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“Convento de Vilar de Frades: 
perspetivas de intervenção 1994-
2008” convida o leitor a revisitar o 
processo de reabilitação de um dos 
mais icónicos Monumentos Nacionais 
da região Norte de Portugal.
Numa lógica de partilha de 
experiências, alguns dos seus principais 
intervenientes são desafiados a expor 
conceitos, opções e resultados em 
áreas como História, História da Arte, 
Arqueologia, Arquitetura e Conservação 
e Restauro, abordando o percurso 
feito através das fases de estudo 
prévio, projeto e restauro de edifícios, 
azulejaria, pintura e mobiliário.
O lugar de referência ocupado por este 
icónico convento é ainda o pretexto 
perfeito para uma incisiva reflexão 
de Paulo Pereira sobre a atualidade 
do “Património Monástico” enquanto 
herança cultural – as escolhas do 
passado e as opções do futuro.
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4 TONGOBRIGA: COLETÂNEA DE ESTUDOS COMEMORATIVOS DE 40 ANOS DE INVESTIGAÇÃO

P AT R I M Ó N I O  A  N O R T E

O Convento de Vilar de Frades, localizado na freguesia de Areias 
de Vilar, em Barcelos, terá sido fundado no século VI pelo bispo São Mar-
tinho de Dume, tendo sofrido ao longo dos tempos diversos processos de 
ruina e recuperação, sendo a sua forma atual resultado das alterações do 
século XVIII.

Este é um belo exemplar de arquitetura conventual destacando-se 
a exemplaridade da sua igreja.

Resultado do reconhecimento do seu valor, este monumento foi 
alvo de um processo profundo de restauro, já neste século, tendo sido ex-
perimentadas várias tecnologias de conservação neste processo.

António Ponte

Diretor Regional de Cultura do Norte

Porquê um número da coleção PATRIMÓNIO A NORTE dedicada 
a um único monumento?

Pela sua exemplaridade, outros se sucederão, porque é essencial 
fixar os processos de investigação e restauro dos monumentos para que se 
perpetuem os trabalhos executados e os mesmos possam servir de exem-
plo a outros bens patrimoniais.

Porque antes de todos os outros valores reconhecidos, para o 
património cultural importa reforçar o valor cultural e patrimonial deste 
monumento, promover a sua valorização educativa e científica e ainda 
potenciar a sua fruição turística cultural.

A intervenção no Convento de Vilar de Frades 
é um exemplo da necessidade absoluta de articula-
ção de várias disciplinas científicas, sociais e naturais. 
Foi essencial a equipa técnica pluridisciplinar para dar 
resposta adequada a todas as necessidades que o mo-
numento apresentava. Foi num processo de avanços e 
recuos que chegamos ao estado atual. Mas a interven-
ção em património cultural é feita destas dificuldades 
e sucessos.
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E D I T O R I A L

O N.º 06 da coleção editorial PATRIMÓNIO A NORTE é pela pri-
meira vez dedicado a um só imóvel, classificado como Monumento Nacio-
nal e, inevitavelmente, monumento histórico, arquitetónico e conjunto ar-
tístico. Focando-se no processo contínuo de reabilitação a que este imóvel 
tem vindo a ser sujeito desde 1994, não descura a obrigatória perspetiva 
histórica de “longa duração” a que esta reabilitação, afinal, “apenas” dá 
continuidade, somando-se-lhe como a mais recente de muitas fases de uma 
vida já secular.

Procurando como sempre levantar questões e provocar a reflexão 
e o debate em torno não só das técnicas, métodos e materiais, mas igual-
mente dos conceitos e das razões – o quê, porquê, para quem, como? -, 
segue-se a já habitual abordagem “intimista” de desafiar alguns dos prin-
cipais intervenientes a descrever “na primeira pessoa” o trabalho realiza-
do, as ideias por trás das opções, o processo e consequentes resultados. 
Inevitavelmente, a inerente interdisciplinaridade deste tipo de intervenção 
de reabilitação patrimonial leva-nos para áreas como História, História da 
Arte, Arqueologia, Arquitetura e Conservação e Restauro, permitindo per-
ceber as diferentes fases de estudo prévio, projeto e restauro de edifícios, 
azulejaria, pintura e mobiliário.

