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1. MOSTEIRO DE TRAVANCA

1.1. NOTA HISTÓRICA

O Mosteiro de Travanca, classificado como Monumento Nacional, situado no concelho de Amarante,2 encontra 
a sua data de fundação no século XI. Segundo escritura encontrada no cartório do Mosteiro de Alpendurada 
por Frei João do Apocalipse, no ano de 1008, Monio Viegas, o Gasco, doou as terras de Travanca a seu filho 
Garcia Moniz para que este aí edificasse mosteiro para seu padroado: “Vobis filio meo D.Garcia monis licitum 
sit ab hac die in perpetuum et sine partitione cum fratre vestro D.Egas Monis Gascone habere et possidere 
mean vilan de Travanca cum terris ad se pertinentibus, ut ibi aedificetis monasterium ad vestrum patronatum 
etc. Facta carta die decima sexta Augusti era 1046.”3

Monio Viegas, o Gasco foi um dos primeiros representantes da importante família do Entre-Douro-e-Minho, os 
Gascos de Riba-Douro. Segundo José Mattoso, é no início do século XI que a posição social e económica dos 
Gascos de Riba-Douro aumenta exponencialmente. Ao crescimento do seu património fundiário ao longo das 
duas margens do Douro juntou-se a atribuição de cargos administrativos a alguns membros da família, como 
o cargo de tenens do território de Anégia e Arouca. Como tenente da terra de Anégia encontramos o nome de 
Garcia Moniz, domínio em que então se situava o Mosteiro de Travanca, que fundou.4

Surgidos no contexto da Reconquista e da ascensão dos ricos-homens, infanções e cavaleiros, a fundação 
de mosteiros preside à necessidade medieval de ter quem ore pelos homens que defendem e pelos que 
trabalham o território, assim contribuindo para a apropriação das terrae que se vão tomando ao Infiel. Reis e 
senhores promoviam a instalação destes cenóbios movidos ainda pelos objectivos social da sustentação de 
filhos segundos, económico da rentabilização das propriedades e político da fixação e enquadramento das 
populações.

Tudo aponta para que a fundação do mosteiro de Travanca se tenha verificado no período de grande 

2 Até 1885, a freguesia de Travanca pertenceu ao concelho de Santa Cruz do Riba Tâmega que foi extinto por decreto de 24 de Outubro 
de 1855. SANTOS, José  Coelho dos – O Mosteiro de São Salvador de Travanca. Estudo arqueológico-artístico. Dissertação para 
Licenciatura apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1969, 
p.13.
3 Para Frei Leão de São Tomás a “era 1046” corresponde ao ano de 1008 da era de Cristo. Frei João do Apocalipse citado por Frei Leão 
de São Tomás em SANTO THOMAS, Fr. Leão de - Benedictina Lvsitana. Tomo Segvndo offerecido ao nosso glorioso Patriarcha São 
Bento. Ordenado pello P. Mestre Fr.Leão de Santo Thomas Monge do grande Patriarcha S.Bento da Congregação de Portugal, & Lente 
de Prima da Real Vniuersidade de Coimbra, & natural da mesma Cidade. Coimbra: Na officina de Manoel de Carualho Impressor da 
Vniuersidade, 1651, p.253.
4 MATTOSO, José – O Monaquismo Ibérico e Cluny. Lisboa: Círculo de Leitores e Autor, 2002, pp.68-69.
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Marcação dos limites da Cerca do Mosteiro, parcialmente visível no local, com indicação dos cursos de água existentes e tanques de armazenamento.
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instabilidade que caracterizou o Entre-Douro-e-Minho entre os séculos X e XI, culminando a afirmação do 
Califado de Córdoba nas campanhas de Almançor que assolaram o Norte da península a ponto de destruir 
Santiago de Compostela, em 997. Face ao poderio militar do Infiel, foi necessário organizar a reação cristã, 
que – com o beneplácito do Papa Urbano e de Cluny – apelou à adesão da Cristandade à Cruzada na 
Península: inúmeros cavaleiros nobres vieram reforçar os exércitos na reconquista ibérica de território aos 
muçulmanos. A morte do filho de Almançor, em 1008 – data da instituição do padroado de Travanca por parte 
dos nobres gascões – marca o declínio do Califado, precipitando a formação dos primeiros reinos de Taifas 
e facilitando a tarefa de expansão territorial para Sul e Ocidente às monarquias cristãs, nomeadamente a de 
Leão e Castela.
Mosteiro masculino da Ordem de São Bento, com Carta de Couto concedida pelo Conde D. Henrique e D. 
Teresa,5 os seus abades eram senhores donatários de Travanca e possuíam jurisdição civil sobre todo o couto 
que, segundo documento do rei D. Manuel I, em seu tempo, começaria no “[…] rio dodres dehy como vay 
ao casall de garçia ssamchez por termo dullueira aqua e camjnho pubrico da lomba mourista como parte per 
termo de teyde per o quall camjnho como vay há jrmida deçidam & como vay as lageas & desçemde a fomte 
fria & Dehy a samto amtonjnho & dehy como parte per nagreira & per  fornello & dehy per padram & dehy 
como sse vay a rio dodres hu sse começa o dito couto o quall couto dizia que fora dado ao dito moesteiro per 
ho homrrado dom amrrique & por a raynha dona tarey.”6 

Nesta conjuntura de fixação humana, surgem e afirmam-se figuras como o gascão Munio Viegas, que 
aproveitam o enfraquecimento e atomização do poder militar islâmico para tomar posse efetivados bens 
conquistados para o rei de Leão e Castela através do modelo feudal da instituição de honras e coutos. A sua 
interpretação deste modelo na região foi suficientemente convincente para que o seu suserano, Afonso VI 
de Leão e Castela, considerasse a adopção do título de Imperador da Hispania nos finais do século XI, na 
sequência da conquista da poderosa taifa de Toledo (1086). Este sucesso foi recompensado com a doação de 
títulos e bens aos vassalos que o haviam auxiliado na aquisição desse prestígio: Henrique de Borgonha, que 
se destacara na conquista da Galiza, é agraciado com o título de Conde de Portucale e com a mão de uma 
filha do rei, Teresa de Leão, em 1094. Será também por essa altura (o conde portucalense morre em 1112) 
que o casal concede carta de Couto ao mosteiro de Travanca e a jurisdição sobre a população que o habitava 
aos Gascões de Riba-Douro, seus donatários.

O termo medieval deste Couto estendia-se pelo território atual do concelho de Amarante, sendo os locais 
então indicados como limites, alguns dos lugares ou cabeças de freguesia do atual município (Rio Odres, Vila 
Garcia, Oliveira, Lomba, Ataíde, Lages, Vila Fria, Santo António, Fornelo, Padrão), em ambas as margens do 
Tâmega e do Ovelha. Esse termo, alimentado pela piedade dos povos e pelo crescimento da casa conventual, 
haveria de se alargar exponencialmente, até à sua extinção no século XIX.

O Mosteiro de Travanca confirma-nos o quanto as comunidades monásticas, procuravam construir em áreas 
baixas e protegidas com terras agrícolas de excelência, que preenchiam grande parte da cerca monástica. Ao 
centro da atual cerca, com a igreja canonicamente implantada, as dependências monásticas desenvolvem-
se para sul e a norte encontra-se o terreiro de acesso, a torre de afirmação senhorial, que também assumiu 
em tempos a função de torre sineira e, o espaço cemiterial, como é frequente nos complexos monásticos de 
matriz rural.  

