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Resumo 

Resumo 

A seguinte dissertação aborda a reabilitação de património religioso (edifícios conventuais), adaptados 

a funções culturais. Para tal ser possível foram escolhidos: o Convento dos Celestinos de Heverlee, 

reabilitado para acolher a Biblioteca de Arenberg (do arquiteto Rafael Moneo), e o Convento de São 

Francisco de Coimbra, reabilitado para acolher o Coimbra Cultura e Congressos (do arquiteto Carrilho 

da Graça). Os casos de estudo são analisados tendo em conta o seu contexto histórico e físico, as 

alterações que sofreram ao longo do tempo e o projeto de reabilitação. 

Estes dois conventos acolheram funções incompatíveis, muito diferentes da sua função original ao 

longo do tempo, e sofreram alterações profundas na sua configuração. Foram abandonados e sofreram 

graves processos de degradação. As funções de biblioteca num caso e centro cultural e de congressos 

no outro adaptaram-se bastante bem aos edifícios, respeitando-os tanto física como simbolicamente. 

É possível afirmar que estes encontraram, por fim, usos compatíveis. Há uma interação do passado 

com o presente sem que o passado perca a sua identidade e características fundamentais, não 

colocando em causa a sua autenticidade. 

As duas intervenções foram, cada uma à sua maneira, dinamizadoras da área envolvente e servem a 

comunidade em que se inserem. A reabilitação destes edifícios é uma mais-valia a nível económico, 

histórico e social, promove a memória coletiva e oferece uma pluralidade de espaços seculares 

bastante interessantes.  

Palavras-Chave 

Reabilitação, Património Religioso, Conventos, Uso Compatível, Convento São Francisco, Biblioteca 

de Arenberg 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

Abstract 

Abstract 

The following dissertation addresses the rehabilitation of religious heritage (convent buildings), adapted 

to cultural functions. For this to be possible were chosen two case studies: the Convent of the Celestines 

of Heverlee, rehabilitated to welcome the Arenberg Library (by the architect Rafael Moneo), and the 

Convent of San Francis of Coimbra, rehabilitated to host the Coimbra Cultura e Congressos (by the 

architect Carrilho da Graça). The case studies were analyzed taking into account their historical and 

physical context, the changes they have suffered over time and the rehabilitation project. 

These two convents received incompatible functions, very different from their original function over time, 

and underwent profound changes in their configuration. They were abandoned and suffered serious 

degradation processes. The function of library in one case and congress and cultural center in the other 

have adapted quite well to the buildings, respecting them both physically and symbolically. It is possible 

to be said that these have, finally, found compatible uses. There is an interaction of the past with the 

present without the past losing its identity and fundamental characteristics, without loosing its 

authenticity. 

The two interventions were, each in their own way, energizing the surrounding area and serving the 

community in which they operate. The rehabilitation of these buildings is an economic, historical and 

social added value. Promotes the collective memory and offers a plurality of very interesting old spaces. 

Keywords 

Rehabilitation, Religious Heritage, Convents, Compatible Use, San Francis Convent, Arenberg Library 
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Introdução 
1 Introdu 

A dissertação apresentada foi realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitetura e trata o tema 

da reutilização e adaptação de edifícios religiosos a funções profanas, incidindo-se em edifícios 

conventuais adaptados a funções culturais. Foram escolhidos dois casos de estudo, um belga e um 

português. Foi no âmbito do programa de mobilidade ERASMUS que fiz na Bélgica, na Katholieke 

Universiteit Leuven (Universidade Católica de Leuven), durante dois semestres, que surgiu a 

possibilidade de escolher um caso de estudo belga. 

1.1 Motivação 

As aulas da disciplina de Teoria da Conservação no IST, lecionadas pelas professoras Helena Barranha 

e Ana Paula Pinto despertaram um interesse pessoal no tema do património e da sua salvaguarda. A 

possibilidade de estudar em Leuven, na Bélgica, permitiu a confrontação, mais uma vez, com esta área 

de estudo e as aulas de Built Heritage Conservation na KU Leuven, lecionadas pelo professor Thomas 

Coomans, perlongaram e aumentaram esse interesse. Este professor, nas suas aulas, chamou a 

atenção para a problemática do desuso de edifícios religiosos e enunciou alguns exemplos de 

diferentes funções, nem sempre de uso compatível, que estes edifícios estavam a adotar. 

O usufruto da biblioteca de Arenberg, que fez parte da rotina estudantil enquanto decorreu o programa 

de mobilidade, criou um interesse em estudar e perceber este espaço, aproveitando o tema da 

adaptação da arquitetura religiosa a outros usos. Existia ainda a vontade de encontrar um caso de 

estudo português que se relacionasse com o belga. Não era necessário que o programa fosse o mesmo 

mas exista a vontade que fosse de certa forma semelhante, daí não ter sido escolhido, por exemplo, 

um convento adaptado a uma função hoteleira (dos exemplos mais comuns em Portugal). Foi mais 

tarde, por sugestão do professor João Vieira Caldas, que surgiu o interesse pelo Convento São 

Francisco, centro cultural e de congressos, uma função cultural que se consegue relacionar com a 

função de biblioteca.  

1.2 Objetivos 

O principal objetivo da presente dissertação é perceber o processo de adaptação de património 
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arquitetónico religioso a um outro uso, laico e compatível com o espaço existente, sendo necessário: 

▪ O entendimento do seu enquadramento histórico e físico (envolvente); 

▪ A compreensão da génese do edifício original: a sua função, organização, estilo e simbologia; 

▪ Tentar perceber como o passar do tempo modificou a organização, função e arquitetura original; 

▪ A análise do novo enquadramento e de como o contexto se alterou; 

▪ Perceber a adaptação aos novos usos e a introdução de novos elementos arquitetónicos; 

▪ Entender como o que restou do antigo edifício se relaciona com os novos acrescentos. 

Pretende-se também perceber se o novo uso é realmente compatível com os edifícios e se respeita a 

sua arquitetura e simbologia ou se a autenticidade acaba por se perder durante o processo. É 

importante perceber se do ponto de vista do utilizador os espaços são funcionais e interessantes e se 

as adaptações constituem um ganho significativo para as populações onde se inserem. Por fim 

pretende-se que o trabalho constitua uma base de informação sobre estes dois importantes edifícios e 

que sirva de alerta para o problema do desuso de edifícios deste tipo.

1.3 Metodologia 

A dissertação começa por abordar a problemática do desuso de edifícios religiosos, que foi o mote para 

a sua realização. De seguida é feito um breve enquadramento teórico onde são definidos alguns 

conceitos que se inserem no assunto da conservação, restauro e reabilitação. São ainda mencionadas 

algumas das principais cartas internacionais e o que defendem, dentro do assunto da dissertação. 

Foram escolhidos dois casos de estudo de contextos semelhantes mas situados em dois países 

distintos, dentro da União Europeia. Ambos estão sujeitos a uma exposição semelhante no que diz 

respeito aos acordos internacionais sobre a conservação e o património. Por esta razão não foi 

abordada a fundo a difusão da preocupação com o património e as suas leis de cada país, admitiu-se 

que as diferenças não eram significativas.  

A análise dos casos de estudo foi feita com base em pesquisas teóricas, visitas ao local, análise do 

relatório de arqueologia (no caso do convento de são francisco) e dos projetos de arquitetura das 

intervenções. Investigou-se o contexto histórico que levou à construção dos conventos, o contexto físico 

em que se inseriam (tentando perceber a dinâmica com a envolvente), os ideais dos seus habitantes 

(frades), a arquitetura dos edifícios originais (organização, funções dos espaços, características físicas, 

estilo), as alterações que ocorreram ao longo do tempo (alterações físicas e funcionais) e por fim o 

projeto de adaptação dos conventos aos usos que possuem atualmente. As visitas e a observação 

direta tiveram uma grande importância, apoiada pela fotografia do local que se tornou uma base de 

apoio à memória. Foi feito um levantamento fotográfico que em muito ajudou ao desenvolvimento do 

trabalho. Também as conversas com as pessoas responsáveis pelas visitas guiadas aos conventos, 

foram de extrema importância uma vez que permitiram o esclarecimento de algumas dúvidas e 

transmitiram uma perspetiva do ponto do utilizador. 
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Património Religioso em desuso 
2 Património Religioso em desuso 

O património religioso em desuso é um assunto que surgiu com a extinção das ordens religiosas e que 

volta a surgir recentemente com a diminuição da assistência, por parte da população, às cerimónias 

sagradas, o que leva a um crescente abandono destes espaços quando a procura é menor que a oferta. 

Este capítulo pretende abordar sucintamente esta problemática que serviu de mote à dissertação. 

Os edifícios religiosos assumiam uma grande importância no desenvolvimento das cidades. No entanto, 

é notória a perda dessa importância ao longo do tempo. Bruno Taut1 relata a “velha cidade” como 

descritiva do interior do próprio Homem, a “arquitetura do espírito”. As infraestruturas da cidade eram 

pensadas de maneira a culminar numa catedral, templo ou um edifício excecional. Enquanto antes as 

igrejas e algumas casas religiosas marcavam as centralidades das cidades, hoje em dia vem a perder 

cada vez mais essa função. O papel estruturante dado às organizações religiosas tem vindo a ser dado 

a outras, por exemplo, focadas nas atividades económicas. Esta mudança de paradigma não constitui 

em si mesma um problema, é uma adaptação aos tempos e novas necessidades. O que constitui um 

problema são os edifícios existentes que deixam de servir a sua função e ficam em risco. Coisa que 

está a surgir um pouco por toda a europa e é possível que tenda a aumentar.  

Os conventos funcionaram como centros de poder. Eram locais onde se concentravam o conhecimento, 

a cultura, a produção artística e o desenvolvimento científico. Marcavam a expansão urbanística e 

tinham uma grande importância na dinâmica do local onde se instalavam, podendo funcionar como 

agregadores ou dispersores 2. Eram símbolos das ordens religiosas mas também das organizações 

políticas económicas e sociais. “(…) ocupando uma posição de destaque no traçado das cidades, 

constituindo marcas incontestáveis e inconfundíveis no território, muito devido à sua configuração 

espacial” 3. Com a extinção das ordens muitos destes espaços foram deixados ao abandono sem um 

destino definido. Este processo ocorreu na Bélgica em três fases, sendo a mais significativa em 1784, 

e em Portugal em 1834. Alguns foram desaparecendo, outros foram adaptados a novos usos, sem 

                                                      

1 Bruno Taut – The City Crown, Translated and edited by Matthew Mindrup and Ulrike Altenmuller-Lewis, Ashgate Studies in 

Architecture Series, England: Ashgate Publishing Limited, 2015, p. 76. 

2  Clara Queirós – “Da construção à desconstrução dos Espaços Conventuais do Perímetro Citadino Lamecense”, Revista de 

História da Arte, 05, Instituto de História da Arte, Facultade de Ciências Sociais e Humanas – UNL, p.73, in 

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw5/RHA_W_5.pdf [consultado em Setembro de 2018]. 
3 Idem, Ibidem. 

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw5/RHA_W_5.pdf
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respeito pela sua memória, história ou simbologia. Por esta altura ainda não existia a total consciência 

da importância destes espaços e de que deviam ser conservados pelas suas características físicas, 

pelo papel que desempenhavam na sociedade e por serem a representação de uma comunidade com 

características muito próprias. O conceito de património era ainda bastante reduzido comparado ao de 

hoje. Os monumentos servem para nos lembrar de algo que não devemos esquecer, são a ferramenta 

da memória coletiva. Este tipo de edifícios carregam uma vertente simbólica forte e são testemunhos 

dessa mesma simbologia. “Reduzir a arquitetura religiosa à sua construção/estrutura e 

decoração/estilo, embora enalteça a ‘genialidade’ do artista ou do arquiteto, não é suficiente” 4.  

Passaram-se quase dois séculos, em Portugal (e mais do que isso na Bélgica), de diferentes utilizações 

e/ou períodos de abandono. Muitas dessas utilizações indevidas e sem tomar em conta a própria 

configuração dos edifícios. A falta de um uso compatível levou a processos de grandes alterações e 

perdas de características autênticas daquela tipologia de edifícios. 

A maneira de “fazer cidade” criada, a partir de meados do século XIX, revela-se muitas vezes 

incompatível com a “velha cidade”. Esta incompatibilidade tende a levar à destruição de alguns edifícios 

históricos que não harmonizam com a visão e infraestruturas das cidades de hoje 5. Por toda a Europa 

tem havido um decréscimo no número de pessoas a frequentar e utilizar os espaços religiosos e 

começam a ser demasiadas infraestruturas para a procura existente, o que pode dever-se a uma 

diminuição na percentagem de população religiosa. Não se pretende examinar este problema no âmbito 

da religião mas sim o impacto desta questão na cidade, no património e na arquitetura. 

O abandono, degradação ou uso incompatível destes edifícios constitui um problema ao nível do 

património, da perda de importância do próprio edifício. Estes fatores fazem com que por vezes estes 

espaços se tornem obsoletos e, devido aos lugares privilegiados e posições de destaque que ocupam 

na malha urbana, constituem um problema para a cidade, pontuando-a com espaços vazios e 

disfuncionais. Esta questão é um problema mas pode ser vista simultaneamente como uma 

oportunidade. Levanta-se a discussão: O que fazer a estes edifícios de modo a adaptá-los à nova 

realidade sem que percam a sua identidade? São, na grande parte das vezes, espaços interessantes 

e em localizações privilegiadas e podem ser usados para outras funções que se mostrem compatíveis 

com a sua configuração. É também o facto de se situar em localizações privilegiadas que este tipo de 

património é colocado em risco, pela procura daquelas áreas para outras construções. 

Ainda não é demasiado tarde para alguns casos. O que fazer com o que ainda pode ser recuperado? 

Como intervir em situações que pareciam estar condenadas? Como recuperar a vida destes espaços?

                                                      

4 “Entrevista a Thomas Coomans”, Revista de História da Arte, 05, Instituto de História da Arte, Facultade de Ciências Sociais e 

Humanas – UNL, p.9, in http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw5/RHA_W_5.pdf [consultado em Setembro de 2018]. 
5 Clara Queirós – op. cit., p. 73. 

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw5/RHA_W_5.pdf
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3 

Conservação e Reabilitação 

3 Conservação e Reabilitação 

Este capítulo aborda alguns conceitos considerados importantes dentro do tema da conservação e 

restauro. Pretende enunciar as bases para uma melhor leitura dos casos de estudo. Não se pretende 

elaborar a história do despertar da consciencialização para a importância do património mas sim 

enunciar as definições e acordos dados como adquiridos hoje em dia, que se aplicam nos exemplos 

estudados. 

3.1 Doutrinas de hoje 

Há cada vez mais vontade de explorar as potencialidades do património arquitetónico, por várias 

razões. Isto levanta a questão: Quais as melhores ou mais corretas abordagens? Se por um lado esta 

vontade pode levar a cidades mais interessantes que preservam as suas mais-valias pode também 

levar a casos mais insólitos quando os conceitos não estão bem esclarecidos e assentes. 

Têm sido defendidas diferentes teorias do restauro desde que a preocupação com o património 

começou, adaptando-se ao longo do tempo e sendo defendidas por diferentes autores. O Restauro 

Estilístico de Viollet-le-Duc e o Anti-restauro são algumas das primeiras mais importantes. Mais tarde 

surgiu o Restauro Histório, por Luca Beltrami, que acaba por conciliar as duas anteriores e defende 

uma reconstituição histórica. Teorizado por Camilo Boito surgiu o Restauro Moderno que defendia que 

as obras deviam ser conservadas e restauradas tendo em conta as várias épocas e as sobreposições 

de estilos para não ferir a sua autenticidade. No desenvolvimento do Restauro Moderno surge o 

Restauro Científico, por Gustavo Giovannoni, alargando o conceito de monumento à sua envolvente 

(influenciou a Carta de Atenas). O Restauro Crítico, por Carlo Scarpa, influenciou a Carta de Veneza e 

defende que se deve olhar para o edifício enquanto objeto com valor arquitetónico, com vida e um uso. 

3.1.1 Cartas 

Existem vários documentos internacionais sobre o património que levaram a diferentes tipos de 

abordagens e que foram evoluindo ao longo do tempo, moldando-se a novas ideias e aprendendo com 

as anteriores. Tornaram-se assim cada vez mais complexos. Importa referir as doutrinas que 

contribuíram com conceitos que ainda hoje são reconhecidos.  
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A Carta de Atenas6 foi a primeira, foi redigida em 1931, e chamou a atenção para a problemática do 

restauro e da longevidade dos monumentos 7. Defendeu-se a ideia de abandonar as “reconstituições 

integrais” e incidir-se na importância da manutenção para evitar degradação e garantir a conservação. 

Outra das conclusões foi que seria mais proveitoso manter uma ocupação do monumento que respeite 

o seu carácter para que a continuidade do mesmo seja assegurada 8.  

Com a Carta de Veneza9, redigida em 1964, a definição de monumento histórico ficou mais abrangente, 

passou a englobar não só o objeto mas também a sua envolvente, e passa também a considerar as 

construções mais modestas que adquiriram importância ao longo do tempo. A carta ressalva a 

importância de todas as ciências e técnicas trabalharem em conjunto para um melhor resultado. O 

restauro só deve ser empreendido até ao ponto em que há certezas, suportadas por documentos 

autênticos. Indica ainda que os elementos acrescentados devem estar em harmonia com os originais 

mas assumindo sempre a sua contemporaneidade.  

A Carta de Cracóvia10, redigida em 2000, embora esteja de acordo com muitas das ideias 

anteriormente enunciadas acaba por ser um pouco mais direta. O documento refere que a conservação 

pode ser feita através de diferentes tipos de intervenções, entre elas a “manutenção, a reparação, o 

restauro, a renovação e a reabilitação”11. Relembra que a comunidade tem uma responsabilidade 

coletiva na gestão e conservação do património e que cada caso é diferente, sendo necessário que os 

métodos de intervenção sejam adaptados de acordo com essas situações concretas. O conjunto das 

decisões tomadas em cada caso forma o projeto de restauro que pretende definir uma estratégia que 

funcione a longo prazo. O projeto não deve abdicar do estudo e perceção dos significados culturais, 

históricos e sociais, do estudo dos materiais e técnicas originais e do entendimento da estrutura. A 

carta de Cracóvia reforça também a ideia já enunciada anteriormente de que se devem evitar 

reconstruções baseadas no que se pensa ser o “verdadeiro estilo”. Podem introduzir-se novos 

elementos espaciais que sirvam uma nova função necessária mas esses elementos devem refletir a 

sua contemporaneidade, para que não seja colocada em causa a autenticidade do edifício. A definição 

de conservação de um monumento histórico é estendida ao seu interior e à sua decoração e refere que 

devem ser analisados e respeitados todos os diferentes períodos históricos. Todos os materiais ou 

métodos utilizados devem já ter sido testados antes da sua aplicação em edifícios patrimoniais. Volta-

se a afirmar que é benéfico um uso apropriado para os monumentos. Todos estes procedimentos de 

conservação, sendo da responsabilidade da comunidade, devem estar representados nos processos 

                                                      

6 Carta de Atenas – Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, ICOMOS, 1931 in 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf [consultada em Abril de 2018]. 
7 Sérgia Maria Lima – Intervenções de Conservação e Restauro do Património Edificado: O Forte do Ínsua, Dissertação de 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade Fernando Pessoa (policopiado), Porto, 

2015. 
8 Carta de Atenas – Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, 1931 in 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf [consultada em Abril de 2018]. 
9 Carta de Veneza – Carta internacional sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios, ICOMOS, 1964 in 

https://www.icomos.org/venicecharter2004/portuguese.pdf [consultada em Abril de 2018]. 
10 Carta de Cracóvia – Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído, 2000 in 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf [consultada em Maio de 2018]. 
11 Idem. 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf
https://www.icomos.org/venicecharter2004/portuguese.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf
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de planeamento económico e gestão, pois “pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, 

qualitativo, económico e social dessas comunidades” 12. 

Hoje em dia parece não se procurar tanto a musealização dos objetos mas mais uma intervenção com 

um fim funcional para que este seja mantido pelo seu valor e desígnio. A decisão de prosseguir com 

um uso, diferente do primeiro que já não se adequa, foi a tomada nos casos de estudo escolhidos: 

função de biblioteca para o Convento dos Celestinos e função de centro cultural e de congressos para 

o Convento de São Francisco. 

3.2 Principais conceitos 

Há definições que, utilizadas na linguagem corrente, têm significados muito semelhantes, no entanto, 

quando se fala de património, conservação, reabilitação, revitalização e outros, no contexto 

arquitetónico têm especificidades que merecem ser escrutinadas, de modo a que não levantem 

dúvidas. 

Começa-se por referir o conceito de património, essencial ao falar-se de conservação e reabilitação. 

Nos dias de hoje este é um conceito bastante abrangente, refere-se a tudo o que tem valor, deixado 

por gerações anteriores ou produto da natureza. São todos os bens, materiais e imateriais, 

considerados de interesse relevante para uma determinada cultura 13. “O património é uma realidade, 

um bem da comunidade e uma valiosa herança que pode ser legada e que convida ao nosso 

reconhecimento e à nossa participação. […] O património não se limita a um tempo, nem passado nem 

futuro. Usamos o património de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a cultura é, 

por natureza, dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento” 14. 

É considerado património cultural todo e qualquer bem ou monumento que contribua de alguma forma 

para a cultura de uma sociedade, seja relacionado com arquitetura, arte, religião, história ou ciência, 

independentemente da sua origem ou proprietário. É o conjunto de coisas ou ações que caracterizam 

uma cultura, fazem parte da identidade coletiva15 e a tornam reconhecível pelas suas características16. 

“Como parte constituinte da afirmação e do enriquecimento das identidades culturais, como legado que 

pertence a toda a humanidade, o património cultural confere a cada lugar específico as suas 

características reconhecíveis e é o repositório da experiência humana” 17. 

                                                      

12 Idem. 
13 Decreto-Lei n.º 13/85, Diário da República, Série I, n.º 153, 6 de julho de 1985 in 

http://www.oasrn.org/upload/apoio/legislacao/pdf/patrimonio1385.pdf [consultado em julho de 2018]. 
14 Charter for the preservation of Quebec’s Heritage (Deschambault Declaration), Canada French Speaking Committee, ICOMOS, 

1982 cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, 

Lisboa, 2016, p.26. 
15 Ver explicação do conceito de identidade nas páginas seguintes. 
16 Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, 

pp. 27-28. 
17 Draft Medium Term Plan 1990-1995, UNESCO, 1989 cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios 

Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p.28. 

http://www.oasrn.org/upload/apoio/legislacao/pdf/patrimonio1385.pdf
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Dentro do todo que engloba o património cultural tangível encontramos um grupo menor, o património 

construído, como o nome indica, representa tudo o que dentro do património é relativo a construções. 

Este divide-se ainda em: património arquitetónico, património arqueológico, património paisagístico e 

património urbano 18. Interessa abordar apenas o primeiro. “[…] bens materiais imóveis, […] as 

estruturas criadas e implantadas pelo homem – ou que o homem produziu, transformando a natureza 

– dotadas de valor de testemunho histórico, artístico e técnico” 19. 

O património arquitetónico compreende os edifícios com valor construtivo, ou pela sua 

excecionalidade individual ou pela representação cultural ou histórica que acarretam. Podem ter valor 

por si só ou por se integrarem num grupo cujo valor advenha do conjunto. Divide-se em três categorias: 

os monumentos, os conjuntos arquitetónicos e os sítios 20. No âmbito desta dissertação interessa 

apenas os monumentos. “Conjunto de bens imóveis de valor histórico, arqueológico, social, artístico, 

científico ou técnico relevantes. Abrange não apenas imóveis de carácter monumental, mas também 

aqueles cujos contextos de formação e características particulares se revelem emblemáticos ou 

significativos no espaço e tempo em que se desenvolveram” 21. 

Os casos de estudo escolhidos são incluídos na categoria dos monumentos. Sendo os monumentos 

um testemunho de uma certa sociedade, que se podem materializar numa construção, escultura ou 

pintura monumentais, ou ainda um sítio que seja representativo de um marco histórico. São as 

construções excecionais que representam os valores de uma nação. Constituem-se como uma base 

de memória coletiva de algo que esteve ou ainda está presente. Podem se destacar pelo seu valor 

histórico ou simbólico, pela sua excecionalidade técnica ou científica ou ainda pela sua importância 

social 22. “O monumento é uma entidade identificada pelo seu valor e que constitui um suporte da 

memória. Nele a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com actos e pensamentos 

humanos, associados ao curso da história e ainda acessíveis” 23. 

Ao falar de património é inevitável falar da identidade ou identidade coletiva. Sendo o património aquilo 

que prevalece ao longo do tempo pelo seu valor intrínseco e fornecendo um suporte à memória, é 

também aquilo que ajuda a formar a identidade de um lugar ou comunidade. São referências do 

passado e do presente que vão marcando e com as quais uma certa comunidade ou grupo de pessoas 

se vai identificando. É importante preservar o património arquitetónico, para que a identidade do lugar 

não se perca 24. “Identidade cultural: modo através do qual diferentes grupos étnicos, sociais, religiosos 

ou linguísticos se apercebem das respectivas diferenças, representadas pelo seu património, pelos 

                                                      

18 Helena Barranha – op. cit., pp. 35-41. 
19 P. Pereira – Os conceitos operativos, 1997 cit, por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, 

IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p.28. 
20 Helena Barranha – op. cit., pp. 35-36. 

21 IHRU, IGESPAR – Património Arquitectónico — Geral, Lisboa, IHRU, IGESPAR, 2010 (Kits património, nº 1, versão 1.0), In: 

https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/ihru/docs/publicacoes/KIT01nov.pdf [consultado em Abril de 

2018]. 
22 Helena Barranha – op. cit., pp. 57-58. 

23 Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o restauro do património construído, Conferência Internacional sobre 

Conservação, 2000, cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-

Portugal, Lisboa, 2016, p.58. 
24 Helena Barranha – op. cit., pp. 44-45. 

https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/ihru/docs/publicacoes/KIT01nov.pdf
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seus costumes e pelas suas experiências culturais” 25. 

Quando se diz que o património faz parte da identidade do lugar é porque lhe foi atribuído um 

significado, é representativo de algo para aquele sítio ou aquelas pessoas. O significado pode estar 

associado ao sítio, à sua materialidade ou ao seu uso. A importância que lhe é atribuída pode ser 

devido à sua estética, o seu valor histórica, social ou religiosa tanto para gerações passadas como 

futuras. O significado muda ao longo do tempo e devido a acontecimentos que o influenciam 26. 

“Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações 

passadas, presentes ou futuras” 27. 

Para além do significado que representa, o património tem de ser autêntico. A autenticidade está 

ligada à maneira como os valores culturais são expressos e se materializam, a correspondência entre 

o significado e o objeto. “Autenticidade: Significa o conjunto de características fundamentais, 

historicamente determinadas, do original ao estado atual, como resultado das várias transformações 

que ocorreram ao longo do tempo”_28. 