O lugar de referência ocupado por este icónico convento é ainda o 
pretexto perfeito para uma incisiva reflexão de Paulo Pereira sobre a atua-
lidade do “Património Monástico” enquanto herança cultural, da extinção 
das Ordens Religiosas em Portugal em 1834 à atualidade, relembrando as 
escolhas do passado e questionando as opções do futuro.

Luís Sebastian

Coordenador editorial (coleção PATRIMÓNIO A NORTE)

Já recorrente em vários números da coleção editorial PATRIMÓNIO 
A NORTE, contamos uma vez mais com a parceria do gabinete DETALHAR 
(www.detalhar.pt), através do seu projeto ARQUITETURA360 (www.
arquitetura360.pt), permitindo ao leitor “visitar” virtualmente através de 
fotografia 360º os espaços intervencionados, considerados essenciais à 
compreensão dos textos, impondo-se mais uma vez o agradecimento ao 
Arq. Carlos Sousa Pereira e à sua equipa
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Maria do Carmo Ribeiro

Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho

mcribeiro@uaum.uminho.pt

Maria do Carmo Ribeiro (Soure, 1973) é professora do Departamento de 
História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e in-
vestigadora do Laboratório de Paisagem, Património e Território (Lab2PT) 
da UMinho. Desempenha atualmente as funções de Vice-Presidente e Pre-
sidente do Conselho Pedagógico do Instituto de Ciências Sociais. A sua 
investigação tem-se centrado em questões diacrónicas relacionadas com o 
urbanismo e a transformação morfológica dos espaços urbanos, bem como 
com o edificado na perspetiva da história da construção. 

António Pereira

LAB2PT / Universidade do Minho

aammpsp@gmail.com

António Pereira (Barcelos, 1985) é investigador do Laboratório de Paisa-
gens, Património e Território (Lab2PT) e doutorando em Arqueologia na 
Universidade do Minho, encontrando-se a desenvolver um projeto intitula-
do “A construção monástico-conventual no noroeste da Península Ibérica: 
Uma abordagem multidisciplinar da História da Construção desde a época 
medieval até à atualidade”, sob orientação da Professora Doutora Maria do 
Carmo Ribeiro.
O seu campo de investigação tem-se centrado em áreas como a Arqueolo-
gia da Arquitetura, História da Construção, Morfologia Urbana, Evolução da 
Paisagem e Património Cultural.
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O complexo monástico-conventual 
de Vilar de Frades

Localização dos mosteiros medievais fundados por São Martinho de 
Dume, São Frutuoso de Montélios e Vilar de Frades
(2019, Ilustração de António Pereira©).

Mosteiros Medievais
século VI
século VII
século XI
distritos

São Martinho de Dume

São Frutuoso de MontéliosVilar de Frades

OS ANTECEDENTES MEDIEVAIS: DE MOSTEIRO A CONVENTO

Se por um lado, a historiografia tradicional atribui a fundação de Vilar de 
Frades a São Martinho de Dume, no século VI, tendo por base os relatos de Frei 
Leão de São Tomás1, e posteriormente veiculados pelos cronistas lóios2, por outro, 
as evidências documentais com maior fiabilidade situam-na no século XI.

De facto, atualmente, a tese da fundação dumiense levanta sérias dúvi-
das, não só pela autenticidade da fonte invocada por Frei Leão de São Tomás, mas 
também pela ausência de outras evidências que a sustentem3.

É certo que o monaquismo peninsular remonta à disseminação do cris-
tianismo neste espaço, com evidências deste modo de vida desde o século IV4, e 
que a fundação de mosteiros nos séculos subsequentes por prelados como São 
Martinho de Dume e São Frutuoso de Montélios tiveram um papel fundamental 
na sua propagação5.

Todavia, é somente a partir do século XI que as fontes manuscritas per-
mitem começar a desvendar a história de Vilar de Frades de forma sustentada e 
situar a sua fundação em data anterior a 10596.

