que se encontram na sacristia foram fotografadas e usadas nas 

recriações. Foi realizada a recriação digital da Fonte da Justiça (Fig. 102 (a)), Fonte da 

Temperança (Fig. 102 (b)), Fonte da Fé (Fig. 102 (c)) e Fonte da Esperança (Fig. 102 (d)) 

(Para uma escala maior, ver documento integral em anexo).   

 

   

   

Figura 102 - Recriações digitais das fontes do Escadório, 2014. a: Fonte da Justiça; b: Fonte da 
Temperança; c: Fonte da Fé; d: Fonte da Esperança (Fonte: Autor, 2014) 

 

Não se achou necessário reconstruir as restantes, pois todas seguem a mesma 

tipologia quanto às cores. Também não foi possível fotografar devidamente as respetivas 

Virtudes, que se encontram ocultadas por um espelho (Fig. 103).  

 

 

 

 

 

 

NOTA: O trabalho realizado com a cabeça da estátua, desde medições, análise de dados, estudo de documentos e cálculos 

que permitiram saber a sua altura total, foi realizado exclusivamente pelo autor. A recriação digital das fontes, desde 

composição da vegetação, pintura das fontes e colocação das estátuas foi trabalho também realizado pelo autor, com a 

exceção de que foram aproveitados antigos prefis desenhados para a conclusão das recriações.  

a b 

c d 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

138 
 

 

Figura 103 - Sacristia da Igreja do MSMT (onde é possível observar espelho que oculta uma das 

Virtudes) (Fonte: Autor, 2014) 

 

As respetivas recriações digitais foram realizadas com o intuito de serem 

aproveitadas num futuro projeto de recuperação. 

 

Dos espaços presentes na Cerca, o Escadório é sem dúvida aquele que 

necessita de grande atenção e de um projeto de conservação e recuperação que aborde 

várias tipologias de restauro. É dos locais mais especiais e fantásticos do MSMT que em 

nenhuma circunstância deveria ser perdido. Não necessita de voltar ao seu antigo aspeto, 

até porque este espaço conta a história não só de uma comunidade religiosa, mas de 

sociedades e gerações que foram penetrando na Cerca durante a sua existência. Precisa de 

pelo menos ser mantido dificultando o tempo de degradar mais um fragmento da nossa 

história.  
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CAPÍTULO IV 

Divulgação do Património Natural e Cultural – Mosteiro de 

São Martinho de Tibães  
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Em Setembro de 1990 é criado o Museu do MSMT. No seu percurso 

museológico estava integrada a Igreja, Sacristia, Claustro do Cemitério, Jardim de São 

João, Cozinha, Alas Conventuais, Sala do Capitulo e Cerca. 

Em 2014 já é possível visitar estes espaços com auxílio de áudio guias17 que 

foram produzidos pela Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa. 

 

 

Figura 104 - Conjunto das páginas do folheto provisório atribuído nas visitas (Fonte: Maria João Dias 

Costa, 2011 (Arquivo do MSMT)) 

 

 

                                                           
17

 Listagem de todos os STOPS incluídos no guia áudio: Edifício do Mosteiro: 102 Receção e loja; 103 Vestígios 

arqueológicos; 105 Portaria do Carro; 107 Fachada do Mosteiro; 109 Sala do Recibo e Celeiro; 111 Jardim de São João; 113 

Portaria de cima ou das gentes; 115 Claustro do Cemitério; 117 Igreja; 119 Capela-Mor e Transepto; 121 Capela de Santa 

Gertrudes;123 Capela de Santa Ida; 125 Capela de Santa Lutgarda; 127 Capela da Sagrada Família; 129 Capela de Santo 

Amaro; 131 Órgão; 133 Capela do Santíssimo; 135 Sacristia; 137 Esculturas; 139 Piso superior do Claustro do Cemitério; 141 

Capela de S. José; 143 Coro Alto; 145 Salão da Portaria; 147 Terreiro; 149 Armas da Congregação; 151 Aposentos do Abade 

Geral; 152 Jardim do Abade Geral; 153 Dormitório dos Gerais; 155 Hospedaria; 157 Passadiço; 158 Noviciado e coristado 

monásticos; 161 A Casa das Pinturas; 163 Barbearia e Botica; 165 Secretas; 167 Sala do Capítulo; 169 Pátio do Galo; 171 

Corredor da Livraria; 173 Livraria: 177 Claustro do Refeitório; 179 Refeitório; 181 Cozinha; 183 Terreiro da Adega; 184 

Hospedaria e Restaurante. | A Cerca do Mosteiro: 200 A Cerca do mosteiro: 205 As Hortas e Pomares; 210 Fonte de São 

Bento; 215 Escadório; 216 Capela de São Bento; 220 Lago; 225 Carvalhal; 230 Casa do volfrâmio. | Biografias: 301 São 

Bento; 302 Santa Escolástica; 303 Santa Gertrudes; 304 Santa Ida de Lovaina; 305 Santo Amaro ou Mauro; 306 São Martinho 

de Tours; 307 Frei Cipriano da Cruz; 308 Frei José de Santo António Vilaça; 309 André Ribeiro Soares da Silva; 310 José 

Teixeira Barreto. | 401 Áudio descrição  
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Com a realização do trabalho em questão, foi tomada consciência de que seria 

uma mais-valia executar um folheto informativo (Fig. 105), que integrasse a organização 

espacial da Cerca. A organização espacial da Cerca é demonstrada através de um mapa, 

onde é possível observar os diferentes espaços a visitar bem como a tipologia de uso do 

solo atual. O folheto é acompanhado por várias fotografias elucidativas de alguns espaços. 

No panfleto também integraram as plantas dos quatro pisos do edifício conventual, onde é 

possível identificar vários espaços visitáveis. 

 

   

Figura 105 - Folheto informativo desdobrável (frente e verso) (Fonte: Autor, 2014). Documento 

integral encontra-se em anexo. 

 

Foi elaborado um painel informativo (Fig. 106) que tem como propósito ser 

exposto junto à loja do MSMT. O painel informa os visitantes dos percursos da Cerca, dos 

pontos de água, dos espaços a visitar, das tipologias de espaços, das ações que se 

realizam em cada um dos espaços, entre outros. 

É possível observar uma vista do Escadório que é elucidativa ao declive do 

mesmo, bem como uma barra cronológica relativa aos prémios que foram atribuídos ao 

MSMT ao longo do seu projeto de Recuperação e Conservação.  
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Figura 106 - Painel informativo do MSMT (Fonte: Autor, 2014). Documento integral encontra-se em 

anexo. 

 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

144 
 

 

Durante os 24 anos de Museu, o MSMT recebeu vários prémios devido ao 

notável Projeto de Conservação e Recuperação (tanto dos Jardins como do Edificado) e ao 

seu excelente serviço público (Tabela 19). 

   Prémios  

S
é

c
. 
X

X
 

 
 
1998 
 
 
 
 
 

E
S

T
A

D
O

 E
 P

A
R

Ó
Q

U
IA

 

 
 
- Prémio Internacional Carlo Scarpa para o Jardim. Atribuído pela fundação 
Benetton Studi Richerche à Cerca do MSMT. 
 
 
 
 

S
é

c
. 
X

X
I 

 
2003 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
2013 

 
- Galardões a Nossa Terra (VI Edição); Categoria Organismo de Serviço Público 
 
 
 
 
- Prémio Internacional de Arquitetura na Bienal de Miami Beach; Medalha de 
Ouro na Categoria de Restauro Arquitetónico 
 
 
 
- Prémio European Union Prize For Cultura Heritage; Europa Nostra Awards 
 
- Galardões da Nossa Terra (XIII Edição); Categoria Entidade 
 
 
- Galardões em Busca das 7 maravilhas de entre o Mosteiro e o Cávado (1º e 2º 
Lugar) 
 
 
 
- Prémio da Associação Portuguesa de Museologia (APOM); Categoria Inovação 
e Criatividade 

Tabela 19 – Cronologia dos Prémios recebidos pelo MSMT, 2014 (Fonte: Autor) 

 

É no ano de 2003 que o MSMT ganha o Prémio bracarense “Galardões da 

Nossa Terra” – Categoria Organismo de Serviço Público no ano de 2003. O MSMT recebeu 

este prémio devido ao aumento da oferta e diversidade nas atividades que tem vindo a 

realizar ao longo dos anos (Mata, 2005). 

As atividades que se vão realizando estão relacionadas com situações de 

aprendizagem que criam uma maior sensibilização no que diz respeito às questões 

patrimoniais e ambientas, que permitem classificar o mosteiro como um recurso educativo e 

lugar de cultura (Dias Costa, 2014). 
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Estas atividades passam pela animação, peças de teatro, exposições 

temporárias, workshops e ateliers que são direcionadas em especial para a comunidade 

local e regional (Dias Costa, 2014).  

É através de todas estas ações que o número de visitantes no MSMT tem vindo 

a aumentar (Tabela 20) de ano para ano, especialmente nos serviços de educação e 

comunicação. Este espaço começou também a receber novos públicos originários do Ensino 

Especial, Doentes do foro psicológico, Centros de formação e cada vez mais público da 3ª 

idade (Mata, 2005). 

Visitantes do Mosteiro de São Martinho de Tibães (entre 2000 e 2007) 

Ano Serviço Educativo Outros Total 

2000 3584 5838 9422 

2001 3495 10162 13657 

2002 9669 17451 27120 

2003 9373 10915 20288 

2004 12234 17649 50171 

2005 12575 14992 27567 

2006 12641 14159 26800 

2007 12422 9799 22221 

2008 14952 12065 27017 

2009 13858 15171 29029 

2010 15761 16825 32586 

2011 17349 14325 31674 

2012 22779 14052 36831 

2013 20815 16725 37540 

2014 - - 39998 

Tabela 20 – Dados relativos ao número de visitantes no MSMT entre 2000 – 2014 (Fonte: Joaquim 

Loureiro (Arquivo do MSMT). Adaptado pelo Autor em 2014) 

 



Mosteiro de São Martinho de Tibães  
A Obra da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa  

 

146 
 

Este aumento nos visitantes não se deve apenas às atividades realizadas, mas 

também ao contacto com o espaço histórico que é o MSMT. Ao percorrer os espaços deste 

mosteiro os visitantes deparam-se com cenários distintos que lhes transmitem diversos 

sentimentos e pensamentos. A sensação de que se está num espaço repleto de história e 

onde é possível viajar para épocas onde os seus ocupantes se encontravam em constante 

retiro, trabalhavam as terras para sobreviver e estudavam para aperfeiçoar técnicas que 

hoje em dias estão esquecidas; onde para eles, a organização e funcionalidade do espaço 

eram tão importantes como a sua estética e era dado grande valor à natureza, à sua 

conservação e proteção, é um apelo à curiosidade dos visitantes. A observação da contínua 

recuperação e manutenção deste mosteiro, para que a sua história religiosa e social possa 

ser preservada por vários anos é também uma mais-valia para a receção de visitantes neste 

espaço.  