A palavra integridade vem de íntegro que significa intacto, completo. É o conjunto total de 

características que formam o objeto, sejam elas materiais ou de significado cultural. “O valor do 

património não se limita à aparência; reside também na integridade de todos os componentes, como 

produto único da tecnologia construtiva específica do seu tempo” 29. 

Tomando como universal a certeza de que o património cultural é uma parte integrante de qualquer 

sociedade é também consensual a necessidade da sua proteção. Para a garantir é muitas vezes 

necessária uma intervenção. A intervenção inclui todas as ações que possam causar qualquer 

alteração no lugar ou construção. “[…] inclui escavações arqueológicas, investigação invasiva de 

estruturas construídas e qualquer intervenção para fins de conservação” 30. 

A primeira medida a tomar é a conservação, de modo a evitar a perda de valor. Para algo ser 

conservado há que, em primeiro lugar, existir uma compreensão do objeto a todos os níveis. A 

conservação deve ser o menos invasiva possível, tentando manter as características originais e 

respeitando-as, preservando assim a autenticidade e integridade, permitindo que perdurem 31. 

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

                                                      

25 Cultural Heritage Thesaurus, European Heritage Network, p.36 cit, por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e 

Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 44.  
26 Helena Barranha – op. cit., p. 45. 

27 Carta de Burra – Carta para a conservação de lugares de significado cultural, Artigo 1.º - Definições, ICOMOS-Austrália, 1979-

1999 cit, por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, 

Lisboa, 2016, p. 45. 
28 Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o restauro do património construído, Conferência Internacional sobre 

Conservação, 2000, cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-

Portugal, Lisboa, 2016, p. 48. 

29 Princípios para a análise, conservação e restauro estrutural do património arquitectónico, 1. Critérios gerais, ICOMOS, 2003 

cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 

2016, p. 49. 
30 New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions, ICOMOS, 1993-2010 cit. por Helena 

Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 73. 
31 Helena Barranha – op. cit., p. 76. 
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a salvaguardar o seu valor cultural e patrimonial” 32. “A conservação dos monumentos impõe, em 

primeiro lugar, uma manutenção permanente dos mesmos” 33. 

A conservação integrada é o conciliar do restauro com a atribuição de funções adequadas ao edifício. 

Podem ser introduzidos elementos contemporâneos desde que respeitadas as características do 

desenho original. “É importante integrá-los na vida social e, para tal, conferir-lhes uma nova função, no 

contexto das atividades e dos requisitos actuais […]” 34. 

Quando o património construído já não serve o seu propósito pode ser mais facilmente negligenciado 

e iniciar um processo de degradação. É importante ser integrado no contexto em que se insere quando 

a sua função inicial deixar de fazer sentido. À esta adaptação dá-se o nome de revitalização. As 

alterações (conservação, restauro e/ou adição de novos elementos) que podem ser necessárias para 

a nova função dá-se o nome de reabilitação. “Reabilitação: modificação de um recurso segundo 

padrões funcionais contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso” 35. O restauro 

existe quando se pretende devolver ao edifício as características que possuía num estado anterior, 

conhecido e documentado. Não podem ser feitas conjeturas, pois podem levar à perda da sua 

autenticidade. Eventuais elementos cujo acrescento seja indispensável devem estar em harmonia com 

os existentes mas ao mesmo tempo ser possível perceber a sua contemporaneidade. “O processo de 

restauro envolve geralmente a remontagem e a reintegração e pode também incluir a remoção de 

acrescentos que desvirtuem o valor cultural e patrimonial de um lugar” 36. 

Pode ser necessária a adaptação de edifícios que mantém a mesma função mas precisem de, por 

exemplo, introdução de serviços, ou de edifícios aos quais foi atribuída uma nova função. Para que 

essa atribuição funcione da melhor maneira tem de haver uma adaptação, alterando o mínimo a 

construção e o significado do lugar, mas o suficiente para que o novo uso tenha as condições 

necessárias. Chama-se uso compatível à nova função atribuída que altere o mínimo possível o 

significado cultural e que funcione facilmente tirando proveito das características físicas do lugar. Cada 

função necessita de certas características que podem ser ou não encontradas num determinado 

edifício. Esta questão deve ser tida em consideração para evitar alterações desnecessárias. “A 

ponderação de um novo uso deve basear-se no respeito pelos padrões tradicionais e originais 

existentes, a nível de circulação e organização espacial” 37.

                                                      

32 New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions, ICOMOS, 1993-2010 cit. por Helena 

Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 76. 
33 Carta de Veneza sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios, Artigos 2.º, 3.º e 4.º, ICOMOS, 1964 cit. por Helena 

Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 76. 
34 Resolution (76) 28 concerning the Adaptation of Laws and Regulations to the Requirements of Integrated Conservation of the 

Architectural Heritage, I. Definitions, Concil of Europe, 1976 cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios 

Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 78. 
35 Appleton Charter – The Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, “B. Framework”, 

ICOMOS-Canada, 1983 cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e 

ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 85. 
36 New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, Definitions, ICOMOS, 1993-2010 cit. por Helena 

Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 89. 
37 Appleton Charter – The Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, “B. Framework”, 

ICOMOS-Canada, 1983 cit. por Helena Barranha – Património Cultural – Conceitos e Critérios Fundamentais, IST Press e 

ICOMOS-Portugal, Lisboa, 2016, p. 94. 
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4 

Caso de Estudo Belga 

4 Caso de Estudo Belga 

Este capítulo aborda o caso de estudo belga. Foi escolhida a Biblioteca de Arenberg, antigo Convento 

dos Celestinos de Heverlee, uma obra de reconversão do arquiteto Rafael Moneo. O capítulo pretende 

dar um enquadramento histórico, compreender o edifício primitivo, perceber as alterações a que foi 

sendo sujeito ao longo do tempo e ainda estudar a abordagem contemporânea que foi feita com o 

objetivo de o dotar das condições necessárias ao seu novo uso. 

4.1 Enquadramento Histórico 

4.1.1 A família Croy, Heverlee e o Castelo 

A história do Convento dos Celestinos esteve desde sempre ligada à história do Castelo de Arenberg. 

O castelo é um importante marco na área de Leuven e de Heverlee, tanto urbano como histórico. Foram 

várias as figuras importantes que por lá passaram ao longo do tempo e que de uma maneira ou de 

outra acabaram por influenciar o destino do convento. Foi Maria de Croy, ou Maria de Hamal (? - 1540), 

quem mandou construir o convento a pedido de seu marido e este serviu, durante vários anos, de local 

de sepultura para os elementos da família. Todas as outras funções adotadas posteriormente pelo 

convento tinham uma relação com o castelo. Assim, não se pode referir a história do convento sem que 

se perceba também primeiramente um pouco da história do castelo. 

No século XVI a família Croy vivia no Castelo e era proprietária de uma porção de terras na zona de 

Heverlee, junto a Leuven. Guilherme de Croy, o Senhor de Chièvres, também conhecido como Chièvres 

ou simplesmente Ciuerius (1458 – 1521), era uma das principais figuras políticas nos Países Baixos e 

uma figura importante para o imperador Carlos V do Sacro-Império 38. 

                                                      

38 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – The Celestine Priory at Leuven – From Monestery to Library. Leuven 
University Press, 2005, p.11. 
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Guilherme de Croy descendia de uma das mais importantes famílias dos Países Baixos. Foi no século 

XIV que a família Croy começou a ganhar uma maior influência quando Inês de Croy (1386 - ?) teve 

um filho ilegítimo do duque de Borgonha, João I, o Sem Medo (1371 – 1419). O irmão de Inês, António 

de Croy, o Grande Croy (1387 – 1475), estabeleceu também uma forte ligação com o único filho legítimo 

e sucessor de João I de Borgonha, Filipe o Bom (1396 – 1467). Nessas condições foram-lhe oferecidos 

vários cargos e riquezas, foi ungido cavalheiro da Ordem do Tosão de Ouro, tornou-se conselheiro, 

camareiro real e magistrado de Namur e Luxemburgo. Recebeu também os domínios de Chièvres e 

Beaumont e através do seu casamento os domínios de Aarschot e Bierbeek. Em 1456 António de Croy 

adicionou Heverlee ao seu legado, Heverlee era, a seguir a Aarschot e Bierbeek, um domínio bastante 

importante. Por esta altura, toda a área a sul e este de Leuven estava na posse de António de Croy e 

este era considerado uma das pessoas mais poderosas da Borgonha. Guilherme era neto do Grande 

Croy 39. Herdou de seu avô parte dos seus títulos e conquistou também muitos outros. Chièvres foi 

ungido cavalheiro da Ordem do Tosão de Ouro, como seu avô, em 1491. Foi também mais tarde 

conselheiro e camareiro real, participou em campanhas de reis franceses, foi presidente do Conselho 

das Finanças e magistrado de Namur, entre outros cargos.  

Em 1500 nasceu, em Gent, Carlos I de Espanha e V da Alemanha, filho de Filipe o Belo, arquiduque 

de Áustria, e de Joana a Louca, princesa espanhola. Carlos (1500 – 1558) foi criado em Mechelen pela 

sua tia paterna, Margarida de Áustria, desde os seus 6 anos de idade, devido ao falecimento do seu 

                                                      

39 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., 12. 

Figura 4.1: Vista da zona de Heverlee com o castelo (ainda medieval) ao centro, o Convento 

dos Celestinos à esquerda e a antiga igreja de St. Lambert à direita, Adrien de Montigny, 

1606, adaptado de Derez, Verbrugge & Langouche, 2005. 
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pai e à incapacidade mental de que alegadamente sofria a sua mãe 40. Os seus avós do lado paterno 

eram o imperador Maximiliano de Áustria e Maria de Borgonha e do lado materno eram seus avós o rei 

Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela. Em 1482 morreu a sua avó Maria, deixando a 

Borgonha a ser governada pelos seus pais, Filipe e Joana, onde foi criado. Em 1504 morre a sua avó 

Isabel e o seu pai decide ir com a família para Castela para tomar posse do reino, ganhando-o a 

Fernando com a ajuda de alguns nobres que o apoiaram. Filipe o Belo era príncipe dos Países Baixos 

e era quem estava encarregue de os governar, deixando o Senhor de Chièvres como regente quando 

decidiu ir para a Espanha. Apenas dois anos depois, em 1506, Filipe acaba por falecer, deixando 

Borgonha nas mãos de Carlos, com apenas 6 anos, e Fernando passa a ser regente de Castela. Isabela 

apercebeu-se, antes de falecer, da incapacidade mental da sua filha Joana, o que fez que deixasse a 

regência do reino ao seu marido Fernando até que Carlos completasse vinte anos de idade 41. Após 

ser declarado maior de idade em 1515, com 15 anos, Carlos assumiu a liderança dos Países Baixos 

que até então estariam a cargo da sua tia e guardiã Margarida de Áustria. Em 1516 recebe em herança 

do seu avô Fernando o reino de Aragão em conjunto com algumas dependências Italianas e a regência 

de Castela. Em 1519 recebe em herança do seu avô paterno, imperador Romano-Germânico 

Maximiliano de Áustria, as terras austríacas da família e é eleito imperador do Sacro-Império. Toda a 

sua herança conferiu-lhe uma autoridade imensa sobre grande parte da Europa e América 42. 

A educação de Carlos foi influenciada por várias figuras importantes, pessoas dos Países Baixos, de 

Espanha, de Itália. Um dos seus tutores foi Adrian de Ultrecht, representante do reitor da Universidade 

de Leuven 43. Segundo Richardon44 foi Guilherme de Croy, senhor de Chièvres e do Castelo de 

Arenberg, a supervisionar a sua educação desde tenra idade e mais tarde, tornou-se o seu primeiro 

conselheiro político. De acordo com Beard45, a introdução de Carlos V nos convívios da corte e dos 

mais importantes políticos da época foi proporcionado pelo velho membro da nobreza do condado da 

Borgonha, Guilherme de Croy, seu mestre desde 1506. Quando Carlos V iniciou a governação dos 

Países Baixos formou a sua própria corte, onde o senhor de Chièvres era apontado como um dos mais 

importantes membros como nobre camareiro. Era também referido como o seu “mais importante 

conselheiro”, como quem possuía mais influência sobre Carlos V no início da sua governação e que, 

até à sua morte em 1521, controlou, de certa maneira, a política imperial. Sanchez46 refere que 

Guilherme representava o “orgulhoso e indomável nacionalismo que marcava a nobreza dos Países 

Baixos”, e que influenciou de certa maneira o rei. Por outro lado, também dava grande importância aos 

exercícios físicos como complemento da sua educação, tais como, equitação, caça e torneios. 

 

                                                      

40 Luis Amador Sanchez – “O velho Império de Carlos V”. Revista de História, v. 3, nº 7, São Paulo, 1951. 
41Joseph Beard – The Administration of Spain Under Charles V, Spain’s New Charlemagne (policopiado), Thesis for the Degree 

of Master of Arts. Texas: University of North Texas, 2005. 
42 Glenn Richardson – “Charles V “Universal Soldier””. History Riview, Issue 38, 2000. 
43Joseph Beard – op. cit. 
44 Glenn Richardson – op. cit. 
45 Joseph Beard – op. cit. 

46 Luis Amador Sanchez – op. cit. 
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No fim do ano de 1520, Guilherme seguiu para a Alemanha com Carlos V, que a visitava pela primeira 

vez. Era o seu dever acompanhá-lo como seu nobre camareiro, para Guilherme esta seria mais uma 

das muitas viagens que teria feito, na época com sessenta e dois anos de idade. Antes de partir para 

a Alemanha, Guilherme, deixou em testamento que Filipe de Croy, seu sobrinho mais velho, seria o 

seu principal herdeiro. A primeira paragem foi em Aachen para a coroação de Carlos V como imperador 

do Sacro-Império Romano-Germânico, considerado por alguns autores como um dos principais feitos 

pessoais do Senhor de Chièvres, pelo facto de ter contribuído ativamente para os eventos que levaram 

até àquele momento. A segunda paragem foi em Worms para a sua primeira assembleia como 

imperador, que ficou conhecida como a assembleia determinante na separação entre a Europa da 

Reforma Protestante e a Europa da Contra-Reforma, sendo os protagonistas desta discussão, em 

Worms, Carlos V e Lutero. No decurso da Assembleia de Worms ocorreram algumas discordâncias 

entre Guilherme e Carlos V, tendo o imperador optado por não seguir as recomendações do seu 

principal conselheiro, deixando o Senhor de Chièvres algo apreensivo, tanto pelo facto da sua influência 

sobre Carlos estar a decrescer como também porque as consequências da decisão de Carlos poderiam 

resultar numa guerra com Francisco I de França. Algo que também deixou Guilherme perturbado, ainda 

em Worms, foi a notícia de que o seu sobrinho protegido (que constava no seu testamento como 

principal herdeiro, pois não teria filhos) tinha falecido em Janeiro de 1521 com apenas vinte e três anos 

de idade. No início de Maio do mesmo ano, Chièvres foi atingido por febres, o que o levou a ficar de 

cama na residência episcopal de Worms, onde acabou por falecer a 28 de Maio de 1521. Parte da sua 

herança, quinhentos mil ducados, foi doada ao jovem imperador, tendo servido para financiar a guerra 

contra França, guerra essa que Guilherme queria tentar evitar 47. 

A 21 de Maio de 1521, antes de falecer, Guilherme de Croy fez o seu último testamento. Grande parte 

desse testamento referia-se à construção de um convento para vinte e quatro membros da Ordem 

Celestina, que seriam responsáveis pela igreja do convento, pelo túmulo do Senhor de Chièves e por 

realizarem um missa todos os anos em memória do próprio, até à eternidade. Quem teria que ficar 

responsável pela construção do convento era Maria de Hamal, sua esposa, que assegurou que 

existissem fundos suficientes para que a construção se realizasse o mais rapidamente possível. Maria 

doou vários objetos de grande valor ao convento, tais como, roupas, cálices, vasos trabalhados com 

motivos eclesiásticos, etc. Os trabalhos para a construção do convento começaram cerca de um mês 

após a morte do seu marido, em Junho de 1521. Em apenas cinco anos estava erguido o convento. 

Alguns trabalhos ainda continuaram mais tarde, por exemplo, a cobertura da galeria do claustro foi feita 

provisoriamente em madeira e apenas em 1540 ficou concluída 48. 

Foi em Setembro de 1525 que doze dos vinte e quatro monges se mudaram para o convento, depois 

de viverem durante três anos no Castelo de Arenberg, à espera que a construção atingisse condições 

de habitabilidade. O convento foi dedicado a Nª Srª da Anunciação. No mesmo dia que os frades se 

mudaram para o convento foram também transportados os restos mortais de Guilherme de Croy (que 

                                                      

47 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 12. 
48 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 13. 
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antes se encontravam em Aarschot) para a igreja e colocados no túmulo que Maria havia encomendado 

ao famoso escultor Jan More. O túmulo do Senhor de Chièves acabou por se tornar no mausoléu da 

família e várias gerações da família Croy foram ali sepultadas 49. 

Heverlee foi, em 1518, promovido a baronato por Carlos V e unido a Aarschot, Bierbeek e Roselaar 

para se tornar um estado feudal. Foi então que Guilherme recebeu o título de marquês de Aarchot. 

Mais tarde, em 1533, Carlos V promoveu novamente Heverlee, desta vez para ducado. Foi então o 

sobrinho de Guilherme, Filipe II de Croy, a receber o título de duque. O castelo em Heverlee começou 

por ser uma construção de carácter militar, uma torre de estilo medieval que foi construída ainda antes 

da família de Croy tomar posse daquela área e foi provavelmente terminada por António de Croy. A 

nova construção do castelo não deixou vestígios da anterior e a obra começou por volta de 1494, por 

iniciativa de Guilherme de Croy quando este se mudou para Heverlee. O novo castelo é o que se 

encontra atualmente no local, uma construção com influências renascentistas que já não necessitava 

ser fortificada porque as condições políticas da época já não o exigiam. O castelo foi construído ao 

longo do rio Dijle tendo sido decorado com motivos do gótico tardio mas também com motivos 

renascentistas que podem ter vindo do facto de Guilherme ter feito algumas campanhas em Itália e ter 

estado em contacto com este estilo 50. Foi construído com materiais locais, conjugando arenitos com 

tijolo de burro. Tornou-se local de encontro dos marqueses e alguns elementos da nobreza que tiravam 

proveito dos bosques que rodeavam o castelo para caçar. É apontado por alguns autores como um 

exemplo do Renascimento Flamengo. Há uma composição clara dos corpos do castelo em forma de U 

e uma quase simetria. Nunca chega a ser simétrico pois o portão da entrada não se encontra 

centralizado e os vãos também não respeitam uma regra de simetria como se pode verificar na figura 

                                                      

49 Idem, Ibidem. 
50 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 18-20. 

Figura 4.2: Vista do Castelo de Arenberg no século XIX, aguarela de Friedrich Zeller, 1878, 

Arquivos Arenberg in Derez, Verbrugge & Langouche, 2005. 
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4.2. É uma representação do castelo no século XIX e bastante aproximada ao que se vê nos dias de 

hoje. É possível verificar algumas alterações na fachada em relação ao desenho original, 

nomeadamente a moldura neogótica em torno dos vãos da capela. Ainda assim, é uma representação 

bastante aproximada ao que seria o ambiente em torno do castelo naquela altura. 

4.1.2 O Segundo Guilherme Croy e os Arenberg 

Depois de alguns anos a ser negligenciado e quase sem fundos para se sustentar, eis que é em 1600 

que é recuperado o interesse pelo Convento dos Celestinos. É Carlos II, 4º duque de Aarschot e 1º 

duque de Croy (1560-1612) que tem a iniciativa de renovar o Convento, legado do seu tetra-tio, e é 

considerado o segundo fundador. 

Carlos II era proprietário de várias terras e títulos por toda a zona dos Países-Baixos. Em 1595 mandou 

cartografar as suas posses e províncias. Contratou o famoso pintor dos Países-Baixos, Adrien de 

Montigny para viajar pelas suas terras. Este fez vários esquiços que foram mais tarde transformados 

em ilustrações 51. Foi em 1596 que decidiu fazer alterações à paisagem da sua propriedade em 

Heverlee. Começou por mandar nivelar o terreno em torno do Castelo e renovar os muros de suporte 

à passagem do rio Dijle. Criou ainda a avenida Kardinaal Mercierlaan que ligava a cidade de Leuven 

ao Castelo e terminava no Convento dos Celestinos 52. 

O plano de Carlos II para o convento começou por um minucioso restauro dos edifícios. De seguida 

decidiu retomar parte do plano do seu tetra-tio para as tômbolas. Contratou Robrecht Clijns de Nole de 

uma famosa família de escultores do norte dos Países-Baixos e que era o escultor da corte 53. O 

restauro levado a cabo contou com a reparação e substituição de tijolos, estucagem de paredes 

interiores e substituição de carpintaria no exterior 54. Entre a enfermaria e o convento foi construído um 

novo volume, ligando-a assim à ala oeste. Embora este novo volume esteja alinhado com o da 

enfermaria, funcionando assim como uma extensão desta, é ainda possível constatar diferenças entre 

as partes, nomeadamente nos vãos. 

Carlos II de Croy tinha o desejo de transformar o Convento dos Celestinos num colégio em que as 

principais disciplinas lecionadas fossem direcionadas para o catolicismo. Planeou a existência de um 

novo volume, a sul, que teria um auditório no piso térreo e uma biblioteca no piso superior mas que 

nunca chegou a ser construído. O 1º duque de Croy era interessado em arte, arquitetura e literatura e 

possuía uma das maiores coleções de livros, manuscritos, pinturas, tapeçarias, moedas e medalhas 

de toda a Europa. Embora as instruções de Carlos II para o convento fossem extremamente detalhadas 

e completas a maior parte nunca chegou a ser executado devido ao seu falecimento precoce 55. 

Morreu em 1612 e foi sepultado na capela de Santa Ana na igreja dos Celestinos e não deixou 

                                                      

51 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 37. 
52 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 44. 
53 Idem, Ibidem. 
54 Idem, Ibidem. 
55 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 45. 
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herdeiros. Com o falecimento de Dorothy, sua esposa, em 1662, desapareceu o ramo Croy-Aarschot. 

Foi Carlos II de Croy o 4º e último Croy com o título de duque de Aarschot. Aquando da sua morte, a 

sua irmã, Ana de Croy, autoproclamou-se duquesa de Aarschot e o seu marido, Carlos de Arenberg 

(1560 – 1616), tornou-se o 5º duque de Aarschot, mas por pouco tempo. Os Arenberg acabaram assim 

por substituir os de Croy em Heverlee 56. 

Esta mudança tornou-se também numa mudança para o convento pois este deixou de ser o local de 

sepultura para a família do Castelo de Heverlee. Os Arenberg preferiam ser sepultados no Convento 

dos Capuchos por eles fundado em Edingen. A igreja dos Celestinos continuou, ainda assim, a servir 

de memorial tanto para os Croy como para os Arenberg. 

4.1.3 Os Celestinos 

A ordem religiosa dos Celestinos foi fundada por São Pedro Celestino (1215 – 1296) ou Pedro Morrone, 

mais tarde Papa Celestino V, em meados do século XIII. Foi esta a ordem que habitou o Convento de 

Arenberg, caso de estudo em análise, desde a sua abertura, em 1525. Neste capítulo pretende-se dar 

a conhecer as suas principais características. 

Pedro veio do seio de uma família pobre de agricultores de Abruzzo, em Itália, que teve doze filhos, 

sendo Pedro o décimo-primeiro. Mostrou desde cedo uma apetência e interesse pela vida religiosa, 

ingressando antes dos vinte anos de idade na ordem religiosa dos Beneditos. Poucos anos mais tarde 

retirou-se com o objetivo de se isolar de todos e viver como eremita numa gruta no Monte Morrone, no 

norte de Nápoles, perto de Sulmona. Outros devotos que se sentiram inspirados pelos valores de amor 

ao próximo, sacrifício, penitência e oração juntaram-se a Pedro no Monte Morrone a viver como ermitas. 

Cinco anos mais tarde, procurando isolar-se ainda mais mudaram-se para o Monte Majella, a dois mil 

metros de altitude, onde acabaram por se juntar a eles alguns peregrinos que estariam impressionados 

com o seu modo de vida 57. 

Depois de 1250 esta organização tinha já alguma notoriedade por parte da nobreza e alguns bispos da 

zona, que lhes concediam algumas doações. A ordem foi aprovada em 1264 como um ramo da Ordem 

Beneditina pelo papa Urbano IV (1261 – 1264) 58. Foi apenas em 1275 que as regras e organização 

desta nova congregação da Ordem Beneditina foram oficialmente definidas, numa reunião entre Pedro 

de Morrone e o papa Gregório X (1271 – 1276). Ainda que o seu principal desejo fosse o de viver 

isolado em plena harmonia com Deus e com a natureza, numa vida despojada e dedicada à oração, 

não se conseguiu afastar da liderança da ordem 59. 

O papa Nicolau IV (1288 – 1292) falecera no ano de 1292 e passados dois anos e três meses não havia 

ainda sido escolhido um novo papa nem haveria perspetivas de se entrar em consenso. Foi então em 

1294 que o cardeal Latino Orsini sugeriu que fosse Pedro, o “santo ermita”, a ocupar o cargo, tendo 

                                                      

56 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 46. 
57 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
58 James Loughlin – “Pope St.Celestine V.”, The Catholic Encyclopedia, Vol. 3. Nova Iorque: Robert Appleton Company, 1908. 
59 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
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reunido o consenso do conclave e sido eleito por unanimidade. Em julho de 1294 três enviados 

acompanhados por vários monges e leigos dirigiram-se à montanha onde se encontrava Pedro para 

lhe transmitirem a notícia e pedir que tivesse a honra de aceitar o cargo 60. Pedro aceitou e escolheu o 

nome de Celestino. Foi então que a sua ordem religiosa tomou o nome de ordem dos Celestinos. A 

certa altura o papa Celestino V percebeu que não se adequava ao cargo e em dezembro de 1294 

renunciou. O novo papa eleito, Bonifácio VIII, via em Pedro uma ameaça e não o deixou regressar à 

sua vida no mosteiro, mantendo-o preso no forte de Fumone, onde acabou por falecer alguns meses 

mais tarde, em 1296 61. Antes da sua morte existiam trinta e seis conventos e cerca de seiscentos 

religiosos a seguir a sua regra e a utilizarem o nome de Celestinos 62. 