Sabe-se, assim, que paulatinamente, 
a partir do patronato de nobres como D. Godi-
nho Viegas e seus parentes, ainda no século XI, 
e, posteriormente, com a atribuição de carta de 
couto por D. Sancho I, possivelmente em 1202, 
a pedido de D. Pedro Salvadores7, Vilar de Fra-
des vai adquirindo importância regional8, cons-
tituindo-se no século XIII como cenóbio bene-
ditino.

Deste complexo faria parte uma igreja 
românica, datada dos séculos XIII-XIV, cujos 
dados arqueológicos têm sustentado como 
pertencente à tipologia de planta basilical, 
importada do “esquema beneditino”, com uma 
cabeceira com capelas absidais, corpo de três 
naves e ocasionalmente um transepto na tran-
sição da cabeceira para o corpo9.

A origem do complexo monástico-conventual de Vilar 
de Frades permanece ainda envolta em algumas incertezas, 
inserindo-se na complexa história do fenómeno monástico 
do Noroeste da Península Ibérica. 
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Deste edifício conservam-se ainda vários vestígios remontados no século 
XIX na torre sul da atual igreja. No piso térreo subsiste um portal, onde sobressai 
a decoração geométrica, zoomórfica e antropomórfica, enquanto no piso supe-
rior, um segundo portal exibe igualmente decoração expiatória, zoomorfos e enxa-
quetados.

Portal da igreja românica remontado na parte superior da fachada do século XIX da torre sul 
(2016, fotografia de António Pereira©).

O século XIV marca a entrada em decadência do mosteiro 
beneditino. Por volta do ano de 1425, dado o estado de aban-
dono do espaço, o arcebispo de Braga D. Fernando da Guerra 
procede à sua extinção e reduz o mosteiro a abadia secular10.

Porém, no mesmo ano, o referido arcebispo cede Vilar 
de Frades a um grupo de religiosos com aspirações reforma-
doras11, liderado pelo Mestre João Vicente, que ali fundam o 
primeiro convento da Congregação dos Cónegos Seculares de 
São João Evangelista.

Nos primeiros anos, os cónegos lóios ter-se-ão limi-
tado a ocupar o casco devoluto do extinto mosteiro, utili-
zando o claustro como “cortes de gado” e a igreja como adega 
e celeiro12.

No entanto, na segunda metade do século XV, no rei-
torado do Padre João da Nazaré13, já teriam iniciado a constru-
ção da nova “igreja gótica” que incluiu nomeadamente corre-
ções da nave e o prolongamento do coro14.

Base de coluna e embasamento (século XV?), 
exumados na intervenção arqueológica dirigida 
por Lídia Lopes no ano 200015  (2015, fotografia 
de António Pereira©).
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Vista exterior da igreja de Vilar de Frades 
(2018, fotografia de João Ribeiro©).

A IGREJA

As intervenções do século XV não terão conseguido 
corresponder ao crescimento da congregação na transição da 
centúria. O contexto de crescimento, prestígio e sobretudo de 
aproximação do prelado de Braga à congregação de Vilar de 
Frades, irão desencadear a renovação total do edificado nos 
inícios do século XVI.

A empreitada da igreja terá sido inicialmente assu-
mida por D. Diogo de Sousa, encomendando a traça e patro-
cinando a obra da capela-mor e do transepto16. Um programa 
que se previa erudito, ambicioso e arquitetonicamente enqua-
drável no período do gótico tardio e sob a forma portuguesa 
do estilo “manuelino”17.

Segundo o Padre Jorge de São Paulo, a construção da igreja terá sido 
dirigida pelo mestre pedreiro João Lopes de Guimarães18. No entanto, as investi-
gações mais recentes revelam que a erudição da traça, as abóbadas e a participa-
ção do arcebispo bracarense na empreitada, suscitam a possibilidade de o projeto 
da igreja pertencer a João de Castilho19, ainda que executada por João Lopes20.