Esta paisagem pode servir de meio para a experiência interior de cada visitante 

e os elementos que a constituem podem ser utilizados na viagem pessoal e coletiva para os 

mesmos. As experiências que este local traz a cada individuo são diversas, desde o olhar 

para uma simples pintura, sentir as texturas das folhas das árvores, caminhar pelos 

percursos e descansar junto ao lago… 

“Se todo o jardim histórico é destinado a ser visto e percorrido, conclui-se que o 

acesso a ele deve ser moderado, em função de sua extensão e de sua fragilidade, de 

maneira a preservar sua substituição e a sua mensagem cultural.” (Carta de Florença, 1981) 

 

A Cerca do MSMT é a principal causa da divulgação deste espaço. Este 

Mosteiro é dos poucos em Portugal que mantém a sua Cerca intacta e espaço único no 

Norte. Esta Cerca tem função de envolvente do Mosteiro, função cultural e também didática.  

 

Envolvente do mosteiro: 

Visual; 

Sentimental; 

Formação de um todo. 

 

Cultural: 

Estudo, pesquisa e compreensão de outras maneiras de estar e usufruir da terra; 

Preservação do espaço verde; 

Ligação com o edifício do mosteiro; 
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Didática: 

Cenário de ações culturais ligadas à história do mosteiro. 

 

O MSMT é abrigado por um serviço educativo de excelência. Este serviço 

recebe escolas vocacionadas para a parte histórica do Mosteiro; outras vocacionadas para a 

parte da vivência dos monges e a sua relação com o exterior, onde lhes é transmitida a 

noção de cerca num ponto de vista de jardim histórico. E outras estão apenas interessadas 

no percurso e biodiversidade da Cerca. 

 

“Por natureza e por vocação, o jardim histórico é um lugar tranquilo, que 

favorece o contacto, o silêncio e a escuta da natureza. Essa aproximação quotidiana deve 

contrastar com o uso excecional de um jardim histórico como local de acontecimentos 

festivos. Convém definir, então, as condições de visita aos jardins históricos, de tal sorte que 

tais acontecimentos acolhidos, excecionalmente, possam por si mesmo exaltar o espetáculo 

do jardim e não desnaturá-lo ou degradá-lo.” (Carta de Florença, 1981)  

 

Um dos resultados da presente dissertação foi a realização de um sítio na 

internet que pudesse abrigar a informação estudada e trabalhada, de maneira a torná-la de 

conhecimento público e acessível a qualquer um.  

O link de acesso é http://mosteirosmtibaes.weebly.com. 

 Figura 107 - Página inicial do sítio da internet (Fonte: Autor, 2014) 
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CAPÍTULO V 

Conclusão  
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Os jardins fazem parte do quotidiano do homem desde o início dos tempos, o 

que faz com que a história da humanidade esteja diretamente relacionada com a história 

dos jardins. Isto acontece devido à funcionalidade destes espaços ou também à simbologia 

que muitos deles têm. O que os torna em elementos de elevada importância no património 

cultural, natural e paisagístico.  

Estes espaços são conceções do homem, que em determinada época criou um 

local apropriado às suas necessidades de lazer, recreio e fruição da natureza (em todos os 

seus estados, tanto materiais como espirituais). Além da vegetação, foram inseridos outros 

elementos nos jardins de forma a aumentar o seu poder estético. Elementos como tanques, 

chafarizes e fontes, muros adornados por azulejos, bancos em pedra, floreiras e alegretes, 

esculturas, entre outros. Tornando os jardins no testemunho da relação do Homem com a 

Natureza. 

Os jardins históricos inseridos em meio urbano ou rural testemunham a evolução 

de uma população e acabam por contar uma histórica de séculos, tornando-se em 

elementos fundamentais a recuperar, preservar, salvaguardar, proteger e revitalizar.  

O percurso para o reconhecimento destas necessidades foi de grandes 

dificuldades e resistências. Levando à realização de várias convenções e cartas que tiveram 

início com a Carta de Veneza que visava conservar e restaurar monumentos e sítios, mais 

tarde como complemento foi realizada a Carta de Florença redigida para o património 

natural (os jardins). Existiu a necessidade de criar conceitos que fossem orientadores para a 

proteção de um património rico e vulnerável como os jardins históricos. 

 

As ordens religiosas tiveram uma grande influência no que diz respeito à criação 

de jardins e cercas. Foram os grandes motivadores à transformação de áreas florestais e 

terrenos agrícolas dando origem a jardins de plantas medicinais e aromáticas, pomares, 

hortas, e também a locais ou sítios de lazer e deleitação. Eram geralmente decorados com 

bancos de pedra, canteiros ou alegretes, ladeados por árvores ou arbustos e com água que 

alimentava chafarizes e fontes. Foram estes jardins e cercas que começaram por fazer parte 

da autossuficiência dos mosteiros.  

Através do estudo destes padrões foram realizados neste trabalho, quadros com 

informação sintetizada que dizem respeito a cercas beneditinas em Portugal. Os quadros 

permitem a análise do padrão de organização dos mosteiros, bem como a articulação das 

partes ornamentais e produtivas. É possível analisar determinadas estruturas, como lagos, 

tanques, fontes, aquedutos, capelinhas e escadórios que tinham como funções a rega, 

alinhamentos estéticos e também religiosos. 
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A ordem beneditina seguiu estas diretrizes no que diz respeito à implantação do 

MSMT. Intalando-se em Mire de Tibães no Monte de São Gens, com o Cávado a Norte e 

rodeados de tudo o que a natureza podia fornecer, concebendo um dos mais belos e antigos 

jadins históricos portugueses. Com a extinção das ordens religiosas o abandono e ruína 

abateram-se sobre este magnífico espaço. Passou de dono em dono até que o Estado 

Português o adquire, dando início à sua recuperação, preservação, salvaguarda, proteção e 

revitalização. 

Antes de mais é necessário conhecer para poder proteger. É necessário estudar 

as suas formas anteriores, quem o frequentou, como se ordenava ou qual era o seu 

propósito. 

“O monumento é inseparável da História – da qual é testemunho – e também do 

meio em que está situado. Por conseguinte, a deslocação do todo ou de uma parte de um 

monumento não pode ser tolerada, a não ser no caso em que a salvaguarda do monumento 

o exija, ou quando razões de um grande interesse nacional ou internacional o justifiquem.” 

(Carta de Veneza, 1964) 

É inserido nestes parâmetros que se deu início ao projeto de recuperação e 

conservação do MSMT em 1987, no qual a Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa teve 

um papel fundamental na orientação e direção de uma equipa especializada. 

“Os Jardins históricos constituem um dos elementos do património cuja 

sobrevivência, em razão de sua natureza, exige o máximo de cuidados contínuos por parte 

de pessoas qualificadas. Convém, pois, que uma pedagogia adequada assegure a formação 

dessas pessoas, quer se trate de historiadores, de arquitetos, de paisagistas, de jardineiros 

ou de botânica. Deve-se também assegurar a produção regular de vegetais que entram na 

composição dos jardins históricos.” (Carta de Florença, 1982) 

Durante o projeto de recuperação e conservação do MSMT a Arquiteta 

Paisagista Maria João Dias Costa, define uma metodologia de intervenção que passou 

inicialmente pelo controle das águas, aproveitamento e condução (o que nos remete para a 

importância do elemento água na Cerca) e controlo da degradação tanto de estruturas 

inertes como vegetais. A criação de uma Zona Especial de Proteção (ZEP) foi levada em 

consideração tornando-se indispensável para assegurar o enquadramento arquitetónico, 

paisagístico e a integração urbana do MSMT, bem como as suas perspetivas de 

contemplação. Estão incluidos na ZEP a Cerca, o Edificado e o Cruzeiro. 

A partir do estudo da metodologia acima referida foi possível sintetizar 

informação indispensável para a prática de Arquitetura Paisagista, permitindo a realização 

dos quadros relativos à cronologia do MSMT que se encontram neste trabalho. Os quadros 
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sintetizam informação de grande importância na área da conservação e restauro de Jardins 

e Cercas de valor histórico tornando-se num dos pontos fortes do trabalho.  

 

A preservação da Cerca do MSMT exigiu uma mobilização de meios financeiros, 

políticos e técnicos e a atividade turística teve como principal objetivo a divulgação deste 

património até à data desconhecido (1987).  A consciencialização da população para o valor 

deste tipo de património é indispensável de forma a existir uma sensibilização para o uso 

apropriado, prevenindo a sua ruína, degradação e descaracterização. 

É possível concluir que um jardim destas proporções nunca é finalizado, mas 

sim que vai evoluindo e adaptando às necessidades atuais, sempre com a consciência de 

assegurar o seu romantismo, poética, espiritualidade e contemplação. A conservação de 

jardins históricos é um processo que carece de constante intervenção, uma vez que se está 

a trabalhar numa paisagem rica, evolutiva e multidimensional. 

 

É de referir que os assuntos abordados neste trabalho foram sintetizados e não 

descritos ao pormenor (a quantidade de informação estudada era desmedida).  

Com esta dissertação/monografia pretende-se divulgar o MSTM quanto aos 

trabalhos da Arquiteta Paisagista Maria João Dias Costa, e que nesta perspetiva seja um 

dos vários estudos que se realizem nos próximos tempos relativamente a este tema.  

É de esperar que contribua para aumentar o conhecimento público sobre o 

MSMT e que suscite o desenvolvimento de outras investigações na área da Arquitetura 

Paisagista. Ainda há tanto para dizer sobre o circuito hidráulico, sobre os acessos e 

infraestruturas, sobre os jardins, sobre a mata; ainda há tanto para ler, pesquisar, ver, 

documentar e sentir…  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deste admirável complexo de Tibães chega uma mensagem de esperança 

para todo o património histórico e paisagístico” 

 (Trevisto, 1998 em Prémio Internacional “Carlo Scarpa para o Jardim”) 
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Carta de Atenas (1931)  

(disponivel em http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf) 

 

Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos 

Monumentos 

Serviço Internacional de Museus, Atenas, 21 a 30 de Outubro de 1931. 

 

I - Doutrinas. Princípios Gerais 

A Conferência ouviu a exposição dos principios gerais e doutrinas relativas à protecção 

de monumentos. 

Qualquer que seja a diversidade dos casos específicos, em que cada um possa 

comportar uma solução, constatou que, nos diversos Estados representados, predomina uma 

tendência geral para abandonar as recontituições integrais e evitar os seus riscos, pela instituição de 

uma manutenção regular e permanente, adequada a assegurar a conservação dos edificios. 

Na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de 

degradação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artistica do passado sem 

banir o estilo de nenhuma época. 

A Conferência recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se 

assegure a continuidade da sua vida consagrando-os contudo a utilizações que respeitem o seu 

carácter histórico ou artístico. 

 

II - Administração e Legislação dos Monumentos Históricos 

A Conferência ouviu a exposição sobre as legislações cujo objectivo é o de proteger os 

monumentos de interesse histórico, artístico ou científico pertencentes às diferentes nações. 