Apesar de ter perdido a sua figura principal e a sua inspiração depois da morte de Pedro, a ordem dos 

Celestinos continuou a receber apoio do rei de Nápoles. Em 1300, o rei Filipe IV de França introduziu 

a Ordem Celestina no seu país, onde se tornou uma das mais importantes. No século XIV, Carlos V de 

França foi o grande patrono do Convento de Nª Srª da Anunciação, em Paris. Que se tornou o principal 

convento desta ordem em França. No século XV foi escolhido como local de sepultura para parte da 

família real. Os Celestinos em França tiveram sempre apoio da família real e direito a uma grande 

independência, pois, a cada três anos era eleito um prior provincial 63. A ordem tinha regras muito 

rígidas: os monges não podiam comer carne em nenhuma ocasião e tinham algumas rotinas de jejum. 

Tinham também que se levantar da cama a meio da noite, por volta das quatro da manhã, para as 

preces matinais. Em 1400 existiam cerca de noventa e seis conventos em Itália e cerca de 21 em 

França e poucos mais foram construídos a partir daí.  

4.1.4 Os Celestinos em Heverlee 

Um deles foi o Convento dos Celestinos em Heverlee, em 1521. Sendo o único convento celestino nos 

Países Baixos foi incluído na província dos celestinos de França. A escolha desta ordem por Guilherme 

de Croy e Maria de Hamal pode ter sido influenciada pelas tendências da realeza francesa que ambos 

apreciavam. O facto de França estar em constantes guerras com Carlos V não facilitou a intervenção 

dos superiores da província francesa da Ordem Celestina no convento em Heverlee. 

Alguns anos depois, à medida que o tempo passou, o convento de Heverlee foi implicado em vários 

episódios polémicos. Embora negados pelos monges, há relatos de que os deveres e regras da ordem 

estaria a ser descurados, que alguns deles saíam do convento desrespeitando a ordem de clausura e 

que mulheres frequentavam o local. Foram várias as queixas apresentadas que temiam a decadência 

moral dos religiosos. Filipe II de Croy (1495 – 1549) submeteu em 1547 uma queixa ao prior da 

Província de França em Paris, não tendo sido tomada qualquer medida. Em 1567 foi um dos 

responsáveis da Província a expressar as suas preocupações a Filipe III de Croy (1526 – 1595). Entre 

                                                      

60 James Loughlin – op. cit. 
61 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
62 James Loughlin – op. cit. 
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outras coisas, S. Scohier lamentava-se que: mesmo com vagas livres, o prior do convento não aceitava 

novos candidatos para as ocuparem; o prior negligenciava as cerimónias eclesiásticas; alguns frades 

eram vistos a beber e conversar em tabernas em Leuven; eram recebidos convidados da cidade no 

convento para jantarem ou cearem com os frades mesmo em dias de jejum. As tentativas de Filipe III, 

em conjunto com a regente Margarida de Parma e a província dos celestinos franceses, acabaram por 

não dar em nada visto que o prior era protegido pelo velho prior da abadia cisterciense Abbey de 

Villersh64.  

Na segunda metade do século XVI, tanto o convento de Heverlee como os vários conventos que 

existiam nos Países Baixos e em França sofreram com os conflitos religiosos em curso. Preocupados 

com as pilhagens e com os ataques dos iconoclastas65, os monges, fugiram em 1578 para a cidade 

quando se sentiram inseguros. O convento de Heverlee acabou por ser pouco afetado pelos 

iconoclastas que atacaram aquela zona em 1583. Como consequência dos conflitos, o convento 

acabou por ver os seus apoios financeiros reduzidos, conduzindo à venda de alguns bens valiosos 

pertencentes à igreja do convento por parte dos próprios frades 66. 

A ordem dos celestinos em Heverlee, tal como toda a ordem dos celestinos em França, não passou 

pela Reforma Católica67, o que tornou mais difícil voltar ao normal funcionamento do convento. Em 

1602, foram feitos planos para substituir os Celestinos em Heverlee por Beneditinos Ingleses depois 

de uma visita de um embaixador do Papa ter concluído que não existia ordem nem disciplina no 

quotidiano do convento. A visita seguinte do embaixador do Papa foi em 1618 e tirou as mesmas 

conclusões, viviam apenas dez monges no convento por esta altura e esses não seguiam nenhum dos 

costumes e regras da ordem. A principal razão apontada para a falta de regras era o facto de o prior, 

Jan Kerremans, estar sempre ausente. Foi por volta de 1622 que Johannes Drusius, prior do Convento 

do Parque em Leuven, restaurou a disciplina no convento de Heverlee. Daí para a frente todos os 

priores escolhidos eram de origem francesa e as reformas continuaram nos cinquenta anos seguintes68. 

No século XVIII a Província de França da ordem dos Celestinos foi entrando em decadência e após um 

acordo entre Luís XVI e o Papa todos os conventos foram encerrados entre 1774 e 1789, estando entre 

eles o de Heverlee. Os conventos da Ordem Celestina em Nápoles foram encerrados em 1807, 

seguindo-se todos os outros em Itália em 1810, ficou extinta69 a Ordem Celestina 70. 

 

                                                      

64 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
65 “Iconoclastia é o nome do movimento político-religioso que se iniciou no Império Bizantino no século VIII e que rejeitava a 

veneração de imagens religiosas. Iconoclasta é um indivíduo que não respeita tradições e crenças estabelecidas ou se opõe a 

qualquer tipo de culto ou veneração seja de imagens ou outros elementos. O termo abrange ainda aqueles que destroem 

monumentos, obras de arte e símbolos.” 
66 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
67 Reforma Católica: Um movimento de renovação interna, criado para combater o avanço do Protestantismo, iniciado com o 

Concílio de Treno, através do qual a Igreja de Roma reafirmou a sua doutrina tradicional e moralizou os costumes do clero.  
68 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 31-34. 
69 Ver subcapítulo 4.3. Alterações ao longo do tempo para perceber o processo de extinção das ordens religiosas que foi levada 

a cabo nesta área dos Países-Baixos paralelamente à extinção global da Ordem Celestina. 

70 Idem, Ibidem. 
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4.2 Descrição do Convento 

O convento em estudo situa-se em Heverlee, junto a Leuven, na zona Flandres da Bélgica, e é o único 

exemplar da Ordem Celestina em todos os Países-Baixos. Foi construído no século XVI a pedido de 

Guilherme de Croy como já foi referido. Teve várias alterações ao longo do tempo acabando por ser 

deixado ao abandono. Apenas parte do convento chegou até aos dias de hoje. Neste subcapítulo 

pretende-se descrever o convento no seu estado original.  

Implantação 

A implantação do convento está diretamente ligada à motivação para a qual foi construído, o de local 

de sepultura para os habitantes do castelo. Este facto foi organizador da paisagem em que estavam 

ambos inseridos: havia um caminho principal demarcado que ligava a entrada principal do Castelo à 

entrada da igreja do convento, como vemos na figura 4.3, e que tinha o comprimento de cerca de 440 

metros. Era por ele que passava o cortejo fúnebre que transportava os falecidos até ao seu último local 

de repouso. Esta promenade começava no castelo, atravessava o rio, continuava pelo jardim e chegava 

finalmente ao espaço sagrado da igreja que estaria implantada num terreno sobrelevado, acessível por 

um lance de escadas, que conduzia ao adro da igreja como que simbolizando o começo de uma 

ascensão ao divino. A relação entre os edifícios foi ainda mais evidenciada no início do século XVII, a 

mando do duque Carlos II de Croy, no desenho da paisagem e da envolvente. A partir de então existia 

uma vasta rede de caminhos a ligá-los 71. 

                                                      

71 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 51. 

Figura 4.3: Planta da zona de Heverlee com o castelo no canto inferior esquerdo e o caminho principal que o 
ligava ao convento, Pierre Lepoivre, 1596(?), adaptado de Derez, Verbrugge & Langouche, 2005 
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Arquiteto 

Maria de Hamal contratou Rombout II Keldermans (1460 – 1531), o melhor arquiteto dos Países-Baixos 

da sua época, para a construção do convento 72. No ponto mais alto da sua carreira Keldermans foi 

nomeado, em 1522, mestre construtor de Carlos V e ficou responsável por todas as obras em castelos 

e residências reais por todos os Países-Baixos. Trabalhou em várias obras, tanto para o rei como para 

outros clientes 73. Descende de uma importante família de construtores que deixou a sua marca na 

arquitetura gótica na Zelândia, em Brabante e na Holanda (áreas que nos dias de hoje se encontram 

na metade norte da Bélgica e na metade sul e oeste da Holanda). Algumas das suas principais obras 

foram: o palácio para Margarida de Áustria, tia de Carlos V, em Mechelen (figura 4.4: a)), a câmara 

municipal de Gent (figura 4.4: b)) e o palácio Groot Raad em Mechelen (figura 4.4: c)) 74. A figura 4.4: 

c) mostra o Grote Raad reconstruído no início do século XX, por Philippe de Boxmeer e Pierre 

Langrock75, de acordo com os planos deixados por Rombout II Keldermans, pois, no século XVI a obra 

não foi concluída e foi sofrendo várias alterações e acrescentos ao longo do tempo 76. 

Foi também devido à escolha do arquiteto que a obra do convento conseguiu ser concluída tão 

rapidamente. Maria de Hamal tinha prometido construir o convento o mais brevemente possível, em 

memória de Guilherme I de Croy, e, assim sendo, queria que o ritmo de trabalho fosse mantido. Existiam 

partes da obra que tinham de ser executadas antes do inverno mais rigoroso e um mau planeamento 

da sucessão de trabalhos poderia tornar-se bastante prejudicial para o progresso geral da obra 77. 

                                                      

72 Raf Dekeyser – Proceedings of the International Symposium, Science & Engineering Libraries for the 21st century. Leuven: 

Leuven University Press, 2004. 
73 Merlijn Hurx - The private building market in the Netherlands and the rise of the architect (1350-1530). Delft University of 

Technology, 2010, p. 223. 
74 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 49. 
75 Merlijn Hurx – op. cit., p. 227. 
76 Peter Meuris – The History of the Town Hall in a few lines, http://www.mechelenblogt.be/2008/01/de-geschiedenis-van-stadhuis-

enkele-lijnen, 2008, consultado em Fevereiro de 2018. 
77 Merlijn Hurx – op. cit., pp. 121. 

a) b) c) 

Figura 4.4: a) Palácio de Margarida de Áustria, Mechelen, 2013, adaptado de 

http://www.contour2013.be/en/locations/court-of-busleyden; b) Câmara Municipal de Gent, Gent, 1945, retirado 

de http://balat.kikirpa.be/object/130131; c) Grote Raad, Mechelen, antes de 1913, adaptado de 

http://www.mechelenblogt.be/2014/03/stadhuis-en-zo. 

http://www.contour2013.be/en/locations/court-of-busleyden
http://balat.kikirpa.be/object/130131
http://www.mechelenblogt.be/2014/03/stadhuis-en-zo
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Segundo Hurx78, quando existia uma maior urgência na conclusão dos projetos, Robout II Keldermans, 

optava por colocar parte da responsabilidade nos fornecedores e eram feitos contratos em que estes 

teriam que pagar coimas quando o prazo estabelecido não era cumprido. Este era o caso do Convento 

de Heverlee, e Hurx afirma que vários pedreiros sofreram coimas por cada dia de atraso da entrega. 

Por vezes eram encomendadas grandes partes do edifício de uma só vez e estas eram organizadas 

como se fosse um catálogo em que a cada peça era marcada com uma letra ou um símbolo. Desta 

maneira era possível ser facilmente verificado se existiria alguma peça em falta e também estimar o 

custo antecipadamente. Keldermans optou por este sistema de encomenda em obras como o Convento 

dos Celestinos de Heverlee, no Broodhuis em Bruxelas e no mosteiro de Tongerlo 79. Jan de 

Hoegaarden era o construtor encarregue da obra do convento no local. Sabe-se também que Hendrik 

Pede, arquiteto da Câmara Municipal de Oudenaarde, foi inspecionar o decorrer da obra de Heverlee 

em 1527 80.  

Desde 1520 que Robout II, mesmo que não oficialmente ao início, passou a fiscalizar todas as obras 

em edifícios ligados à corte. Visitava os locais das obras e fazia desenhos e sugestões de alterações 

falando com os construtores no sítio. Procurava um estilo comum para os edifícios oficiais 81. “O seu 

conselho quase obrigatório era simplificar a tradicional alvenaria de arenito e tijolo e criar um estilo 

distinto para edifícios governamentais. O uso de arenito para a articulação dos contornos das janelas 

e dos cunhais e para as cornijas e cursos de pedra e que marcam os diferentes pisos tornaram-se, por 

assim dizer, a sua marca registrada” 82. 

Edifícios e terreno 

O convento e a igreja foram projetados de acordo com a arquitetura monástica mais tradicional da 

época, com uma estrutura clara, uma forma funcional e com a igreja posicionada no eixo oeste-este, 

com a entrada a oeste e o altar-mor a este. O conjunto edificado tem uma forma retangular que se 

traduz em quatro alas em torno do claustro, sendo uma delas a igreja. As quatro alas em torno do 

claustro representam os quatro braços da cruz, os quatros evangelistas e as quatro virtudes cardeais83. 

De certa maneira em contraste com o castelo, com influências e motivos do Renascimento, a igreja era 

claramente de estilo Gótico. Encontra-se, em relação ao convento, posicionada a norte enquanto as 

alas do convento se situam a este, oeste e sul. As alas do convento foram construídas com a tradicional 

alternância entre o tijolo de burro e pedra branca, enquanto a igreja foi construída integralmente com 

pedra branca - arenito branco de pedreiras locais. Para além do edifício principal existia também um 

pequeno volume que não tinha contacto direto com o convento, a sudoeste, que servia como um 

pequeno hospital. A razão pela qual a construção do hospital não tinha contacto com o convento era a 

prevenção de propagação de possíveis epidemias. A sul existia também uma pequena exploração 

                                                      

78 Idem, Ibidem. 
79 Merlijn Hurx – op. cit., p. 263. 
80 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 49. 
81 Idem, Ibidem. 
82 Idem, Ibidem. 
83 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 51. 
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agrícola onde se plantavam alimentos para consumo dos frades como se pode ver na figura 4.5. 

A entrada na propriedade do convento dos celestinos era direcionada, entre dois muros, a um lance de 

escadas que dava acesso ao adro da igreja, elevado em relação ao terreno e murado. Em frente 

encontrava-se a porta de acesso à igreja e do lado direito a porta de acesso à ala oeste do convento. 

A igreja tinha 72 metros de comprimento e 24,5 metros de largura, apresentando uma forma estreita 84. 

Era composta por três naves com clerestório, sendo rematada pela capela-mor em abside de forma 

poligonal. A cobertura da nave central era um telhado inclinado de duas águas e as naves laterais 

tinham também um telhado inclinado como é possível verificar-se através da figura 4.5. Os desenhos 

e gravuras não são coerentes no número de contrafortes e janelas na capela-mor, pois alguns 

apresentam quatro saliências e outros apresentam cinco como podemos verificar nas figuras 4.6: a) e 

b). As imagens têm um intervalo de quase duzentos anos entre si e as evidentes diferenças que 

apresentam podem ser explicadas ou pelo facto de a igreja ter sofrido alterações ou pela diferença de 

precisão entre elas, sendo mais provável a segunda hipótese. O desenho da figura 4.6: a) tem um maior 

nível de detalhe na zona da igreja e menor nas restantes áreas do convento, enquanto o desenho da 

figura 4.6: b) tem o oposto. É também de salientar que a primeira imagem é uma adaptação e 

aproximação do desenho da figura 4.3, um apanhado geral da zona de Heverlee, enquanto a figura 

4.6: b) é uma aproximação de uma imagem apenas da área do convento. Segundo Derez, Verbrugge 

& Langouche85 a capela-mor teria a forma de um polígono com cinco faces e janelas de lanceta. Existiria 

uma torre com escadas na igreja, junto à fachada sul, mas não exatamente onde está desenhada na 

figura 4.5 86. 

 

                                                      

84 Idem, Ibidem. 
85 Idem, Ibidem. 
86 Idem, Ibidem. 

Figura 4.5: Vista do Convento dos Celestinos, Lucas Vorsterman, 1727, adaptado de Derez, Verbrugge & 

Langouche, 2005 
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Fachada principal (oeste) 

A fachada principal, visível na figura 4.5, tinha, para além da porta, três vãos em arco quebrado, um 

maior ao centro e um menor de cada lado da fachada. Alguns desenhos parecem ter os vãos menores 

desenhados com arco de volta perfeita mas segundo Derez, Verbrugge & Langouche87 teriam todos 

um arco quebrado característico do estilo gótico. A tensão lateral exercida na fachada era distribuída 

pelos arcobotantes existentes. Na planta da figura 4.6: a) contam-se sete saliências que 

corresponderiam a sete contrafortes e respetivos arcobotantes, na planta da figura 4.6: b) contam-se 

doze e na figura 4.5 contam-se nove arcobotantes, sendo a última a que parece ser mais precisa. 

 

A entrada principal para o convento fazia-se pela empena da ala oeste. Esta fachada tinha uma cornija 

na linha do telhado e duas pequenas janelas acima, que teriam acesso pelas águas furtadas. O pórtico, 

em arco, destacava-se da fachada, era ladeado por duas pequenas colunas sobre plintos e era 

rematado por um gablete que tinha um elemento esférico (orbe) no vértice superior. Ainda na ala oeste, 

na sua fachada virada a oeste, situava-se outro pórtico que fazia o acesso do convento ao pomar por 

uma escadaria. Este segundo pórtico também se destacava da fachada e era coberto por um pequeno 

telhado de duas águas 88. A fachada tinha vários vãos que permitiam uma boa iluminação do interior, 

nomeadamente de salas de receção, através das janelas de barras de pedra. A distribuição das janelas 

não era totalmente regular e não coincidia entre pisos. As do piso térreo tinham uma dimensão 

ligeiramente maior que as do segundo piso. É também possível ver na gravura de Lucas Vorsterman 

que as janelas mais à esquerda do piso superior eram mais estreitas e corresponderiam à biblioteca 89. 

O desenho irregular da fachada correspondia provavelmente a uma distribuição funcional das 

                                                      

87 Idem, Ibidem. 
88 Idem, Ibidem.  
89 Idem, Ibidem. 

Figura 4.6: Plantas do Convento dos Celestinos orientada a sudeste. a) Pierre Lepoivre, cerca de 1596, 

adaptado de Derez , Verbrugge & Langouche, 2005; b) Surveyor P. Gens, 1786, adaptado de Derez , Verbrugge 

& Langouche, 2005 
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aberturas. Existiam também trapeiras que serviam para iluminar e ventilar o sótão. Este tipo de janelas 

era muito comum nesta área e tornou-se uma das marcas dos edifícios que se inseriram mais tarde no 

chamado Renascimento Flamengo 90. 

Ala poente 

A ala oeste era a mais pública de todo o convento e servia principalmente para a receção. Na entrada 

do convento existia uma campainha e uma pequena janela com uma grade de ferro, possivelmente 

para se perceber quem queria entrar antes de se abrir o portal. O primeiro espaço em que se entrava 

no convento era o vestíbulo, de geometria quadrada com pavimento revestido de grés porcelânico 91. 

O vestíbulo dava acesso a três espaços: o alojamento do porteiro, o corredor e o claustro. O corredor 

era paralelo ao claustro e dava acesso a três pequenas salas de espera e à grande sala de receção. 

Era na grande sala de receção denominada na arquitetura monástica tradicional de salutorium que se 

recebiam os convidados. Segundo Derez, Verbrugge & Langouche92 a casa do pão situava-se por baixo 

desta sala e a chaminé atravessava-a, aquecendo-a. Na cave existia também uma prisão e uma adega 

coberta com abóbadas de nervuras 93. O espaço da adega ainda hoje existe como podemos ver na 

figura 4.7: a). Além da sala da receção, na zona mais a sul da ala oeste situava-se o collatio, reservada 

apenas aos monges. Seria uma sala onde os frades tinham conversas de grupo com o seu prior sobre 

diversos temas e onde se juntavam os religiosos diariamente para o sermão ou leituras bíblicas. Era 

uma sala importante e com vários usos. A palavra collatio tem vários significados e esta sala é referida 

também como o local onde se fazia uma refeição leve na Quaresma. Esta sala tinha uma configuração 

quadrada e proporcional à sua altura, formando um espaço harmonioso próximo de um cubo. O chão 

era forrado com tijolo de burro e o teto coberto de vigas de madeira. Em torno da sala, percorrendo as 

paredes, existiam bancos de madeira para os frades e, no centro, estava o do prior. Ainda hoje se 

mantém a sala com algumas das características originais. A cobertura ainda existe e há vestígios de 

uma cornija recortada. 

Ala sul 

A ala sul do convento não chegou aos dias de hoje. Não restou praticamente nada deste corpo. É por 

isso mais difícil precisar as divisões que aqui existiam e nem as escavações arqueológicas executadas 

aquando do desenvolvimento da biblioteca trouxeram esclarecimentos. Ainda assim, com base na 

análise de descrições em documentos da época, foi feita uma projeção por parte de Derez, Verbrugge 

e Langouche94. Na parte mais a oeste da ala sul existiriam dois aposentos para convidados. Um deles 

teria uma extensão para o jardim exterior (a sul do edifício), uma entrada pela zona sul do convento, 

uma retrete privada, uma lareira e o pavimento seria de pedra vermelha. O outro seria forrado com 

pinturas de folhagens e frutos no teto e paredes e tinha pavimento de ladrilho vermelho e branco. 

Contíguo a estes localizava-se a sala do Paraíso cujo nome é derivado das representações de Adão, 

                                                      

90 Idem, Ibidem. 
91 Idem, Ibidem. 
92 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 52. 
93 Idem, Ibidem. 
94 Idem, Ibidem. 
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Eva e do jardim do Éden que ali se encontrariam 95. Não se sabe exatamente o propósito deste espaço 

mas pode supor-se que, como não teria entrada pelo claustro mas sim por um corredor transversal e 

também por um dos outros aposentos, pudesse ser uma sala de estar de complemento aos quartos 

dos convidados. Esse corredor transversal daria acesso ao jardim no exterior do edifício e ligá-lo-ia ao 

interior do convento. Atuaria também como uma separação entre os alojamentos dos convidados e a 

cozinha e zonas de serviço. A cozinha tinha uma forma quadrangular e seria abobadada. Para além 

dos elementos de apoio à sua função – um poço, um lavatório, uma lareira com chaminé e uma zona 

para a fervura da água – seria também decorada com murais. Contígua à cozinha estava 

provavelmente a divisão onde doavam comida aos pobres e pedintes, conhecida como a sala da 

misericórdia. Era um espaço abobadado decorado com os brasões dos fundadores, gavinhas, 

folhagens e frutas. Tinha também pinturas alusivas a episódios da Bíblia nas paredes e pavimento de 

pedra vermelha. Por cima localizava-se o fumeiro, conectado com a chaminé da cozinha. Ainda na ala 

sul estaria a sala das garrafas, uma sala mais pequena que servia de despensa para garrafas e potes 

e como copa da cozinha. Tinha ainda umas escadas de acesso às adegas situadas no piso inferior da 

ala este. 

Ala nascente 

A ala este, começando pelo piso subterrâneo, era composta por cinco compartimentos de 

armazenamento que ainda se mantêm intactas. São abobadados e pavimentados com tijolo de burro. 

A primeira, fazendo uma análise de sul para norte, servia para armazenar azeite e vinagre, a segunda 

para armazenar cerveja, a terceira para a carne salgada e peixe, a quarta para queijo e velas e a quinta 

para armazenamento de vinho. Mantiveram-se intactas até hoje, a figura 4.7: b) mostra um dos 

compartimentos nos dias de hoje. No piso térreo, a sala que ficava de canto entre a ala sul e a ala este, 

devido à sua posição próxima do refeitório, poderia servir para preparação e serventia de comida. Era 

decorada com pinturas de folhagens e frutos mas também com representações dos brasões da família 

Croy e o pavimento era em grés branco. Tinha ainda um mezanino com a função de rouparia. Na 

continuidade da ala este, no piso térreo, seguia-se o refeitório. Era a maior divisão do convento e uma 

das mais importantes. É possível perceber-se numa maquete do convento do século XVIII que existia 

uma janela saliente na parede exterior, a este da ala este, na zona do refeitório. Possivelmente seria 

essa a localização do púlpito do refeitório. Sabe-se que os frades faziam leituras na hora da refeição. 

No centro do salão existia uma espécie de armário quadrado e as grandes mesas de madeira 

dispunham-se junto às paredes 96. O refeitório tinha sete janelas, viradas para o exterior do convento, 

em arco quebrado. O acesso do claustro ao refeitório fazia-se também através de um arco apontado. 

Na galeria do claustro, em frente à entrada do refeitório existia um lavabo. É possível ver no desenho 

de Lucas Vorsterman (figura 4.5) a zona do lavabo que se destaca da fachada. Essa construção era 

de madeira e tinha duas entradas. O lavatório em si era de pedra branca 97. Ainda na ala este estava 

também localizada a sala do capítulo. Tinha uma forma quadrada, como na maior parte dos conventos 

                                                      

95 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 53. 
96 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 55. 
97 Idem, Ibidem. 
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e mosteiros, e uma abóbada em pedra, suportada por um pilar central, com brasões nas chaves. A sala 

do capítulo era onde os monges se reuniam para tratar de assuntos oficiais e onde era lido, uma vez 

por semana, o capítulo. Era também onde se reuniam quando algum dos religiosos infringisse alguma 

das regras ou não cumprisse algo que lhe era proposto. Por último, no extremo mais a norte da ala 

nascente, encontrava-se o vão de escadas de acesso aos dormitórios situados no piso superior. O 

acesso às escadas fazia-se pela galeria do claustro através de um arco apontado. À esquerda estaria 

o lance de escadas e à direita estava a porta de acesso à igreja com a forma de um arco abatido que 

ainda se encontra intacto, como mostra a figura 4.7: c). Este acesso à igreja demonstrava a importância 

da proximidade dos monges à igreja.  

Piso superior 

No piso de cima situavam-se os dormitórios. Os monges tinham que acordar de madrugada e dirigirem-

se à igreja – através do lance de escadas que dava acesso à porta da igreja pelo convento – para as 

preces da manhã, sendo esta a sua primeira tarefa do dia. Todo o piso superior das alas este e sul era 

composto por dormitórios com lambrins de madeira e tapetes de junco sobre o chão de madeira. Na 

ala este existiam doze celas voltadas para o exterior do convento e ainda oito celas voltadas para o 

claustro. Na ala sul encontravam-se também doze celas viradas para o exterior e oito para o claustro, 

existindo provavelmente um corredor interior, ao centro, de acesso a celas dos dois lados. Pensa-se 

que existiria também, na ala sul, uma sala com lareira onde os monges se aqueciam durante o 

inverno98. Ainda no piso de cima, no prolongamento do dormitório mas já na ala oeste, situava-se a 

biblioteca. Era um espaço alongado e com o pavimento revestido de tijolo vermelho, eventualmente 

como prevenção à propagação de fogo. 