5 SANTOS, José  Coelho dos – Idem, p.41-42.
6 Documento transcrito e citado em SANTOS, José  Coelho dos – Idem, pp.XX-XXIII.
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A igreja, que, cumprindo a tradição beneditina dos mosteiros masculinos, tem como orago São Salvador é 
datada de meados do século XIII, no entanto, Carlos Alberto Ferreira de Almeida reconhece alguns elementos 
românicos mais antigos, que atribui à segunda metade da centúria anterior. A torre – que foi alvo de inúmeras 
intervenções ao longo dos tempos – é datada do século XIV.7 

A reação muçulmana à crescente expansão das monarquias cristãs na Hispania não se faz esperar e, vinda 
do Norte de África, surge a ameaça almorávida, introduzindo nova fase de grande instabilidade entre as 
comunidades do Entre-Douro-e-Minho, na viragem para o século XII. A já auto-intitulada rainha Teresa de 
Portucale solicita o apoio das Ordens Militares para uma nova Cruzada, ao mesmo tempo que os beneditinos 
assumem a tarefa de substituir a antiga liturgia moçárabe pelo ritual romano preconizado pela Santa Sé, numa 
época em que a defesa do túmulo do apóstolo Santiago é equiparada à defesa do túmulo de Cristo na escala 
das indulgências concedidas para a peregrinação e guerra santa. De notar que Travanca se situa no trajeto do 
caminho interior português para Santiago8, o que, reforçando a centralidade territorial desta casa beneditina, 
lhe assegura a presença nas imediações dos campos de batalha, nestas alturas.

Talvez essa mesma posição – pela possibilidade de defender quem se alojava e pela possibilidade de ser 
vista por quem passava – tivesse suscitado a edificação de uma torre senhorial9 ().O românico foi a linguagem 
arquitetónica da afirmação das novas linhagens na paisagem que dominam, uma forma de ostentar a sua força 
e ambição de conquista religiosa e militar sobre os homens que tutelam. Ao associar, nos finais do século XIV, 
uma torre ao que seria o conjunto monástico cluniacense no local (influência denunciada pelo padrão erudito 
da cabeceira de tripla abside redonda), os edificadores de Travanca quiseram conjugar o sagrado e o civil na 
exibição de status social e político, dando sinal da perduração no tempo da linguagem românica e do prestígio 
da linhagem. Pela mesma razão, se localizavam nos conventos os panteões funerários dessas famílias.

No que diz respeito ao mosteiro da época medieval sabe-se que este tinha “[…] sua claustra de bom tamanho 
baxa de seus pillares vasa e capiteis […]”,10 o que nos indica que poderíamos estar perante uma obra de 
arquitetura de valor significativo, pois, na maioria dos casos, o espaço dedicado ao claustro era desenhado 
apenas pela junção de um conjunto de edifícios, e não pelo desenho de uma estrutura arquitetónica autónoma 
e regular. 

Uma conjuntura marcada pelo belicismo constante justificará, por si só, a ausência aparente de vestígios 
da edificação do primitivo conjunto monástico, ou mesmo da capela/eremitério que o terá antecedido. O 
processo de edificação de um mosteiro era longo e, muitas vezes, descontinuado no tempo por razões que se 
prendem com a falta de meios humanos e económicos mas também com contextos diversos que determinam 
a ausência de vontade de construir.

Um destes momentos de não investimento em obra de construção ou manutenção parece ter sido o que se 
7 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – O Românico. in “História da Arte em Portugal”. Volume 3. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, pp.100-101.
8 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – Caminhos Medievais do Norte de Portugal, in “Caminhos Portugueses de Peregrinação a 
Santiago”. Santiago de Compostela, 1998, pp. 339-356. 
9 BARROCA, Mário Jorge – «Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes. A Concepção do Espaço de Habitação da Pequena e Média Nobreza 
na Baixa Idade Média (Sécs. XII-XV)». Revista de História das Ideias. A Cultura da Nobreza. Vol. 19. Coimbra: Instituto de História das 
Ideias. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1998, p. 67 
10 FERRO, Adérito Gomes Ferreira Paulo – Inquérito à vida dos mosteiros na Arquidiocese de Braga sob D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. 
in “Actas do II Encontro sobre História Dominicana”. Vol. III. Tomo III. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1987, p.192.
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seguiu à nomeação de abades comendatários, leigos absentistas que são designados pelo rei para presidir 
ao governo das casas religiosas, a partir do reinado de D. Duarte. A ajuizar pela notícia do estado ruinoso 
em que se encontrava o mosteiro de Travanca em 1568, também aqui se terá feito sentir o estado de crise 
generalizada detectada nos mosteiros ao longo do século XV, culminando um novo período de instabilidade 
do reino de Portugal, onde, desde finais do XIV, predominaram as fomes, pestes e guerras provocadas por 
uma sequência de episódios de usurpação política.
Por 1566-67, no contexto tridentino que presidiu à reforma das ordens monásticas, é instituída a Congregação 
dos Monges Negros de S. Bento do Reino de Portugal, que Travanca passa a integrar em 1569, dando-
se a morte do seu último abade comendatário em 1572. Seguramente terá mediado um período de tempo 
necessário à planificação das reformas para a modernização das instalações monásticas e para promover 
o desenvolvimento económico na administração da cerca e do couto, conforme se verificou em Tibães, 
casa-mãe da nova congregação. A forma e natureza da campanha de obras que se sucedeu ainda está 
por esclarecer, mas pode ter-se traduzido apenas em pequenos trabalhos de manutenção e conservação 
essenciais à atualização do modo de vida dos monges negros no contexto “purista” subjacente à reforma 
efetuada.

Finalmente, no governo do Abade Frei Tomé da Esperança, a 17 de Maio do ano de 1678 é lançada a 
primeira pedra para reedificação da época moderna das dependências monásticas de Travanca, sob o traço 
de Frei João Turriano,11 substituindo a obra do período medievo, que segundo a Informação que o Card. Dom 
Henrique mandou fazer dos Mosteiros de S.Bento e de Santo Agostinho, no Arcebispado de Braga, em 1568, 
encontrava-se “[…] velha e antigua […].”12  
A obra da época moderna – onde também se inclui a ampliação da capela-mor da igreja e a edificação do 
terreiro, do cruzeiro e da casa da câmara -, fruto da ação reformadora dos abades trienais é aquela, que em 
parte, hoje podemos ver. 
Mas, tratando-se da história de uma comunidade beneditina –cujo modo de vida se reflete de forma visível no 
território em que se insere, traduzindo-se sempre na humanização dessa paisagem de acordo com o ideário 
beneditino de aliar o desenvolvimento económico das populações à sua educação religiosa, mesmo uma 
análise incipiente da história da casa de Travanca não poderia circunscrever-se apenas à caracterização 
evolutiva do conjunto edificado do seu conventual. Ela será sempre também, e talvez sobretudo, a história 
da exploração da cerca e da administração do couto. Se o carácter preliminar deste documento impediu a 
compilação de dados que possibilitassem expor com propriedade as especificidades da exploração do seu 
couto por parte dos monges negros de Travanca, caberá ainda aqui abordar o papel imprescindível que a 
gestão do trabalho na cerca desempenhava na vida desta comunidade.