Aprovou unanimemente a tendência geral que consagra nesta matéria um certo direito 

da colectividade perante a propriedade privada. 

Constatou que as diferenças entre estas legislações provinham das dificuldades de 

conciliar o direito publico e o direito dos particulares. 

Em consequência, ao aprovar-se a tendência geral destas legislações, estimase que 

elas devem ser apropriadas às circunstâncias locais e ao estado da opinião publica, de forma a 

encontrar o mínimo de oposição possível, tendo em conta, em relação aos proprietários, os sacrifícios 

que eles são chamados a assumir no interesse geral. 

Faz votos para que em cada Estado a autoridade pública esteja investida do poder, em 

caso de urgência, de tomar as medidas de conservação. 

Deseja vivamente que o Conselho Internacional de Museus publique uma recolha e um 

quadro comparativo das legislações em vigor nos diferentes 

Estados e a mantenha actualizada. 

 

 

 



 
 
 

 
 

III - A valorização dos monumentos 

A Conferência recomenda o respeito, na construção dos edificios, pelo carácter e a 

fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança de monumentos antigos cuja envolvente deve ser 

objecto de cuidados particulares. Também alguns conjuntos e certas perspectivas particularmente 

pitorescas, devem ser preservadas. 

Há também necessidade de estudar as plantas e ornamentações vegetais adequadas a 

certos monumentos ou conjuntos de monumentos para lhes conservar o seu carácter antigo. 

Recomenda sobretudo a supressão de toda a publicidade, de toda a presença abusiva 

de postes ou fios telefónicos, de toda a indústria ruidosa, incluindo as chaminés altas, na vizinhança 

dos monumentos artisticos ou históricos. 

 

IV - Os materiais do restauro 

Os peritos ouviram diversas comunicações relativas ao emprego dos materiais modernos 

para a consolidação dos edificios antigos. 

Aprovam o emprego sensato de todos os recursos da técnica moderna e muito 

especialmente do betão armado. 

Especificam que os elementos resistentes devem ser dissimulados, salvo 

impossibilidade total, a fim de não alterar o aspecto e o carácter do edificio a restaurar. 

Recomendam-nos, muito especialmente, nos casos onde se considere conveniente 

evitar os riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a conservar. 

 

V - As degradações dos monumentos 

A Conferência constata que, nas condições de vida moderna, os monumentos do mundo 

inteiro se encontram cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosférfcos. 

Para além das precauções habituais e das soluções felizes obtidas na conservação da 

estatuária monumenal pelos métodos correntes, não se saberia, tendo em consideração a 

complexidade dos casos e o estado actual dos conhecimentos, formular regras gerais, para lá das 

precauções habituais e das soluções bem sucedidas que se verificaram na estatuária monumental 

pelos métodos correntes. 

A Conferência recomenda: 

1º- A colaboração, em cada país, dos conservadores de monumentos e dos arquitectos 

com os representantes das ciências fisicas, químicas e naturais, para conseguir alcançar métodos 

aplicáveis aos diferentes casos. 

2º- Ao Conselho Internacional de Museus que se mantenha ao corrente dos trabalhos 

empreendidos em cada pais sobre estas matérias e que lhes dê lugar nas suas publicações. 

A Conferência, no que respeita à conservação da escultura monumental, considera que 

a deslocação das obras do enquadramento para o qual elas tinham sido criadas é em principio 

indesejável. Recomenda, a título de precaução, a preservação dos modelos originais, e, na sua falta, 

a execução de moldes. 

 



 
 
 

 
 

VI - A técnica de conservação 

A Conferência constata com satisfação que os principios e as técnicas expostas nas 

diversas comunicações de pormenor se inspiram numa tendência comum, a saber: 

Quando se trata de ruínas impõe-se uma conservação escrupulosa, recolocando no seu 

lugar os elementos originais encontrados (anastilose) sempre que o caso o permita; os materiais 

novos necessários a este efeito deverão ser sempre identificáveis. Quando a conservação de ruinas, 

trazidas à luz do dia no decurso de uma escavação for reconhecida como impossível, é aconselhado 

enterrá-las de novo, depois de, bem entendido, terem sido feitos levantamentos rigorosos. 

Deve dizer-se que a técnica e a conservação de uma escavação impõem a colaboração 

estreita do arqueólogo e do arquitecto. 

Ouanto aos outros monumentos, os peritos estiveram unanimamente de acordo em 

aconselhar, antes de qualquer consolidação ou restauro parcial, a análise escrupulosa das patologias 

desses monumentos. Eles reconheceram, com efeito, que cada caso constituía um caso especifico. 

 

VII - A conservação dos monumentos e a colaboração internacional 

a) Cooperação técnica e moral 

A Conferência, convencida de que a conservação do património artistico e arqueológico 

da humanidade interessa à comunidade dos Estados, guardiões da civilização; 

Deseja que os Estados, agindo de acordo com o espírito do Pacto da 

Sociedade das Nações, se prestem a uma colaboração sempre mais vasta e mais 

concreta, com o objectivo de favorecer a conservação dos monumentos artisticos e históricos; 

Estima ser altamente desejável que as instituições e agrupamentos qualificados possam, 

sem prejuizo do direito público internacional, manifestar o seu interesse pela salvaguarda das obras 

primas nas quais a civilização se exprimiu ao mais alto nivel e que pareçam ameaçadas; 

Faz votos para que os pedidos submetidos com este fim ao organismo da cooperação 

intelectual da Sociedade das Nações, possam ser confiados à benevolente atenção dos Estados. 

Caberia à Comissão Internacional de Cooperação Intelectual, após informação do 

Conselho Internacional de Museus e após ter recolhido toda a informação útil, especialmente junto da 

Comissão Nacional de Cooperação Intelectual interessada, pronunciar-se sobre a oportunidade das 

diligências a empreender e sobre o procedimento seguir em cada caso particular. 

Os membros da Conferência após terem visitado, no decurso dos trabalhos e do 

intercâmbio de estudos quefizeram nessa ocasião, diversos campos de arqueológicos e monumentos 

antigos da Grécia, foram unânimes em render homenagem ao Governo Grego que, durante longos 

anos, ao mesmo tempo que assegurava ele próprio trabalhos consideráveis, aceitou a colaboração 

de arqueólogos e especialistas de todos os paises. Os referidos membros viram aí um exemplo que 

não pode senão contribuir para a realização dos objectivos de cooperação intelectual e cuja 

necessidade lhes ocorreu no decurso dos trabalhos. 

b) O papel da educação no respeito pelos monumentos 

A Conferência está profundamente convicta de que a melhor garantia de conservação 

dos monumentos e obras artísticas vem do respeito e do empenhamento dos próprios povos e, 



 
 
 

 
 

considerando que estes sentimentos podem ser grandemente favorecidos por uma acção apropriada 

dos poderes publicos, faz votos para que os educadores habituem a infância e a juventude a abster-

se de degradar os monumentos quaisquer que sejam, e lhes trnasmitam o interesse, de uma maneira 

geral, pela protecção dos testemunhos de todas as civilizações. 

c) Criar uma documentação internacional 

A Conferência faz votos para que: 

1º- Cada Estado, ou as instituições criadas ou reconhecidas competentes para esse fim, 

publiquem um inventário dos monumentos históricos nacionais acompanhado de fotografias e 

descrições; 

2º- Cada Estado constitua arquivos onde sejam reunidos todos os documentos relativos 

aos seus monumentos históricos; 

3º - Cada Estado deposite no Conselho Internacional de Museus as suas publicações; 

4º- O Conselho consagre, nas suas publicações, artigos relativos aos processos e aos 

métodos gerais de conservação de monumentos históricos; 

5º - O Conselho estude a melhor utilização das informações assim centralizadas. 

 

 



 
 
 

 
 

CARTA DE VENEZA 1964  

(disponivel em http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf)  

 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DE 

MONUMENTOS E SÍTIOS  

Os monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do passado, são um 

testemunho vivo das suas tradições seculares. A humanidade tem vindo progressivamente a tomar 

maior consciência da unidade dos valores humanos e a considerar os monumentos antigos como 

uma herança comum, assumindo colectivamente a responsabilidade da sua salvaguarda para as 

gerações futuras e aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e autenticidade. É essencial que 

os princípios orientadores da conservação e do restauro de edifícios antigos sejam elaborados e 

acordados a nível internacional, ficando cada país responsável pela sua aplicação no âmbito 

específico do seu contexto cultural e das suas tradições. A Carta de Atenas, de 1931, ao expressar 

pela primeira vez aqueles princípios, contribuiu para o desenvolvimento de um amplo movimento 

internacional, traduzido na elaboração de vários documentos nacionais, na actividade do ICOM e da 

UNESCO e na criação, por esta última entidade, de um Centro Internacional para o Estudo da 

Preservação e do Restauro do Património Cultural. O desenvolvimento dos conhecimentos e o 

espírito crítico têm trazido a atenção sobre problemas novos e mais complexos; é, portanto, chegada 

a altura de reexaminar aquela Carta para, através de um estudo mais aprofundado dos seus 

princípios, se proceder ao alargamento do seu âmbito traduzido na elaboração de um novo 

documento. Em consequência, o II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de 

Monumentos Históricos, reunido em Veneza de 25 a 31 de Maio de 1964, aprovou o seguinte texto:  

 

DEFINIÇÕES  

Art. 1 - O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações arquitectónicas 

isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de 

uma civilização particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, ou algum 

acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações 

mais modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo.  

Art. 2 - A conservação e o restauro dos monumentos devem recorrer à colaboração de 

todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a protecção do património 

monumental.  

Art. 3 - A conservação e o restauro dos monumentos têm como objectivo salvaguardar 

tanto a obra de arte como as respectivas evidências históricas.  

 

CONSERVAÇÃO  

Art. 4 - Para a conservação dos monumentos é essencial que estes sejam sujeitos a 

operações regulares de manutenção.  

Art. 5 - A conservação dos monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins 

sociais úteis. Esta utilização, embora desejável, não deve alterar a disposição ou a decoração dos 



 
 
 

 
 

edifícios. É apenas dentro destes limites que as modificações que seja necessário efectuar poderão 

ser admitidas.  

Art. 6 - A conservação de um monumento implica a manutenção de um espaço 

envolvente devidamente proporcionado. Sempre que o espaço envolvente tradicional subsista, deve 

ser conservado, não devendo ser permitidas quaisquer novas construções, demolições ou 

modificações que possam alterar as relações volumétricas e cromáticas.  

Art. 7 - Um monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que 

está inserido. A remoção do todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, excepto quando 

tal seja exigido para a conservação desse monumento ou por razões de grande interesse nacional ou 

internacional.  

Art. 8 - Os elementos de escultura, pintura ou decoração que façam parte integrante de 

um monumento apenas poderão ser removidos se essa for a única forma de garantir a sua 

preservação.  