Para além do piso subterrâneo, do piso térreo e do piso superior, existia ainda um outro piso que 

aproveitava o vão do telhado. Este sótão era utilizado apenas como local de armazenamento para 

cereais e percorria as três alas, tendo assim capacidade para armazenar grandes quantidades do 

produto. 

                                                      

98 Idem, Ibidem. 

Figura 4.7: a) Antiga adega no piso subterrâneo da ala oeste; b) Compartimento de armazenamento no piso 

subterrâneo da ala este; c) Vão que fazia o acesso interior entre a ala este e a igreja. 

a) b) c) 
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Claustro 

O claustro é um elemento comum à generalidade dos conventos e mosteiros. Serve como local de 

repouso, meditação e introspeção. Normalmente é quadrangular mas no convento de Heverlee dois 

dos lados são ligeiramente maiores, formando um retângulo. A galeria que o circunda tinha dez vãos 

em cada lado. Os vãos da galeria eram anteriormente preenchidos com vitrais que vinham de Leuven, 

internacionalmente reconhecida pela sua produção 99. Eram ao todo quarenta janelas apontadas com 

vitrais coloridos que filtravam a luz da galeria, vinda do claustro, e davam uma diferente vitalidade à 

arquitetura do convento severa e monocromática. A galeria tinha abóbadas de nervuras: as nervuras 

eram de pedra pintada de preto e a superfície da abóbada de tijolo de burro pintado de branco. Os 

arcos das abóbadas descarregavam as forças nos pilares encostados às paredes 100. Os contrafortes, 

frequentemente utilizados em edifícios com abóbadas, reforçam a estrutura contra pressões laterais 

exercidas nas paredes. No caso do claustro de Heverlee, entre cada dois contrafortes havia uma janela. 

Esta alternância entre as janelas recuadas e os contrafortes destacados da fachada interna trazia um 

efeito interessante ao claustro. Havia ainda um elemento horizontal que corria sob as janelas e percorria 

todas as fachadas, o que lhe conferia uma certa uniformidade visual. 

 

A área de domínio do convento era quase totalmente envolta num muro alto que fazia a separação das 

terras pertencentes ao convento do resto da propriedade, muro esse que é possível ser reconhecido 

na gravura de Lucas Vorsterman de 1727 (figura 4.5). Dentro do muro encontravam-se, para além do 

convento, alguns edifícios anexos e jardins. A cervejaria (local onde era confecionada a cerveja) 

assumia uma grande importância nos costumes dos frades de qualquer convento belga. A primeira 

cervejaria dos Celestinos de Heverlee foi construída a oeste da construção principal do convento, junto 

ao rio Dijle, em 1596 101. Mais tarde passou para um edifício a sul do convento. Este edifício estava 

virado para o convento e o jardim exterior e horta situavam-se entre os dois. Na ala maior da planta em 

L que este volume seguia, encontravam-se o celeiro e os estábulos dos cavalos e gado como, vacas, 

ovelhas e porcos. Na ala menor situava-se então a nova cervejaria. O complexo foi no século XVIII 

transformado em cocheira. Hoje em dia há um muro onde ainda se percebem os vestígios da arcada 

da cocheira. 

 

 

 

 

                                                      

99 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 53. 
100 Idem, Ibidem. 
101 Idem, Ibidem. 
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Figura 4.8: Esquema da proposta de como seria a planta (orientada a norte) do piso térreo do Convento 

Celestino de Heverlee, adaptado de Derez, Verbrugge & Langouche, 2005. 
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4.3 Alterações ao longo do tempo 

Foi no fim do século XVIII que o Convento dos Celestinos foi fechado e deixou de cumprir o seu 

propósito como foi referido anteriormente. Tal como este foram também encerrados muitos outros no 

império Habsburgo 102. De acordo com Buchmayr103 mais de 700 mosteiros foram extintos entre 1782 

e 1787 nas terras sob o controlo do imperador José II e o número de clérigos decresceu de 

aproximadamente 22.000 para sensivelmente 11.000. 

Os bens confiscados e os procedimentos para a sua venda estavam a cargo de uma instituição 

denominada Caisse de Religion, que tinha ainda o dever de distribuir rendas ou pequenas quantias aos 

monges que se viam despejados dos conventos 104. O duque de Arenberg, 12º duque de Aarschot, 

Louis Engelbert (1750 – 1820) tentou impedir a venda do Convento de Heverlee e reclamar o seu direito 

como proprietário avançando com algumas providências mas apenas conseguiu o seu adiamento. Um 

dos seus principais argumentos era o facto de o Convento ter sempre pertencido ao Castelo de 

Heverlee e feito parte das suas terras e ter ainda, durante muito tempo, sido local de sepultura dos 

seus senhores. Outro dos argumentos era sobre os exclusivos direitos de caça do duque dentro dos 

muros do convento. O duque defendia que os monges tinham apenas o usufruto das terras e dos 

edifícios mas não eram os seus proprietários 105. Não conseguindo chegar a um acordo com o governo 

e com a Caisse de Religion, o duque decidiu comprar a sua propriedade apreendida. Foi a 30 de 

Setembro de 1786 que o convento e terreno voltaram a estar na posse dos Arenberg 106. 

Desde que os soldados ocuparam o Convento, logo após a saída dos monges, que muito dano foi 

causado. Os bens foram confiscados e vendidos, os túmulos vandalizados e a biblioteca saqueada. A 

perda foi imensa e de valor incalculável. Louis Engelbert ponderou se seria mais rentável alugar os 

edifícios ou demolir parte do convento transformando-o em cavalariças. Acabou por decidir a segunda 

opção e contratou o arquiteto Louis Montoyer (1749 – 1811) 107. 

No final do século XVIII dava-se a Revolução Francesa e em 1794 a Flandres deixa de estar sob o 

domínio Austríaco e é anexada à França. 1796 foi mais um ano desastroso para a sobrevivência dos 

edifícios do convento. A assembleia da República Francesa estabeleceu no convento os estábulos do 

exército para serem guardados os cavalos na altura apreendidos. Eram um local em que as tropas que 

passavam tratavam do seu cavalo ou trocavam-no por outro. Assim sendo, as portas foram 

completamente abertas. Nesta altura, as estátuas de bronze que ainda restavam foram transformadas 

em moedas e as estátuas de mármore destruídas. Os chamados “vândalos revolucionários” em várias 

                                                      

102 A maior parte do que é agora a Bélgica (incluindo a zona de Heverlee) estava sob o domínio do Imperador do Sacro-Império 

Romano-Germânico, José II, no final do século XVIII até voltar ao domínio de França em 1794. 
103 Friedrich Buchmayr, James Raven, Jeremy Black, outros – Lost Libraries - The Destruction of Great Book Collections Since 

Antiquity. James Raven, University of Essex, 2004. 
104 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 96. 
105 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 97. 
106 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 98. 
107 Idem, Ibidem. 
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discrições da época destruíram tudo o que era possível 108. 

Algures entre o ano de 1816 e 1818 a igreja do Convento dos Celestinos foi totalmente demolida por 

decisão do duque de Arenberg. Foram vendido materiais decorrentes da demolição, principalmente 

pedra, e o dinheiro da venda foi aplicado no projeto para o estábulo pensado pelo duque e planeado 

pelo arquiteto Montoyer quase trinta anos antes. Pôde finalmente concluir o seu plano depois do 

exército abandonar as instalações do convento que tinham usado como estábulo, mais tarde como 

hospital e por fim para armazenamento da comida dos animais 109. 

Ao longo dos anos vários foram os arquitetos que tomaram as rédeas da obra, seguindo o projeto 

original de construção sólida e funcional. No século XIX as corridas de cavalos eram consideradas um 

desporto nobre muito apreciado e no qual os Arenberg se tornaram relevantes, tanto pelos cavalos que 

possuíam e treinavam como pelos troféus que conquistavam. O convento de Heverlee tinha sido 

adaptado para acomodar os cavalos nas melhores condições. A ala da antiga enfermaria foi adaptada 

para servir de caserna para treinadores e cuidadores de cavalos. A ala este foi estendida para sul e aí 

era acomodada a maior parte dos cavalos. Era um espaço longo, retangular e com a estrutura de 

madeira do telhado à vista. Algumas baias para cavalos foram colocadas na galeria do claustro. O 

jardim do claustro perdeu a sua forma retangular com o desaparecimento da ala sul do convento. Em 

contrapartida surgiu a este um novo pátio de forma aproximadamente triangular rodeado por novas 

construções, estábulos e cocheira 110. 

                                                      

108 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 103. 
109 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 107. 
110 Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 113-114. 

Figura 4.9: Planta dos estábulos no convento de Heverlee, Alexis Raskin, 1901, adaptado 

de Derez, Verbrugge & Langouche, 2005 
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Embora nascessem e passassem a maior parte do seu tempo nos Países-Baixos, os Arenberg tinham 

ascendência alemã e marcharam, nos séculos XVII e XVIII, por Habsburgo e, no século XIX, pela 

Prússia. Assim sendo, as gerações posteriores tiveram também o seu nome registado na cavalaria da 

Prússia. Em 1914, o duque de Arenberg, respondeu ao chamamento do lado alemão para servir o 

exército imperial. Evitou marchar contra a Bélgica, que considerava o seu próprio país, mas não 

conseguiu evitar que a sua cidade de Aarschot e a universidade de Leuven fossem destruídas. Os 

Arenberg eram conhecidos por não prestarem lealdade apenas a um lado de um conflito para tentarem 

não ser prejudicados. O duque, neste caso, era leal ao Império mas a maior parte dos seus bens e da 

sua vida pública situava-se nos Países-Baixos. Depois da Primeira Guerra Mundial foi assumido que a 

reconstrução seria paga pelos inimigos e, em 1918, a Bélgica emitiu uma lei para a apreensão dos bens 

das pessoas que tivessem estado do outro lado do conflito. Em 1921 o Tratado de Versalhes facultou 

a autorização ao estado belga para vender os bens apreendidos 111.  

Em Heverlee eram vários os interessados nas posses apreendidas ao duque de Arenberg. Entre eles 

estavam a cidade de Leuven — com a intenção de tornar os bosques num parque público para os 

habitantes — e a Universidade Católica de Leuven com a intenção de se expandir. A universidade 

insistia numa promessa feita pelo duque (possivelmente movida por remorsos da destruição da 

universidade causada pelos alemães) de que o Castelo e o parque passariam a estar ao seu dispor. 

Em 1921, a universidade adquiriu cerca de 25 hectares de terreno, que incluía, o Castelo, por um preço 

muito baixo, segundo Derez, Verbrugge & Langouche112. Os estábulos do castelo que se localizavam 

no antigo convento não estavam incluídos no acordo e foram adquiridos, em 1925, em conjunto com 

mais 46 hectares de terreno. O castelo começou a ser utilizado pela universidade imediatamente após 

a sua compra e mais tarde começou a ser desenvolvido o campus de Heverlee. 

Depois da Primeira Guerra Mundial, algumas famílias refugiaram-se no interior do antigo convento 

convertendo a galeria do claustro em pequenas habitações. Com a compra do convento, em 1925, as 

famílias foram despejadas. A universidade fez um acordo com o grupo Boerenbond que instaurou aqui 

a Estação de Criação de Plantas com a intenção de estudar e melhorar várias espécies agrícolas. O 

Laboratório de Genética Aplicada da universidade passou também a operar no convento com a 

intenção de estudar a genética das espécies agrícolas. No fundo, o convento passou a ser uma estação 

de cultivo e estudo virado para a agricultura 113. 

O estabelecimento de uma estação de testes nos edifícios do antigo convento levaram a várias 

alterações físicas que não tiveram em conta a história e a memória do lugar. Há relatos de janelas 

emparedadas e da existência de uma pala de betão contra a ala este. A zona norte da enfermaria foi 

transformada em habitação para o “governante” do convento e sua família e o grande vão na zona da 

antiga enfermaria foi tapado com tijolo e aberto um vão menor na zona inferior. Hoje ainda é possível 

identificar o grande vão fechado. 

                                                      

111 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., pp. 115-117. 
112 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 122. 
113 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 129. 
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Com a incerteza sobre a sua permanência no convento, a estação não realizou trabalhos de 

manutenção nos edifícios desde meados do século. Terminou a sua atividade no convento em 1984. A 

universidade também não providenciou manutenção alguma ao antigo convento até ao final do século 

XX. O grau de deterioração era tão grande que algumas pessoas pediram a sua demolição 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

114 Mark Derez, Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 125. 

Figura 4.10: Galeria do claustro do convento quando servia de 

cavalariças, 1900, in 

https://pt.scribd.com/document/208351075/Arenberg-Leuven-

Un-oA  

https://pt.scribd.com/document/208351075/Arenberg-Leuven-Un-oA
https://pt.scribd.com/document/208351075/Arenberg-Leuven-Un-oA
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4.4 Novo programa – Projeto da Biblioteca de Arenberg 

A renovação do antigo Convento dos Celestinos de Heverlee é precedida, por um longo estado de 

decadência, descaracterização e abandono. Tinha perdido a sua importância no contexto em que se 

inseria e desaparecido da memória coletiva dos habitantes de Leuven e Heverlee. Nem mesmo depois 

de ter sido declarado monumento, protegido por decreto real em 16 de Junho de 1978, foi feito algo 

para tentar travar o seu declínio.  

Programa 

Com a expansão do campus Arenberg 115, o próprio terreno que outrora fez parte do convento começou 

a perder identidade e coerência: “O campus constantemente expandido – onde quer que fossem 

necessários edifícios e terra pudesse ser dispensada. Muita da arquitetura era de qualidade modesta, 

na maior parte dos casos nada mais que uma construção de serviços banal e sem carácter, com pouca 

indicação, se alguma, de qualidade ou coerência de planeamento ou paisagismo” 116. Esta 

fragmentação e desorganização era também aplicada à distribuição de bibliotecas ao longo do campus, 

existindo uma pequena biblioteca em cada departamento. Em termos logísticos esta organização não 

era a mais facilitadora por duas razões: eram necessários funcionários para cada uma das bibliotecas 

e, assim, também o horário de funcionamento era limitado; alguém que necessitasse de livros de mais 

que um departamento tinha que se deslocar a outras áreas do campus. Nasceu então a ideia da criação 

de uma única biblioteca que reunisse todos os departamentos do campus das Ciências de Heverlee e 

o convento acabou por ser escolhido como o local indicado para tal. A universidade desde há vários 

anos que procurava uma ocasião para restaurar o edifício e dar-lhe um novo uso e foi esta a 

oportunidade que surgiu para tal. A nova biblioteca seria positiva para a coerência do tecido urbano do 

campus e um exemplo de qualidade arquitetónica. Permitia ainda um aumento do número de 

estudantes a frequentá-la, pessoal especializado e abertura do serviço até horas mais tardias e fins-

de-semana 117. 

O que restava do convento quando o concurso foi lançado era apenas parte da ala oeste, a ala este e 

três dos lados da galeria do claustro. Toda a ala sul tinha desaparecido por completo, tal como a igreja. 

A ala este, que se manteve em melhores condições, foi o refeitório do convento e foi a ala principal dos 

estábulos do duque de Arenberg e nela era, e ainda é, possível identificar as várias intervenções a que 

foi submetida 118. O convento é limitado a nordeste pela Celestijnenlaan, que atravessa todo o campus, 

e a sudeste pela Willem de Croylaan que o liga à cidade de Leuven. A sul encontra-se a creche para 

os filhos dos funcionários da Universidade e a sudoeste e noroeste existe um jardim que o separa do 

pavilhão do Departamento de Engenharia Mecânica e faz a transição de cotas entre eles, estando o 

                                                      

115 Campus das faculdades de ciências da Universidade Católica de Leuven que se foi formando em Heverlee após a aquisição 

do Castelo de Arenberg e terreno envolvente por parte da Universidade. 
116 “The campus steadily expanded – wherever buildings were needed and land could be spared. Much of the architecture was of 

modest quality, in most cases nothing more than banal and characterless utility building, with little trace, if any, of planning or 

landscaping quality or coherence.” In Mark Derez; Anne Verbrugge & Guido Langouche – op. cit., p. 136. 
117 Raf Dekeyser – A New Library for the Exact Sciences at the K. U. Leuven. Munich: Liber Quarterly, 2000, p. 187. 
118 Raf Dekeyser – A New Library for the Exact Sciences at the K. U. Leuven, p. 188. 
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convento numa cota mais elevada. 

Foi primeiro feita uma análise por Andrea Bruno119 para testar a viabilidade do restauro do que restava 

do edifício histórico e da possibilidade de nele se incluir uma biblioteca. Depois da viabilidade atestada 

foi feito um concurso em duas partes: alguns arquitetos foram convidados para mostrar o seu interesse 

no projeto; depois de selecionados, em 1998, foi anunciada a competição entre Andrea Bruno, Paul 

van Aerschot120 e Rafael Moneo para avançarem com o projeto. Segundo Dekeyser121 algumas das 

propostas tentavam “reconstruir” a antiga igreja através de um grande edifício de entrada, outras 

focaram-se mais no claustro, como a de Moneo. A proposta de Rafael Moneo, eleita como a melhor 

por um júri internacional, oferecia uma solução contemporânea que lidava cuidadosamente com os 

vestígios do passado. Foi escolhida pela sua simplicidade e respeito pelos edifícios originais. 

Arquiteto 

Rafael Moneo tinha já por esta altura uma vasta carreira recheada de projetos e prémios. Nasceu em 

Navarra, Espanha, em 1937 e formou-se em Arquitetura na Escola Técnica Superior de Arquitetura de 

Madrid em 1961. Foi professor em várias faculdades de arquitetura como por exemplo na Escola 

Técnica de Arquitetura de Barcelona. Nos anos 70 e início dos anos 80 deu também aulas nas 

faculdades de arquitetura das Universidades de Princeton e Harvard e na Escola Politécnica Federal 

de Lausana. Durante os anos 90 recebeu vários prémios importantes. É de destacar que em 1993 foi-

lhe atribuído o douturamento Honoris Causa pela K. U. Leuven e em 1996 recebeu o Prémio Pritzker122. 

Estratégia 

A estratégia do arquiteto em Heverlee passava por trazer de volta um sentido global ao edifício e ao 

mesmo tempo conectar e ligar as partes do convento que tinham resistido e continuavam de pé à sua 

                                                      

119 Arquiteto italiano que era o director do programa de pós-graduação de Conservação de Monumentos Arquitetónicos no Centro 

Internacional para a Conservação da Universidade Católica de Leuven, fundada por Raymond Lemaire. 
120 Arquiteto belga que colaborou em vários projetos com a Universidade Católica de Leuven. 
121 Raf Dekeyser – A New Library for the Exact Sciences at the K. U. Leuven, p. 189. 
122 El Croquis 98 – Rafael Moneo 1995-2000, El Croquis Editorial, 1999. 

a) c) b) 

Figura 4.11: Convento dos Celestinos antes do projeto da biblioteca, 1999 in 

https://pt.scribd.com/document/208351075/Arenberg-Leuven-Un-oA a) Vista do interior da galeria do claustro. b) 

Vista do interior do jardim do claustro. c) Vista do topo da galeria e jardim do claustro. 

https://pt.scribd.com/document/208351075/Arenberg-Leuven-Un-oA
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envolvente de malha urbana. O completar da planta no projeto da nova biblioteca permite ancorar mais 

uma vez este edifício, ligando-o à rede de ruas e caminhos existente e ainda leva a uma exploração do 

pátio do claustro. Os limites do convento são também alargados até à Willem Croylaan, seguindo parte 

do que foi a planta dos antigos estábulos para este, sendo criada assim a área necessária para a 

biblioteca. Este novo volume a este é desenhado com menor altura que a ala do convento, 

salvaguardando a identidade e valor de todas as partes que já existiam. A cobertura de duas águas do 

antigo refeitório continua a ser o volume mais destacado do conjunto. A exploração do claustro e dos 

pátios divide o convento em três partes: uma primeira é a praça de entrada que é criada a sul e tem 

dois acessos, um pela Croylaan e outro oposto a esse pelo jardim exterior ao convento a oeste; a 

segunda é o pátio de estacionamento de bicicletas e automóveis que aproveitou a área da antiga horta 

e edifícios anexos; a terceira e talvez mais importante corresponde ao antigo claustro que serve para 

organizar os espaços da biblioteca 123. 

A biblioteca de Arenberg é composta pela parte antiga que restou do convento e pela parte nova 

introduzida pelo projeto de Moneo. A parte antiga (ala este, parte da ala oeste, três partes da galeria 

do claustro e edifício da antiga enfermaria) foi restaurada respeitando a sua identidade e características 

de origem. A parte nova é constituída por dois volumes: um volume de forma orgânica que fecha o 

claustro e conforma uma praça de entrada e um outro cuja forma é obtida pelos limites impostos pelas 

vias públicas, resultando numa espécie de losango, parcialmente subterrâneo, onde se encontra toda 

a coleção bibliográfica consultável. 

Piso térreo 

A entrada é feita a sul do edifício por um volume assumidamente contemporâneo. Ao entrar deparamo-

nos com um espaço amplo de receção com a bancada de informação em frente. No lado esquerdo 

encontra-se um espaço de cafetaria e do lado direito uma área com cacifos e casas de banho. 

Concebida em open-space, a estrutura é suportada por colunas de betão e é provida de bastante luz 

                                                      

123 El Croquis 98 – Rafael Moneo 1995-2000, El Croquis Editorial, 1999. 

Figura 4.12: Vista aérea da Biblioteca de Arenberg in Bing Maps, [consultado em Julho de 2018]. 
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natural devido à utilização de vãos em banda. A grande bancada de informação abre-se tanto para o 

espaço público de entrada como para o interior da biblioteca, de acesso controlado. Este acesso é feito 

pelo lado direito da bancada que fica alinhado com a galeria este do claustro. Virando para a direita 

continuamos no volume de entrada onde se encontram mesas de trabalho para os alunos e uma vista 

panorâmica sob o claustro, dada pelo vão contínuo de um lado ao outro. Neste espaço, existe também 

um lance de escadas curvo que dá acesso ao segundo piso. No extremo oposto ao da bancada de 

informação há duas opções: entrar numa sala (antiga sala collatio) que seve de acesso ao volume da 

antiga enfermaria, composta por escritórios para os funcionários da biblioteca; entrar na galeria oeste 

do claustro. 

O volume da antiga enfermaria teve as suas fachadas e cobertura restauradas. A divisão do interior 

parece ter tomado partido da configuração anteriormente existente. É constituído, hoje em dia, 

maioritariamente por escritórios no piso térreo e no segundo piso, aproveitando-se ainda o sótão como 

sala de reuniões e de convívio. Todo este volume é de acesso exclusivo a funcionários da biblioteca. 

Em dois dos escritórios do piso térreo existe lareira. Estas lareiras seriam provavelmente da altura em 

que o convento servia a Estação de Criação de Plantas, pois há indicações de que a pessoa 

responsável por guardar os edifícios vivia com a sua família neste volume, como indicado no 

subcapítulo anterior. 

No piso térreo, a parte da ala oeste que resistiu ao tempo era a antiga sala de receção e está implantada 

a uma cota ligeiramente mais alta que se transpõe através de alguns degraus. O teto tem uma estrutura 

de vigas de madeira que possivelmente não será original mas sim da época em que o convento foi 

transformado em estábulos e foi retirado um piso em todas as alas. Hoje em dia é utilizada como sala 

dos computadores fixos. Exatamente por debaixo desta encontra-se preservada a antiga adega com 

abóbadas de nervuras, utilizada hoje como sala de reuniões, indicada anteriormente e apresentada na 

figura 4.5: a). 

Claustro 

A galeria do claustro serve de espaço contemplativo onde se confronta a austeridade do antigo 

convento com a leveza da nova parede de vidro. A cobertura em abóbadas de nervuras foi restaurada 

e os tijolos pintados de branco para ficar mais próximo do que foi originalmente. Os vãos que 

originalmente seriam decorados com vitrais coloridos hoje têm apenas vidro simples. É utilizado como 

b) a) c) 

Figura 4.13: Volume de entrada. a) Visto do segundo piso do volume da enfermaria. b) Zona de trabalho no piso 

térreo. c) Escadas de acesso ao segundo piso. 
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espaço de leitura complementar informal: estão disponíveis mesas e cadeiras amontoadas que se 

podem dispor à medida que alunos pretendam utilizá-lo este como espaço de trabalho. Pode ainda ser 

utilizado como espaço expositivo. A galeria norte dispõe duas portas de acesso ao espaço exterior do 

claustro que se podem abrir na altura do verão e que oferece uma pequena zona de leitura ao ar livre. 

A galeria este dá acesso à ala este.  

Ala nascente 

A ala este é a grande sala de leitura, tem duplo pé direito e um mezanino em cada extremo. Este espaço 

amplo albergou outrora, no piso térreo, a sala do capítulo, mais a norte, o refeitório na restante ala e, 

no piso superior, dormitórios. É possível identificar diferentes tipos de vãos nesta sala: três vãos em 

arco quebrado que dão acesso à galeria do claustro; sete vãos em arco quebrado na fachada que dava 

para o exterior e que serviam para a iluminação do piso térreo (dois desses sete foram abertos até ao 

nível do chão para servirem de passagem para o novo volume a este); dezanove vãos retangulares 

distribuídos a uma distância constante entre eles, na fachada voltada para o exterior, que 

provavelmente correspondem às celas que existiram no piso superior; Existe ainda um vão retangular, 

totalmente novo, que faz também o acesso entre a ala nacente e o novo volume. A sala de leitura 

dispõe de uma grelha ortogonal de mesas e cadeiras. No piso térreo, ao longo das paredes existem 

prateleiras onde revistas, jornais e dissertações de consulta direta. No extremo mais a sul desta ala há 

um poço de escadas e um elevador a fazer a ligação entre todos os pisos. Este longo espaço pode ser 

interpretado como uma espécie de referência à antiga igreja devido às suas proporções, disposição 

das mesas e cadeiras e até ao pormenor de decoração de parede deixado pelo arquiteto, uma estatueta 

a) b) c) 

Figura 4.14: 2018 a) Vista do interior da galeria oeste do claustro; b) Vista do interior da galeria norte do claustro; 

Jardim do claustro visto da galeria este. 

Figura 4.15: Ala nascente do antigo convento, hoje utilizada como grande sala de leitura, 2018. a) Vista do piso 

térreo. b) Vista do mezanino. c) Parteleiras por debaixo do mezanino. 

a) b) c) 
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da figura de Jesus em cruz. O silêncio neste espaço de duplo pé-direito transmite uma sensação de 

tranquilidade e paz que faz com que este seja um dos espaços mais interessantes e procurados de 

toda a biblioteca. 