A paisagem monástica divide-se, na tradição clássica da exploração das villae romanas, numa área Ager 
(terrenos planos ou aplanados, dedicados ao cultivo diversificado em campos e veigas) e de Saltus (zona de 
bosques e matos, geralmente situada no Monte, a cotas mais elevadas), polarizada pelo conjunto edificado 
da casa conventual com a sua igreja. Esta separação ecofisionómica pode ainda ser observada na Travanca 
atual, sendo possível definir esta diferença, quer ao nível do perímetro murado da cerca, quer ao nível da 
envolvente imediata, que teria constituído o primitivo couto medieval, nela incluindo ainda os elementos 

11 CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra – Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no anno de 1726. Volume 
II. Ponte de Lima: Edições Carvalhos de Basto, Lda, 1992, p.288.
12 FERRO, Adérito Gomes Ferreira Paulo – Idem, p.192.
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arquitetónicos de introdução obrigatória a partir dos programas modernos de organização da paisagem 
monástica (o terreiro aberto à adega, oficina e estrebaria, o cruzeiro, os próprios muros). Deverá sublinhar-se 
a presença atual, no terreiro de Travanca, do conjunto formado pelo que terá sido a primitiva casa do concelho 
e pelo fontanário ameado, que, reforçados pela axialidade do cruzeiro, no topo, constituem um primeiro nível 
de penetração profana no espaço monástico do conventual.

É importante salientar que, apesar dos danos provocados pelo cultivo extensivo de vinho e pelo licenciamento 
de alguns lotes de construção urbana na área da cerca de Travanca, o perímetro murado e – aparentemente 
– o essencial do que terão sido as infraestruturas produtivas aí instaladas (arquiteturas de abastecimento, 
condução e armazenamento de água, moinhos, lagares, lagar, eira, celeiros, oficinas, ...) parece ter chegado 
quase incólume até à atualidade, conforme se pode observar da análise da cartografia dos equipamentos e 
limites insertos no presente documento. Por outro lado, um levantamento rápido da microtoponímia situada 
na envolvente imediata da cerca de Travanca, remete para a diferença entre uma cerca de dentro e uma 
cerca de fora, designações recolhidas no estudo arquivística da cerca do mosteiro de Pombeiro, um caso 
em tudo semelhante à casa de Travanca13, observando-se o predomínio absoluto de termos associados à 
designação das diferentes componentes ecofisionónicas que diferenciam o ager do saltus (como Rua dos 
Castanheirinhos, Rua dos Tojais, Rua dos Pinheirais, Rua das Searas, Rua de Silvões, Rua de Quintãs,Rua 
de Moreira,Rua de Nogueiras,...) ou associados aos equipamentos de exploração económica do território 
monástico (Rua da Fábrica, Rua da Fonte, Rua dos Moinhos, Rua de Sequeiros, Rua da Carreira, ...) ou 
aos esquemas de circulação no interior desta paisagem monástica (Rua da Portinha, Rua da Portelinha, 
Rua da Cerca, Rua do Mosteiro,Rua da Estrada, Rua da Pousada, Via de Santiago...). Um estudo mais 
aprofundado desta toponímia, das edificações ou vestígios a elas associados e o seu cruzamento com os 
fundos documentais permitirão seguramente uma leitura completa da organização beneditina deste território, 
não esquecendo que a gestão do termo era feita pelos monges de Travanca de forma direta (quintas agrícolas, 
pesqueiras, moinhos, lagares e outras infraestruturas, que exploravam diretamente) ou indireta (propriedades 
ou equipamentos de maior ou menor dimensão que arrendavam a terceiros).

No geral, parece ser possível afirmar, como Luís Fontes a propósito do conjunto de Tibães, que as 
características essenciais da paisagem que o mosteiro de Travanca polariza atualmente, se formaram e 
estruturaram ao longo dos últimos trezentos anos, por influência dos abades que presidiram aos destinos 
deste território, tendo presente a vizinhança imediata, neste território, de outras comunidades monásticas, 
muitas delas orientadas pelos princípios beneditinos de intervenção na paisagem desde tempos remotos.

Porém, com a extinção das ordens religiosas masculinas, em 1834, o espaço monástico de Travanca ficou 
entregue ao abandono e ao vandalismo – a igreja continuou aberta ao culto como sede da paróquia de 
Travanca -, e apenas em meados do século XX foram realizadas intervenções com o intuito de aí albergar 
um asilo e hospital psiquiátrico. Tais intervenções, com forte impacto ao nível do espaço interior, causaram 
danos irreparáveis e certamente foram responsáveis pelo desaparecimento de um conjunto de elementos 
arquitetónicos e decorativos significativos, dos quais a fonte do claustro é exemplo. 
Entre o ano de 1930 e 1939, a igreja, a torre e a sua envolvente foram alvo de obras de conservação e 
restauro por parte da Direcção Geral do Edifícios e Monumentos Nacionais.

13ROSAS, Lúcia (coord.) – Rota do Românico do Vale do Sousa. Valsousa, 2008
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Legendagem das construções existentes na cerca do Mosteiro, relacionados com as atividades que nele se inseriam, e da Junta de Freguesia.
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1.2.CRONOLOGIA

Século XI

1008: D.Munio Viegas, o Gasco doa as terras de Travanca a seu 

filho D.Garcia Moniz para que este aí edificasse mosteiro para 

seu padroado.

Século XII

É concedida a Carta de Couto ao Mosteiro de Travanca pelo 

Conde D.Henrique e D.Teresa.

1169: Data do primeiro documento onde é referido o Mosteiro de 

Travanca.

2ª metade XII: Edificação da igreja primitiva.

Século XIII

1220: O Couto e o Mosteiro de Travanca são referidos nas 

Inquirições Gerais de D.Afonso II.

Meados XIII: Edificação da igreja românica.

1258: O Couto e o Mosteiro de Travanca são referidos nas 

Inquirições Gerais de D.Afonso III.

Século XIV

1320: O Mosteiro de Travanca é taxado em 1800 libras no 

Catálogo das igrejas, mosteiros e comendas do Reino. 

Edificação da torre.

Século XV

1425: Em 24 de Agosto de 1425, o Abade D. Frei Afonso Pais 

deslocou-se a Braga com o fim de nomear o Arcebispo D. 

Fernando da Guerra seu procurador no governo integral do 

Mosteiro de Travanca, alegando que era muito velho.
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Século XVI

1566- 1567: É  instituída a Congregação dos Monges Negros de 

São Bento dos Reinos de Portugal.

1528: Segundo Acta da visitação do licenciado Baltasar Álvares, 

desembargador do arcebispo D. Diogo de Sousa e seu visitador 

na comarca de entre Douro e Lima, a 14 mosteiros conventuais 

da dita comarca, da qual foi escrivão Diogo Martins, foi ordenado 

ao Abade Comendatário que corrigisse o Capítulo, com assentos 

de madeira ao redor e com um altar com crucifixo pintado na 

parede.