Provavelmente o primeiro espaço a ser edificado, a capela-mor, materia-
liza uma estrutura robusta, de planta retangular, definida por paredes duplas de 
aparelho regular, cuja simplicidade é apenas quebrada pelos frisos interiores e exte-
riores, pelos janelões com decoração tipicamente manuelina e pela abóbada ner-
vurada, que permite a grande amplitude do espaço interior21.

A abóbada, estruturalmente divida em três tramos, é realizada por um 
conjunto de nervuras principais e secundária, com liernes a formar losangos cen-
trais intercalados por combados, reminiscentes das abóbadas de João de Castilho22.

As aduelas principais e secundárias, exibem motivos vegetalistas e herál-
dicos dispostos numa rede de nervuras convergentes para as mísulas localizadas 
nas paredes laterais e para os contrafortes lancetados do exterior23.

Assente nas nervuras, a abóbada é concretizada por painéis graníticos 
dispostos de forma modular, originalmente selados pela parte superior com detri-
tos e argamassa24.

Pormenor do interior da capela-mor da igreja 
do século XVI (2018, fotografia de António 
Pereira©).

Abóbada da capela-mor quinhentista de 
Vilar de Frades com as pedras de arma de 
D. Diogo de Sousa VI (2016, fotografia de 
António Pereira©).
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Paramento interior norte e interior sul 
do transepto do século XVI 
(2019, fotografia de António Pereira©).

Ainda parte da primeira empreitada de 
construção da igreja, o reduzido transepto estabelece 
a continuidade arquitetónica da capela-mor. É cons-
tituído por um espaço central e duas capelas funerá-
rias privativas nos braços, que terão sido edificadas 
por duas sobrinhas do arcebispo D. Diogo de Sousa, 
designadamente D. Teresa de Mendonça (sul) e D. 
Leonor de Lemos (norte).

Para além do recurso a paramentos regu-
lares, frisos e abóbadas nervuradas, é pelo sistema 
portante que este espaço se distingue. Um sistema 
direcionado para a construção em altura que conjuga 
contrafortes, arcos enxalços e mísulas para viabilizar 
a coexistência de paredes altas e finas com grandes 
vãos e tetos abobadados.

Abóbada do cruzeiro do transepto
(2019, fotografia de António Pereira©). 

Abóbada da capela do braço norte do transepto 
(2019, fotografia de António Pereira©). 

Nas capelas dos braços, destacam-se as abó-
badas de combados de desenho circular, planta central 
e perfil rebaixado, de construção e conceção indissociá-
veis da obra de João de Castilho25.

Abóbada da capela do braço sul do transepto 
(2019, fotografia de António Pereira©). 
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O corpo da igreja apresenta uma organização espacial de nave única 
ladeada por capelas laterais, conferindo à igreja um esquema criptocolateral26. 
Todavia, a sua construção no século XVI terá correspondido a uma empreitada dis-
tinta da capela-mor e do transepto, na sequência da cessação de financiamento por 
D. Diogo de Sousa. Cabendo aos padres custearem a construção do corpo a par-
tir de então, a obra terá sofrido graves patologias ao nível dos muros, cuja espes-
sura não permitia sustentar mais do que um forro em madeira27.

No século XVII, regista-se uma renovação de fundo no corpo através da 
reconstrução de paredes, bem como da introdução de uma abóbada de nervuras ao 
estilo da abóbada da capela-mor e de abóbadas nervuradas nas capelas laterais28.

Por sua vez, o frontispício da igreja de Vilar de Frades constitui um exem-
plo paradigmático da forma como os edifícios históricos 
resultam de adições, renovações e supressões que ocorrem 
na sua diacronia. A fase mais extensa, oitocentista, englo-
bou a renovação da parte central da fachada e da inacabada 
torre sul29, provavelmente construída entre 1468 e 148330. 
Uma intervenção pensada para o exterior do edifício, de 
pendor neogótico e neorromânico, onde se observam saca-
das com pseudo colunas decoradas, janelões de arco que-
brado com enxaquetados e uma rosácea.