Volume a este 

O novo volume anexo a nascente contém a maior parte da coleção bibliográfica, organizada por 

departamentos e dividida pelos seus dois pisos. As prateleiras estão dispostas perpendicularmente à 

fachada da ala este e ao longo de todo o volume. É apresentado mais uma vez um estilo claramente 

contemporâneo que contrasta com a arquitetura da antiga ala oriente. A fachada da ala este é agora 

parcialmente parede interior e faz a divisão entre os dois volumes. Os dois tocam-se de uma maneira 

subtil. A ligação entre o betão da cobertura do volume anexo e a parede de tijolo da ala oriente é feita 

por uma estrutura metálica com panos de vidro que deixa entrar luz. A ligação entre os pisos térreos 

dos dois volumes é feita através de três pequenas pontes alinhadas com os vãos da ala este. A 

estrutura deste novo edifício é também suportada por colunas de betão, permitindo um espaço 

contínuo. A iluminação natural é feita por aberturas zenitais junto às fachadas a oriente, ocidente e 

nordeste e por uma janela em banda a noroeste. Toda a superfície da cobertura do volume é ainda 

dotada de pequenas entradas de luz de forma piramidal dispostas numa grelha regular. Nas zonas de 

iluminação zenital são feitas aberturas, no piso, com a mesma forma e dimensão, que permitem a 

passagem de luz para o piso subterrâneo. A luz atravessa os dois pisos, iluminando-os.  

Piso subterrâneo 

No piso subterrâneo foi colocada uma mesa longitudinal por debaixo de cada uma destas aberturas, 

para a consulta de livros ou estudo dos utentes da biblioteca, dando um maior aproveitamento à luz 

vinda de cima. A sua configuração é praticamente idêntica à do piso térreo, possui prateleiras 

igualmente dispostas às de cima. Este edifício tem duas escadas que fazem a ligação entre os seus 

dois pisos. Os antigos compartimentos de armazenamento do piso subterrâneo da ala nascente estão 

ligados entre si e um deles tem um vão que dá para o piso térreo do volume anexo. 

Ao sairmos do volume anexo e passarmos pela ala este vamos de encontro à sala da coleção 

bibliográfica não consultável. Esta área tem o acesso restrito a funcionários autorizados. A consulta de 

a) b) c) 

Figura 4.16: Volume anexo, espaço da biblioteca onde estão expostos os livros para consulta, 2018. a) Relação 

e ligação entre o volume anexo e a ala este; b) Corredor entre prateleiras com direções diferentes, acesso à ala 

este ao fundo; c) Canto mais a norte do volume anexo onde se pode ver a luz zenital à direita, o pequeno espaço 

de trabalho e a janela em banda ao centro e as prateleiras à esquerda. 
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qualquer destes exemplares requer uma autorização e os livros são enviados por via de um elevador 

de livros à bancada de informação. É um espaço aproximadamente retangular e encontra-se por baixo 

da área de entrada, estendendo-se para além disso. É preenchido por um sistema de prateleiras 

deslizantes, semelhante ao que Carrilho da Graça utilizou no Centro de Documentação e Informação 

do Palácio de Belém, que permitem o melhor aproveitamento de espaço possível. Tem ainda um 

elevador que faz a ligação com os outros dois pisos do novo volume a sul. 

Piso Superior 

Apanhando o elevador para o segundo piso estamos na zona de estudo do volume de entrada. É um 

espaço amplo e a estrutura é suportada por colunas de betão. Tem uma forma orgânica composta por 

duas curvas côncavas viradas para o jardim do claustro e quatro curvas convexas viradas para a praça 

de entrada. Dispõe de janela em banda ao longo das suas fachadas, tanto norte como a sul. Em frente 

aos vãos da janela encontram-se duas mesas corridas utilizadas pelos alunos para trabalhar ao mesmo 

tempo que lhes é proporcionada uma vista panorâmica. Há ainda mesas de trabalho dispostas pela 

sala. A oeste há um pequeno lance de escadas que nos leva para o vão do telhado, com estrutura de 

madeira (asnas), da ala poente, que se encontra a uma cota mais alta, agora transformado em espaço 

de estudo. A nascente temos uma rampa que faz a transição de cotas para a ala este (a uma cota 

ligeiramente mais alta) e dá-nos acesso ao mezanino sul. Neste existe o vão de escadas e elevador, 

um núcleo de casa de banho e ainda uma sala de computadores na extremidade sul. Subindo para o 

terceiro e último piso da ala este estamos no vão do telhado, também com uma estrutura de asnas de 

madeira e também adaptado a sala de estudo ou leitura. Este espaço fornece uma vista, a este, para 

a cobertura do volume anexo e para os edifícios do outro lado da rua e, a oeste, para o jardim do 

claustro e volume novo a sul. É dotado de mesas, cadeiras, sofás e pufes, sendo este o espaço mais 

informal de toda a biblioteca. 

Conclusões 

Depois da descrição do edifício conseguimos perceber a multiplicidade de espaços com diferentes 

proporções, formas e ambientes que nos são apresentados nesta obra. Na mesma biblioteca é possível 

ter áreas de estudo com diferentes características: maiores dimensões (como a grande sala de leitura) 

ou menores dimensões (como o vão do telhado da ala oeste); mais luz (como a área de estudo no piso 

a) b) c) 

Figura 4.17: 2018 a) Sistema de prateleiras deslizantes da sala de bibliografia não consultável; b) Espaço de 

estudo do segundo piso do volume de entrada com a janela em banda virada para o claustro à esquerda da 

imagem e o corrimão do vão de escadas no canto inferior direito; c) Espaço de estudo no terceiro piso da ala 

nascente. 
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térreo do volume de entrada) ou menos luz (como o piso subterrâneo do volume anexo); um “estilo” 

contemporâneo (como o segundo piso do volume de entrada) ou o ambiente do antigo convento (como 

a galeria do claustro). Esta riqueza e diferenciação de espaços, tanto formais como informais, dota o 

complexo de edifícios de um grande valor, tanto como obra de arquitetura como enquanto espaço de 

estudo. 

É possível reconhecer algumas características semelhantes a outros projetos de Rafael Moneo na 

Biblioteca de Arenberg. As colunas de betão utilizadas e o open-space nos novos volumes da biblioteca 

fazem lembrar o projeto de Moneo para o Auditório de Música de Barcelona (embora a forma seja 

diferente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Planta do piso térreo da Biblioteca de Arenberg, cedida por Ria Vanhove, funcionária 

da biblioteca. 
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5 

Caso de Estudo Português 

5 Caso de Estudo Português 

Este capítulo aborda o caso de estudo português. Foi escolhido o Convento de São Francisco / Coimbra 

Cultura e Congressos, uma obra de reconversão do arquiteto João Luís Carrilho da Graça. Aborda-se 

também a sua igreja que foi intervencionada pelos arquitetos bbarquitectos numa parceria com o 

arquiteto Gonçalo Byrne. O capítulo pretende dar um enquadramento histórico, compreender o edifício 

primitivo, perceber as alterações a que foi sendo sujeito ao longo do tempo e ainda estudar a 

abordagem contemporânea que foi feita com o objetivo de o dotar das condições necessárias ao seu 

novo uso. 

5.1 Enquadramento Histórico 

5.1.1 Encomenda do Convento de S. Francisco de Coimbra 

Foi por volta do ano de 1217 que os primeiros franciscanos chegaram à cidade de Coimbra. 

Começaram por se instalar na área de Santo António dos Olivais devido à presença da ermida de Santo 

Antão 124. No entanto, foi surgindo algum descontentamento devido à distância da cidade, que tornava 

mais difícil o acompanhamento à população.  

Em 1247/48, junto à margem do rio Mondego e à ponte que ligava o centro da cidade a Santa Clara, 

começou a construção do Convento de São Francisco da Ponte 125. Segundo Carmen Pereira126 foi 

fundado pelo Infante D. Pedro, filho de D. Sancho I. Sabe-se que parte da obra decorreu às custas de 

D. Constança Sanches, filha natural de D. Sancho I, e que não estaria ainda acabada em 1269 dado o 

teor do testamento que deixou 127. Não é certa a data de término da obra mas sabe-se que a igreja do 

                                                      

124 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves - Inventário Artístico de Portugal, 2º Vol.: Cidade de Coimbra, Academia Nacional de 

Belas Artes, Lisboa, 1947, p.90. 
125 Saúl António Gomes – As Ordens Mendicantes na Coimbra Medieval: notas e documentos, Lusitânia Sacra, Lisboa, 1998, 

p.156. 
126 Carmen Pereira – Igreja do Convento de S. Francisco: a importância dos registos, Gabinete para o Centro Histórico, Câmara 

Municipal de Coimbra, 2012, p.4. 
127 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 
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convento foi sagrada em 1362 pelo arcebispo de Toledo D. Vasco 128. 

Por se encontrar junto à margem do rio foi sofrendo com as inundações e assoreamentos causados 

pela subida do leito do Mondego, tal como o convento de Santa-Clara-a-Velha 129. As sucessivas 

inundações dificultaram a sua habitabilidade, obrigando à construção de um novo convento. O processo 

de mudança começou em 1506 através da Bula do Papa Júlio II que autorizava a deslocação dos frades 

para outro local 130. Na figura 5.1 podemos ver o que se pensa ser parte do convento de São Francisco 

da Ponte em ruínas e cercado por água131. Foi abandonado definitivamente no fim do século XVI, no 

ano de 1594, tendo sido ainda arrendado a António Pires em 1639, já em estado devoluto, por dois 

anos até ser definitivamente destruído em 1641 132. 

A construção do novo edifício teve início em 1602, um pouco mais afastado da margem do rio que o 

primeiro, no sopé do Monte da Esperança, na freguesia de Santa Clara 133. As portas da igreja têm a 

seguinte inscrição: “/em 2 de maio de 1602 se lançou./ a primeira pedra neste edifício”. Segundo 

                                                      

128 Carmen Pereira – op. cit., p.4. 
129 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 
130 Sandra Lopes – Convento de S. Francisco da Ponte, Valor da Arte Coimbrã. Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, Coimbra, 

1998, pp. 15-16. 
131 António Ginja e Mónica Ginja – Trabalhos Arqueológicos no Âmbito das Obras de Consolidação no Convento de São Francisco 

da Ponte em Coimbra – Relatório Final, 2010, p.13. 
132 Carmen Pereira – op. cit., p.4. 
133 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 

Figura 5.1: Planta Topográfica de Coimbra, G. Braun e F. Hogenberg, “Illustris ciuitatis 

Conimbriae in Lusitania // ad flumen Mundam effigies”, 1598, In 

http://www.museumachadocastro.gov.pt/pt-PT/minisitios/ContentDetail.aspx 

http://www.museumachadocastro.gov.pt/pt-PT/minisitios/ContentDetail.aspx


 

45 

Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves134 foi o bispo-conde D. Afonso de Castelo Branco que deu 

simbolicamente início à sua construção, sustentada a partir de esmolas pedidas por todo o país e 

aproveitando-se algum material do antigo convento. Embora Carmen Pereira135 afirme que o convento 

foi definitivamente abandonado em 1594, Correia e Gonçalves136 defendem que “passaram os frades, 

do antigo para este, a 29 de Novembro de 1609”, não estando a obra ainda terminada e prolongando-

se até ao final do séc. XVII 137. Não se sabe, no caso de o convento realmente ter sido abandonado em 

1594, onde se instalaram os frades franciscanos até 1609. Não havendo registos do período de 

transição admite-se a informação de Correia e Gonçalves como a mais provável. 

5.1.2 Os Franciscanos 

A Ordem Franciscana enquadra-se no que se denomina Ordens Mendicantes, ordens que surgiram no 

século XIII, na Europa, e que tiveram uma grande relevância nas transformações sociais e eclesiásticas 

desse tempo. Este subcapítulo foca-se essencialmente na Ordem dos Frades Menores, ou 

Franciscanos, à qual pertence o Convento de São Francisco de Coimbra, caso de estudo em análise. 

Segundo André Vauchez138, o progresso económico, o crescimento demográfico, a corrupção do clero, 

o espírito de cruzada, entre outros, foram os principais impulsionadores das Ordens Mendicantes no 

século XIII. O desejo de uma reforma da igreja e renovação espiritual vinha já dos séculos anteriores. 

O conceito de Vita Apostolica como o retorno à pureza original dos ensinamentos de Cristo e dos 

apóstolos teria aparecido já no século XI. No entanto, por esta altura, a excelência espiritual estava, no 

seio das Ordens Monásticas, intrínseco como algo que se conseguiria apenas através do abrigo do 

claustro, longe do resto do mundo. Foi apenas com a chegada das Ordens Mendicantes que, quase 

dois séculos mais tarde, se começou a transformar esta ideia e se começou efetivamente a valorizar a 

caridade e a prática efetiva da pobreza. 

A ordem religiosa dos Franciscanos foi fundada por São Francisco de Bernardone (1182 – 1226), em 

Assis, um jovem burguês da zona de Úmbria, em Itália 139. Foi aprovada pelo papa Inocêncio III em 

1223. Este novo movimento religioso teve uma rápida aceitação e propagação, cativando burgueses, 

monarcas e a generalidade da população 140. As pessoas estavam esgotadas e saturadas do regime 

feudal a que se encontravam sujeitas, imposto tanto pela nobreza, como pelas ordens militares como 

pelas grandes ordens religiosas. Assim sendo, os valores pregados por esta nova ordem foram do seu 

                                                      

134 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 
135 Carmen Pereira – op. cit., p.5. 
136 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 
137 Idem, ibidem. 
138 André Vauchez – A espiritualidade na Idade Média ocidental: (séculos VIII a XIII), Tradução Lucy Magalhães, Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Ed., 1995. 
139 Ana Paula Figueiredo – Os Conventos Franciscanos da Real Província da Conceição – Análise histórica, tipológica, artística 

e iconográfica, Tese de Doutoramento em Arte, Património e Restauro (policopiado), Faculdade de Letras, Universidade de 

Lisboa, Volume I, 2008. 
140 Maria do Céu Tereno, Marízia Pereira & António Tereno – Implantação e Arquitectura de Conventos Franciscanos e Seu 

Enquadramento Paisagístico no Distrito de Évora, ARQ – Comunicações – Em congressos Científicos Internacionais: [45], 

Universidade de Évora, 2010. 
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agrado141.  

A par da franciscana surgiram também a Ordem Dominicana, a das Carmelitas e os Eremitas de Santo 

Agostinho, sendo as duas primeiras as que tiveram um maior impacto na Igreja e na sociedade 142. 

Eram designados como mendicantes porque (pelo menos inicialmente) viviam de esmolas que 

mendigavam, devido aos valores que pregavam, procuravam voltar aos ensinamentos puros e 

primários do Cristianismo e aproximarem-se da vida que levara Cristo e os seus Apóstolos 143. 

Procuravam autonomia em relação às dioceses locais e pediam esmolas. Seguiam o ideal de pobreza, 

autonomia e despojamento, não possuindo quaisquer bens pessoais ou coletivos. Valorizavam a 

caridade e tentavam estar em contacto com a população mais desfavorecida, os doentes, os 

marginalizados e os mais pobres 144. 

5.1.3 Os Franciscanos em Portugal 

Os primeiros franciscanos em Portugal ficaram sob a alçada da Província Franciscana de Espanha. 

Esta foi, cerca de 1239, dividida em três. Os franciscanos em Portugal passaram a estar incluídos na 

Província de Santiago 145. Em 1417 foi criada e autonomizada a Província de Portugal 146. Os primeiros 

franciscanos eram designados por “Claustrais” ou “Conventuais”. Foi em 1392 que chegaram 

comunidades franciscanas, vindas de Castela, designadas “Observantes”, que seguiam a Regra de 

forma mais rígida e austera 147. Estas, para além de fundarem conventos, “reestruturaram” também 

alguns dos que já existiam em funcionamento. Em 1517, devido a tensões e desconcordâncias, foram 

divididos em duas províncias independentes: a dos Claustrais, Província da Observância de Portugal, 

cuja sede era no Convento de São Francisco do Porto; a dos Observantes, Província da Regular 

Observância, cuja sede era no Convento de São Francisco da cidade de Lisboa 148. Com a Bula de Pio 

V (1566 – 1572), em 1568, foi extinta a Província dos Conventuais em Portugal. Todos os conventos 

passaram para a via Observante, mantendo o nome de Província de Portugal 149. 

Não foi encontrada informação sobre que via seguiam os frades franciscanos de Coimbra. Pode-se 

ainda assim depreender que os frades do primeiro convento de São Francisco da Ponte seguiriam a 

via Claustral, pelo menos até ao fim do século XIV. Aquando da mudança para o novo convento, em 

1609, seguiriam a via Observante, já que a Claustral estava extinta. A via Observante manteve-se até 

à extinção das ordens religiosas em Portugal. 

                                                      

141 IHRU, IGESPAR – Património Arquitectónico — Edifícios Conventuais Capuchos, Lisboa, IHRU, IGESPAR, 2010 (Kits 

património, nº 5, versão 1.0), In: https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/ihru/docs/publicacoes/KIT05.pdf 

[consultado em Março de 2018]. 
142 Philipe Rosa de Lima – Reforma Papal e Ordens Mendicantes: Um Debate de Longa Duração, Dissertação de Licenciatura 

(policopiado), Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, 2009, pp. 30-34. 
143 Idem, ibidem. 
144 IHRU, IGESPAR – Património Arquitectónico — Edifícios Conventuais Capuchos, op. cit., pp. 12-19. 
145 Maria do Céu Tereno; Marízia Pereira & António Tereno – op. cit., pp. 2-4. 
146 IHRU, IGESPAR – Património Arquitectónico — Edifícios Conventuais Capuchos, op. cit., pp. 12-19. 
147 Maria do Céu Tereno; Marízia Pereira & António Tereno – op. cit., pp. 2-4. 
148 Idem, ibidem. 
149 IHRU, IGESPAR – Património Arquitectónico — Edifícios Conventuais Capuchos, op. cit., pp. 12-19. 

https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/ihru/pt/ihru/docs/publicacoes/KIT05.pdf
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A admissão de noviços tinha já sido proibida e reduzidas as casas conventuais com as primeiras cortes 

constituintes e o decreto de 1822. À exceção dos Jesuítas nenhuma ordem tinha ainda sido expulsa 

antes de 1834 150. Em 1834, deu-se a “Reforma Geral Eclesiástica” pela Comissão da Reforma Geral 

do Clero (1833 – 1837) a mando do Ministro e Secretário de Estado, Joaquim António de Aguiar (1792 

– 1884), também conhecido como Mata Frades 151. Foi a 30 de Maio de 1834 que o decreto de extinção 

foi redigido e o Relatório dirigido a D. Pedro, duque de Bragança, começa: “Está hoje extinto o prejuízo 

que durou séculos de que a existência das Ordens Regulares é indispensável à Religião Católica e útil 

ao Estado e a opinião dominante é que a Religião nada lucra com elas e que a sua conservação não é 

compatível com a civilização e luzes do século e com a organização política que convém aos Povos” 

152. Todos os conventos franciscanos masculinos em Portugal foram então extintos e os seus bens 

incorporados na Fazenda Nacional 153. 

Devido à extinção das ordens religiosas, os frades abandonaram o Convento de São Francisco de 

Coimbra, tal como aconteceu por todo o país. O convento foi vendido a 5 de maio de 1842 a José Mello 

Soares Albergaria e a igreja manteve-se aberta ao culto até 1854 154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

150
 Luís Filipe Santos – “Extinção das Ordens Religiosas”, Página de Arquivo, Ecclesia, 2014, In: 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/extincao-das-ordens-religiosas/ [consultado em Fevereiro de 2018]. 
151 Província de Portugal, ANTT, 2011, In: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1497380 [Consultado em Julho de 2018]. 
152 Luís Gonçalves – “Relatório, Lei de Joaquim António de Aguiar”, 17. Centenário da República (I), Sardoal com Memória, In: 

http://www.sardoalmemoria.net/home/sardoal-1900-1920/centenario-da-republica-i [consultado a Fevereiro de 2018]. 
153 Maria do Céu Tereno; Marízia Pereira & António Tereno – op. cit., pp. 2-4. 
154 Carmen Pereira – op. cit., p.7. 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/extincao-das-ordens-religiosas/
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1497380
http://www.sardoalmemoria.net/home/sardoal-1900-1920/centenario-da-republica-i
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5.2 Descrição do Convento 

O convento em estudo situa-se junto ao rio Mondego, em Coimbra, Portugal. Pertenceu aos frades da 

Ordem Franciscana. Foi construído no século XVII com recurso a esmolas e materiais do antigo 

convento, como já foi referido. Sofreu várias alterações ao longo do tempo acabando por ser deixado 

ao abandono. Neste subcapítulo pretende-se descrever o convento como seria no seu estado original. 

O convento dos Franciscanos que precedeu este encontrava-se junto à margem do rio e junto à ponte 

afonsina que o atravessava, era por isso conhecido como Convento de São Francisco da Ponte. 

Desapareceu totalmente devido aos assoreamentos do Mondego. O convento em estudo ficou mais 

afastado da margem do rio (há ainda quem se refira a este também como Convento São Francisco da 

Ponte pelo facto de ter sido construído para substituir o anterior). Situa-se no sopé do Monte da 

Esperança, acima do nível máximo das cheias. A cidade de Coimbra foi-se desenvolvendo primeira e 

maioritariamente na margem direita do rio (como pode ser observado na figura 5.2) e assim, o convento 

dos Franciscanos, na margem esquerda, acabava por trazer, de certa forma, uma ideia de 

monumentalidade ao lado menos “composto”. A partir da figura 5.2, parte de um desenho de Pier Maria 

Baldi, de Fevereiro de 1669, podemos perceber parte do contexto em que se inseria o convento quase 

no fim da sua construção. No desenho, parte da igreja do Convento de São Francisco aparece do lado 

esquerdo, a antiga ponte está representada do lado direito e ao centro e lado direito, na margem oposta 

do rio Mondego, está representada a cidade. A sua implantação oferecia uma vista privilegiada sobre 

a cidade e sobre o rio. A malha densa que se encontrava na margem direita contrastava com a “não 

planeada” e vazia margem esquerda. A zona de Santa Clara (hoje freguesia de Santa Clara), onde se 

encontra o convento, continuou por alguns séculos sem grande consolidação da malha urbana, como 

vamos perceber nas imagens seguintes. Em 1649, começou a ser construído o Convento de Santa 

Clara-a-Nova, a oeste dos franciscanos, na mesma colina mas mais elevado. Assim, o convento era 

rodeado pelas Clarissas a oeste, a larga margem do rio ainda sem construções a este, terreno com 

vegetação a norte e uma estrada que passava pelo Convento de Santa Clara a sul. 

Figura 5.2: Vista sobre a Cidade de Coimbra pelo Monte da Esperança, Pier Maria Baldi, 1669, In O Prof. Godin, 

Coimbra - Iconografia, plantas, cartas e mapas, in, www.skyscrapercity.com, Forúm Português, [consultado em 

Agosto de 2018]. 

http://www.skyscrapercity.com/
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Autor do Convento 

Não foi encontrada informação substancial sobre quem teria sido o autor do projeto do convento. Há 

apenas a referência a Francisco Fernandes, conimbricense, como provável autor, na ficha do Convento 

de São Francisco da DGPC 155. Nessa mesma ficha e também no relatório arqueológico de Carmen 

Pereira156 é ainda apontado Isidro Manuel como mestre-de-obras e provável diretor da construção. Em 

1537, ainda antes do início da construção do novo convento, foram oferecidas casas a Mestre André 

em troca deste se comprometer a fazer um coro para o convento 157. Mestre André é também destacado 

na ficha da DGPC como carpinteiro do convento. É de notar que a construção do novo convento estava 

prevista desde 1506 com a Bula do Papa Júlio II (como referido no subcapítulo 5.1.1) e assim sendo a 

data de 1537 não é descabida. A construção só começou a 1602, pois, a aprovação do terreno pela 

sessão camarário ocorreu a 17 de junho de 1600. Há registo da contratação de João de Azevedo, 

entalhador, para o retábulo da capela-mor da igreja de São Francisco da Ponte de Coimbra a 14 de 

Abril de 1694 158. 

Estilo 

O conjunto edificado segue o classicismo numa abordagem mais simplista. A sua arquitetura é simples, 

de linhas sóbrias e funcional. Não é dotada de grande ornamentação. “Convento franciscano e de 

pobreza era este, na verdade. Sem o favor real e custeado por esmolas, ficou modesto em relação ao 

vizinho, o das clarissas” 159. A pedra é utilizada como elemento construtivo, salientando os vãos e 

definindo os limites das paredes. De acordo com António Ginja e Mónica Ginja, “O edifício reflete a 

tendência do estilo Chão” e a utilização da pedra acaba também por “estabelecer a hierarquização dos 

espaços, através da proporção entre a importância destes e a quantidade de cantaria empregue”160.  

Descrição geral 

A igreja foi posicionada no eixo este-oeste, com a entrada a ser feita por este e o altar-mor a oeste. A 

fachada principal do convento desenvolve-se longitudinalmente ao longo da mesma linha de cotas no 

monte. A igreja situa-se a sul e dela despega-se a ala este, composta maioritariamente pelos 

dormitórios. No extremo norte da ala este arranca a ala norte, desta arranca a oeste a ala oeste e 

consequentemente da ala oeste arranca a ala sul que se liga à ala este sensivelmente a meio desta. O 

claustro é definido pelas quatro alas e encontra-se a norte. Entre a ala sul e a igreja há um espaço 

exterior não definido, de proporções equivalentes ao claustro, a que chamamos logradouro. É possível 

verificar na fachada principal que a ala este é constituída por três pisos, como se percebe na figura 5.3. 

O mesmo não acontece nas outras alas, devido à sua localização num terreno inclinado, para vencer 

                                                      

155 “Convento de São Francisco”, DGPC, SIPA, por Francisco Jesus, 1997, In: www.monumentos.pt [consultado em Julho de 

2018]. 
156 Carmen Pereira – op. cit., p.5. 
157 Domingos de Pinho Brandão – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e diocese do Porto, vol. 1, séculos 

XV a XVIII. Porto: Diocese do Porto, 1984, p.53. 
158 Idem, p.793. 
159 Vergílio Correia & Nogueira Gonçalves – op. cit., p.90. 
160 António Ginja e Mónica Ginja – Convento de São Francisco da Ponte, Novas Perspectivas Arquitectónicas. [Síntese dos 

relatórios de Arqueologia], p.3. 

http://www.monumentos.pt/
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a diferença de cotas o complexo edificado é constituído por patamares e, assim, as outras alas 

possuem apenas dois pisos. A cobertura de todas as alas é feita por um telhado de duas águas. 

A fachada principal do convento é composta pela fachada principal da igreja e pela fachada da ala este, 

alinhadas e anexas, virada a nascente. A entrada para a igreja fazia-se pelo nártex da igreja, que é 

possível ver na figura 5.3, e aí existem três portas para o seu interior. A entrada para o convento fazia-

se através da portaria, compartimento na parte mais a sul da fachada este, junto à parede da igreja. 