1568: Segundo a Informação que o Card. Dom Henrique 

mandou fazer dos Mosteiros de S.Bento e de Santo Agostinho, 

no Arcebispado de Braga, ocomplexo monástico de Travanca 

encontrava-se velho e antigo.
1569: O Mosteiro de Travanca integra a Congregação dos Monges 

Negros de São Bento dos Reinos de Portugal.

1572: O último abade comendatário renuncia a favor da 

Congregação dos Monges Negros de São Bento dos Reinos de 

Portugal.

1572-1575: Governo do primeiro Abade trienal, Frei António.

Século XVII

1ª metade XVII: Demolição da galilé da igreja.

1677-1680: Governo do Abade Frei Tomé da Esperança. 1678: Em 17 de Maio desse mesmo ano é lançada a primeira 

pedra para a reedificação do Mosteiro de Travanca, sob o traço 

de Frei João Turriano.

Edificação da nova capela-mor.

Século XVIII

1722-1725: Governo do Abade Frei Bento do Espírito Santo. 1722-1725: Edificação do terreiro, do cruzeiro e da casa da 

câmara.

Século XIX

1834: Extinção das Ordens religiosas masculinas em Portugal. A igreja como sede da paróquia de Travanca permanece aberta 

ao culto. 

O espaço monástico fica devoluto.
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Século XX

1916: O Mosteiro de Travanca – Igreja, Torre e espaços 

monásticos - é classificado como Monumento Nacional. [Decreto 

nº 2:199, DG 16 de 27 de Janeiro de 1916]
1927-1929: Obras de conservação e restauro da Igreja levadas a 

cabo pela 3ª repartição da Direcção Geral de Belas Arte.

1929-1939: Obras de conservação e restauro da igreja levadas a 

cabo pela DGEMN Porto.

1930-1936: Obras de conservação e restauro da torre levadas a 

cabo pela DGEMN Porto.
Meados XX: Instalação nas dependências monásticas de um 

hospital-asilo psiquiátrico.

Meados XX: Intervenções nas dependências monásticas.

1952: Reparação dos tectos do átrio da sacristia; execução 

da porta da sacristia, dos caixilhos da capela-mor; limpeza e 

reparação dos telhados; pintura das portas da nave e da torre; 

reparação de madeiras no campanário; demolição do anexo da 

sacristia.

Obras gerais de conservação do mosteiro.

1955: Picagem do tecto da capela-mor; reconstrução dos telhados 

da igreja; colocação de portas.

1958-1959: Reparação da armação e telhados da igreja.

1963: Reparação dos telhados da igreja.

1965: Obras de conservação da igreja e instalação eléctrica.

1967: Escoramento e reparação parcial da armação dos telhados 

das naves, em estado de ruína.

1968: Reconstrução parcial do telhado da nave lateral poente.

1969: Conclusão dos telhados.

1971: Revisão dos telhados.

1972: Reconstrução do telhado da capela-mor.

1973: Reconstrução das coberturas dos absidíolos.

1974: Limpeza e reparação dos telhados.

1983: Reparação dos telhados.

1984: Conservação de pedra nalgumas áreas da igreja.

1985-1988: Continuação da reparação dos telhados.

1988: Obras na sacristia.

1994: Beneficiação geral dos rebocos interiores e exteriores da 

capela-mor e remodelação da instalação eléctrica da igreja.

Século XXI

Início XXI: Encerramento do hospital-asilo psiquiátrico.

2001: Obras de conservação da torre, levadas a cabo pela 

DGEMN- Porto.
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1.3. EVOLUÇÃO DO IMÓVEL

A partir da análise de fontes escritas impressas ou publicadas, do século XVI ao XVIII, e do Boletim da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais sobre a Igreja de S. Salvador de Travanca, foi possível 
estabelecer a evolução do complexo monástico de Travanca, desde o século XVI até depois das intervenções 
da DGEMN. Salvaguarda-se aqui o caráter especulativo de tal esquema evolutivo, que constitui o ponto de 
partida para investigações futuras ao nível da história e da arqueologia.
O quadro das referências ao complexo monástico de Travanca até ao século XVIII encontra-se em anexo.

SÉCULO XVI
No ano de 1568, no âmbito da reforma da Ordem de São Bento, o Cardeal Infante D. Henrique ordenou a 
realização de um inquérito em todos os mosteiros de São Bento e Santo Agostinho do Arcebispado de Braga, 
onde encontramos informações acerca do Mosteiro de Travanca.
Sobre a sua igreja é nos dito que é de três naves, com uma abside e dois absidíolos abobadados, o corpo 
lajeado e com cobertura de duas águas, o que nos leva a concluir que o templo que hoje podemos observar 
– com algumas alterações de épocas posteriores - é aquele descrito no século XVI. Porém, relativamente à 
planimetria da abside e dos absidíolos não existe nenhuma referência. No entanto, como os dois absidíolos 
apresentam planta semi-circular, depreendemos que a abside, antes da intervenção da época moderna, 
deveria apresentar a mesma configuração. Sobre a igreja, continuam referindo que diante desta, à época, 
encontrava-se uma galilé de três naves que também era utilizada como portaria do mosteiro e que mais tarde, 
no ano de 1651, segundo a Benedictina Lusitanade Frei Leão de São Tomás, já não existia. Ainda em 1568 é 
também referida a existência da torre, com funções de torre sineira e pela qual se tinha serventia para o coro 
alto da igreja, o qual também comunicava com o corpo principal do mosteiro ordenado a partir de um claustro 
de bom tamanho.
Nas mesmas informações é-nos dada a indicação da existência de uma casa torre com funções de hospedaria 
e de adega, de outra casa grande também com funções de adega, e de diversas pequenas casas com funções 
agrícolas distribuídas pela cerca monástica, as quais neste momento não nos é possível identificar.

SÉCULO XVIII
As Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho, de 1726, revelam-nos que a 17 de Maio de 
1678 foi lançada a primeira pedra da reforma da época moderna sobre a traça de Frei João Turriano. Através 
da descrição de Francisco Craesbeeck,conhecemos o espaço monástico setecentista, que em grande parte 
coincide com espaço que hoje podemos observar. 
Verificamos que a ligação entre a torre e o coro alto permanecia e, através de gravura da torre, que esta 
apresentava a configuração que subsistiu até às intervenções da DGEMN, no início do século XX. 
Sabemos também que o terreiro, o cruzeiro e a casa da câmara são obras já posteriores à fábrica de Frei João 
Turriano e que datam do governo do Abade Frei Bento do Espírito Santo, entre 1722 e 1725.
Através das descrições de Craesbeeck é-nos também possível identificar elementos que hoje já lá não se 
encontram, tais como o chafariz do claustro e uma fonte dedicada a São João Baptista, que se encontraria na 
parede nascente do que denominavam de ‘Grande Salão’.
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SÉCULO XX
Enquadradas nas campanhas de restauro dos monumentos nacionais conduzidas pela DGEMN, no início do 
século XX, a Igreja de S. Salvador de Travanca e a torre foram alvo de intervenções entre os anos de 1927 
e 1939. De tais intervenções resultou a remoção do coro alto da igreja e do respetivo passadiço que o unia 
à torre, a reconstrução do coroamento da torre destruindo a sua função de torre sineira, a construção de um 
campanário onde colocaram os sinos retirados da torre, e o corte do cemitério e mudança para novo local das 
campas e capelas situadas junto à igreja.
Nas plantas do Boletim da DGEMN é possível identificar o atual Centro Paroquial e a adega existente no 
limite SW do terreiro. No entanto, para já não é possível data-los. Nas descrições dos séculos anteriores são 
identificados diversos espaços de armazém e de apoio à atividade agrícola, contudo, as suas descrições não 
são suficientemente precisas para os associar a estes imóveis. 
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V. Séc XX - piso 1