 

RESTAURO  

Art. 9 - O restauro é um tipo de operação altamente especializado. O seu objectivo é a 

preservação dos valores estéticos e históricos do monumento, devendo ser baseado no respeito 

pelos materiais originais e pela documentação autêntica. Qualquer operação desse tipo deve terminar 

no ponto em que as conjecturas comecem; qualquer trabalho adicional que seja necessário efectuar 

deverá ser distinto da composição arquitectónica original e apresentar marcas que o reportem 

claramente ao tempo presente. O restauro deve ser sempre precedido e acompanhado por um 

estudo arqueológico e histórico do monumento. 

Art. 10 - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação de 

um monumento pode ser efectuada através do recurso a outras técnicas modernas de conservação 

ou de construção, cuja eficácia tenha sido demonstrada cientificamente e garantida através da 

experiência de uso.  

Art. 11 - As contribuições válidas de todas as épocas para a construção de um 

monumento devem ser respeitadas, dado que a unidade de estilo não é o objectivo que se pretende 

alcançar nos trabalhos de restauro. Quando um edifício apresente uma sobreposição de trabalhos 

realizados em épocas diferentes, a eliminação de algum desses trabalhos posteriores apenas poderá 

ser justificada em circunstâncias excepcionais, quando o que for removido seja de pouco interesse e 

aquilo que se pretenda pôr a descoberto tenha grande valor histórico, arqueológico ou estético e o 

seu estado de conservação seja suficientemente bom para justificar uma acção desse tipo. A 

avaliação da importância dos elementos envolvidos e a decisão sobre o que pode ser destruído não 

podem depender apenas do coordenador dos trabalhos.  

Art. 12 - Os elementos destinados a substituírem as partes que faltem devem integrar-se 

harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem distinguíveis do original por forma a que o 

restauro não falsifique o documento artístico ou histórico.  

Art. 13 - Não é permitida a realização de acrescentos que não respeitem todas as partes 

importantes do edifício, o equilíbrio da sua composição e a sua relação com o ambiente circundante.  



 
 
 

 
 

 

SÍTIOS HISTÓRICOS  

Art. 14 - Os sítios dos monumentos devem ser objecto de um cuidado especial, por 

forma a assegurar que sejam tratados e apresentados de uma forma correcta. Os trabalhos de 

conservação e restauro a efectuar nesses locais devem inspirar-se nos princípios enunciados nos 

artigos precedentes.  

 

ESCAVAÇÕES  

Art. 15 - Os trabalhos de escavação devem ser efectuados de acordo com as normas 

científicas e com a "Recomendação definidora dos princípios internacionais a aplicar em matéria de 

escavações arqueológicas", adoptadas pela UNESCO em 1956. Deve ser assegurada a manutenção 

das ruínas e tomadas as medidas necessárias para garantir a conservação e a protecção dos 

elementos arquitectónicos e dos objectos descobertos. Para além disso, devem tomar-se todas as 

medidas que permitam facilitar a compreensão do monumento, sem distorcer o seu significado. 

Todos os trabalhos de reconstrução devem ser rejeitados a priori. Só a anastylosis, isto é, a 

remontagem das peças soltas que existam num estado de desagregação, pode ser permitida. Os 

materiais utilizados para reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso restringido ao 

mínimo necessário para assegurar as condições de conservação do monumento e restabelecer a 

continuidade das suas formas.  

 

Art. 16 - Os trabalhos de conservação, restauro ou escavação devem ser sempre 

acompanhados por um registo preciso, sob a forma de relatórios analíticos ou críticos, ilustrados com 

desenhos e fotografias. Todas as fases dos trabalhos de reparação, consolidação, recomposição e 

reintegração, assim como os elementos técnicos e formais identificados ao longo dos trabalhos 

devem ser incluídos. Este registo deverá ser guardado nos arquivos de um organismo público e posto 

à disposição dos investigadores. Recomenda-se, também, que seja publicado.  

 

As seguintes pessoas participaram nos trabalhos da Comissão encarregada de elaborar 

a Carta Internacional para a Conservação e o Restauro dos Monumentos: Piero Gazzola, Presidente 

(Itália), Raymond Lemaire, Relator (Bélgica), José Bassegoda-Nonell (Espanha), Luís Benavente 

(Portugal), Djurdje Boskovic (Jugoslávia), Hisroshi Daifuku (UNESCO), P. De Vrieze (Holanda), 

Harald Langberg (Dinamarca), Mario Matteucci (Itália), Jean Merlet (França), Carlos Flores Marini 

(México), Roberto Pane (Itália), S. Pavel (Checoslováquia), Paul Philippot (ICCROM), Victor Pimentel 

(Perú), Harold Plenderleith (ICCROM), Deoclecio Redig de Campos (Vaticano), Jean Sonnier 

(França), François Sorlin (França), Eustathios Stikas (Grécia), Gertrude Tripp (Áustria), Jan 

Zachwatowicz (Polónia), Mustafa S. Zbiss (Tunísia). 

 

  



 
 
 

 
 

CARTA DE FLORENÇA (1982) 

(disponivel em https://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/carta-de-florenca.pdf) 

 

 

 

Adoptada pelo ICOMOS em Dezembro de 1982 

Tradução por António de Borja Araújo, Engenheiro Civil IST a Dezembro de 2006 

 

PREÂMBULO 

O ICOMOS-IFLA International Comitee for Historic Gardens, reunindo em Florença a 21 

de Maio de 1981, decidiu emitir uma carta sobre a preservação dos jardins históricos que levaria o 

nome dessa cidade. A actual Carta de Florença foi preparada pelo Comité e registada pelo ICOMOS 

a 15 deDezembro de 1982 como uma adenda à Carta de Veneza cobrindo o campo específico 

correspondente. 

 

DEFINIÇÕES E OBJECTIVOS 

Artigo 1. 

“Um jardim histórico é uma composição arquitectónica e hortícola com interesse para o 

público pelo seu ponto de vista histórico ou artístico”. Como tal, deve ser considerado como sendo um 

monumento. 

 

Artigo 2. 

“O jardim histórico é uma composição arquitectónica cujos constituintes são 

principalmente vegetais e, portanto, vivos, o que significa que eles são perecíveis e renováveis”. 

Assim, a sua aparência reflecte o perpétuo equilíbrio entre o ciclo das estações, o crescimento e a 

degradação da natureza e o desejo do artista e do operário em manterem-no permanentemente 

inalterado. 

 

Artigo 3. 

Sendo um monumento, o jardim histórico deve ser preservado de acordo com o espírito 

da Carta de Veneza. No entanto, sendo um monumento vivo, a sua preservação deve ser governada 

pelas regras específicas que são o objectivo da presente carta. 

 

Artigo 4. 

A composição arquitectónica do jardim histórico inclui : 

• A sua planta e a sua topografia. 



 
 
 

 
 

• A sua vegetação, incluindo as suas espécies, proporções, esquemas de cores, 

espaçamentos e alturas respectivas. 

• Os seus elementos estruturais e decorativos. 

• A sua água, corrente ou parada, reflectindo o céu. 

 

Artigo 5. 

Como expressão da afinidade directa entre a civilização e a natureza, e como lugar de 

fruição adequado à meditação ou ao repouso, o jardim adquire assim o significado cósmico de uma 

imagem idealizada do mundo, um “paraíso” no sentido etimológico da palavra e, mesmo, um 

testemunho de uma cultura, de um estilo, de uma época e, frequentemente, da originalidade de um 

artista criador. 

 

Artigo 6. 

A expressão “jardim histórico” é igualmente aplicável a pequenos jardins ou a grandes 

parques, quer sejam formais ou “paisagens”. 

 

Artigo 7. 

Quer esteja ou não associado a um edifício, caso em que é seu complemento 

inseparável, o jardim histórico não pode ser isolado da sua envolvente própria, seja ela urbana ou 

rural, artificial ou natural. 

 

Artigo 8. 

Um sítio histórico é uma paisagem específica associada a um facto memorável tal como, 

por exemplo, um grande acontecimento histórico; um mito bem conhecido; um combate épico; ou o 

objecto de uma pintura famosa. 

 

Artigo 9. 

A preservação dos jardins históricos depende da sua identificação e da sua 

classificação. Exigem diversos tipos de acções, nomeadamente de manutenção, de conservação ou 

de restauro. Em certos casos, pode ser recomendável a sua reconstrução. A autenticidade de um 

jardim histórico depende, em igual forma, do desenho e da escala das suas diferentes partes, assim 

como da escolha das plantas ou dos materiais inorgânicos adoptados para cada uma dessas suas 

partes. 

 

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURO, RECONSTRUÇÃO 

Artigo 10. 

Em qualquer trabalho de manutenção, conservação, restauro ou reconstrução de um 

jardim histórico, ou de uma qualquer sua parte, todos os seus elementos constituintes devem ser 

tratados em simultaneidade. O isolamento das diferentes operações pode danificar a unidade do 

conjunto. 



 
 
 

 
 

 

Artigo 11. 

A manutenção dos jardins históricos é de enorme importância. Como o material principal 

é vegetal, a preservação do jardim numa condição inalterada requer substituições imediatas, quando 

necessárias, e um programa a longo prazo de renovação periódica (podas e replantações com 

especímenes maduros). 

 

Artigo 12. 

Tais espécies de árvores, arbustos, plantas e flores que vão ser periodicamente 

substituídas, devem ser seleccionadas com respeito pela prática estabelecida e reconhecida em cada 

região botânica e hortícola, e com o objectivo de se identificarem as espécies originalmente plantadas 

e de as preservar. 

 

Artigo 13. 

Os elementos arquitectónicos, escultóricos ou decorativos móveis que fazem parte 

integral do jardim histórico só devem ser removidos ou deslocados no mínimo essencial para a sua 

conservação ou para o seu restauro. A substituição ou o restauro de qualquer desses elementos, que 

esteja em risco, deve ser efectuado de acordo com os princípios da Carta de Veneza, e a data de 

qualquer substituição total deve ser indicada. 

 

Artigo 14. 

O jardim histórico deve ser preservado com envolventes apropriadas. Devem ser 

proibidas todas as alterações ao ambiente físico que ponham em risco o seu equilíbrio ecológico. 

Estas regras são aplicáveis a todos os aspectos da infra-estrutura, quer internos quer externos (obras 

de drenagem, sistemas de irrigação, estradas, parques de estacionamento, vedações, instalações de 

manutenção,  apoios para visitantes, etc.). 

 

RESTAURO E RECONSTRUÇÃO 

Artigo 15. 

Não deve ser empreendido nenhum trabalho de restauro nem, acima de tudo, de 

reconstrução num jardim histórico sem ter sido realizada, previamente, uma investigação profunda 

que garanta que esse trabalho é cientificamente executado, e que envolva tudo, desde a escavação 

até à reunião dos registos relacionados com o jardim em questão e com outros jardins semelhantes. 

Antes que comece qualquer trabalho prático, deve ser preparado um projecto com base na dita 

investigação, o qual deve ser submetido a um grupo de peritos para exame e aprovação em conjunto. 