Pela figura 5.3 conseguimos identificar o corpo da portaria na fachada, pois o ritmo dos vãos é diferente, 

demarcando assim este espaço verticalmente. Na figura, ao centro está representada a antiga ponte e 

mais acima o Convento de São Francisco. Por trás e mais acima ainda está representado o Convento 

de Santa Clara-a-nova; 

5.2.1 Corpos Conventuais 

Fachada Principal/Nascente 

Como já foi referido, a fachada principal do convento é composta pela junção da fachada principal da 

igreja com a fachada principal da ala este, viradas para nascente, voltadas para o rio Mondego e para 

a cidade. A fachada da igreja será descrita em pormenor no próximo subcapítulo (5.2.1). Ao longo de 

toda a fachada conventual virada a nascente encontra-se um friso em cantaria que faz uma divisão 

entre o piso superior (piso 2) e os restantes (piso 0 e piso 1). A fachada este é composta por dois 

corpos, separados por uma pilastra: o da portaria, no extremo sul e de dimensões bastante menores, 

e o do dormitório. O da portaria tem dois vãos por piso. A fachada correspondente ao corpo do 

Figura 5.3: Vista sobre o Monte da Esperança e área de Santa Clara, Pintura de autor 

desconhecido, primeira metade do século XIX, In O Prof Godin, Coimbra - Iconografia, 

plantas, cartas e mapas, in, www.skyscrapercity.com, Forúm Português, [consultado em 

Agosto de 2018] 

http://www.skyscrapercity.com/
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dormitório é rematada por um cunhal a norte. No extremo sul encontramos uma fileira vertical de quatro 

vãos de reduzidas dimensões que correspondem às escadas. De seguida encontram-se três grandes 

janelas rasgadas até ao pavimento (uma por piso). Este conjunto repete-se ao centro, no eixo de 

simetria deste corpo. Corresponde às zonas de cruzamento de corredores e curtos. Entre esses dois 

conjuntos existem sete janelas, por piso, correspondentes às antigas celas. Este corpo tem um eixo de 

simetria ao centro, coincidente com o conjunto de três janelas centrais, assim, daí para norte repetem-

se os vãos descritos, simetricamente. Todos estes vãos são retangulares e têm moldura em cantaria 

de calcário. 

Fachada Norte 

A fachada norte é ladeada por um cunhal em cada extremo. Também nesta fachada se encontra um 

friso em cantaria entre o piso superior (piso 2) e o piso 1. É nesta fachada que melhor se percebe a 

inclinação do terreno. Foi bastante alterada, não sendo fácil perceber com exatidão a métrica original 

dos vãos. No extremo este da fachada norte, onde as alas norte e nascente se encontram, existe um 

conjunto de três vãos rasgados até ao pavimento, equivalentes aos da fachada este. O que se encontra 

no piso térreo seria uma porta, que faria o acesso do corredor da ala este à área exterior a norte. 

Seguindo para oeste os vãos são mais pequenos, mais próximos da forma do quadrado e estão 

distribuídos apenas por dois pisos, o piso 1 e o piso 2, pois, a ala oeste não tem o piso 0. São sete os 

vãos mais pequenos em cada piso. O do centro, que se situa no piso 1, foi utilizado na época industrial 

do convento e ainda é agora utilizado como porta, mas não é possível perceber se seria esta a sua 

função original ou se seria apenas uma janela (isto é possível porque o terreno se encontra a uma cota 

mais elevada neste ponto). Não havendo confirmação supõe-se que este já seria utilizado como porta, 

pelo facto deste vão dar para uma espécie de corredor entre compartimentos que está alinhado com o 

acesso ao claustro. Os dois vãos mais a oeste desta fachada são mais compridos que os anteriores. 

Estão no mesmo alinhamento entre si, a meia altura entre o segundo e terceiro piso, interrompendo o 

friso. Correspondem ao espaço do refeitório com duplo pé-direito.  

Fachada Poente 

A fachada oeste da ala poente encontra-se na parte do terreno com a cota mais alta. A métrica dos 

vãos não é regular mas corresponde ao espaço interior com que se relaciona. Esta fachada é também 

ladeada por cunhais de pedra. Ao longo do espaço correspondente ao antigo refeitório encontram-se 

cinco vãos, quatro do quais de avental, com uma dimensão grande e distribuídos uniformemente. Há 

um pequeno vão quadrangular ao eixo que corresponde a um pequeno púlpito. Encontra-se uma janela, 

com as mesmas dimensões das do refeitório mas alinhada alguns decímetros mais abaixo que equivale 

ao centro do espaço do ante-refeitório ou lavabo. No seguimento da fachada para sul encontram-se 

dois vãos de avental, correspondentes ao espaço da antiga cozinha, alinhados entre si mas também 

uns decímetros mais abaixo que o anterior. Estes três espaços, refeitório, ante-refeitório e cozinha, 

possuem duplo pé direito, daí os vãos estarem dispostos como se só existisse um piso nesta ala. 

Seguidamente existem dois vãos menores, sobrepostos, um por piso, que corresponderiam a umas 

escadas que já não existem. No extremo sul da fachada existem mais dois vãos por piso que 

correspondem aos últimos dois compartimentos desta ala, um no piso 1 e outro no piso 2. Também 
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estes vãos foram amplamente alterados durante o tempo industrial. 

Fachada sul 

A fachada sul foi das fachadas mais alteradas do convento na época de ocupação industrial. Confronta-

-se com o logradouro e fica de frente para a fachada norte da igreja. O friso que a nascente separa o 

piso 2 do piso 1 desce verticalmente no eixo da fachada e volta a ficar horizontal na metade oeste da 

fachada, ficando a meia altura. A zona da fachada que pertence à ala oeste é cega e ligeiramente 

desfasada da restante. Avança mais cerca de 15 centímetros para o logradouro. No piso térreo a 

fachada era dotada de um arco de volta perfeita ao centro. Ao nível do piso 1 existem três janelas para 

este do arco central e um vão de janela para oeste do arco. Ao nível do piso 2 existe um vão retangular 

central e três para cada um dos lados desse. É possível que os dois vãos do centro da metade mais 

oeste deste corpo, no piso 2, não existissem e esta zona fosse aberta, fazendo uma reentrância na 

fachada161. Nesta reentrância abrir-se-iam janelas dos compartimentos a ela adjacentes. Haveria um 

telhado inclinado entre o piso 2 e o piso 1. 

 

 

Fachada oeste da ala este 

Esta fachada vira-se para o logradouro. Era bastante simples. Tinha três vãos rasgados até ao 

pavimento, um por piso, em cada um dos seus extremos. 

 

Piso Térreo/ Piso 0 

Ala este 

A ala este era composta maioritariamente pelos dormitórios. A entrada no convento era feita no piso 

                                                      

161 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., pp. 225-229. 

a) b) 

Figura 5.4: Vistas sobre o exterior do convento depois da obra de recuperação, 2018. a) Vista sudoeste 

com a fachada oeste à esquerda e a fachada sul à direita. b) Vista noroeste com a fachada este à 

esquerda e a fachada norte à direita. 
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térreo pela portaria que se situava no extremo mais a sul da ala este 162. O acesso à portaria fazia-se 

pelo nártex da igreja. A portaria, de planta retangular, era onde os frades tinham contacto com os mais 

desafortunados à procura de caridade. Eram também aqui recebidos os visitantes. Existe neste espaço 

uma janela de avental 163. A portaria dava acesso ao logradouro através de uma porta a ocidente e, a 

norte, ao segundo compartimento. A sua cobertura é em abóbada de berço abatida com uma 

penetração correspondente ao vão de acesso ao nártex. O segundo compartimento era, de acordo com 

Pedro Santos164 o espaço que servia de separação entre o público e o privado do convento, servia 

possivelmente como sala de visitas. As suas dimensões são equivalentes às do compartimento anterior 

e a cobertura idêntica. Este compartimento continha uma janela com bancos de pedra, as chamadas 

“namoradeiras”. Uma porta dava acesso ao corredor do dormitório. O dormitório era dividido pelos três 

pisos da ala este. Tinha aproximadamente a mesma configuração nos três, alternando-se apenas a 

dimensão dos vãos, menores no piso térreo. Em cada extremo da ala existiam escadas. 

Correspondentes com as séries de três janelas de maiores dimensões na fachada, foram deixados 

espaços vazios a que podemos chamar zonas de cruzamento. Estes espaços estavam alinhados com 

as interseções das alas ou de corredores e serviriam provavelmente para a iluminação das áreas de 

circulação (são três por piso, dispostos um em cada extremo e outro no centro). A cobertura do corredor 

do dormitório é em abóbada de berço abatido com arestas no encontro com as abóbadas das três 

zonas de cruzamento com as abóbadas dos corredores de iluminação. Entre cada dois destes espaços 

de iluminação existiam sete celas, havendo assim um total de 14 celas por piso. Cada cela tinha uma 

janela, com “namoradeiras”, alinhada com a porta de acesso e um pequeno armário embutido. Não há 

vestígios de como seria a cobertura destes compartimentos. 

Ala norte e ala sul 

O arranque da ala norte, no piso 0, tinha ainda uma área que se encontra bastante descaracterizada. 

Foi apontada como possível latrina do convento 165. O arranque da ala sul, também no piso 0, continha 

três compartimentos. Sequentemente o acesso era feito do corredor para o primeiro compartimento, do 

primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Este primeiro compartimento tinha uma forma 

aproximadamente quadrangular. É possível que existissem aqui umas escadas de acesso ao claustro 

que se encontra ao nível do segundo piso. Há relatos dessa existência na época industrial mas tal não 

foi comprovado. O mais provável é que na época conventual este compartimento servisse apenas de 

acesso entre o dormitório e os outros dois compartimentos. O segundo compartimento tem uma forma 

alongada e duplo pé-direito. Para além de fazer a ligação entre a sala do capítulo (terceiro 

compartimento) e o primeiro compartimento (que consequentemente dá acesso ao corredor do 

dormitório) tinha também uma porta na sua parede a sul que se ligava ao logradouro. Na sua parede 

sul existe um vão de janela localizado na zona superior da parede. A cobertura deste espaço é em 

                                                      

162 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., p. 17. 
163 Idem, Ibidem. 
164 Pedro João Santos – O Convento de São Francisco da Ponte, Dissertação de Licenciatura, Departamento de Arquitectura da 

FCTUC, Coimbra, 1997, p.56. 
165 António Ginja; Mónica Ginja – op. cit., pp. 46-49. 
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abóbada de berço ao longo do seu comprimento 166. O terceiro compartimento era a sala do capítulo. 

A sala tem uma planta retangular e duplo pé-direito. A sua cobertura é em abóbada de berço com 

penetrações correspondentes a grandes nichos nas paredes laterais, dois em cada uma das duas 

paredes. Contém ainda dois vãos de janela na sua parede sul e dois na parede norte localizados na 

parte superior das paredes. Os da parede norte abrem-se para a galeria do claustro. 

Segundo Piso/ Piso 1 

Ala sul 

A ala sul é constituída essencialmente pelo segundo e terceiro pisos (à exceção dos três 

compartimentos anteriormente descritos com duplo pé-direito). Analisa-se de este para oeste, no 

segundo piso, sabendo que já foram descritos os primeiros espaços desta ala. Existe, sensivelmente 

ao centro da ala, um lance de escadas. Este lance faz a ligação entre o claustro a norte e o logradouro 

a sul. Sobe-se de sul para norte, o logradouro está situado a uma cota mais baixa, ao nível do piso 

térreo, e o claustro está situado ao nível do segundo piso. O lance de escadas é ladeado por duas 

paredes e coberto por uma abóbada de berço. O vão de acesso às escadas, a norte, é um arco de 

volta perfeita com o mesmo raio que a abóbada. O vão de acesso destas escadas ao logradouro é 

também um arco de volta perfeita situado mais abaixo, pois, situa-se na zona mais baixa da escadaria. 

A parede oeste tinha dois vãos, uma janela ao centro da parede, que abria para um compartimento 

anexo a este, e uma porta, a norte da parede, que o liga às escadas. Escadas essas que fazem a 

ligação entre o segundo e terceiros pisos. No extremo oeste da ala sul (em contacto com a ala oeste) 

há um corredor com cobertura em abóbada de berço abatida, no seguimento da galeria oeste do 

claustro. É por aí que se acede aos outros espaços da ala sul que se encontram entre a escadaria para 

o logradouro e este corredor. Existe uma janela a sul do corredor com vista para o logradouro e na 

parede oeste do corredor existia um vão em arco de volta perfeita de acesso ao compartimento de 

encontro das duas alas. Na parede este do corredor existiam três vãos de porta: um para se aceder ao 

compartimento que seria onde supostamente se amassava o pão167, do lado esquerdo; os outros dois 

do lado direito e com comunicação com outro compartimento da ala sul que serviriam como zona de 

armazenamento de utensílios de cozinha, alimentos e adega 168. A suposição de Pedro Santos169 para 

o compartimento a que chama “amaçaria” é corroborado por vestígios de uma chaminé encontrados 

nos trabalhos arqueológicos por António Ginja e Mónica Ginja170. O espaço era quadrangular e coberto 

por abóbada de arestas (este é agora uma zona maquinarias e serviços de acesso restrito e não foi 

possível visitar). A zona de armazenamento era dividida em duas partes, uma mais a este de forma 

retangular e coberta por uma abóbada de berço. A comunicação com a parte oeste deste 

compartimento era feita através de dois arcos. A parte a oeste era aproximadamente quadrangular, não 

                                                      

166 António Ginja; Mónica Ginja – op. cit., p. 58. 
167 Pedro João Santos – op. cit., p.55. 
168 António Ginja; Mónica Ginja – Trabalhos Arqueológicos no Âmbito das Obras de Consolidação Estrutural no Convento de São 

Francisco da Ponte em Coimbra, op. cit., p. 58. 
169 Pedro João Santos – op. cit., p.55. 
170 António Ginja; Mónica Ginja – op. cit., p. 161. 
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se sabe como era a sua cobertura original. 

 

Ala poente 

O extremo sul da ala oeste (o canto de interseção das alas sul e oeste) pode ser acedido através do 

corredor descrito anteriormente. O corredor da ala sul dá acesso a um corredor perpendicular na ala 

oeste. É esse corredor da ala oeste teria umas escadas de acesso ao piso de cima, junto à fachada, 

iluminadas por uma janela. Fazia o acesso ao compartimento mais a sul da ala oeste e à cozinha. Era 

coberto por uma abóbada de berço. O compartimento a sul é indicado por Pedro Santos171 como 

possível “rouparia” mas não há indícios que o comprovem. É um espaço retangular e coberto por 

abóbadas de arestas que ao centro assentam sobre dois pilares. Tem duas aberturas na fachada oeste, 

alinhadas com o centro de cada uma das abóbadas. Voltando à cozinha que se encontra a norte deste 

corredor. É um espaço quadrangular, com duplo pé-direito e coberta por uma abóbada de berço no 

sentido norte-sul. No relatório de arqueologia de António Ginja e Mónica Ginja172 é referido que foram 

encontrados vestígios de uma lareira e uma grande chaminé no canto sudeste do compartimento. 

Existia ainda um armário embutido na parede à esquerda da lareira. Na parede oeste abrem-se dois 

vãos de janelas sensivelmente a uma altura a meio da parede como descrito na fachada oeste. A norte 

desta parede existia mais um armário embutido e dividido em dois. A parede norte tinha uma porta de 

acesso ao próximo compartimento, o ante-refeitório ou lavabo. O ante-refeitório, de planta quadrangular 

e duplo pé-direito, tem dimensões semelhantes às da cozinha. Era onde a comunidade religiosa se 

preparava para as refeições e o espaço de transição entre a cozinha e o refeitório. Todas as paredes 

deste compartimento eram dotadas de um painel de azulejos, com um padrão axadrezado de cor azul 

e branco, até a uma altura de 2,5 metros e bancos de pedra ao longo das paredes. Os bancos estariam 

a uma altura aproximada de 50 cm do chão e os painéis começavam nessa altura. A cobertura deste 

espaço é feita por uma abóbada de barrete de clérigo com nervuras decorativas nas arestas. No fecho 

encontra-se um fresco com o símbolo dos franciscanos 173. Sensivelmente ao centro da parede oeste 

abre-se um vão de janela. Na mesma parede, mais a norte, existe um vão fechado como um nicho. No 

relatório de arqueologia de António Ginja e Mónica Ginja174 apresenta-se a possibilidade de ter servido 

para acomodar algum aparato religioso ou para acolher um lavabo. Penso que seja mais provável ter 

existido aqui um lavabo por não haver vestígios de um lavabo em qualquer outro lugar e pelo facto do 

arco se encontrar no ante-refeitório, local onde correntemente encontramos lavabos noutros edifícios 

da mesma tipologia. Em frente a este arco, na parede este, encontra-se um outro arco de volta perfeita, 

semelhante em proporções e características, que faz o acesso deste compartimento para a galeria do 

claustro. A parede norte tinha um vão de porta, a meio, de acesso ao refeitório. O refeitório de planta 

retangular e duplo pé-direito teria um banco de pedra a percorrer as paredes oeste, este e norte e 

                                                      

171 Pedro João Santos – op. cit., p.55. 

172 Idem, p. 134. 
173 Idem, p. 131. 
174 Idem, p. 122. 
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painéis de azulejos, semelhantes aos do compartimento anterior, em toda a volta 175. A cobertura deste 

espaço é feita por uma abóbada de berço, com nervuras decorativas semelhantes a arcos torais, e 

rematada nos extremos por meias abóbadas de barrete de clérigo, com nervuras decorativas. Na 

parede sul existiam dois armários embutidos na parede, um em cada lado do vão de comunicação com 

o ante-refeitório. Na parede oeste existem quatro vãos de janela retangulares de grandes dimensões. 

Sensivelmente ao centro da parede, como referenciado na descrição da fachada oeste, existe um 

púlpito embutido na parede cujo acesso se faz através escadas abertas no interior da parede. Serviria 

para a leitura de textos religiosos durante as refeições, como era corrente em conventos do mesmo 

tipo. A parede norte é provida de dois vãos retangulares, de dimensões semelhantes às dos vãos da 

parede oeste, alinhadas nos extremos da parede. Na parede sul do refeitório, parte mais a norte, 

existiria um vão de arco perfeito e de grandes dimensões de passagem para o compartimento da ala 

norte, a adega 176. 

 

Ala norte 

Na ala norte, perpendicular ao refeitório está um espaço retangular de grandes dimensões, ligeiramente 

menor que o refeitório. É apontado por Pedro Santos177 como a adega do convento. Esta ideia é 

também defendida por Ginja e Ginja178. Embora Pedro Santos aponte para a existência de uma parede 

que dividia este espaço em dois, os trabalhos arqueológicos de Ginja e Ginja179 determinaram que 

existiam apenas dois pilares no centro da sala que suportavam as abóbadas. Seriam seis abóbadas de 

arestas dispostas em duas filas de três. Na sua parede sul existiria um vão de porta retangular ao centro 

                                                      

175 António Ginja; Mónica Ginja – op. cit., pp. 110-111. 
176 Idem, pp. 113-118. 
177 Pedro João Santos – op. cit., p.53. 
178 António Ginja; Mónica Ginja – op. cit., pp. 103-109. 
179 Idem, ibidem. 

Figura 5.5: Ala oeste, piso 1, depois da obra de recuperação, 2018. a) Nicho do lavabo que se supõe ter servido 

para acomodar o lavatório. b) Fresco do símbolo da ordem franciscana na chave da abóbada de barrete de 

clérigo do ante-refeitório. c) Vista sul do refeitório onde se pode perceber a cobertura, os bancos e painéis de 

azulejos, alguns dos vãos e o púlpito na parede oeste, o acesso ao ante-refeitório e os armários na parede sul. 

a) c) b) 
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de acesso à galeria do claustro. Na parede norte existiam três vãos de janela, um ao centro e os outros 

dois dispostos um em cada extremo. Na sua parede este existe um vão de passagem com grandes 

dimensões e em arco de volta perfeita que dá para um corredor. O corredor encontra-se a meio da ala 

norte ligando o claustro ao exterior norte do convento. É coberto por duas abóbadas de arestas. Ligava-

se ao claustro através de um arco de volta perfeita que faria a transição entre as abóbadas. Do vão a 

norte, de acesso ao exterior, não restou vestígio mas supõe-se que fosse semelhante ao seu oposto180. 

Na parede este do corredor, semelhante em forma e dimensões ao seu oposto, existe um arco de 

acesso ao que seria uma oficina. A oficina tem uma forma quadrangular. Da cobertura não restaram 

vestígios para precisar como seria, no entanto, Ginja e Ginja colocam a hipótese desta ter sido plana181. 

A parede norte da oficina contém dois vãos de janela, retangulares, de origem conventual. A forma da 

parede a este, que separava a oficina do próximo compartimento, não é conhecida, não sendo possível 

determinar como era feito este acesso 182. O último compartimento do piso 1, da ala norte, era referido 

por Pedro Santos183 como “cárcere”, local onde os frades se penitenciavam. Era um espaço retangular 

de dimensões muito menores às do espaço anteriormente descrito. Quanto à cobertura não há qualquer 

informação disponível. Na parede a norte abre-se um vão de janela retangular. Na parede a sul faz 

sentido que existisse um vão de passagem para a galeria do claustro mas não há indícios de como 

seria. Na parede este, o acesso à ala este era feito, ao meio da parede, através de um arco de volta 

perfeita 184. 

Ala nascente 

Ala este, no piso 1, tem a mesma configuração que o piso térreo. As celas têm a mesma disposição e 

dimensão que as do piso inferior e são sobrepostas. A diferença nas celas está na dimensão dos vãos, 

têm uma dimensão maior e não são de avental 185. No extremo sul da ala, por cima do que antes era o 

espaço da portaria e sala de espera, existia um único espaço de planta quadrangular. Acedia-se pelo 

corredor do dormitório, através de um arco de volta perfeita. Poderia ser, segundo Pedro Santos, a 

livraria temporária ou o cartório 186. Tinha no centro uma coluna da ordem toscana, sendo esta a única 

do género no convento. Na parede oeste abria-se um vão para o logradouro. Na parede este abrem-se 

dois vãos como descritos na fachada este. Pensa-se que a cobertura de toda esta ala fosse plana neste 

piso, embora não seja possível confirmar. Subindo para o próximo piso temos o terceiro e último piso. 

Terceiro piso/ Piso 2 

Ala nascente 

O piso 2 da ala nascente tinha uma configuração em tudo semelhante com a do piso 1. O espaço 

quadrangular no sul desta ala tinha acesso ao coro alto da igreja situada a sul. Este acesso era feito 

                                                      

180 Idem, pp. 101-103. 
181 Idem, p. 101. 
182 Idem, p. 97. 
183 Pedro João Santos – op. cit., p.47. 

184 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., p. 97. 
185 Idem, p. 79. 
186 Pedro João Santos – op. cit., p.48. 



 

58 

através de um vão de passagem no extremo oeste da parede sul do compartimento. O acesso à galeria 

sul do claustro faz-se sensivelmente ao centro da ala este. O acesso à ala norte fazia-se no extremo 

norte da ala este através de um vão de grandes dimensões, em arco de volta perfeita, semelhante e 

sobreposto ao do piso 1.  

Ala sul 

O primeiro compartimento (no sentido nascente-poente) da ala sul, neste piso, acede-se pela galeria 

através de um arco de volta perfeita. Não há referências quanto à função deste espaço. Supõem-se 

que o logradouro seria pensado para a construção de um outro claustro que nunca chegou a ser 

construído e que este espaço corresponderia ao corredor de passagem entre os dois claustros 187. Este 

espaço teria cobertura em abóbada de berço. Na parede oeste do corredor uma porta dava acesso ao 

segundo compartimento. Este segundo compartimento, com forma quadrangular, teria sido, segundo 

Pedro Santos188, enfermaria até ao final do século XVIII e posteriormente o “noviciado”. Dispunha de 

dois vãos voltados para o logradouro. O compartimento seguinte também só seria acedido pela galeria 

do claustro e dava acesso a outro. Não é clara a função destes dois compartimentos. O que fazia o 

acesso da galeria ao seguinte tinha uma cobertura em abóbada de berço. A oeste deste encontrava-

se a caixa de escadas que fazia a ligação do piso 1 ao piso 2 (como já referido na descrição do piso 

anterior) e era acedida pela galeria. A caixa de escadas dava ainda passagem ao compartimento 

seguinte, de planta quadrangular e cobertura em abóbada de arestas, apontado por Pedro Santos como 

“cela do mestre dos noviços” 189. A ser verdade, como foi referido quando da descrição da fachada sul, 

que existia uma reentrância neste corpo ao nível do último piso, a janela da “cela do mestre dos noviços” 

dava para o seu interior. O próximo e último compartimento desta ala neste piso tem uma forma 

semelhante ao primeiro. Era acedido pela galeria do claustro, através de um arco de volta perfeita e 

funcionava quase como uma extensão da respetiva galeria. A sua cobertura é em abóbada de berço 

abatido e no extremo sul abre-se um vão de janela voltado para o logradouro. Embora fosse lógico 

existirem, não foram encontrados vestígios de vãos da época conventual que indicassem a passagem 

deste corredor para a ala oeste 190. 

Ala poente 

Como não há vestígios nem relato de uma passagem ao nível do piso 2, pensa-se que o canto sudoeste 

da ala oeste seria acedido apenas pelas escadas no piso 1 desta ala, não tendo comunicação com a 

galeria superior do claustro. O resto desta ala corresponderia ao duplo pé-direito do piso 1 (cozinha, 

ante-refeitório e refeitório). O compartimento a sul tem a mesma configuração que o do piso inferior, ao 

qual se sobrepõe. Possui, aliás, o mesmo tipo de cobertura e pilares. A abertura dos vãos é também 

semelhante. A porta não se localizaria exatamente sobreposta à do compartimento do piso inferior mas 

ainda assim também estaria na sua parede norte. 

                                                      

187 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., p. 250. 
188 Pedro João Santos – op. cit., p.46. 
189 Pedro João Santos – op. cit., p.45. 
190 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., p. 225. 
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Ala norte 

Volta-se um pouco atrás onde a ala este dá acesso à ala norte e (no sentido este-oeste) encontrava-

se o primeiro compartimento. Não há indicação da sua função. Tinha a planta retangular. Na sua parede 

norte abre-se uma janela, na sua parede sul abre-se uma passagem para a galeria do claustro em arco 

de volta perfeita e na sua parede a oeste abria-se um vão de acesso ao compartimento seguinte, 

também de forma retangular. Pedro Santos191 refere-se a este espaço como local de “aulas” enquanto 

Sandra Lopes192 aponta este e o compartimento maior como oficinas. Não restou nada das suas 

paredes oeste e este, pelo que não é possível definir a natureza das passagens entre este 

compartimento e os compartimentos a si anexos. Na parede norte abrem-se dois vãos de janela e na 

parede sul existia uma porta. O último compartimento, também de planta retangular, tinha dimensões 

maiores. Na sua parede norte abrem-se quatro vãos de janela e na sua parede sul, abriam-se dois vãos 

de porta em arco de volta perfeita que faziam a comunicação com a galeria do claustro. Hoje em dia só 

um dos arcos se mantém. 