IV. Séc XVIII - piso 1
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2. O MOSTEIRO DE TRAVANCA NA ROTA DO 
ROMÂNICO

2.1. OBJETIVOS E MISSÃO DA ROTA DO ROMÂNICO

 A Rota do Românico estrutura-se a partir do património arquitetónico de origem românica existente nas 
terras dos vales dos rios Sousa e Tâmega, no Norte de Portugal, nos concelhos que integram a VALSOUSA 
- Associação de Municípios do Vale do Sousa - Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, 
Paredes e Penafiel, e alargada, em 2010, aos restantes municípios da NUT III – Tâmega (Amarante, Baião, 
Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende), unindo num projeto supramunicipal um legado 
histórico e cultural comum.

“Ancorada num conjunto de monumentos de grande valor e de excecionais particularidades, esta Rota 
pretende assumir um papel de excelência no âmbito do touring cultural e paisagístico, capaz de posicionar a 
região como um destino de referência do românico”.

A Rota do Românico (RR) permite uma visita estruturada aos 21 monumentos que a compõem, e dentro de 
algum tempo, devido ao alargamento para o vale do rio Tâmega, permitirá a visita a um total de cerca de 57 
monumentos distribuídos pelos dois vales dos rios. Assim, a missão da RR é contribuir para o desenvolvimento 
sustentado dos vales do Tâmega e Sousa.
Os objetivos a que se propõe são os seguintes:

“- Promover o ordenamento do território através da valorização do património,
- Criar um novo setor produtivo capaz de gerar riqueza,
- Mudar a imagem interna e externa da região,
- Qualificar os recursos humanos da região,
- Garantir empregabilidade qualificada.”

Os estudos realizados sobre os recursos turísticos da região, determinaram que deveriam ser devidamente 
valorizados e promovidos, podendo constituir-se como elementos determinantes de atratividade turística, 
considerando a região como

“um espaço que parece ter potencialidades para se afirmar como destino complementar ou alternativo, 
designadamente através do lançamento de produtos no domínio do turismo cultural, do touríng, do turismo em 
espaço rural, do turismo de eventos (culturais e recreativos) e do turismo ativo.” 
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2.2. PROPOSTA PROGRAMÁTICA PARA O MOSTEIRO DE TRAVANCA, 

E SUA INTEGRAÇÃO NA ROTA DO ROMÂNICO

Conclui-se que a dinamização cultural, científica, educativa e turística da Rota do Românico é determinante 
para a constante atualização de informação e promoção deste património, sendo conveniente que estes 
serviços se encontrem instalados num mesmo local, em conjunto com a atual atividade da Rota do Românico, 
contribuindo para aprofundar o conhecimento existente sobre este património, através da realização de 
estudos científicos e constituição de acervos documentais sobre os imóveis da Rota. 

A instalação da Rota do Românico no Mosteiro de Travanca permitirá que esse conjunto de serviços seja 
instalado num mesmo edifício, dada a dimensão do Imóvel, podendo complementar-se com a instalação 
de serviços de alojamento para visitantes, turistas ou investigadores, com a instalação de um hotel rural no 
mesmo. 

A instalação destes serviços contribuirá para a salvaguarda, conservação e valorização geral do património 
arquitectónico do Mosteiro de Travanca, bem como da sua envolvente próxima, instalando nos restantes 
edifícios que conformam o Terreiro, os serviços paroquiais e capela mortuária.

A localização central do Mosteiro de Travanca perante o futuro percurso definido pelos cerca de 57 monumentos 
da Rota do Românico, potencia o seu caráter de polo dinamizador da Rota, que esta proposta programática 
lhe quer conferir.
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Marcação da área afeta ao Mosteiro, em poder do Estado da República Portuguesa.
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Marcação da área privada a adquirir, para uma leitura correta do Mosteiro de Travanca e suas dependências agrícolas anexas.
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Marcação da área privada e pública passível de ser adquirida, para uma leitura ampla do Mosteiro de Travanca e sua inserção no vale agrícola.
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3. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO 
PROGRAMÁTICA E METODOLÓGICA DO 
MOSTEIRO DE TRAVANCA, CONSTRUÇÕES E 
ESPAÇOS ENVOLVENTES 

O programa a implementar no Mosteiro de Travanca tem como principal alavanca a instalação da Rota do 
Românico, e respetivos serviços de apoio. Paralelamente, procura-se redefinir e valorizar as construções 
dependentes da paróquia de Travanca, assim como os espaços exteriores envolventes ao Imóvel.
A ocupação dos vários edifícios e espaços de transição entre eles, que compõem o conjunto que define o 
Mosteiro de Travanca, serão tratados e ocupados de acordo com a seguinte base programática:

TERREIRO
Valorização geral do espaço de chegada ao Mosteiro, denominado Terreiro, com os vários elementos que o 
conformam, bem como os muros delimitadores de propriedade privada, cemitério e construções existentes. 
Conservação geral do cruzeiro. Requalificação do fontanário, com restituição do tanque às suas primitivas 
funções de abstecimento e armazenamento de águas perdidas. Recuperação do pavimento e estudo de 
cotas de desenvolvimento. Recuperação da delimitação do terreiro a par do estudo de tratamento e expansão 
do cemitério, recuperação de muros de delimitação e estabelecimento do carácter e desenho dos acessos 
aos edifícios. Ponderação, após análise cuidada, de eventuais preexistências nos paramentos e estrutura do 
conjunto edificado, sobre uma eventual recuperação da Casa da Câmara no local, ainda que limitada a uma 
valorização das fachadas exteriores visíveis do terreiro e ao longo do muro da cerca.

CEMITÉRIO
O cemitério deverá ser alvo de valorização, avaliação e estudo de eventual expansão ou relocalização. 