Abrigado por um nártex exterior, o portal da igreja 
data ainda do século XVI31. Um portal de arco abatido tipi-
camente manuelino e invulgarmente decorado com motivos 
vegetalistas e renascentistas, tais como grotescos e “tron-
cos esgalhados”32.

Perspetiva das capelas laterais do corpo da igreja do século XVII 
(2018, fotografia de António Pereira©).

Abóbada seiscentista do corpo da igreja 
(2016, fotografia de António Pereira©).

Portal do século XVI da igreja
(2014, fotografia de António Pereira©).
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Fachada da igreja de Vilar de Frades
(2017, fotografia de António Pereira©).

No lado norte, ergue-se outra torre de planta 
quadrangular com frontão e ameias decorativos. A sua 
construção envolveu várias empreitadas entre 1540 
e 1600 e pedra de cantaria trazida do Mosteiro de 
Manhente e de uma torre antiga da quinta de São Mar-
tinho (Airó, Barcelos)33.

O CLAUSTRO SUL

As menções, ainda que escassas, a espaços edificados nas imediações da 
igreja recuam, pelo menos, até ao século XV, como ao claustro degradado e trans-
formado em cortes de gado pelos lóios aquando da sua chegada34.

Todavia, na segunda metade do século XV terão decorrido ações de cons-
trução, reorganização e reparação dos espaços claustrais35. Exemplo disso, será a 
parede sul da igreja, pertencente a um edifício erigido em finais do século XV ou 
inícios do século XVI36, onde agora ressaltam acréscimos construtivos fruto da 
renovação quinhentista.

No século XVI, porém, a implantação da nova igreja gótica terá gerado 
grandes alterações topográficas e a necessidade de renovação do claustro37. As 
obras ter-se-ão iniciado antes de 1520 e perdurado até final do século38. Acerca 
deste claustro subsistem maioritariamente fontes documentais, que fornecem 
informações sobre a função e localização, assim como cronologias e detalhes cons-
trutivos do espaço.

elementos arquitetónicos do edifício anterior ao claustro quinhentista

elementos do claustro quinhentista e posteriores

Interpretação da evolução 
construtiva da parede sul 
do claustro (2016, ilustração 
e fotografia de António Pereira©).
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A ala nascente terá sido edificada antes de 1520 e reformulada ainda 
nos finais do século XVI39. As restantes alas prosseguiram com a construção do 
dormitório poente (1523), do dormitório de “vale de cavalinhos” (1543), do dor-
mitório “grande” da ala sul (década de 40) e do dormitório da “varanda” (1572)40.

Das referidas empreitadas, apenas persistem visíveis reminiscências da ala sul, 
nomeadamente as mísulas, um arco enxalço, uma porta no piso superior, assim 
como duas portas no piso inferior, uma delas epigrafada na zona do lintel, possi-
velmente já a intercetar com a ala poente do claustro41.

Com pontuais intervenções, o claustro quinhentista manteve-se edifi-
cado até finais do século XVIII, momento em que se projeta e inicia outra reno-
vação42. Concretizam-se, assim, as alas norte e nascente, com arcadas de oito e 
dez arcos de volta perfeita, que fazem antever um espaço retangular de arquite-
tura pragmática43.

Perspetiva geral da parede sul do claustro
(2016, fotografia de António Pereira©).

Pormenor do arcossólio da parede sul do claustro 
(2016, fotografia de António Pereira©).

Pormenor de um dos portais da parede sul 
do claustro  (2016, fotografia de António 
Pereira©).
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A ala norte, provavelmente levantada 
de raiz nesta intervenção44, consiste num espaço 
de ligação entre a igreja e os dois claustros. Além 
da função orgânica, destaca-se por possuir uma 
arcada com um sistema de abóbadas de arestas 
de tijolo intercaladas com arcos abatidos, possivel-
mente do mesmo material45. Uma estrutura possi-
velmente pensada para conferir maior capacidade 
portante ao edifício da igreja.