O claustro 

O claustro situa-se na parte norte do convento e é confinado pelas quatro alas e não está encostado à 

igreja como habitualmente ocorria neste tipo de construção. Tem uma forma quadrangular. É dividido 

em dois pisos que correspondem ao segundo e terceiro piso do convento. As alas do convento são 

iguais entre si. Cada uma está ainda dividida em três secções, separadas por pilastras de cantaria que 

percorrem a fachada desde o nível do pavimento do primeiro piso do claustro até ao beirado. São 

rematadas por coruchéus piramidais. Todo o primeiro piso do claustro é dotado de uma arcada 

constituída, em cada ala, por três arcos no tramo central e dois arcos em cada um dos laterais, fazendo 

assim um total de sete arcos por ala. São abatidos e descarregam sobre pilares de secção 

quadrangular. Os dois pilares aos quais encostam as pilastras, em cada ala, têm uma secção maior 

que os restantes. Um friso saliente faz a separação dos dois pisos. Os tramos centrais do segundo piso 

do claustro são constituídos por uma varanda alpendrada. Tem sete colunas toscanas apoiadas em 

altos pedestais que suportam uma arquitrave em cantaria. Pelos negativos presentes é possível supor 

que teriam uma espécie de guarda entre eles. Em cada um dos tramos laterais do segundo piso do 

claustro encontramos dois vãos rasgados até ao pavimento e alinhados com os eixos dos arcos do piso 

abaixo. Também estes vãos seriam dotados de uma espécie de guarda. Pelos vestígios encontrados 

nos trabalhos arqueológicos193 pensa-se que havia um silhar de azulejos, de desenho semelhante aos 

do refeitório e do lavabo, que percorria todas as paredes interiores da galeria do claustro, no piso inferior 

sendo interrompido apenas pelos vãos. A cobertura da galeria do claustro, no piso 1, é em abóbadas 

de arestas que descarregam sobre os pilares dos arcos e sobre impostas nas paredes. A cobertura da 

varanda alpendrada da restante galeria, no piso 2, seria provavelmente em estrutura de madeira com 

teto plano. O telhado é rematado em torno do claustro com um triplo beirado. 

                                                      

191 Pedro João Santos – op. cit., Anexos. 
192 Sandra Lopes – op. cit., p. 95. 
193 António Ginja e Mónica Ginja – op. cit., p. 258. 
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5.2.2 Igreja 

A igreja encontra-se a sul do convento e é orientada na direção este-oeste, como já referido, mas no 

sentido contrário da tradição (fachada a poente). Tem, tal como o resto do convento, uma cobertura em 

telhado de duas águas. A fachada principal vira-se a este e alinha-se com a fachada principal do 

convento.  

Fachada principal/nascente 

A fachada principal divide-se horizontalmente, por cornijas arquitravadas, em três zonas designadas 

por Correia e Gonçalves194 como a “baixa”, a “das janelas” e a “terminal”. Verticalmente divide-se em 

cinco panos, separados por pilastras. A zona “baixa” é composta pelo nártex e pelos cinco arcos, de 

volta perfeita, em cantaria, que o compõem. O arco central é maior que os outros quatro, em altura e 

largura. Os arcos descarregam em pilares de secção retangular por intermédio de uma imposta. Ainda 

na zona “baixa”, existem quatro janelas cegas e quadrangulares, uma por cima de cada um dos quatros 

arcos menores. Alinhado com as impostas do arco central, encontra-se um friso que faz a separação 

entre os outros arcos e as janelas cegas. A zona “das janelas” é composta por cinco vãos. As três mais 

ao centro são mais altas e estão situadas mais acima na fachada, sendo a central dessas três mais 

larga que as outras duas. As duas nos extremos são menores e situam-se mais a baixo na fachada, ao 

nível dos aventais dos três primeiros. Duas aletas fazem a transição deste nível para a zona “terminal”. 

Esta zona é composta por um tramo aproximadamente quadrangular rematado por um frontão. Neste 

tramo abre-se um nicho em arco de volta perfeita com uma escultura representativa de Nª Srª da 

Conceição. Encontram-se, sobre plintos que encimam as pilastras intermédias da fachada outras duas 

esculturas, a de S. Francisco à esquerda e a de S. António à direita. Os cunhais que ladeiam a fachada 

têm duas pilastras cada e elevam-se acima das aletas. Os últimos níveis, rematados por coruchéus 

                                                      

194 Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves – op. cit., p.91. 

a) c) b) 

Figura 5.6: Claustro, depois da obra de recuperação, 2018. a) Vista sobre a ala oeste do claustro. b) Vista sobre 

a galeria oeste do claustro, piso 1. c) Pormenor da coluna e triplo beirado da ala norte. 
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piramidais, simulam remates de torres. 

Fachada sul 

Do lado sul salienta-se o corpo maior da nave e do transepto e, no extremo poente, o volume mais 

estreito e muito curto da capela-mor. À fachada sul foi anexada, perpendicularmente à igreja, a capela 

da Ordem Terceira que não fez parte deste estudo, pois, não se incluía no projeto original nem tem a 

mesma função do convento. Esta fachada era dividida em dois níveis por um friso horizontal. A parte 

correspondente ao corpo principal da igreja era rematada por cunhais e seria ainda dividida em três 

panos por meio de pilastras: o pano que corresponde ao nártex, o que corresponderia ao corpo da nave 

e o que corresponderia ao transepto. A zona do transepto tem um vão a meia altura. A zona do corpo 

da igreja e nártex tem quatro vãos mais elevados que correspondem a um piso que existe por cima das 

capelas laterais, ao mesmo nível do coro alto. A fachada sul da capela-mor tem dois vãos a meia altura.  

Fachada norte 

A fachada norte da igreja era exatamente simétrica à fachada sul (com a diferença de que a ela encosta 

a ala este), não sendo por isso necessária a sua descrição. 

Interior da igreja 

A igreja tem uma nave com três capelas intercomunicantes de cada lado. O transepto inscrito antecede 

a capela-mor que é das mesmas largura e altura da nave. A cobertura da nave e da capela-mor é em 

abóbada de berço, a de cada braço do transepto é em meio barrete de clérigo. A igreja é dotada de 

dois pequenos púlpitos frente-a-frente, localizados nos pilares de dimensões maiores que fazem a 

separação entre a terceira capela de cada um dos lados e o transepto. São acedidos por dentro do 

arco que separa a capela do transepto através de uma escada aberta no interior do pilar. São 

guarnecidos por uma balaustrada. Há um entablamento que contorna todo o espaço em torno da igreja 

(excepto o fundo da capela-mor) que marca o arranque das abóbadas. Por cima do nártex encontramos 

o coro alto que comunica com as galerias que se encontram sobre as capelas. 

As capelas a sul eram, de este para oeste, a de S. Pascoal, a de Stº António, a dos Stos Mártires e o 

altar de N. Sra da Conceição no transepto. A primeira das capelas intercomunicantes do lado norte, de 

este para oeste, era utilizada como uma passagem entre a igreja e o convento. Essa passagem não 

parece fazer parte do desenho original mas foi aberta uns anos mais tarde. É possível identificar, nas 

paredes desta passagem, parte de um painel de “azulejos de motivos vegetalistas azuis, característicos 

de finais do século XVII”195. As restantes capelas, na mesma ordem, eram a da Sagrada Família, a de 

N. Sra da Piedade e o Altar de St. Cristo no transepto. A invocação das capelas não é consensual entre 

autores. Esta é a que nos parece mais precisa, de acordo com a junção das informações dadas por 

Pedro Santos196 e Carmen Pereira197. Cada capela é acedida pela nave da igreja através de um arco 

de volta perfeita, com o mesmo raio da abóbada de berço da respetiva cobertura. Os arcos que fazem 

                                                      

195 Pedro João Santos – op. cit., p.33. 
196 Idem, p.30-33. 
197 Carmen Pereira – op. cit., p.8. 
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a comunicação entre capelas são também de volta perfeita e têm dimensões significativamente 

menores. 

A primeira capela do lado sul foi, no século XVIII, cedida à Ordem Terceira. Como o espaço não servia 

as necessidades dos Terceiros estes decidiram expandir-se para sul do convento, abrindo uma 

passagem na fachada sul da igreja para ampliar a capela 198. Mais tarde, para evitar desentendimentos 

com os franciscanos e ganharem total independência, acabaram mesmo por fechar a comunicação 

desta capela com o resto da igreja. Os arcos que davam acesso à capela de S. Pascoal encontram-se 

até hoje emparedados e a capela e sua extensão continuam na posse da Ordem Terceira. 

A segunda capela do lado sul tem parte de uma pintura na parede, no arco que encosta à parede do 

fundo e na cobertura. A terceira capela tem as paredes revestidas por painéis de azulejos que, 

possivelmente, nem todos seriam originais deste sítio. Pensa-se que alguns azulejos que estariam no 

transepto foram transplantados para esta capela aquando da última empreitada. Uma fotografia de 

Pedro Santos199 mostra esta capela sem azulejos na sua parede sul. A cobertura tem motivos 

vegetalistas pintados. A segunda capela do lado norte tem vestígios bastante sumidos de um fresco na 

sua parede sul. A terceira capela deste lado tem também vestígios de um fresco. Nestes vestígios 

percebe-se que se pretendia representar uma espécie de estrutura com aletas e pináculos. 

O transepto tem um nicho em arco de volta perfeita, na sua parede oeste de cada braço. Provavelmente 

seriam aqui os altares referidos acima. No nicho do lado direito, altar do Santo Cristo segundo Pedro 

Santos200, é possível encontrar vestígios de um fresco perspetivado que se pensa que pretendia simular 

uma estrutura com pilastras, possivelmente um retábulo. A capela-mor está parcialmente sobrelevada 

e acede-se à parte mais alta através de umas escadas centradas. Nesta capela não existem vestígios 

decorativos. Existem dois vãos em cada uma das paredes norte e sul. Há uma pilastra no centro de 

cada uma dessa parede, entre os vãos. 

                                                      

198 Idem, pp. 5-6. 
199 Pedro João Santos – op. cit., p.31. 
200 Idem, p.32. 

a) b) c) 

Figura 5.7: Igreja do Convento de São Francisco, 2018. a) Vista das abóbadas da nave e transepto da igreja 

tirada da capela-mor. b) Vista da segunda capela intercomunicante do lado sul da nave e janela da galeria 

superior em cima. c) Detalhes da terceira capela do lado sul, azulejos nas paredes e pinturas nas coberturas.  
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1 – Nártex 
2 – Igreja 
3 – Possível espaço de leitura ou pequena 
biblioteca 
4 – Escadas de acesso entre os 3 pisos 
5 – Curto de iluminação 
6 – Corredor do dormitório 
7 – Celas 
8 – Escadas de acesso entre os 3 pisos 
9 – Espaço anterior à Sala do Capítulo (tem 
acesso pelo piso inferior a este) 
10 – Sala do Capítulo (tem acesso pelo piso 
inferior a este) 
11 – Escadas de conexão entre o claustro e 
logradouro 
12 – Amassaria  
13 – Rouparia 
14 – Cozinha 
15 – Ante-refeitório 
16 – Refeitório 
17 – Adega 
18 – Oficina 
19 – Galeria do claustro 
20 – Páteo do claustro 

Figura 5.8: Esquema da proposta do que seria a planta original do piso 1 (orientada a oeste) do Convento de São 

Francisco de Coimbra, apoiado em informações de António Ginja e Mónica Ginja, 2009. 
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5.3 Alterações ao longo do tempo 

Foram várias as alterações que ocorreram no convento ao longo do tempo, tanto no que respeita ao 

programa como no que respeita à construção. Pretende-se abordar alguns desses programas que 

foram surgindo e o seu impacto nas características físicas do complexo edificado. 

Em 1755, o terramoto causou estragos no convento e há relatos das obras de recuperação no 

frontispício e nos telhados. Em 1759 estavam ainda a ser terminados alguns acabamentos e 

decorações, nomeadamente na capela-mor. De acordo com Pedro Santos201, o início da decadência 

do convento começou ainda no final do século XVIII, constatada a partir dos inventários. É possível 

perceber uma certa negligência pela “forma superficial e descuidada como foram escritos os últimos 

inventários do século XVIII”202. É também indicada uma diminuição do número de frades a residir no 

edifício e “um ambiente de descuido e afrouxamento dos seus hábitos”203.  

A sua localização na margem esquerda do rio Mondego, com vista sobre a cidade de Coimbra, foi 

talvez o mote para as sucessivas ocupações de que foi alvo posteriormente. O seu afastamento do 

centro da cidade e, ao mesmo tempo, proximidade daquela, através da ponte, dá ao edifício uma 

posição estratégica, como se pode observar na figura 5.9. Daí ter sido ocupado no início do século XIX 

pelos franceses. Com as invasões francesas deu-se mais um passo de encontro ao fim do que foi o 

convento nos seus dias áureos. Os frades juntaram-se e lutaram ao lado da resistência aos ocupantes. 

Tudo isto trouxe “pilhagem e destruição de grande parte do edifício”204. Foram destruídas celas, alguns 

livros desapareceram e outros foram queimados 205. Há ainda a indicação, nos inventários posteriores 

a 1812, de várias portas arrombadas, praticamente todas as janelas partidas e vários objetos em 

falta206. Se o Convento de São Francisco já não estava nos seus melhores anos no fim do século 

anterior, as invasões francesas fizeram no ano seguinte que tudo ficasse ainda mais difícil. 

A vida monástica no convento terminou em 1834, com a extinção das ordens religiosas. Este processo 

surgiu como possível solução para a estagnação financeira do país pelo facto de muitas ordens 

religiosas possuírem uma grande concentração de riquezas. Com a sua extinção todo o património das 

ordens passou para os Bens Nacionais 207. Foi o que aconteceu ao Convento de São Francisco de 

Coimbra, mas, como em muitos, a sua igreja manteve-se em funcionamento. 

O convento ficou estagnado durante algum tempo, porque não havia um plano para o destino a dar a 

todo aquele património, o que o terá degradado. Em 1842, o convento foi vendido a José Mello Soares 

d’Albergaria, sem a igreja. Em 1884, a, até então, freguesia de São Francisco passa a fazer parte da 

nova freguesia de Santa Clara e a igreja de São Francisco torna-se a sua sede e igreja paroquial 208. 

                                                      

201 Idem, p.21. 
202 Idem, Ibidem. 
203 Idem, Ibidem. 
204 Carmen Pereira – op. cit., p.6. 
205 Sandra Lopes – op. cit., p.23. 
206 Pedro João Santos – op. cit., p.22. 
207 Sandra Lopes – op. cit., p.55. 
208 Idem, Ibidem. 
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Foi desafeta ao culto em 1875 e vendidos os seus retábulos e mobiliário. Na figura 5.9 é possível ver o 

convento ainda sem edifícios anexados, coisa que aconteceu mais tarde. 

 

Pouco depois, com a revolução industrial a expandir-se pelo país e em específico pela cidade de 

Coimbra, vários edifícios que se encontravam devolutos (boa parte deles edifícios religiosos) deram 

lugar a unidades fabris. Em 1875 é instalada uma fábrica de massas alimentícias, em parte do 

convento, por José Vitorino Miranda 209. Pouco tempo depois transferiu-se porque o espaço não servia 

as suas necessidades. Em 1884 foram instalados no convento armazéns de vinho pertencentes a José 

Lopes Guimarães 210. A unidade fabril Peig, Planas e Companhia, que mais tarde se passou a chamar 

Fábrica de Lanifícios de Santa Clara, foi fundada em 1888 e em 1890 já laborava no convento. Foi 

responsável pelas maiores alterações até então realizadas no edifício e manteve-se ali em funções até 

1976, quando declarou falência. 

Durante este século foram abertos novos vãos e emparedados alguns de origem conventual, foram 

construídas novas paredes e outras demolidas por completo e foram erguidas novas abóbadas e 

destruídas outras tantas. Uma das alterações mais fraturantes foi a demolição das paredes das celas 

dos dormitórios da ala este. Restaram apenas algumas no piso 0, enquanto os outros pisos desta ala 

tornaram-se espaços amplos. Os espaços de duplo pé direito da ala oeste foram também bastante 

alterados. Foram demolidas paredes e a chaminé da cozinha, foram abertos vários vãos, o nicho do 

                                                      

209 Carmen Pereira – op. cit., p.7. 
210 Pedro João Santos – op. cit., p.24. 

Figura 5.9: Planta Topográfica da cidade de Coimbra, Izidoro Emílio Batista, 1845 in O Prof Godin, Coimbra - 

Iconografia, plantas, cartas e mapas, in, www.skyscrapercity.com, Forúm Português, [consultado em Agosto de 

2018]. 

http://www.skyscrapercity.com/


 

66 

lavabo foi aberto e transformado em passagem e foi ainda criado um novo piso que aproveitava o alto 

pé direito destes espaços. A reentrância que existia na ala sul, ao nível do último piso, foi fechada 

através de uma parede exterior, da criação de piso de circulação e da respetiva cobertura. Vários 

corpos foram anexados aos edifícios do convento à medida que eram necessários. Parte do claustro e 

grande parte do logradouro foram preenchidos com novas construções e à frente da fachada principal 

foi adicionado um edifício longitudinal, à altura do embasamento (figura 5.10). Foi ainda construída uma 

chaminé industrial, no claustro, de dimensões bastante generosas, que alterou, de certa forma, a 

maneira como o convento era percecionado da cidade (figura 5.11). 

 

As alterações feitas pelos programas industriais e principalmente pela Fábrica de Lanifícios que ali se 

manteve por quase um século iniciaram o processo de destruição do edifício monástico. Foi-se 

perdendo a memória do lugar à medida que alas inteiras eram alteradas. Ao longo do tempo, e de 

Figura 5.10: Planta Topográfica da cidade de Coimbra, José Batista Lopes, 1932 in O Prof Godin, Coimbra - 

Iconografia, plantas, cartas e mapas, in, www.skyscrapercity.com, Forúm Português, [consultado em Agosto de 

2018]. 

Figura 5.11: Vistas do convento, início do século XX, autor desconhecido in 

http://www.coimbraconvento.pt/pt/convento-sao-francisco/historia/ . 

a) b) 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.coimbraconvento.pt/pt/convento-sao-francisco/historia/
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acordo com as necessidades programáticas da unidade industrial o espaço foi sendo descaracterizado.  

Durante alguns anos após a Fábrica ter falido, o convento foi palco de algumas exposições e eventos 

culturais, pois encontrava-se sem uso, ao abandono. Em 1991 foi apresentada uma proposta pela 

Câmara Municipal de Coimbra para transformá-lo num Museu em homenagem à indústria têxtil que ali 

laborou. Esta proposta, que não chegou a ser levada a cabo, não tomava em consideração a história 

original do edifício mas apenas uma fase pela qual passou: “ (…) revela assim uma visão claramente 

limitada do potencial histórico do edifício, quando o diminui à condição de edifício industrial e esquece 

toda a história de seis séculos”211. 

Foi em 1986 que a Câmara Municipal adquiriu o imóvel. O concurso para o projeto de recuperação e 

requalificação do Convento de São Francisco e criação de um Centro Cultural e de Congressos foi 

lançado em 1996 e incluía ainda a zona ribeirinha na sua envolvente 212. Entre outras coisas, o 

programa incluía um espaço polivalente para 1500 pessoas, salas de exposições e cave para 

estacionamento 213. O concurso foi ganho pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça. O projeto era 

pensado apenas para os corpos do convento pois a igreja foi devolvida à Diocese de Coimbra. Teria 

sido a diocese a tomar as medidas necessárias para que a igreja fosse reabilitada encomendando o 

projeto214 ao arquiteto Gonçalo Byrne em parceria com os bbarquitetos. A certa altura acabou por 

desistir do projeto, possivelmente devido aos altos custos associados a esta reabilitação (a igreja 

encontrava-se em avançado estado de degradação e sem mobiliário) e, em 2011/12, a igreja volta a 

estar ao cargo da autarquia 215. Por esta altura já tinha arrancado o projeto do convento.  

O projeto de reabilitação do convento começou em outubro de 2010. A obra de recuperação da antiga 

igreja iniciou-se em 2015 216. Teria sido o projeto já existente para a igreja que foi aproveitado e 

adaptado para que o espaço do templo fosse integrado no Centro Cultural e de Congressos 217. É 

possível que seja este o motivo pelo qual as duas partes do convento não tiveram o mesmo autor. Em 

abril de 2016, o Convento São Francisco – Coimbra, Cultura e Congressos foi aberto ao público. É um 

espaço que acolhe uma multiplicidade de eventos de cariz cultural, económico, de inovação e 

tecnologia, mostrando-se bastante versátil. 

O convento encontra-se em vias de classificação e está incluído na Zona Especial de Proteção do 

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 218. 

A Igreja do Convento de São Francisco, Igreja de Santa Isabel, está assinalada como Património em 

vias de classificação pela DGPC, desde agosto de 2017.  

                                                      

211 Pedro João Santos – op. cit., p.25. 
212 Idem, Ibidem. 
213 “Convento de São Francisco”, DGPC, SIPA, por Francisco Jesus, 1997, In: www.monumentos.pt [consultado em Julho de 

2018]. 
214 Não há documentos factuais que comprovem esta informação dada oralmente por Márcia Carvalho da equipa de Projeto do 

Convento São Francisco. 
215 Carmen Pereira – op. cit., p.8. 
216 http://www.coimbraconvento.pt/pt/convento-sao-francisco/historia/ [consultado em setembro de 2018]. 
217 Ver nota número 210. 
218 “Convento de São Francisco”, DGPC, SIPA, por Francisco Jesus, 1997, In: www.monumentos.pt [consultado em Julho de 

2018]. 

http://www.monumentos.pt/
http://www.coimbraconvento.pt/pt/convento-sao-francisco/historia/
http://www.monumentos.pt/
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5.4 Novo programa – Centro Cultural e de Congressos 

A reconversão do antigo Convento de São Francisco da Ponte, em Coimbra, é precedida por um longo 

estado de decadência, alterações, descaracterização e por fim abandono. Tinha perdido a sua função 

original mas voltou a ganhar importância, aos olhos dos habitantes de Coimbra, com o acolher da 

Fábrica de Lanifícios que foi durante muito tempo essencial para a economia daquela área, 

empregando várias pessoas e desenvolvendo a indústria a nível nacional. Com a declaração de falência 

da fábrica, em 1976, voltou a ser deixado ao abandono até que em 1996 a Câmara Municipal lançou o 

concurso para a sua conversão num centro cultural e de congressos. Pretendia-se que fosse algo que 

se tornasse uma marca na cidade, região e país pela sua qualidade e capacidade de acolher os mais 

variados eventos. 

Programa 

Já há algum tempo que a Câmara pretendia encontrar um programa para os edifícios do convento e 

depois de algumas propostas foi a do Centro Cultural e de Congressos, lançada a concurso em 1996, 

que vingou. Em 1998 encontravam-se em concurso, entre outros, os arquitetos selecionados Gonçalo 

Byrne, Fernando Távora e Carrilho da Graça, tendo o último mencionado ganho o primeiro lugar 219. O 

projeto visava a recuperação e ampliação do convento, a construção de um auditório e um jardim formal 

a norte, um espaço público entre estes e a rua, um estacionamento e o remate do parque desportivo 

que se encontra do outro lado da Avenida da Guarda Inglesa 220.  

Antes da obra do Coimbra Cultura e Congressos (CCC) arrancar, em 2009 e 2010, o complexo 

edificado foi sujeito a um vasto estudo arqueológico que analisou e registou o estado em que este se 

encontrava. Foram documentados todos os vestígios que faziam parte do desenho original do convento 

e as várias alterações realizadas na época industrial no relatório de António Ginja e Mónica Ginja221. 

Pelo relatório é possível perceber que os edifícios originais do convento se mantinham mas o seu 

interior estava bastante alterado. Também vários vãos foram abertos e outros fechados, alterando as 

suas fachadas. Sabe-se que grande parte dos equipamentos da fábrica já não existiam por esta altura 

e que os vários edifícios que foram sendo construídos no interior do logradouro e do claustro e ainda 

em frente à fachada principal também tinham sido eliminados. Dos edifícios anexos não há indicações 

se teriam sido demolidos antes ou depois do concurso. A chaminé terá sido alvo de um estudo que 

determinou que estaria em risco de ruir a qualquer momento e acabou por ser demolida. 

Apesar de a obra ter arrancado em outubro de 2010, sofreu vários atrasos. Primeiro foram encontradas 

ossadas no subsolo que foram alvo de estudo, depois ocorreram algumas inundações durante a 

empreitada. Estas inundações podem ter ocorrido devido à proximidade com o rio Mondego e devido à 

                                                      

219 “Convento de São Francisco”, DGPC, SIPA, por Francisco Jesus, 1997, In: www.monumentos.pt [consultado em Julho de 

2018]. 
220 Idem, Ibidem. 
221 António Ginja e Mónica Ginja – Trabalhos Arqueológicos no Âmbito das Obras de Consolidação no Convento de São Francisco 

da Ponte em Coimbra – Relatório Final, 2010. 

http://www.monumentos.pt/
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grande profundidade do auditório em relação à cota original do terreno em que foi inserido.  

Arquiteto 

João Luís Carrilho da Graça nasceu em Portalegre em 1952 e formou-se em Arquitetura pela Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1977. Lecionou na Faculdade de Arquitetura da UTL entre 1977 

e 1992, na Universidade Autónoma de Lisboa entre 2001 e 2010, na Universidade de Évora a partir de 

2005, entre outros lugares de docente. Foi professor convidado na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Navarra em 2005, 2007 e 2010. Nos anos 90 tinha já recebido importantes prémios. 

Destacam-se a Ordem de Mérito da Republica Portuguesa em 1999, o prémio AICA da Associação 

Internacional de Críticos de Arte em 1992, o prémio Valmor em 1998 pelo Pavilhão do Conhecimento 

dos Mares e a nomeação para o prémio “Mies van der Rohe” em 1990, 1992 e 1994. Depois dos anos 

90 recebeu outros tantos, entre os quais e Prémio Pessoa, mas foram destacados estes por se 

inserirem na década em que se iniciou o projeto em estudo. 

Estratégia 

A estratégia do projeto passava por, em primeiro lugar, restaurar os edifícios do convento e aproximá-

los do seu estado original e, em segundo lugar, tentar que todos os que fossem espaços que 

necessitam de uma maior área técnica, como por exemplo o auditório, ficassem fora do convento 222. 