ESPAÇOS ENVOLVENTES
Estando divididos em diversas tipologias de uso, os espaços envolventes ao mosteiro passíveis de integrar 
este estudo são elemento importante, se não na contextualização territorial, pelo menos na preparação 
e integração da leitura do monumento na sua envolvente próxima, valorizando os aspetos naturais, e 
arquitetónicos do conjunto. Considera-se importante para a compreensão e preservação desta paisagem 
monástica, que se pondere adquirir e/ou limitar ações de conservação que adulterem a imagem original das 
construções identificadas como celeiros e eira anexas a este conjunto, na perspetiva da sua utilização futura 
no âmbito do programa de utilização deste espaço para dinamização da RR, atendendo à sua proximidade 
do acesso principal e à sua integração no núcleo de espaços funcionais da cerca, estabelecendo a ligação 
visual com o núcleo edificado central do mosteiro através da requalificação dos acessos que, sob uma extensa 
latada e, passando pelo moinho e pela represa, através da veiga, ligam o Lagar e oficinas ao atual Centro 
Paroquial.
Estes espaços, encontram-se maioritariamente dentro da área da cerca, sendo agrupáveis em duas categorias 
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distintas.
Assim, por um lado temos os de caráter mais formal e ligados ao monumento como sejam o terreiro, o 
cemitério e, eventualmente, um espaço de charneira a SW - atualmente uma área vagamente ajardinada - e 
outros, integralmente contidos dentro dos limites da cerca, que se apresentam com um caráter mais rural, 
constituídos por campos de cultivo e espaços florestais.
Há ainda que nomear o claustro que, todavia, por ser um espaço estruturalmente indissociável do (conjunto 
arquitectónico) mosteiro, não se enquadra do ponto de vista tipológico dentro das categorias sucintamente 
expressas.
Nos espaços de caráter rural, preconiza-se a manutenção da estrutura de paisagem, qualificando-a e dotando-a 
de infraestruturas basilares de apoio a percursos de visita, e elementos de auxílio ao reconhecimento da 
paisagem, passando estes a constituir-se como elementos complementares da visita e exploração do mosteiro 
e cerca. Destaca-se a importância da qualificação dos percursos que atualmente estruturam a circulação no 
interior do perímetro murado da cerca, nomeadamente os que estruturam os eixos tradicionais da organização 
funcional desses espaços, caso do acesso exterior pela Portinha a Sul, descendo para o ponto mais baixo 
onde, atravessando uma linha de água, volta a subir para o núcleo edificado, tendo como pano de fundo a 
imponente fachada Sul do conjunto, ligando à represa e ao lagar, subsitindo uns vestígios de uma antiga 
escada junto a esta fachada, que auxiliaria a progressão pedestre neste ponto. Tratando-se de um percurso 
que ligava as “estruturas” agrícolas do complexo monástico, é relevante incluir esse potencial no âmbito de 
futuros percursos de visita.
Ainda que integrados nesta tipologia - e sendo previsível a existência de maior numero de visitantes, dada a 
maior proximidade com o edifício, e atividades que dele decorrem - é de prever que os espaços que estejam 
na proximidade imediata do mosteiro venham a ser objeto de maior infraestruturação. 
Por outro lado, o estudo, valorização e recuperação das estruturas ligadas à água - elemento central na 
delimitação do couto, e imprescindível auxiliar na implantação do mosteiro e exploração agrícola dos terrenos 
– é um dos objetivos centrais da intervenção nos espaços exteriores, que procurará identificar e recuperar, na 
medida do possível e desejável, a rede de exploração e abastecimento (de água) ao Mosteiro. Este estudo 
terá quase inevitavelmente repercussão no desenho do claustro.
Por outro lado, os locais de desenho mais formal, como seja o terreiro, serão recuperados mantendo o seu 
caráter “vestibular” no acesso ao edifício, sendo os outros tratados de acordo com o seu caráter e função.

OUTROS ESPAÇOS DE PROXIMIDADE COM O IMÓVEL
Nos espaços de grande proximidade ao edifício procurar-se-á ordena-los com o objectivo de servirem não só 
como espaço de integração, mas também tratá-los de maneira a que lhes seja possível albergar o conjunto 
de novas necessidades decorrentes da alteração do programa do mosteiro e dependências anexas. Desta 
forma, haverá que sistematizar a sua organização, permitindo que usos tão distintos como estacionamento ou 
passeio e visita coexistam sem que uns condicionem os outros. Há que os dotar das caraterísticas necessárias 
que lhes permitam a flexibilidade necessária para usos simultâneos ou, quando necessário, otimizar um uso 
ou função, ainda que pontualmente em detrimento de outro. Estes espaços serão também destinados a 
complementar os serviços instalados no mosteiro. 

VEIGA
Espaço central na exploração produtiva do território, a veiga (aproveitando as descrições que dela se fazem) 
irá procurar recuperar uma paisagem mais arcaica, ao nível da vegetação, e ao nível da topografia. A cerca 
será, quando possível, recuperada. Mais uma vez, os eixos de circulação, os acessos e as linhas de água, 
tanques e moinho, deverão, na medida do possível e desejável, ser integrados nesta recuperação.
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ESPAÇO FLORESTAL
O espaço florestal deverá ser dotado de um plano de gestão que a médio/longo prazo transforme o coberto 
vegetal para que este se insira nos objectivos delineados para a veiga. Dada a especificidade do espaço, 
naturalmente não se preconiza o abate imediato das árvores. Contudo entende-se como desejável que num 
prazo de 20 anos no mínimo 80% das árvores tenham sido substituídas por plantas autóctones ou já presentes 
no território nacional no sec. XVI. Este objectivo estende-se também a todo o estrato arbustivo. Esta ação 
permitirá dar a conhecer um pouco da realidade de flora nas épocas de maior actividade do mosteiro.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Estudo, valorização e recuperação na medida do possível e desejável do sistema hidráulico presente.

CASA DO PADRE
Demolição do edifício existente, dado a manifesta falta de integração no local, e construção de uma capela 
mortuária de apoio ao cemitério, possibilitando a redefinição do terreiro na zona de entrada. Deve-se igualmente 
considerar a possível expansão do cemitério para este local, dada a sobrelotação do existente.

LAGAR / ARMAZÉM
Valorização do edifício de armazenamento existente no limite SW do terreiro, tendo como objectivo o apoio ao 
espaço agrícola que o espaço envolvente ainda possui, propriedade do Mosteiro, e que faz todo o sentido que 
assim se mantenha, para além de permitir redefinir este espaço de chegada ao Mosteiro.

TORRE
Conservação geral da Torre, perspectivando o seu enquadramento em eventos culturais relacionados com a 
redefinição programática prevista para o Mosteiro.

IGREJA E ESPAÇOS ANEXOS
Conservação, salvaguarda e valorização geral da Igreja e espaços anexos, decorrente dos diagnósticos 
efectuados. Deve ser equacionado a realização de um novo volume que permita criar instalações sanitárias e 
um espaço de recepção para o pároco na fachada Nascente da Sacristia.

CENTRO PAROQUIAL
Valorização geral do Imóvel anexo ao Mosteiro para albergar os serviços da Rota do Românico (RR). Para além 
destes serviços prevê-se a instalação de outras atividades intimamente relacionadas com o funcionamento da 
RR, e que se descrevem em organigrama anexo. A instalação das dependências do Centro Paroquial poderão 
vir a ser instaladas na atual Junta de Freguesia de Travanca, a Norte do Terreiro junto à Mina de Água.

MOSTEIRO
Ao nível do piso 0 prevê-se a instalação de serviços vocacionados para dinamizar a atividade cultural, científica 
e educativa da RR, bem como equipamentos de apoio aos turistas, investigadores e visitantes da região, 
adiante descritos por Espaços de Apoio, Centro de Estudos e Centro de Interpretação do Território.
No piso 1 prevê-se dar continuidade aos serviços de dinamização da RR, e a instalação de um equipamento 
de alojamento (Hotel Rural).
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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
O desenvolvimento do projeto que aqui se esquematiza deve nortear-se no respeito e cumprimento dos 
princípios normativos enunciados pelas Cartas e Convenções Internacionais sobre Património. Como 
referência passa-se a transcrever notas retiradas das Cartas e Convenções publicadas e onde se enunciam 
recomendações com incidência ao objeto do projeto que aqui é proposto desenvolver. 