A ala nascente foi implantada no alinha-
mento do transepto da igreja, sobrepondo-se ao 
braço sul. Construtivamente, as paredes estru-
turais só se desenvolvem para os dois primeiros 
pisos, sendo o dormitório construído em tabique 
dividindo o corredor, a capela e as celas.

A heterogeneidade da sua construção 
resulta possivelmente do reaproveitamento de 
elementos construtivos ou da integração de estru-
turas pré-existentes46.

Perspetiva geral da fachada da ala nascente 
do claustro dos séculos XVIII-XIX 
(2019, fotografia de António Pereira©).

Perspetiva geral da fachada da ala nascente 
do claustro dos séculos XVIII-XIX (2019, 
fotografia de António Pereira©).

Pormenor das abóbadas da galeria da ala 
norte do claustro dos séculos XVII-XIX 
(2006, Direção Regional de Cultura do 
Norte©, fotografia de Inês d’Orey).

Pormenor de silhar com moldura 
reaproveitado na construção da ala nascente 

do claustro dos séculos XVII-XIX (2006, 
Direção Regional de Cultura do Norte©, 

fotografia de Inês d’Orey).
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Excecionalmente, conserva ainda elementos dos tetos, pavimentos e 
vigamentos. Por cima do teto em estuque da sacristia, desenvolve-se um com-
plexo sistema de vigamento e botaréus, executado com vigas de grande espessura 
que preservam a forma dos troncos. O restante vigamento do pavimento, todavia, 
apresenta-se bastante mais transformado, com vigas regulares de pouca espessura.

Perspetiva das divisões em tabique da galeria do piso 
superior da ala nascente do claustro dos séculos 
XVII-XIX (2016, fotografia de António Pereira©).

Pormenor do vigamento por cima do teto da sacristia da ala nascente 
do claustro dos séculos XVII-XIX (2016, fotografia de António Pereira©).

Pormenor do restante vigamento do piso superior 
da ala nascente do claustro dos séculos XVII-XIX 
(2016, fotografia de António Pereira©).

O CLAUSTRO SUDOESTE

O claustro localizado a sudoeste da igreja é, atual-
mente e juntamente com a cerca, um espaço privado decor-
rente da extinção das ordens religiosas em Portugal.

A sua edificação teve início no século XVII, com o 
intuito de expandir o espaço conventual. Todavia, devido à 
intervenção seiscentista do corpo da igreja, a sua conclusão 
apenas se deu no século XVIII47.

Assim, entre 1619 e 1620, é edificado um muro de 
frontaria com duas portas principais que passa a definir pelo 
poente o adro da igreja e o novo espaço claustral48. Um muro 
que, entre 1700 e 1701, foi integrado na obra da “emenda da 
frontaria” que consistiu na edificação da ala poente49.

Nas primeiras décadas de seiscentos terá sido construída a ala norte do 
claustro e implantados os alicerces da ala sul, cuja construção viria apenas a ser 
continuada em 169850, numa empreitada afetada por patologias construtivas e 
repetida em 170251.

Da análise deste conjunto sobressaem as fachadas voltadas para o pátio 
central, onde se observam elementos tão dissonantes quanto agregadores.

Na ala norte, o maior volume deste espaço, observa-se a existência de 
dois edifícios adossados, sendo evidente a separação ao nível dos telhados, dos 
paramentos e das aberturas.
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A ala nascente corresponde a um 
edifício de grande dimensão distintamente 
marcado por elementos do século XVIII, 
onde a simetria é apenas abalada pelas três 
janelas de sacada no alçado coincidente 
com a ala sul. No piso térreo desenvolve-se 
uma galeria com a respetiva arcada de cinco 
arcos de volta perfeita e teto em abóbada de 
aresta. Na parte superior regista-se um con-
junto de janelas de sacada com pormenores 
renascentistas ao nível do lintel e da consola.

A ala poente, como já referido, 
resume-se a uma ala funcional de ligação do 
circuito claustral, quase em simetria com a 
ala contrária devido às janelas de sacada do 
piso superior e diferindo pela inexistência da 
galeria inferior.