Isto permitiu que o edifício ficasse muito simples e fiel a si mesmo, recuperando as características que 

resistiram ao tempo e salvaguardando a sua identidade e valor. As partes novas (praça em frente ao 

convento, estacionamento e outras funções por baixo e auditório a norte) não interferem diretamente 

com a aparência do convento, são sim dispostas de maneira a que não se perca a leitura dos corpos 

originais. O arquiteto afirma que desde início viu o grande embasamento do edifício como uma 

oportunidade para fazer uma praça alta como uma reinterpretação, por exemplo, do Paço das Escolas 

                                                      

222 Roberta Albiero e Rita Simone – João Luís Carrilho da Graça: Opere e Progetti, Documenti di Architettura, Vol. 147, Mondadori 

Electa, 2003, p. 128. 

a) b) c) 

Figura 5.12: Imagens do convento antes do projeto do CCC, SIPA. a) Fachada principal da igreja, autor 

desconhecido, anos 90 b) Vista do convento de oeste, autor desconhecido, anos 90; c) Parte da ala sul do 

claustro, Isabel Corte Real, 1ª década do séc. XX. 
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e outros tantos exemplos que se encontram em Coimbra 223. Esta praça fica à cota do que seria antes 

a cota do terreno original, que foi baixando ao longo do tempo. Materializa-se como uma espécie de 

plataforma que se prolonga em frente ao convento e oferece uma vista panorâmica sobre a cidade de 

Coimbra. Carrilho da Graça224 disse que quando idealiza um projeto pretende que este seja uma mais-

valia para a cidade, não só pela sua contribuição própria, através do programa, mas também pelo modo 

como se relaciona com a envolvente, e o que oferece de positivo. Coisa que, na opinião de Carrilho, é 

conseguida por esta praça com vista contemplativa sobre a cidade, que abarca o extenso programa de 

estacionamento por baixo. Os limites do convento são assim alargados até à Av. da Guarda Inglesa, a 

este. 

Não havia um programa totalmente definido, por isso foi necessário estabelecer soluções polivalentes 

e versáteis: vários dos espaços do convento podem ser usados para conferências, reuniões ou 

exposições; o auditório pode acolher espetáculos de teatro, dança, cinema, conferências ou outros. Em 

relação ao convento, fazia parte do plano simplificar os espaços. “Foi fazer o menos possível mas criar 

espaços com bastante carácter que depois possam ser utilizados das formas mais diversas” 225. 

Enquadramento 

O CCC é limitado a nordeste pela Avenida da Guarda Inglesa, a sudeste pela calçada de Santa Isabel 

e a oeste pela inclinação do terreno do Monte da Esperança, com o antigo convento de Santa Clara-a-

Nova mais acima. Do lado oposto da Av. da Guarda Inglesa encontra-se o Estádio Universitário de 

Coimbra e a Sudeste o Portugal dos Pequeninos. É composto pela parte antiga e pela parte nova 

introduzida pelo projeto de Carrilho da Graça. A parte antiga (alas do convento e igreja) foi restaurada. 

A parte nova é constituída pela nova laje, em frente ao convento, que forma a praça e tudo o que está 

por baixo dela: três pisos de estacionamento mais a sul; zona de receção, bar, escritórios e auditório 

                                                      

223 Entrevista ao Arquiteto João Luís Carrilho da Graça, Convento de S. Francisco (Centro de Congressos), Anozero, Bienal de 

Arte Contemporânea de Coimbra, Outubro de 2015 in https://www.youtube.com/watch?v=r242b0-ajZ0 . 
224 Idem, Ibidem. 
225 Idem, Ibidem. 

Figura 5.13: Vista aérea do Convento de S. Francisco – Coimbra Cultura e Congressos, [consultado em 

Setembro de 2018]. 

https://www.youtube.com/watch?v=r242b0-ajZ0


 

71 

mais a norte. A zona mais a sul dessa laje é calcetada e forma a praça. A norte é coberta por vegetação 

e apresenta um jardim planeado pelo atelier Global, Arquitetura Paisagista (GAP).  

Convento - Piso 0 

Ao subir-se as escadas, ou as rampas em alternativa, em frente à igreja do convento, encontramo-nos 

na praça. Ali consegue-se ter a perceção de toda a fachada principal do antigo convento e uma visão 

de 360 graus sobre a cidade de Coimbra, o que transmite uma sensação de amplitude. A receção ao 

público faz-se no extremo oposto ao das escadas, onde acaba o convento e começa a parte nova, e 

funciona como uma espécie de rótula que liga as duas partes. 

Se da receção formos para sul entramos no antigo convento, no corredor do antigo dormitório do piso 

térreo da ala este. No extremo norte desta ala (perto da receção) existem umas escadas, construídas 

de raiz, com o mesmo desenho das originais a este. A oeste encontra-se um elevador e o espaço da 

antiga latrina que foi deixado como foi encontrado, sem acabamentos e com aspeto de ruína. Aqui foi, 

pela primeira vez, recentemente colocada uma instalação artística. No corredor da ala este há duas 

celas que se mantiveram e hoje em dia servem para o depósito de alguns equipamentos quando 

necessário. Adiante no sentido sul, no espaço antes ocupado por celas, encontram-se alguns 

escritórios e umas escadas de acesso aos pisos inferiores de estacionamento. Sensivelmente a meio 

da ala este, no arranque da ala sul, está a antiga sala do capítulo e o espaço abobadado que lhe dá 

acesso, ambos de duplo pé-direito e com a configuração original. A sala do capítulo pode ser usada 

eventualmente para pequenas reuniões. Continuando para sul encontram-se as escadas originais que 

fazem a distribuição pelos três pisos desta ala. Foram restauradas e reforçadas. No fim do corredor 

existem os dois espaços que pertenciam à portaria, com a mesma configuração original e uma porta 

para o nártex da igreja. 

O acesso ao logradouro faz-se através de uma porta situada na parede oeste da ala nascente, a sul do 

arranque da ala sul. No exterior encontramos um jardim e, a oeste, um novo volume que acolheu o 

restaurante e faz o fecho desta área. A fachada oeste da ala nascente, que se vira para o logradouro, 

integra agora um sistema de rampas para saída de emergência que une os três pisos e lhe dá um 

a) b) c) 

Figura 5.14: 2018 a) Escadas e rampas de acesso à praça. b) Corredor do antigo dormitório, vista de sul para 

norte. c) Escadas novas de acesso ao estacionamento. 
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aspeto totalmente diferente e mais interessante. 

Igreja 

É de relembrar que o projeto da igreja é da autoria dos bbarquitetos e do arquiteto Gonçalo Byrne. O 

espaço da igreja foi também reabilitado. Os frescos das capelas, os painéis de azulejos e as cantarias 

foram restaurados. Foram providenciadas iluminação artificial e instalações elétricas para permitir o 

uso deste espaço das mais variadas formas. É utilizado para maioritariamente para concertos ou outros 

espetáculos, utilizando o elevado pavimento da capela-mor como palco, mas também ali se fazem 

refeições de apoio a grandes congressos. Foi criada uma passagem na zona do transepto que dá 

acesso ao logradouro, perto do restaurante. Por detrás da capela-mor foi criado um anexo, na época 

industrial, que foi aproveitado para servir de pequeno camarim.  

Convento - Piso 1 

Subindo para o segundo piso da ala este, onde antes se encontrava o dormitório, encontra-se agora 

um espaço amplo onde já não se faz a distinção entre o que foi corredor ou celas. Permanecem apenas 

os vãos, cuja forma original foi recuperada. É chamada sala Aeminium e é utilizada maioritariamente 

para ensaios de pequenos espetáculos. Este espaço pode ser contínuo ou seccionado em espaços 

menores através de um sistema de parede desdobrável que se aloja na parede das janelas quando 

não está em utilização. A sua cobertura é plana, com um teto falso composto por uma grelha de ripado, 

e com as instalações técnicas e condutas de ar por dentro. A sul desta ala encontramos instalações 

sanitárias e, no extremo, uma sala de reuniões para os artistas. Sensivelmente a meio da ala nascente 

há uma porta que dá para a galeria do claustro. A meio da ala sul mantém-se um lance de escadas de 

acesso ao logradouro que se encontra num nível mais abaixo. No topo desse lance há uma porta que 

dá para as escadas de acesso ao piso superior, também originais do convento. A oeste da ala sul 

encontram-se ainda uma área técnica e instalações sanitárias. 

No canto entre as alas sul e oeste mantém-se a sala da antiga “rouparia” com a configuração original, 

agora chamada de sala D. Dinis. Ainda na ala oeste encontram-se os espaços da antiga cozinha, lavabo 

e refeitório. As suas características espaciais originais foram recuperadas. Estes são espaços 

polivalentes que podem servir para reuniões ou exposições.  

Na ala norte existem duas salas, no espaço das antigas oficinas, que são maioritariamente usadas para 

ensaios mas também estas podem ter outros usos. São as salas Inês de Castro e D. Pedro. Entre estas 

duas salas há um corredor que liga o claustro ao jardim norte. O espaço no fim da ala norte, mais a 

este, é um espaço técnico. 

O pátio do claustro encontra-se atualmente a uma cota ligeiramente superior à da sua galeria. É o 

espaço que faz a transição e liga as diferentes alas. Pode ser visto como um espaço de contemplação, 

pode ser aproveitado para instalações artísticas no exterior, etc. 

Convento - Piso 2 

Subindo para o piso 2, na ala este, temos novamente um espaço amplo onde anteriormente era o 

dormitório. Este espaço é mais utilizado para conferências ou pequenos espetáculos mas também pode 
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ser um espaço expositivo. Não dispõe de um sistema de paredes divisórias como o do piso abaixo. A 

sua cobertura composta por uma estrutura de madeira à vista. As condutas e instalações técnicas estão 

por dentro. No extremo sul desta ala há uma sala de reuniões para os artistas e há uma porta de acesso 

à galeria do piso do coro alto da igreja. Sensivelmente a meio da ala ocidente há uma porta que dá 

para a galeria superior do claustro. A ala sul é composta por uma sala ampla com características e 

programa semelhante à anterior descrita da ala este, embora não seja tão comprida. Tem a diferença 

das condutas de ar estarem, desta vez, por fora do teto falso e assumirem-se como uma espécie de 

decoração desta sala. No canto da ala sul com a ala oeste encontramos a sala da “hospedaria”, igual 

à “rouparia” e também com as características originais intactas. Podem-se fazer pequenas reuniões 

neste espaço. A ala oeste não dispões de mais divisões, visto os espaços que a compõem serem de 

duplo pé-direito. 

A ala norte é composta, tal como a ala sul, por uma ampla sala com características semelhantes à da 

ala ocidente, de dimensões menores. É talvez a sala do convento mais utilizada para conferências. 

Coro alto da igreja 

O espaço do coro alto é acedido pelo topo sul da ala este, no piso 2. Este piso superior da igreja é 

constituído pelas galerias, que se encontram por cima das capelas intercomunicantes, e pelo coro. As 

galerias foram adaptadas para servirem de alojamento para artistas. Foram colocadas camas nos 

espaços por cima das galerias. São uma espécie de três quartos interligados onde, para se chegar ao 

último, tem que se passar pelos outros dois. Por esta razão não é um espaço muito prático e ainda não 

foi colocado em uso. Há ainda, entre a ala este e o coro, uma pequena bancada de cozinha e 

instalações sanitárias com chuveiro. 

Parte nova – Piso 0 

O espaço da receção é amplo e contemporâneo e o contraste de estilo com o antigo convento é 

evidente. É acedido através de portas de vidro curvilíneas e a oeste tem o balcão de atendimento. Por 

trás do balcão abre-se um grande vão que dá para um pátio, ao nível da receção, rebaixado para a 

entrada de luz. Virando as costas à receção e seguindo para nordeste temos, à esquerda, a escadaria 

a) b) c) 

Figura 5.15: 2018. a) Sala Mondego, ala este, piso 2. b) Sala Sofia, ala sul, piso 2. c) Sala Almedina, ala norte, 

piso 2. 
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de acesso ao piso -1 e, à direita, o elevador e um bar. O bar, aquando da última visita ao convento, em 

setembro de 2018, ainda não se encontrava em funcionamento. A nordeste encontramos um corredor 

que segue para norte, é em mezanino e faz o acesso à bancada superior do grande auditório. No 

extremo norte do corredor existe uma sala de exposições com a exposição “Sons da História”. O 

mezanino oferece uma vista para o foyer, no piso de baixo. 

Parte nova – Piso -1 

Ao descer a escadaria encontramo-nos no foyer, espaço de duplo pé-direito com grandes pilares de 

secção retangular com os lados menores semicirculares. A sudeste deste espaço encontra-se um 

balcão de informação e apoio aos visitantes que só é utilizado para dar apoio a espetáculos realizados 

no auditório. É no foyer que se encontram as portas de acesso à plateia do grande auditório. Tanto este 

espaço como o espaço que inclui o mezanino superior são dominados pelas cores preto e branco e 

pelo uso de espelhos e materiais reflexivos. Os pilares são brancos, as paredes são pretas e revestidas 

por espelhos em algumas zonas. A fachada é aberta do nível do chão até ao nível do teto, deixando 

entrar uma grande quantidade de luz. Há uma espécie de dicotomia do branco/preto e da luz/escuridão 

dados pela grande entrada de luz da fachada transparente que é acalmada pelas paredes pretas que 

antecedem o auditório, cujo ambiente é efetivamente menos iluminado e apenas por luz artificial. A 

utilização de espelhos dá ao espaço uma sensação de maior amplitude. 

Junto à escadaria encontramos o elevador, instalações sanitárias e a livraria. Há ainda um lance de 

escadas, cujo acesso é apenas permitido a pessoal autorizado, que faz a comunicação com o piso -2. 

Parte nova – Piso -2 

O piso -2 pode ser acedido através do elevador. Este piso fica ao nível da Avenida da Guarda Inglesa 

e é a entrada principal para os trabalhadores do convento e para os artistas. É também ali que se 

encontra a central de segurança que controla as entradas e grande parte da iluminação do CCC. É lá 

que encontramos os escritórios da administração, a norte, e alguns camarins, a sudeste. 

 

a) b) c) 

Figura 5.16: 2018. a) Área da receção com a entrada pelo exterior à esquerda e passagem para a parte antiga à 

direita. b) Escadaria que faz o acesso entre o piso 0 e o piso -1. c) Foyer, piso -1, com a entrada para o grande 

auditório à esquerda. 
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Parte nova – Piso -3 

O piso -3 pode ser acedido por um lance de escadas, apenas por pessoal autorizado, ou pelo elevador. 

O elevador dá acesso aos camarins. Há um corredor para este, onde se encontra, a meio, a Black Box, 

uma sala de espetáculos mais pequena cujas paredes, teto, pavimento e mobiliário são de cor preta. 

Serve para espetáculos experimentais, mais intimistas e que tirem proveito de um ambiente bastante 

escuro. No fundo do corredor, a nordeste, encontra-se o palco do grande auditório. 

Auditório 

O grande auditório tem cerca de 1173 lugares que se dispõem numa planta retangular. Tem um balcão 

da largura do auditório elevado na parte de trás. As cadeiras são dobráveis e com um desenho muito 

simples e retilíneo. As paredes são revestidas com um material ondulatório que ajuda na acústica do 

espaço. Na cobertura existem uns painéis que se podem abrir (ficam inclinados) ou fechar (ficam 

planos) cuja função é também modelar o tipo de acústica que se pretende, consoante o espetáculo em 

questão. Tanto as paredes como as cadeiras estão num tom de cinzento-escuro acastanhado. O palco 

está dotado de uma panóplia variada de equipamentos necessários à versatilidade do auditório. A caixa 

de palco eleva-se para além da cota do terreno, a norte, e é esse o volume que se vê no jardim norte. 

Estacionamento 

O estacionamento situa-se por baixo da praça e a sul da parte nova descrita. É composto por quatro 

pisos e tem capacidade para cerca de 557 lugares. Apenas um dos pisos fica parcialmente abaixo da 

linha da rua. A fachada do silo é semitransparente, constituída por uma grelha de metal (aço?). 

Considerações 

Tal como na Biblioteca de Arenberg, é de assinalar a multiplicidade de espaços em dimensões e 

ambientes que aqui encontramos. Outra das características que se evidencia é a versatilidade da maior 

parte dos espaços, podendo cada um deles ter as mais diversas utilizações. É possível ter diferentes 

utilizações em espaços com caracter muito diferente. Os espaços ganham uma identidade própria pelas 

características que apresentam. É também interessante como a receção serve de charneira entre as 

partes antiga e nova, tendo um papel fundamental na distribuição do fluxo de pessoas. 

a) b) c) 

Figura 5.17: Vistas sobre o grande auditório, 2018. 
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 6 

Conclusões 
6 Conclusões Finais 

A presente dissertação reuniu as mais variadas informações sobre os casos de estudo selecionados e 

tentou entender a adaptação desses complexos conventuais ao uso e funções que têm atualmente. 

Essa adaptação foi feita através de um projeto de arquitetura de Rafael Moneo, no caso da biblioteca 

de Arenberg, e de um projeto de arquitetura de Carrilho da Graça, no caso do Coimbra Cultura e 

Congressos (com exceção do espaço da igreja). Neste capítulo final pretende-se tirar algumas ilações 

sobre essas reabilitações e compará-las quando necessário. 

Tanto o antigo convento dos celestinos como o antigo convento dos franciscanos se encontram em 

locais que eram muito pouco povoados, aquando da sua construção, e que ao longo do tempo se foram 

densificando e desenvolvendo, o que tornou ainda mais necessário o seu aproveitamento. Ambos foram 

adaptados ao longo do tempo a funções bastante diferentes da original e sofreram alterações 

profundas na sua configuração, acabando por serem deixados ao abandono, sem manutenção, sem 

função e assim sucumbindo à degradação.  

A função de biblioteca atribuída ao convento dos celestinos parece ser indicada. Simbolicamente os 

conventos eram inicialmente ligados ao saber e partilha de conhecimento entre uma comunidade. Hoje 

pode ser feita a comparação com a comunidade estudantil que utiliza aquele espaço também para 

partilha de conhecimento e aprendizagem. Os conventos também prestavam um serviço à população, 

tanto através da caridade como através de serviços religiosos. O facto de hoje em dia continuar a 

prestar um serviço à comunidade, ainda que em diferentes modos, é também uma maneira de preservar 

a simbologia daquele lugar. Fisicamente, o que restava do convento não tinha área para abarcar com 

toda a biblioteca e foi estendido por meio de novas construções. O que existia foi utilizado da melhor 

maneira para espaços de estudo ou outros, não sendo necessário fazer grandes alterações. Nestes 

dois sentidos, simbólico e físico, pode se dizer que o convento foi adaptado a um uso compatível. 

A função de centro cultural e de congressos também parece ter sido indicada para o convento dos 

franciscanos. Tal como já referido, os conventos são símbolo de partilha de conhecimento e eram 

também um local que pretendia passar uma mensagem. Um centro de congressos é também um local 

onde se vão transmitir conhecimentos e passar mensagens, em que há um (ou mais) interlocutor e uma 

audiência. Fisicamente, o facto das divisórias entre as celas dos dormitórios já não existirem foi utilizado 

para aqueles espaços amplos servirem de salas de conferências e de espetáculos ou exposições, 

criando espaços versáteis. Não houve a necessidade de grandes alterações na configuração do que 

existia do convento e o que eram espaços mais especializados foram acrescentados. Também neste 
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caso se pode admitir que o uso é compatível. 

Embora seja um caso de estudo belga e outro português, como o arquiteto do projeto belga é espanhol 

(Moneo) as abordagens são parecidas e não se notam grandes diferenças na linguagem arquitetónica 

como talvez aconteceria caso o arquiteto fosse belga ou tivesse mais influências da arquitetura centro-

norte da europa. É de notar que ambos fazem uma clara distinção entre o velho e o novo, como sugerido 

na Carta de Veneza, mas ainda assim harmonizam-se com o existente. Respeitam o significado do 

sítio, não alterando substancialmente a perceção daquele local. No caso da biblioteca isto é conseguido 

pelo facto do volume mais alto continuar a ser o da ala este e também porque só no interior da praça 

de entrada é que se percebe a existência de uma nova linguagem arquitetónica. No caso do centro de 

congressos é conseguido pelo facto do novo programa se encontrar por baixo da praça e a norte, não 

alterando a perceção que se tem do convento, visto, por exemplo, da cidade. 

Estes projetos mudaram substancialmente a dinâmica da envolvente. Quando em abandono, eram 

áreas fechadas à comunidade, atualmente possuem conexões e acessos que permitem uma maior 

permeabilidade e “dinâmica” daquela área. A biblioteca de Arenberg tornou-se permeável ao abrir as 

duas entradas opostas para o jardim. O Convento São Francisco de Coimbra trouxe novas 

infraestruturas públicas ao criar a praça, o jardim norte e o estacionamento. 

Os vestígios do património foram respeitados e restaurados onde os arquitetos acharam que fazia 

sentido. A galeria do claustro celestino foi restaurada e devolvida quase integralmente a sua aparência 

(à exceção dos vitrais). As abóbadas de parte da galeria de São Francisco que tinham sido 

desmontadas à época industrial foram refeitas à imagem das originais. O desenho original dos vãos do 

convento de São Francisco foi devolvido e as alterações industriais apagadas (terá sido pelo estudo 

arqueológico que se determinou quais os originais e os industriais). 

Carrilho da Graça eliminou os vestígios do tempo da época industrial do convento. Optou por uma 

abordagem em que os elementos que não são originais são removidos e os originais restaurados. 

Optou também por não fazer reconstituições à exceção das abóbadas da galeria que estavam em falta 

e de repor o desenho dos vãos. Esta opção de remoção dos vestígios de diferentes estilos vai contra o 

que defende a Carta de Cracóvia. É possível que esta opção tenha sido tomada devido à falta de 

qualidade dos vestígios da época industrial. O exemplo da chaminé industrial que se encontrava no 

claustro do convento provocou alguma insatisfação, pois poderia ser considerada uma peça de 

património industrial e foi destruída. Esta já foi uma alteração que teve um grande impacto na imagem 

do convento e que pode ser discutível. 

Rafael Moneo seguiu parte do desenho da planta das antigas cavalariças para a extensão do convento, 

o que, conscientemente ou não, acaba por ser uma referência às alterações do tempo. Os elementos 

de ferro pertencentes às cavalariças foram retirados da galeria do claustro e da ala nascente mas a 

marca do tempo foi deixada nas paredes da ala este, onde é possível identificar diferentes fases da 

construção e diferentes tipos de vãos. Esta abordagem já vai de encontro à Carta de Cracóvia, embora 

tenha retirado elementos menos importantes manteve outros significantes. 

Quanto à autenticidade pensa-se que foi, no geral, respeitada nos dois casos. Os vestígios do original 
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não foram modificados. Foram restaurados em situações específicas mas não foram feitas conjeturas 

nem a sua configuração foi distorcida. Mantêm as características fundamentais. Percebe-se uma 

interação do passado com o presente mas sem que o passado perca a sua identidade. Principalmente 

no antigo convento dos celestinos continua a ser possível identificar os materiais antigos que 

expressam os valores da construção, como o tijolo de burro nas alas e a cantaria na arcada e abóbadas 

do claustro. Talvez seja mais discutível este assunto no convento de São Francisco pois, foram 

substituídas cantarias, as paredes retocadas e pintadas e foram abertos alguns novos vãos no interior 

do convento, que podem levar a um errado entendimento dos espaços. No entanto é sempre possível 

perceber a diferença entre os materiais antigos (que têm as marcas do tempo) e os materiais novos e 

a diferença entre os vãos antigos (muitas das vezes com ombreiras em cantaria) e os novos vãos com 

uma proporção totalmente diferente. Este respeito e entendimento do antigo permitiu, nestes dois 

casos, que fosse mantida a autenticidade e a identidade dos monumentos.  

Do ponto de vista do utilizador a biblioteca de Arenberg demonstra uma melhor apropriação do 

convento. Oferece uma panóplia bastante variada de espaços com as mais variadas características. 

Tem uma grande aceitação por parte do público-alvo (os estudantes), pois disponibiliza diferentes 

ambientes de estudo para diferentes gostos. Tem mais vida e está em constante adaptação às 

necessidades, alterando os espaços expositivos e aumentando os de estudo ou de reuniões. O 

convento de São Francisco de Coimbra tem uma dinâmica diferente, é um local muito mais vazio, talvez 

devido a ter utilizações pontuais. Embora tenha também uma pluralidade imensa de espaços e estar a 

ter uma boa aceitação por parte do público-alvo (variado) parece estar ainda à espera de ganhar vida 

pelos utilizadores. O estudo de viabilidade, levado a cabo no caso da biblioteca, pode também ter 

contribuído para uma reflexão mais aprofundada das potencialidades e possibilidades dos seus 

espaços. No caso de São Francisco parece ter sido imposta aquela função sem a reflexão necessária, 

levando à construção de quase todo um outro edifício a norte que acolhe as mais importantes áreas 

técnicas e principais salas do centro de congressos. 

A pluralidade dos espaços é uma das mais-valias da reutilização de edifícios conventuais. Dão uma 

dimensão histórica ao projeto, trazida por espaços seculares tão interessantes. É, no entanto, 

importante perceber os usos com que estes espaços se compatibilizam, não é qualquer uso que 

consegue tirar proveito destas características tão específicas. É também importante ter em conta as 

características do edifício em particular e não generalizar por tipologia. Um edifício conventual que 

tenha, por exemplo, intactas as suas celas poderia ser mais interessante adaptar-se a uma função que 

tomasse partido dessas divisões. Provavelmente a função de biblioteca ou de centro de congressos já 

não seria tão adequada. Devem ser levadas em conta as características de cada lugar como únicas, 

como defende a teoria do Restauro Crítico. 

É bastante positiva a reabilitação, pelo reuso e adaptação, deste tipo de edifícios, tanto a nível 

económico como a nível histórico e social. Trava-se a degradação e perda deste património dando à 

comunidade infraestruturas que contribuem para o seu desenvolvimento. Ganham-se espaços com 

carácter muito interessante e em localizações normalmente privilegiadas. Um programa cultural pode 

ser visto como uma boa solução para alguns destes edifícios. 
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Anexos 

Desenho 1: Planta do piso -1 da Biblioteca de Arenberg, cedida por Ria Vanhove. 
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Desenho 2: Planta do piso 0 da Biblioteca de Arenberg, cedida por Ria Vanhove. 
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Desenho 3: Planta do piso 1 da Biblioteca de Arenberg, cedida por Ria Vanhove. 
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Desenho 4: Planta do piso -1 da Biblioteca de Arenberg, cedida por Ria Vanhove. 
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Desenho 6: Parte da planta do piso 0 do Convento São Francisco – Cultura e Congressos, apanhando apenas a 

intervenção no convento, desenhos cedidos pelo arquiteto Carrilho da Graça. 

Desenho 5: Parte da planta do piso 1 do Convento São Francisco – Cultura e Congressos, apanhando apenas a 

intervenção no convento, desenhos cedidos pelo arquiteto Carrilho da Graça. 
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Desenho 7: Parte da planta do piso 2 do Convento São Francisco – Cultura e Congressos, apanhando apenas 

a intervenção no convento, desenhos cedidos pelo arquiteto Carrilho da Graça. 