 

Artigo 16. 

O trabalho de restauro deve respeitar as sucessivas fases da evolução do jardim em 

questão. Em princípio, não se deve dar precedência a nenhum período sobre outro, excepto em 

casos excepcionais, quando o grau de destruição e de danos que afectam algumas partes de um 



 
 
 

 
 

jardim sejam tais que seja decidido reconstruírem-se essas partes, com base nos vestígios que 

sobreviveram ou em evidências documentais indiscutíveis. Esse trabalho de reconstrução pode ser 

executado, especialmente, nas partes do jardim situadas mais perto do edifício nele contido, para se 

fazer sobressair o significado dessas partes do conjunto. 

 

Artigo 17. 

Quando um jardim tiver desaparecido completamente, ou quando não existirem mais do 

que evidências conjecturais sobre as suas sucessivas fases, não pode ser considerada uma sua 

reconstrução como sendo um jardim histórico. 

 

USO 

Artigo 18. 

Embora um jardim histórico tenha sido projectado para ser visto e percorrido, o seu 

acesso deve ser restrito à extensão exigida pelo seu tamanho e pela sua vulnerabilidade, para que 

possam ser preservadas a sua fábrica física e a sua mensagem cultural. 

 

Artigo 19. 

Em consequência da sua natureza e do seu objectivo, um jardim histórico é um sítio 

calmo indutor dos contactos humanos, do silêncio e da fruição da natureza. Esta concepção da sua 

utilização diária deve contrastar com o seu papel naquelas raras ocasiões em que ele acomoda uma 

festividade. Assim, devem ser claramente definidas as condições de tais usos ocasionais de um 

jardim histórico, para que essas festividades possam, por si mesmas, servir a valorização do efeito 

visual do jardim, em vez de o perverter ou danificar. 

 

Artigo 20. 

Embora um jardim histórico possa ser adequado para jogos calmos, como ocorrência 

diária, devem ser preparadas áreas separadas, adjacentes ao jardim histórico, apropriadas para jogos 

e desportos mais activos e movimentados, para que possam ser satisfeitas as necessidades do 

público a este respeito sem prejuízo da conservação dos jardins e das paisagens. 

 

Artigo 21. 

O trabalho de manutenção e de conservação, cujos tempos são determinados pelas 

estações, e as operações breves que servem para restaurar a autenticidade do jardim, devem ter 

sempre precedência sobre os requisitos do uso público. Todas as disposições para as visitas aos 

jardins históricos devem ser sujeitas a regulamentos que garantam que o espírito do sítio é 

preservado. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 22. 

Se um jardim for murado, não podem ser removidas os seus muros sem o exame prévio 

de todas as possíveis consequências que detenham a probabilidade de conduzirem a alterações na 

sua atmosfera e de afectarem a sua preservação. 

 

PROTECÇÃO LEGAL A ADMINISTRATIVA 

Artigo 23. 

É tarefa da responsabilidade das autoridades adoptarem, sob o parecer de peritos 

qualificados, as apropriadas medidas legais e administrativas para a identificação, registo e protecção 

dos jardins históricos. Deve ser prevista a preservação desses jardins no enquadramento dos 

planeamentos de utilização do território, e essas previsões devem ser taxativamente mencionadas 

nos documentos relacionados com o planeamento regional e local. Também é tarefa da 

responsabilidade das autoridades adoptarem, sob o parecer de peritos qualificados, as medidas 

financeiras que facilitem a manutenção, a conservação e o restauro, e, quando necessário, a 

reconstrução dos jardins históricos. 

 

Artigo 24. 

O jardim histórico é um dos elementos do património cuja sobrevivência, por causa da 

sua própria natureza, requer uma prestação de cuidados intensiva e contínua por peritos treinados. 

Deve, portanto, ser adequadamente prevista a formação de tais pessoas, quer sejam historiadores, 

arquitectos, arquitectos paisagistas, jardineiros ou botânicos. Deve-se ter, também, o cuidado de se 

garantir que é feita uma regular propagação das variedades de plantas necessárias para a 

manutenção ou para o restauro. 

 

Artigo 25. 

O interesse pelos jardins históricos deve ser estimulado por todo o tipo de actividades 

capazes de enfatizarem o seu real valor como parte do património e devem ser encorajados os seus 

melhores conhecimento e apreço, através de: promoção de investigação científica; troca e circulação 

internacional de informação; publicações, incluindo trabalhos destinados ao público em geral; 

encorajamento do acesso pelo público, sob adequadas condições de controlo, e uso dos media para 

o desenvolvimento do reconhecimento da necessidade de serem respeitados a natureza e o 

património histórico. Os mais extraordinários jardins históricos devem ser propostos para inclusão na 

Lista do Património Mundial. 

 

Reparar bem 

As recomendações anteriores são aplicáveis a todos os jardins históricos do mudo. 

Podem ser, subsequentemente, acrescentadas cláusulas adicionais a esta Carta, respeitantes a tipos 

específicos de jardins, incluindo breves descrições dos ditos tipos. 

  



 
 
 

 
 

CARTA DE BURRA (1988) 

(disponivel em https://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/carta-de-burra.pdf) 

 

Tradução para a língua portuguesa por António de Borja Araújo, Eng.º Civil I.S.T. a 

Dezembro de 2006 

 

REVISÃO 

Antecedentes 

O ICOMOS da Austrália deseja esclarecer que só existe uma Carta de Burra, 

nomeadamente a versão adoptada em 1999 e assim identificada. As três versões anteriores são, 

actualmente, documentos de arquivo e não estão autorizados pelo ICOMOS da Austrália. 

Qualquer pessoa que afirme usar a versão de 1988 (ou qualquer outra versão que não 

seja a adoptada em Novembro de 1999) não está a usar a Carta de Burra conforme esta é entendida 

pelo ICOMOS da Austrália. As referências iniciais à Carta de Burra devem ter a forma de 

„Australia ICOMOS Burra Charter, 1999‟ depois do que basta usar a forma abreviada de 

„Carta de Burra‟. 

 

O ICOMOS da Austrália (International Council on Monuments and Sites), o organismo de 

topo dos profissionais que trabalham na conservação do património, adoptou revisões da Carta de 

Burra na sua reunião geral anual de Novembro de 1999. O que foi feito na sequência de um extenso 

processo de revisão com a intenção da sua actualização em conformidade com a melhor prática. 

As revisões tiveram em consideração os avanços na prática da conservação que 

ocorreram durante a década decorrida desde que a Carta tinha sido anteriormente actualizada. 

Entre as alterações feitas, destaca-se o reconhecimento dos aspectos menos tangíveis 

com significado cultural, incluindo aqueles que respeitam ao uso dos sítios património, às 

associações com um sítio e aos significados que os sítios têm para as pessoas. 

A Carta reconhece a necessidade de se envolverem as pessoas nos processos de 

formação  das decisões, particularmente aquelas que tiverem fortes associações com um sítio. Pode-

se tratar do dono da loja da esquina, dos trabalhadores de uma fábrica ou dos guardiões comunitários 

de sítios com valor especial, quer sejam de origem indígena ou Europeia. 

O processo de planeamento que orienta a tomada de decisões para os sítios património 

foi muito melhorado, incluindo-se um fluxograma no documento para o tornar mais claro. 

Com a adopção das revisões de 1999, a versão anterior (1988) da Carta foi, agora, 

revogada e remete as versões de 1981 e de 1979 para o papel de documentos de arquivo que 

registam o desenvolvimento da filosofia da conservação na Austrália. 

Para mais esclarecimentos sobre o processo de revisão, sobre o documento revisto, ou 

sobre quaisquer outros assuntos respeitantes à Carta de Burra, contactar : 

 

The Australia ICOMOS Secretariat 

Tel: +61 3 9251 7131 Fax: +61 3 9251 7158 



 
 
 

 
 

A CARTA DE BURRA 

Carta do ICOMOS da Austrália para a conservação dos sítios com significado 

cultural 

Preâmbulo 

Considerando a Carta Internacional para a Conservação e Restauro dos Monumentos e 

Sítios (Carta de Veneza, 1964) e as resoluções da 5.ª Assembleia Geral do Conselho Internacional 

para os Monumentos e Sítios (ICOMOS), Moscovo 1978, a Carta de Burra foi adoptada pelo ICOMOS 

da Austrália (The Australian National Commitee of ICOMOS) em 19 de Abril de 1979, em Burra, 

Austrália do Sul. Foram adoptadas revisões em 23 de Fevereiro de 1981, em 23 de Abril de 1988 e 

em 26 de Novembro de 1999. 

A Carta de Burra indica linhas de orientação para a conservação e para a gestão dos 

sítios com significado cultural (sítios património cultural), e está baseada nos conhecimentos e na 

experiência dos membros do ICOMOS da Austrália. 

A conservação é uma parte integral da gestão dos sítios com significado cultural e é uma 

responsabilidade permanente. 

 

Para que serve a Carta? 

A Carta consigna uma norma de prática para quem proporciona aconselhamento, toma 

decisões ou executa obras em sítios com significado cultural, incluindo os proprietários, os gestores e 

as custódias. 

 

Utilização da Carta 

A Carta deve ser lida como um todo. Muitos dos seus artigos são interdependentes. Os 

artigos na secção sobre Princípios da Conservação são, quase sempre, mais desenvolvidos nas 

secções sobre Processos de Conservação e Práticas de Conservação. Foram incluídos cabeçalhos 

para facilitarem a leitura, mas eles não fazem parte da Carta. 

A Carta é auto contida, mas alguns aspectos da sua utilização e aplicação são mais 

explicados nos seguintes documentos do ICOMOS da Austrália : 

• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Significado Cultural 

• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Política de conservação 

• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Procedimentos para a Elaboração de 

estudos e de relatórios 

• Código de Ética da Coexistência na Conservação de Sítios com Significado 

 

A que sítios se aplica a Carta? 

A Carta pode ser aplicada a todos os sítios com significado cultural, incluindo os sítios 

naturais, indígenas e históricos com valor cultural. 

Os padrões de outros organismos também podem ser relevantes. Entre eles incluem-se 

a „Australian Natural Heritage Charter‟ 1 e as „Draft Guidelines for the Protection, Management and 

Use of Aborigenal and Torres Strait Islander Cultural Heritage Places‟ 2. 



 
 
 

 
 

 

Porquê conservar ? 

Os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas, proporcionando, 

muitas vezes, um profundo e inspirador sentido de ligação à comunidade e à paisagem, ao passado e 

às experiências vividas. São registos históricos que se tornam importantes como expressões 

tangíveis da identidade e da experiência da Austrália. Os sítios com significado cultural reflectem a 

diversidade das nossas comunidades, dizendo-nos quem somos e qual foi o passado que nos 

formou, assim como se formou a paisagem Australiana. Eles são insubstituíveis e preciosos. 

Estes sítios com significado cultural devem ser conservados para as gerações actual e 

futuras. 