A ala sul consiste num edifício pro-
fundamente alterado por um incêndio ocor-
rido nos finais do século XIX, na sequência 
do qual terá sido reconstruída, mais rebai-
xada e descaraterizada52. Esta reedificação 
contemplou a adição das janelas de sacada 
nos alçados das alas nascente e poente e, 
consequentemente, uma quebra na harmo-
nia arquitetónica da disposição dos vãos das 
sacadas.

Perspetiva do alçado sul da ala norte do claustro 
(2018, fotografia de João Ribeiro©).

Perspetiva do alçado poente da ala nascente do claustro
(2018, fotografia de João Ribeiro©).

Perspetiva do alçado nascente 
da ala poente do claustro (2018, fotografia de João Ribeiro©).

Perspetiva do alçado norte da ala sul do claustro 
(2018, fotografia de João Ribeiro©).
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COLECÇÃO
Património a Norte 
Edição da Direção Regional 
de Cultura do Norte (DRCN), 
PATRIMÓNIO A NORTE é uma 
coleção monográfica, numerada, 
sem periodicidade fixa, disponível 
em versão impressa e digital, acessível 
gratuitamente online 
(www.culturanorte.gov.pt). Destinada 
a técnicos e público generalista, 
aborda variados temas dentro 
do amplo universo de atuação 
da DRCN, da reabilitação patrimonial 
à conservação e restauro, da 
investigação histórica, arqueológica 
e etnológica à salvaguarda, 
das artes à museologia.

www.culturanorte.gov.pt


1 4 7CONVENTO DE VILAR DE FRADES: PERSPETIVAS DE INTERVENÇÃO 1994-2008

Nº 01

“10 anos de reflexão sobre Casas-
museu em Portugal” reúne 7 textos 
de sete autores, que tentam sintetizar 
9 encontros de reflexão e debate 
sob o tema Casas-museu, realizados 
em Portugal desde 2010 sob a égide 
do ICOM - International Council of 
Museums – Portugal e o DEMHIST - 
International committee for historic 
house museums.
Decorridos em 9 espaços de referência 
do atual panorama museológico 
português, estes encontros 
constituíram uma oportunidade 
privilegiada de reunir profissionais 
das mais variadas especialidades 
dentro do universo museológico, 
não só português, mas igualmente 
internacional.
Indo para além do clássico formato 
de atas, tenta no seu conjunto 
trazer reflexões atuais sobre o tema, 
diversificando abordagens, experiências 
e perspetivas. 

Nº 02

“A Pintura Mural no Museu de Alberto 
Sampaio” apresenta com rigor cienti-
fico e de forma acessível a coleção de 
10 pinturas murais de século XVI hoje 
integradas no Museu de Alberto de 
Sampaio, em Guimarães.
Sendo possível ao público apre-
ciar 8 destas pinturas murais na “Sala 
dos Frescos” do Museu de Alberto 
de Sampaio, este estudo inclui ainda 
pinturas menos conhecidas, conserva-
das nas reservas do museu.
Inicialmente pintadas em paredes de 
igrejas e casas religiosas, o destaca-
mento destas pinturas murais dos 
seus locais originais e posterior inte-
gração no Museu de Alberto Sampaio, 
enquanto peças museológicas, é o 
mote para uma abordagem ampla aos 
seus contextos de proveniência e à 
sua integração no panorama geral da 
pintura mural no Norte de Portugal, 
abordando técnicas, estilos, oficinas, 
encomendadores e as lógicas religiosas 
e de poder por trás da sua produção e 
do seu significado.

Nº 03

“Centros Interpretativos: técnicas, 
espaços, conceitos e discursos” 
reúne textos de apresentação 
de alguns dos mais significativos 
centros interpretativos do Norte 
de Portugal. Espaços estruturados 
de apoio à interpretação, medeiam 
objetos tão diversificados como 
monumentos, territórios, vivências, 
tradições, fenómenos socioculturais, 
acontecimentos históricos ou 
personalidades.
Aqui explicados na “primeira pessoa” 
pelos decisores e equipas técnicas 
responsáveis pela sua conceptualização, 
desenho e materialização, disponibiliza 
numa só publicação uma síntese de 
saberes e experiências, tão pertinente 
quanto necessária, num período 
em que este tipo de espaço de 
interpretação se impôs já como modelo 
privilegiado nas mais diversas temáticas 
na área da Cultura, Património, Artes e 
Turismo-cultural.