Como ponto de partida deve ser tomado em conta que deve existir uma relação íntima entre o turismo e a 
proteção do património, no sentido de se obter uma integração “dos valores culturais nos objectivos sociais 
e económicos incluídos no planeamento dos recursos dos Estados, das regiões e das comunidades locais”. 
Torna-se por isso muito relevante que “desde a idade escolar, as crianças e os jovens sejam educados para 
compreender e respeitar os monumentos e os sítios, bem como o património artístico”2, como forma de 
modificar atitudes negativas do público face ao património.
 
Constatando a importância turística e divulgação histórica da realização deste projeto global, deve-se realçar 
e ter como ponto de partida a CARTA DE ATENAS, que relata o ato de intervir no Património, documento 
produzido no âmbito do IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) realizado em Atenas, de 
2 a 9 de Agosto de 1933, marcando de forma inquestionável a influência do Movimento Moderno no acto de 
intervir sobre o Património. Como referência dos conceitos vertidos neste Documento, passa-se a transcrever 
do texto a definição dos valores arquitetónicos a salvaguardar. 

Assim, é entendido que, “65. Os valores arquitectónicos devem ser salvaguardados (..)”, porque “são 
testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, em primeiro lugar, pelo seu valor histórico ou 
sentimental, e depois porque algumas têm uma qualidade plástica na qual encarnou o mais alto grau de 
intensidade do génio humano. Fazem parte do património humano e aqueles que as possuem ou que estão 
encarregados da sua protecção têm a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para transmitir, intacta, esta nobre herança às gerações futuras.”

“66. Serão salvaguardados se forem a expressão de uma cultura anterior e se corresponderem a um interesse 
geral.
A morte, que não poupa nenhum ser vivo, chega também às obras dos homens. É preciso, relativamente aos 
testemunhos do passado, saber reconhecer e discriminar os que estão ainda bem vivos. Tudo o que é passado 
não tem, por definição, direito à perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado.”

“70. O emprego de estilos do passado, sob pretexto estético, nas construções novas (...), tem consequências 
nefastas. A manutenção de tais práticas ou a introdução destas iniciativas não será tolerada de forma 
alguma.
Tais métodos são contrários à grande lição da História. Nuca se verificou um retrocesso, nunca o Homem 
repetiu os seus passos.
As obras-primas do passado demonstram que cada geração teve a sua maneira de pensar, as suas conceções, 
a sua estética, fazendo apelo, para servir de trampolim, à sua imaginação e à totalidade dos recursos técnicos 
da sua época. Copiar servilmente o passado é condenar-se à mentira, é erigir o «falso» como princípio (...).
Misturando o «falso» e o «verdadeiro», longe de atingir uma impressão de conjunto e de dar o sentimento 
de pureza de estilo, tem por resultado uma reconstituição fictícia capaz de lançar o descrédito sobre os 
testemunhos autênticos que mais se desejava preservar.”

2 CARTA SOBRE O TURSIMO CULTURAL, ICOMOS, Bruxelas, 8 e 9 de Novembro de 1976
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Trinta e um anos depois, a comunidade científica demonstra o continuado interesse no encontro de consensos 
sobre os princípios da salvaguarda do património, baseados na experiência acumulada. Surge a CARTA DE 
VENEZA, resultado do II Congresso de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado naquela 
cidade, em Maio de 1964. No seu primeiro artigo é consagrado um novo conceito de Bem Patrimonial, passando 
a integrar “a criação arquitetónica isolada, bem como o sítio, rural ou urbano, que constitua testemunho de uma 
civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta noção aplica-se, 
não só às grandes criações mas também às obras modestas do passado que adquiriram, com a passagem do 
tempo, um significado cultural.” O estabelecimento destes princípios são ainda hoje assumidos, verificando-
se a atualidade do texto, apesar das recentes conceções dinâmicas e novas abordagens sobre os Bens 
Patrimoniais colocarem problemas cada vez mais complexos e variados, à semelhança do que se pretende 
conceber para o presente projeto, exigindo-se uma contínua procura da justa medida nas intervenções através 
da sensibilidade e perceção crítica das matérias e noções vertidas nas cartas sobre o património.
Justifica-se por isso, a leitura de alguns dos princípios presentes na CARTA DE VENEZA, como princípios 
norteadores da intervenção que se pretende realizar:

“Art.1 | A noção de monumento histórico engloba a criação arquitectónica isolada, bem como o sítio, rural 
ou urbano, que constitua testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 
acontecimento histórico. Esta noção aplica-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas 
do passado que adquiriram, com a passagem do tempo, um significado cultural.

Art.2 | A conservação e o restauro dos monumentos exigem a colaboração de todas as ciências e de todas as 
técnicas que possam contribuir para o estudo e para a salvaguarda do património monumental. 

Art.3 | A conservação e o restauro dos monumentos visam salvaguardar, quer a obra de arte, quer o testemunho 
histórico.

CONSERVAÇÃO
Art.4 | A conservação dos monumentos impõe, em primeiro lugar, uma manutenção permanente dos 
mesmos.

Art.5 | A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua afetação a uma função útil à sociedade. 
tal afetação é desejável mas não pode, nem deve, alterar a disposição e decoração dos edifícios. É dentro 
destes limites que se devem conceber, e que se podem autorizar, as adaptações exigidas pela evolução dos 
usos e costumes.
Art.6 | A conservação de um monumento implica a conservação de uma zona envolvente à sua escala. 
Quando ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, não devendo ser permitidas 
construções novas, demolições ou quaisquer arranjos suscetíveis de alterar as relações de volume e cor.
(…)
Art.8 | Os elementos de escultura, pintura ou decoração que fazem parte integrante de um monumento não se 
podem separar dele, a não ser que esta seja a única forma de assegurar a sua conservação.

RESTAURO
Art.9 | O restauro é uma operação altamente especializada que deve ter um caráter excecional. Destina-se a 
preservar e a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelos materiais 
originais e por documentos autênticos. Não devem ser empreendidos restauros quando se está em presença 
de hipóteses visando reconstituições conjecturais. Nestes casos, qualquer acrescento ou complemento, que 
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se reconheça indispensável, por razões estéticas ou técnicas, deverá harmonizar-se arquitetonicamente com 
o existente e deixar clara a sua contemporaneidade. O restauro deverá ser sempre precedido e acompanhado 
de um estudo arqueológico e histórico do monumento.

Art.10 | Nos casos em que as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação de um monumento 
pode ser assegurada através do recurso a outras técnicas modernas de conservação e de construção, desde 
que a sua eficácia tenha sido comprovada por dados científicos e garantida pela experiência.

Art.11 | A unidade de estilo não deve constituir um objetivo a alcançar no decurso de um restauro. Pelo 
contrário, devem ser respeitados os contributos válidos das diferentes épocas de construção. Quando um 
edifício contiver estilos diferentes, em resultado de diversas campanhas de obras ao longo do tempo, não se 
justifica a remoção de partes do edifício, a não ser excecionalmente, quando os elementos a remover tenham 
pouco interesse e quando aquilo que se pretenda pôr a descoberto possua um relevante valor histórico, 
arqueológico ou estético, e o seu estado de conservação seja suficientemente aceitável para justificar a ação. 
A apreciação sobre o valor histórico, arqueológico ou estético dos referidos elementos e a decisão sobre 
eventuais remoções a efectuar não podem depender unicamente da opinião do responsável pelo restauro.
 