A Carta de Burra advoga uma abordagem cautelosa às alterações : fazer tão pouco 

quanto seja necessário para cuidar do sítio e torná-lo utilizável mas, por outro lado, alterar tão pouco 

quanto seja possível para que o seu significado cultural fique retido. 

1 N.T. – Carta do Património Natural da Austrália, 

«http://www.ahc.gov.au/publications/anhc/pubs/charterfinal.pdf». 

2 N.T. – Linhas Básicas de Orientação para a Protecção, Gestão e Utilização dos Sítios 

Património Cultural Aborígenas e Ilhas do Estreito de Torres. 

 

 

Artigo 1  

Definições 

Para os objectivos desta Carta: Notas explicativas 

Estas notas não fazem parte da Carta e podem-lhe ser acrescentadas pelo ICOMOS da 

Austrália. 

1.1 Sítio significa lugar, área, terreno, paisagem, edifício e outras obras, grupo de 

edifícios ou de outras obras, e pode incluir componentes, conteúdos, espaços e vistas. 

O conceito de sítio deve ser amplamente interpretado. 

Os elementos descritos no 

Artigo 1.1 incluem memoriais, árvores, jardins, parques, lugares de acontecimentos 

históricos, áreas urbanas, cidades, lugares industriais, sítios arqueológicos, religiosos e espirituais. 

1.2 Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, social ou espiritual 

para as gerações passadas, actual ou futuras. 

O significado cultural está incorporado no próprio sítio, na sua fábrica, na sua 

envolvente, na sua utilização, nas suas associações, nos seus registos, nos sítios relacionados e nos 

objectos relacionados. 

Os sítios podem ter variações de valor para indivíduos ou grupos diferentes. A expressão 

significado cultural é sinónima de significado patrimonial e de valor cultural. 

O significado cultural pode alterar-se em consequência da continuidade da história do 

sítio. 



 
 
 

 
 

A compreensão do significado cultural pode alterar-se em consequência de novas 

informações. 

1.3 Fábrica significa todo o material físico do sítio incluindo os componentes, os 

acessórios, os conteúdos e os objectos. 

A fábrica inclui os interiores dos edifícios e os vestígios enterrados, assim como os 

materiais escavados. A fábrica pode definir espaços e estes espaços podem ser elementos 

importantes do significado do sítio. 

1.4 Conservação significa todos os processos de prestação de cuidados a um sítio por 

forma a que ele retenha o seu significado cultural. 

1.5 Manutenção significa os cuidados contínuos para a protecção da fábrica e da 

envolvente de um sítio, e deve ser distinguida da reparação. A reparação envolve restauro ou 

reconstrução. Estas distinções referentes, por exemplo, aos algerozes de um telhado são : 

manutenção = inspecção regular e limpeza dos algerozes; reparação envolvendo restauro = 

reposição de algerozes desmontados; reparação envolvendo reconstrução = substituição de 

algerozes degradados. 

1.6 Preservação significa manter-se a fábrica de um sítio no seu estado existente e 

retardar-se a sua deterioração. É reconhecido que todos os sítios e seus componentes se alteram ao 

longo do tempo a velocidades variáveis. 

1.7 Restauro significa a reversão da fábrica existente de um sítio a um estado anterior 

conhecido, pela remoção de acrescentos ou pela remontagem de componentes existentes sem a 

introdução de material novo. 

1.8 Reconstrução significa a reversão de um sítio a um estado anterior conhecido e 

distingue-se do restauro pela introdução de material novo na fábrica. O material novo pode incluir 

materiais reciclados recuperados de outros sítios. Isto não deve ser feito com prejuízo para qualquer 

sítio com significado cultural. 

1.9 Adaptação significa a modificação de um sítio para cumprir com o uso existente ou 

com um uso proposto. 

1.10 Uso significa as funções de um sítio, assim como as actividades e práticas que 

podem acontecer nesse sítio. 

1.11 Uso compatível significa um uso que respeita o significado cultural de um sítio. Esse 

uso implica nenhum impacto, ou um impacto mínimo sobre o significado cultural. 

1.12 Envolvente significa a área em redor de um sítio, a qual pode incluir a protecção 

visual. 

1.13 Sítio relacionado significa um sítio que contribui para o significado cultural de um 

outro sítio. 

1.14 Objecto relacionado significa um objecto que contribui para o significado cultural de 

um sítio mas que não se encontra localizado nesse sítio. 

1.15 Associações significa as ligações especiais que existem entre as pessoas e um 

sítio. As associações podem incluir os valores sociais ou espirituais e as responsabilidades culturais 

por um sítio. 



 
 
 

 
 

1.16 Os significados indicam o que um sítio significa, indica, evoca ou exprime. Os 

significados estão, geralmente, relacionados com aspectos intangíveis tais como as qualidades 

simbólicas e as memórias. 

1.17 Interpretação significa todos os modos de apresentação do significado cultural de 

um sítio. A interpretação pode ser uma combinação do tratamento da fábrica (ou seja a manutenção, 

o restauro, a reconstrução); o uso e as actividades no sítio; e o uso de material explicativo 

acrescentado. 

 

Princípios da conservação 

Artigo 2  

Conservação e gestão 

2.1 Os sítios com significado cultural devem ser conservados. 

2.2 O objectivo da conservação é a retenção do significado cultural de um sítio. 

2.3 A conservação é uma parte integral da boa gestão dos sítios com significado cultural. 

2.4 Os sítios com significado cultural devem ser salvaguardados e não devem ser postos 

em risco ou deixados ficar num estado vulnerável. 

 

Artigo 3  

Abordagem cuidadosa 

3.1 A conservação está baseada no respeito pela fábrica existente, pelo uso, pelas 

associações e pelos significados. Ela exige uma abordagem cuidadosa alterando-se tanto quanto 

necessário, mas tão pouco quanto possível. Os vestígios das adições,malterações e tratamentos 

anteriores da fábrica de um sítio são evidências da sua história e dos seus usos que fazem parte do 

seu significa do. A acção de conservação devemelhorar e não impedir a sua compreensão. 

3.2 As alterações a um sítio não devem distorcer a evidência física, ou outras, que ele 

proporciona, nem devem ser baseadas em conjecturas. 

 

Artigo 4  

Conhecimentos, competências e técnicas 

4.1 A conservação deve fazer uso de todos os conhecimentos, competências e 

disciplinas que possam contribuir para o estudo e cuidado do sítio. 

4.2 As técnicas e os materiais tradicionais são preferíveis para a conservação da fábrica 

com significado. Nalgumas circunstâncias, podem ser apropriados técnicas e materiais modernos que 

ofereçam consideráveis benefícios para a conservação. O uso de materiais e técnicas modernos 

deve ser fundamentado por evidências científicas firmes ou por um corpo de experiência. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 5  

Valores 

5.1 A conservação de um sítio deve identificar e levar em consideração todos os 

aspectos do significado cultural e natural sem dar ênfase injustificada a qualquer valor individual, à 

custa dos outros. A conservação de sítios com significado natural está explicada na Australian Natural 

Heritage Charter. Esta Carta define significado natural como sendo a importância dos ecossistemas, 

da biodiversidade e da geodiversidade, pelo valor da sua existência, ou em termos do seu valor 

científico, social, estético e de suporte de vida para as gerações actual e futuras. 

5.2 As diferentes graduações de significado cultural podem conduzir a diferentes acções 

de conservação num sítio. É necessária uma abordagem cuidadosa, uma vez que a compreensão do 

significado cultural se pode alterar. Este artigo não deve ser usado para se justificarem acções que 

não retenham o significado cultural. 

 

Artigo 6  

O Processo da Carta de Burra 

6.1 O significado cultural de um sítio, e outras questões que afectem o seu futuro, ficam 

melhor compreendidos por uma sequência de recolha e análise de informações antes da tomada de 

decisões. Primeiro vem a compreensão do significado cultural, depois o desenvolvimento da política 

e, finalmente, a gestão do sítio de acordo com essa política. O processo da Carta de Burra , ou a 

sequência de investigações, decisões e acções, está ilustrado no fluxograma que a acompanha. 

6.2 A política de gestão de um sítio tem que ser baseada na compreensão do seu 

significado cultural. 

6.3 A política de conservação também deve incluir a consideração de outros factores que 

afectam o futuro de um sítio, tal como as necessidades do seu proprietário, os recursos, as restrições 

externas e a sua condição física. 

 

Artigo 7  

Uso 

7.1 Quando o uso de um sítio for de significado cultural, ele deve ser retido. 

7.2 Um sítio deve ter um uso compatível. A política deve identificar um uso, ou uma 

combinação de usos, que retenha o significado cultural do sítio. Um uso novo de um sítio deve 

envolver alterações mínimas da fábrica e do uso significativo; deve respeitar as associações e os 

significados; e, onde for apropriado, deve proporcionar a continuação das práticas que contribuem 

para o significado cultural desse sítio. 

 

Artigo 8  

Envolvente 

A conservação requer a retenção de uma envolvente visual apropriada e de outros 

relacionamentos que contribuam para o significado cultural do sítio. Não são apropriados a 

construção nova, a demolição, as intrusões e outras alterações que possam afectar negativamente a 



 
 
 

 
 

envolvente ou os relacionamentos. A envolvente visual pode incluiraspectos tais como o uso, a 

implantação, o volume, a forma, a escala, o carácter, a cor, a textura e os materiais. Outros 

relacionamentos, tais como as ligações históricas, podem contribuir para a interpretação, apreciação, 

fruição ou experimentação do sítio. 

 

Artigo 9  

Localização 

9.1 A localização física de um sítio faz parte do seu significado cultural. Um edifício, uma 

obra ou qualquer outro componente de um sítio, devem permanecer na sua localização histórica. A 

relocalização é, em geral, inaceitável a menos que seja a única prática que garanta a sua 

sobrevivência. 

9.2 Alguns edifícios, obras ou outros componentes de sítios foram projectados para 

serem facilmente removidos, ou já têm uma história de relocalização. Desde que esses edifícios, 

obras ou outros componentes não tenham ligações significativas com a sua actual localização, pode 

ser apropriada a sua remoção. 

9.3 Se qualquer edifício, obra ou outro componente for mudado de localização, deve ser 

mudado para outra localização apropriada e deve-lhe ser dado um uso apropriado. Esta acção não 

deve ser feita com prejuízo de um sítio com significado cultural. 

 

Artigo 10  

Conteúdos 

Os conteúdos, acessórios e objectos que contribuem para o significado cultural de um 

sítio devem ser retidos no seu lugar. A sua remoção é inaceitável a menos que : seja a única forma 

de se garantir a sua segurança e preservação; temporariamente, para tratamento ou exibição; por 

razões culturais; por motivos de saúde ou de segurança; ou para se proteger o sítio. Tais conteúdos, 

acessórios e objectos devem ser devolvidos quando as circunstâncias o permitirem e quando for 

culturalmente apropriado. 