Nº 04

“Pintura Mural: intervenções de
conservação e restauro” reúne um
excecional conjunto de intervenções
de conservação e restauro sobre
pintura mural realizadas no Norte
de Portugal e Espanha. Inseridas
em igrejas, capelas e ermitérios
de ambos os lados da fronteira,
os aspetos simbólicos, técnicos
e formais destas pinturas murais
expõem um fenómeno transversal
aos dois “reinos” ibéricos, com
especial expressão junto à “raia”,
revelando um mundo de partilha
onde artífices itinerantes levam
consigo práticas e gostos, ignorando
fronteiras.
Aqui descritas na “primeira pessoa”
pelos técnicos de conservação e
restauro responsáveis, partilham-se
problemáticas, conceitos, materiais
e técnicas em ambas as línguas
ibéricas.

https://app.box.com/s/mkurhqgn6pe5en9b6yymut2h0y549k6t
https://app.box.com/s/wh1q6pa8kdmvtcoh49r6yt5r0bp3biir
https://app.box.com/s/krnljtfxk3vqtsl68kcl0hcacldfaa79
https://app.box.com/s/u7y5poee8wlnvtx4rgbxno8tzenhlkfg
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Nº 05
“Mediação Cultural: objetos, modelos 
e públicos” reúne textos de alguns 
dos mais significativos equipamentos 
culturais da região Norte de Portugal, 
que aqui são desafiados a apresentar, 
“na primeira pessoa”, a sua atuação na 
área da mediação cultural. Espaços, 
meios, estratégias, equipas e públicos 
são abordados numa lógica de partilha 
de experiência e conhecimento, 
versando áreas de aplicação tão 
diversas quanto História, Arte - 
Antiga, Contemporânea ou Rupestre -, 
Território, Arquitetura, teatro ou Ciência.
Procurando partilhar tanto quanto 
provocar o debate, o diálogo é desde 
logo aberto com um acutilante texto 
de reflexão por Guilherme d’Oliveira 
Martins: “Todas as pessoas têm o 
direito de se implicar e de participar 
na valorização do património cultural, 
segundo as suas escolhas, como 
modo de assegurar o direito a tomar 
parte livremente na vida cultural. Daí 
a importância da mediação cultural, 
ou seja, de promover e aprofundar a 
participação dos cidadãos na gestão e 
preservação do património”.  

Nº 06
“Tongobriga: coletânea de estudos 
comemorativos de 40 anos de 
investigação” reúne um conjunto de 
treze contributos de dezasseis autores 
que, agrupados em três grandes áreas 
de atuação (“Investigação Científica”, 
“Formação Profissional” e “Mediação 
Cultural”), celebram as principais 
vertentes de atuação do serviço que a 
Direção Regional de Cultura do Norte 
tem instalado na Área Arqueológica do 
Freixo (Marco de Canaveses), classificada 
como Monumento Nacional desde 1986.
Quatro décadas decorridas sobre 
o início, em agosto de 1980, da 
investigação que, desde logo, 
proporcionou e justificou o 
desenvolvimento das outras duas áreas 
preferenciais de ação, os contributos 
aqui reunidos estão naturalmente 
focados nos anos mais recentes e 
assumem diferentes formas e distintos 
conteúdos: da síntese histórica à 
perspetiva futura, da experiência vivida 
à projeção de um horizonte distante, 
do discurso expositivo à expressividade 
da imagem, do relato sobre aquilo 
que foi feito à expressão do desejo de 
concretizar o muito que ainda está por 
fazer.

https://app.box.com/s/cyoutq21z1lete1vyd2pka8jlf17yfnw
https://app.box.com/s/ul8bz2nfyi58ojvf269cr5brukhg5wey
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