 

Artigo 11  

Sítios e objectos relacionados 

Deve ser retida a contribuição que os sítios relacionados e os objectos relacionados dão 

ao significado cultural do sítio. 

 

Artigo 12  

Participação 

A conservação, a interpretação e a gestão de um sítio devem prever a participação das 

pessoas para quem esse sítio tem associações e significados especiais, ou que têm 

responsabilidades sociais, espirituais ou outras responsabilidades culturais para com esse sítio. 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 14  

Coexistência de valores culturais 

Deve ser reconhecida, respeitada e encorajada a coexistência de valores culturais, 

especialmente em casos onde eles estejam em conflito. Nalguns sítios, os valores culturais em 

conflito podem afectar o desenvolvimento da política e das decisões de gestão. Neste artigo, a 

expressão valores culturais refere-se às crenças que são importantes para um grupo cultural, 

incluindo, mas não se limitando a elas, as crenças políticas, religiosas, espirituais e morais. Estas são 

mais amplas do que os valores associados ao significado cultural. 

 

Artigo 14  

Processo de conservação 

A conservação pode, conforme as circunstâncias, incluir os processos de : retenção ou 

reintrodução de um uso; retenção de associações e de significados; manutenção, preservação, 

restauro, reconstrução, adaptação e interpretação; e costuma Podem existir circunstâncias onde não 

seja necessária nenhuma acção para se conseguir a conservação. incluir, habitualmente, uma 

combinação de mais do que um deles. 

 

Artigo 15  

Alterações 

15.1 Podem ser necessárias alterações para se reter o significado cultural, mas elas são 

indesejáveis onde reduzam esse significado cultural. A quantidade de alterações num sítio deve ser 

guiada pelo significado cultural desse sítio e pela sua apropriada interpretação. Quando forem 

consideradas alterações, deve ser explorada uma gama de opções para se procurar aquela que 

minimiza a redução do significado cultural. 

15.2 As alterações que reduzem o significado cultural devem ser reversíveis, e devem 

ser revertidas logo que as circunstâncias o permitam. As alterações reversíveis devem ser 

consideradas como temporárias. As alterações não reversíveis só devem ser usadas como último 

recurso e não devem impedir as futuras acções de conservação. 

15.3 Não é aceitável, em geral, a demolição de fábrica significativa de um sítio. No 

entanto, nalguns casos, podem ser apropriadas demolições menores, como parte da conservação. A 

fábrica significativa removida deve ser reinstalada logo que as circunstâncias o permitam. 

15.4 Devem ser respeitadas as contribuições de todos os aspectos do significado 

cultural. Se um sítio incluir fábrica, usos, associações ou significados de diferentes períodos ou 

diferentes aspectos de significado cultural, enfatizar-se ou interpretar-se um período ou um aspecto à 

custa de outro, só pode ser justificado quando o que for rejeitado, removido ou diminuído, for de fraco 

significado cultural e o que tiver ficado enfatizado ou interpretado for de muito maior significado 

cultural. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 16  

Manutenção 

A manutenção é fundamental para a conservação e deve ser executada sempre que a 

fábrica tiver significado cultural e que a sua manutenção seja necessária para a retenção desse 

significado cultural. 

 

Artigo 17  

Preservação 

A preservação é apropriada sempre que a fábrica existente, ou que a sua condição, 

constitua evidência do significado cultural, ou quando existir insuficiente evidência que permita serem 

empreendidos outros processos de conservação. A preservação protege a fábrica sem obscurecer a 

evidência da sua construção e do seu uso. Este processo deve ser sempre aplicado : quando a 

evidência da fábrica for tão significativa que não possa ser alterada; quando tiver sido feita 

insuficiente investigação que permita serem tomadas decisões de política de acordo com os Artigos 

26 e 28. Pode ser executada obra nova (por exemplo, uma estabilização) em associação com a 

preservação, quando o seu objectivo for a protecção física da fábrica e quando for consistente com o 

Artigo 22. 

 

Artigo 18  

Restauro e reconstrução O restauro e a reconstrução devem revelar aspectos 

culturalmente significativos do sítio. 

 

Artigo 19  

Restauro 

O restauro só é apropriado quando existir evidência suficiente de um anterior estado da 

fábrica. 

 

Artigo 20  

Reconstrução 

20.1 A reconstrução só é apropriada quando um sítio estiver incompleto em 

consequência de danos ou de alterações, e apenas quando existir evidência suficiente de um anterior 

estado da fábrica. Em casos raros, a reconstrução pode ser apropriada como parte de um uso ou de 

uma prática que retenha o significado cultural de um sítio. 

20.2 A reconstrução deve ser identificável por observação próxima ou através de 

interpretação adicional. 

 

Artigo 21  

Adaptação 



 
 
 

 
 

21.1 A adaptação deve ser limitada àquilo que for essencial para o uso para o sítio, 

determinado em acordo com os Artigos 6 e 7. A adaptação só é aceitável quando tiver um impacto 

mínimo sobre o significado cultural do sítio. 

21.2 A adaptação deve envolver alterações mínimas à fábrica significativa, executadas 

apenas depois de terem sido consideradas as alternativas. 

 

Artigo 22  

Obra nova 

22.1 A obra nova, como por exemplo as adições ao sítio, pode ser aceitável quando ela 

não distorça ou obscureça o significado cultural do sítio, ou desvirtue a sua interpretação e 

apreciação. A obra nova pode ser agradável se a sua implantação, volume, forma, escala, carácter, 

cor, textura e materiais forem semelhantes aos da fábrica existente, mas devem ser evitadas as 

imitações. 

22.2 A obra nova deve ser imediatamente identificável como tal. 

 

Artigo 23  

Conservação do uso 

A continuação, a modificação ou o restabelecimento de um uso significativo podem ser 

formas de conservação apropriadas e preferíveis. Isto pode exigir alterações à fábrica significativa, 

mas estas devem ser minimizadas. Em certos casos, a continuação de um uso significativo, ou de 

uma prática, pode envolver uma obra nova substancial. 

 

Artigo 24  

Retenção de associações e de significados 

24.1 As associações significativas entre as pessoas e um sítio devem ser respeitadas, 

retidas e não obscurecidas. Devem ser investigadas e implementadas as oportunidades para a 

interpretação, comemoração e celebração destas associações. Para muitos sítios, as associações 

vão estar ligadasao uso. 

24.2 Devem ser respeitados os significados relevantes de um sítio, incluindo os valores 

espirituais. Devem ser investigadas e implementadas as oportunidades para a continuação ou para o 

reavivamento desses significados. 

 

Artigo 25  

Interpretação 

O significado cultural de muitos sítios não é rapidamente aparente e deve ser explicado 

por interpretação. A interpretação deve valorizar a compreensão e a fruição, assim como ser 

culturalmente apropriada. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 26  

Aplicação do processo da Carta de Burra 26.1 As obras num sítio devem ser 

precedidas por estudos que compreendam esse sítio, os quais devem incluir a análise das evidências 

físicas, documentais, orais e outras, baseada nos apropriados conhecimento, competências e 

disciplinas. Os resultados destes estudos devem ser regularmente actualizados, revistos e corrigidos, 

se necessário. 

26.2 Devem ser preparadas declarações escritas sobre o significado cultural e a política 

para o sítio, justificadas e acompanhadas pelas evidências de suporte. As declarações sobre o 

significado e a política devem ser incorporados num plano de gestão para o sítio. As declarações 

sobre o significado e a política devem ser conservadas numa base regular de revisão e correcção, se 

necessária. O plano de gestão também pode tratar de outros assuntos relacionados com a gestão do 

sítio. 

26.3 Deve ser dada oportunidade aos grupos e às pessoas que tenham associações 

com um sítio, bem como às que estão envolvidas na sua gestão, para contribuírem e participarem na 

compreensão do significado cultural desse sítio. Quando for apropriado, eles também devem ter a 

oportunidade de participar na sua conservação e gestão. 

 

Artigo 27  

Alteração na gestão 

27.1 Deve ser analisado o impacto das alterações na gestão propostas sobre o 

significado cultural de um sítio, tendo em consideração a declaração sobre o significado e a política 

para a gestão desse sítio. Na sequência dessa análise, pode ser necessário modificarem-se as 

alterações propostas, para melhor se reter o significado cultural. 

27.2 A fábrica, o uso, as associações e os significados existentes devem ser 

adequadamente registados antes que sejam feitas quaisquer alterações ao sítio. 

 

Artigo 28  

Perturbações na fábrica 

Devem ser minimizadas as perturbações na fábrica significativa por motivos de estudo, 

ou para se obterem evidências. Só deve ser feito um estudo de um sítio, que implique alguma 

perturbação da fábrica, incluindo-se as escavações arqueológicas, para se proporcionarem dados 

essenciais para a conservação desse sítio, ou para se obterem evidências importantes acerca do que 

foi perdido ou tornado inacessível. Pode ser apropriada a investigação de um sítio que exija 

perturbações na fábrica, para além das necessárias para se tomarem decisões, desde que isso seja 

consistente com a política para esse sítio. Essa investigação deve ser baseada em interrogações de 

investigação importantes que tenham potencial para aumentarem substancialmente o conhecimento, 

que não possam ser respondidas por outras formas e que minimizem as perturbações na fábrica 

significativa. 

 

 



 
 
 

 
 

Artigo 29  

Responsabilidade pelas decisões 

Devem ser identificados as organizações e os indivíduos responsáveis pelas decisões de 

gestão e deve ser indicada a responsabilidade específica por cada decisão dessas. 

 

Artigo 30  

Direcção, supervisão e implementação 

Deve ser mantida uma competente direcção e supervisão em todas as fases, e todas as 

alterações devem ser implementadas por pessoas com conhecimentos e competências apropriados. 

 

Artigo 31  

Documentação, evidência e decisões 

Deve ser mantido um registo das novas evidências e dasdecisões adicionais. 

 

Artigo 32  

Registos 

32.1 Os registos associados com a conservação de um sítio devem ser arrumados num 

arquivo permanente e tornados acessíveis ao público, submetidos a requisitos de segurança e 

privacidade, e onde isto for culturalmente apropriado. 

32.2 Os registos sobre a história de um sítio devem ser protegidos e tornados acessíveis 

ao público, submetidos a requisitos de segurança e privacidade, e onde isto for culturalmente 

apropriado. 

 

Artigo 33  

Fábrica removida 

A fábrica significativa que tiver sido removida de um sítio,mincluindo os conteúdos, 

acessórios e objectos, deve sermcatalogada e protegida de acordo com o seu significado cultural. 

Sempre que possível e culturalmente apropriado, a fábrica significativa removida, incluindo os 

conteúdos, acessórios e objectos, deve ser guardada no sítio. 

 

Artigo 34  

Recursos 

Devem ser proporcionados recursos adequados à conservação. A melhor conservação 

envolve frequentemente trabalhos mínimos e pode ser pouco dispendiosa. 

 

 

As palavras em itálico estão definidas no Artigo 1. 

© Australia ICOMOS 1988 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 4 – Tabela de Mosteiros Beneditinos 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

Nome Localização Outras informações 

Mosteiro da Vacariça Coimbra M 

Mosteiro de Arnoso Famalicão M 

Mosteiro de Baltar Paredes F 

Mosteiro de Calvelo Ponte de Lima M 

Mosteiro de Castro de Avelãs Bragança M 

Mosteiro de Fonte Arcada Póvoa de Lanhoso M 

Mosteiro de Júnia Pitões, Montalegre M 

Mosteiro de Lomar Braga M 

Mosteiro de Santa Ana Viana do Castelo F 

Mosteiro de Santa Comba de Basto - F 

Mosteiro de Santa Escolástica Bragança F 

Mosteiro de Santa Escolástica Roriz, Santo Tirso F 

Mosteiro de Santa Eufémia Viseu F 

Mosteiro de Santa Maria Semide F 

Mosteiro de Santa Maria do Carvoeiro Viana do Castelo M 

Mosteiro de Santa Maria de Loivo Loivo F 

Mosteiro de Santa Maria do Mar Sassoeiros, Carcavelos F 

Mosteiro de Santa Maria de Miranda Arvos de Valdevez - 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro - M 

Mosteiro de Santa Maria de Vale Boa - F 

Mosteiro de Santa Senhorinha de Vieira do Minho Vieira do Minho F 

Mosteiro de São Bento Barcelos F 

Mosteiro de São Bento  Murça F 

Mosteiro de São Bento Viana do Castelo F 

Mosteiro de São Bento de Avé Maria Porto F 

Mosteiro de São Bento de Cinceverga Santo Tirso M 

Mosteiro de São Bento de Coimbra Coimbra - 

Mosteiro de São Bento da Várzea Barcelos M 

Mosteiro de São Bento da Vitória Porto - 

Mosteiro de São Claúdio de Lima - M 

Mosteiro de São João Baptista de Arróia Celourico de Basto M 

Mosteiro de São João da Ponte Guimarães M 

Mosteiro de São João de Arga Caminha M 

Mosteiro de São Jorge de Receção Lamego M 

Mosteiro de São Pedro de Cete Paredes M 

Mosteiro de São Pedro de Pedroso Vila Nova de Gaia M 

Mosteiro de São Pedro de Rates Póvoa de Varzim M 

Mosteiro de São Salvador  Braga F 

Mosteiro de São Salvador Vairão, Vila do Conde F 

Mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa Penafiel M 

Mosteiro de São Salvador de Palme Barcelos M 



 
 
 

 
 

Mosteiro de São Salvador de Vairão Vila do Conde M 

Mosteiro de São Vitorino das Donas - F 

Mosteiro de Soalhães Marco de Canavezes M 

Mosteiro de Tarouquela Cinfães F 

Mosteiro de Túias Marco de Canavezes F 

Mosteiro de Vimeiro Braga M 

 
F – mosteiro Feminino 
M – mosteiro Masculino 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 5 – Barra Cronológica 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

Secção 1 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 2 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica. 
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Secção 3 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 4 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  

 

 

 

 

4 



 
 
 

 
 

Secção 5 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 6 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 7 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 
 
 

 
 

Secção 8 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 9 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  

 

9 



 
 
 

 
 

Secção 10 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica. 

 

 

 

 

 

 

10 



 
 
 

 
 

Secção 11 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 12 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 13 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica.  
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Secção 14 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica. 
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Secção 15 da barra cronológica. Posicionamento na barra cronológica. 
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ANEXOS 

Anexo 6 - Algumas Tabelas de Dados Referentes a Investimentos 

Realizados no MSMT 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

Hidráulica Data Total 

Limpeza e desinfeção bacteriológica dos reservatórios de 

água potável 
22/6/2004 3.141,60€ 

Conservação/Reparação de instalações hidráulicas 28/10/2004 4.127,93€ 

Conservação/Recuperação de instalações hidráulicas 28/2/2005 1.128,62€ 

Conservação/Reparação/Remodelação de instalações 

hidráulicas 
21/11/2005 196,82€ 

TOTAL  8.594,97€ 

Parte de Investimentos realizados na Rede Hidráulica do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

Parte de Investimentos realizados nos Muros do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

Fontes e Chafarizes Data Total 

Limpeza da colonização biológica do conjunto da fonte de 

S. Bento 
5/11/2001 1.017.900,00€ 

Trabalhos de registo e consolidação estrutural da fonte de 

S. Bento 
5/8/2002 4.196,79€ 

Montagem e desmontagem do chafariz do tanque e 

escadaria da fonte do claustro do cemitério 
30/9/2002 5.640,60€ 

Conservação e restauro do chafariz do claustro do 

cemitério 
2/6/2003 5.896,45€ 

Intervenção de conservação e restauro da fonte do anho 

do passadiço 
5/12/2004 5.922,63€ 

Recuperação da fonte da providência e da justiça do 

MSMT (1ª fatura) 
10/3/2005 8.889,30€ 

Recuperação da fonte da providência e da justiça (2ª 

fatura) 
29/6/2005 5.926,20€ 

TOTAL  1.054.371,97€ 

Parte de Investimentos realizados em Fontes e Chafarizes (Fonte: Autor, 2014) 

Muros Data Total 

Manutenção das paredes da zona de receção ao público 

do MSMT 
16/9/2004 1.263,00€ 

Recuperação do Muro do Linho 28/3/2005 4.800,00€ 

Capeamento do Muro do Linho 28/4/2005 4.900,00€ 

Construção de muro de suporte de terras 3/3/2006 15.730,00€ 

TOTAL  26.693,00€ 



 
 
 

 
 

Restauro/Recuperação/Conservação Data Total 

Recuperação de 4 coruchéus, 4 bancos e 4 floreiras do 

Pátio do Galo 
14/12/2001 

520.000$00 

2.593,75€ 

Execução e fornecimento de peças em bronze para fontes. 

Montagem de coluna e reconstituição de bicos de pedra 
29/5/2002 1.192,23€ 

Intervenção da conservação das superfícies de reboco 5/8/2002 3.264,62€ 

Conservação e restauro dos portais em granito do claustro 

do cemitério 
5/8/2002 5.896,45€ 

Tratamento de juntas do cunhal da sacristia do MSMT 4/12/2002 1.338,75€ 

Recuperação de 2 elementos de pedra 8/11/2004 1.547,00€ 

Recuperação e restauro da escultura e nicho da Nossa Srª 

do Pilar 
15/11/2004 5.875,03€ 

Recolocação dos azulejos da ouvidoria 3/5/2005 5.890,50€ 

Conservação e restauro da escultura e nicho da Nossa Srª 

do Pilar  
14/12/2006 2.986,89€ 

TOTAL  30.585,22€ 

Parte de Investimentos realizados no Projeto de Restauro/Recuperação/Conservação (Fonte: Autor, 2014) 

Serviços de Jardinagem Data Total 

Reflorestação da cerca do MSMT (inclui todos os 

trabalhos) 
s/d 

7.544.000$00 

37.629,28€ 

Limpeza de matos 30/12/1994 
87.000$00 

433,35€ 

Serviço de cirurgia de árvores (recuperação de património 

vegetal da cerca do MSMT) 
21/11/2000 1.417,45€ 

Serviços de retroescavadora para exceção de covas para 

árvores 
7/5/2003 617.31€ 

Fornecimento de plantas para o claustro do cemitério 3/2/2005 4.604,08€ 

Projeto de execução e implementação de ima unidade 

demonstrativa de produção de cogumelos 
25/6/2007 1.212,00€ 

Terceiro tranche do projeto de execução e implementação 

da horta da cerca 
12/12/2007 4.519,35€ 

Fornecimento de árvores e arbustos para a recuperação 

da cerca  
28/12/2008 5.875,03€ 

TOTAL  99.209,50€ 

Parte de Investimentos realizados em Serviços de Jardinagem (Fonte Autor, 2014) 



 
 
 

 
 

Levantamentos Data Total 

Levantamento fotogramétrico digital das 7 fontes e chafariz 

do escadório da cerca 
5/7/2001 5.283,834€ 

Levantamentos fotogramétrico e topográfico, digitais do 

pátio de S. João e Pátio das Adegas 
6/8/2001 3.705,818€ 

Levantamento desenhado da cerca topográfico digital 30/11/2001 14.449,78€ 

Restituição fotogramétrica digital do pavimento do 

escadório 
22/5/2002 5.777,57€ 

TOTAL  29.217,002€ 

Parte de Investimentos realizados em Levantamentos (Fonte: Autor, 2014) 

Serviços Prestados Data Total 

Serviços prestados: revisão de reordenamento do terreiro 

do MSMT 
5/7/2001 5.283,834€ 

TOTAL  5.283,834€ 

Parte de Investimentos realizados em serviços prestados (Fonte: Autor, 2014) 

 
 
NOTA: Através da análise das tabelas, é possível observar que o maior investimento foi ao nível dos 
chafarizes e fontes. Os chafarizes e fontes são elementos essenciais ao jardim, animam os espaços 
com os seus jogos de água, onde combinam o som com frescura e relaxamento.  
São elementos dispendiosos, quer ao nível das suas elevadas necessidades de manutenção, 
restauro, condução da água, entre outros. 

 

Percentagens relativas aos investimentos 

relacionados com o MSMT, com base nos 

resultados obtidos. 

1 – Hidráulica 
2 – Muros 
3 – Fontes e chafarizes 
4 – Restauro/Recuperação/Conservação  
5 – Serviços de jardinagem 
6 – Levantamentos 
7 – Serviços Prestados 
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ANEXOS 

Anexo 7 – Vista do Escadório do MSMT 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

         

 

 

  

Localização espacial da 
Vista do Escadório, 2014 
(Fonte: Autor) 

A
 

A
‟ 

Vista (A-A‟) atual do declive do Escadório, 2014 (Fonte: Autor) 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 8 – Recriações digitais de quatro Fontes do Escadório do 

MSMT 

  



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

1 Fonte da Justiça. Localização no Escadório. 

 

2 Fonte da Temperança. Localização no Escadório. 

 

1 
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3 Fonte da Fé. Localização no Escadório. 

 

4 Fonte da Esperança. Localização no Escadório. 
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ANEXOS 

Anexo 9 - Folheto Informativo sobre o MSMT 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

 
Folheto informativo. Frente.  



 
 
 

 
 

 
Folheto informativo. Verso.  

 
 

 
 
 
 
Nota: Junto ao trabalho encontra-se um Folheto devidamente dobrado, para posterior apresentação ao público. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 10 – Painel Informativo sobre o MSMT e Prémios de Tibães 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

Painel informativo do MSMT (Fonte: Autor, 2014) 

 

 



 
 
 

 
 

 
Secção 1 do painel informativo. Posicionamento no painel informativo. 
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Secção 2 do painel informativo. Posicionamento no painel 
informativo. 
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Secção 3 do painel informativo. Posicionamento no painel 

informativo 
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Secção 4 do painel informativo. Posicionamento no painel informativo. 
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