Art.12 | Os elementos destinados a substituir as partes inexistentes de uma edificação devem integrar-se 
harmoniosamente no conjunto, distinguindo-se sempre das partes originais, afim de que o restauro não falseie 
o significado artístico ou histórico do monumento.

Art.13 | Os novos acrescentos apenas podem ser tolerados se respeitarem todas as partes interessantes 
do edifício, bem como a sua localização tradicional, o equilíbrio da sua composição e as suas tradicionais 
relações com o meio envolvente.

(…)
ESCAVAÇÕES
Art.15 | (…)
Deve ser assegurada a valorização e apresentação das ruínas e tomadas as medidas necessárias tendo 
em vista a conservação e a proteção permanente dos elementos arquitetónicos e outros objectos postos a 
descoberto. Para além disso, devem tomar-se todas as medidas no sentido de facilitar a compreensão do 
monumento sem nuca desvirtuar o seu significado.
No entanto, todos os trabalhos de reconstrução deverão, à partida, ser excluídos. Apenas a anastilose, isto é 
a remontagem das partes existentes, mas desmembradas, poderá ser encarada. Os materiais de reintegração 
deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso deverá restringir-se ao mínimo necessário para assegurar a 
conservação do monumento e restabelecer a continuidade das suas formas. 

DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Art.16 | Todos os trabalhos de conservação, de restauro e as escavações deverão ser sempre acompanhados 
pela compilação de documentação precisa, sob a forma de relatórios analíticos ou críticos, ilustrados com 
desenhos e fotografias. Todas as fases dos trabalhos de desobstrução, de consolidação, de recomposição e 
de reintegração, assim como os elementos técnicos e formais identificados no decurso dos trabalhos deverão 
ser anotados. Esta documentação deverá ser guardada nos arquivos de um organismo público e colocada à 
disposição dos investigadores, recomendando-se a sua publicação.”

A convicção de que “o património arqueológico é um elemento essencial para o conhecimento da história 



29

da cultura dos povos”, e reconhecendo-se os perigos potenciais que ameaçam a preservação dos vestígios 
arqueológicos, importa referir os dois textos de referência sobre o património arqueológico.
A Carta internacional para a gestão do património arqueológico, aprovada pelo ICOMOS em 1990, assume-se 
como “documento normativo e como fonte de inspiração no domínio das políticas e das práticas governamentais, 
científicas e profissionais.”
“A Convenção europeia para a protecção do património arqueológico, adoptada pelo Conselho da Europa em 
1992, estabelece princípios básicos de preservação dos vestígios arqueológicos, salientando-se os seguintes 
pontos:
Art.1 | 1. A presente Convenção tem por objectivo a protecção do património arqueológico enquanto fonte da 
memória colectiva europeia e instrumento de estudo histórico e científico.
2.Para este fim, são considerados elementos do património arqueológico todos os vestígios, bens e outros 
indícios da existência do homem no passado:
i. cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua relação com o meio 
ambiente;
ii. Cuja principal fonte de informação é constituída por escavações ou descobertas e ainda outros métodos de 
pesquisa relacionados com o homem e o ambiente que o rodeia (...).
3. O património arqueológico integra estruturas, construções, conjuntos arquitectónicos, sítios valorizados, 
bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam localizados no 
solo ou em meio submerso.”
O turismo é uma actividade crescente, e que naturalmente estará associado ao Mosteiro de Travanca, 
especialmente o turismo de motivação cultural, porque trará vantagens diversas à preservação daquele 
património. A Carta internacional sobre o turismo cultural, aprovada em 1999, isso o confirma, mas salienta que 
esta cooperação entre o turismo e a cultura deve acima de tudo, “beneficiar as comunidades de acolhimento, 
contribuindo, nomeadamente, para aumentar os níveis de desenvolvimento sócio-económico e contribuir para 
erradicar a pobreza.”
Importa por isso ler algumas das considerações proferidas nessa carta.
“O Espírito da Carta
Em sentido lato, o património natural e cultural pertence a toda a humanidade. cada um de nós possui direitos 
e deveres relativamente à compreensão, apreciação e conservação destes valores universais.
(...) Recorda e expressa a longa caminhada do desenvolvimento histórico que constitui a essência das diversas 
identidades nacionais, regionais, autóctones e locais, e faz parte integrante da vida moderna. Constitui uma 
referência Dinâmica e um instrumento positivo do desenvolvimento e da cooperação. O património específico 
e a memória colectiva de cada comunidade e de cada local, são insubstituíveis e representam uma base 
essencial para um desenvolvimento, simultaneamente respeitador do passado e virado ao futuro.
Nesta época de globalização crescente, a protecção, a conservação, a interpretação e a divulgação do 
património e da diversidade cultural de cada lugar ou de cada região, constituem um importante desafio para 
todos os povos e para todas as nações. Contudo, a gestão deste património, no quadro das recomendações 
internacionais, reconhecidas e mais adequadas aos fins em vista, constituem responsabilidade das 
comunidades de acolhimento suas detentoras.
O objectivo fundamental da gestão do património consiste em dar a conhecer, às comunidades de acolhimento 
e aos visitantes, o seu significado e a justificar a necessidade da sua preservação. Uma gestão objectiva e 
equilibrada que proporcione o acesso intelectual e emocional ao património, bem como ao desenvolvimento 
cultural, constitui ao mesmo tempo um direito e um privilégio.
Esta gestão deve ser indutora do respeito pelos valores patrimoniais, pelos interesses e direitos actuais 
das comunidades de acolhimento e pelos proprietários dos conjuntos históricos. Deve, ainda, respeitar as 
populações locais que perpetuam esses valores, bem como as paisagens e culturas que os contextualizam.”
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QUADRO DE ÁREAS

Apresentam-se de seguida as áreas brutas dos locais a intervir, que servirão de base para o cálculo da 
estimativa do valor de obra, e as áreas úteis disponíveis para ocupação no Mosteiro.

Áreas Brutas

Igreja     496 m2

Torre     55 m2

Mosteiro     3040 m2
 Claustro  350 m2

Centro Paroquial (escola)  700 m2

Lagar/ Armazém contíguo  273 m2

Casa do Padre    142 m2

Terreiro   3914 m2

Cerca (espaço envolvente disponível) 34 677 m2

Áreas Úteis

Mosteiro piso 0 Sacristia  127 m2
   Dependências Adm. 93 m2
   Entrada  85 m2
   Recreio Coberto 123 m2
   Refeitório  242 m2
   Cozinha  140 m2
   Refeitório Menor 64 m2

   Total  874 m2
  
 piso 1 Capítulo/ Biblioteca 168 m2
   Rouparia  61 m2
  Dormitório Poente 141 m2 Celas 6,93m x 3,75m = 26 m2 (5)
  Dormitório Sul 323 m2 Celas 5,85m x 5,25m = 30,7m2 (8)
  Dormitório Nascente 140 m2 Celas 5,35m x 4,73m = 25,3m2 (4) 

Total     1403 m2
piso -1     332 m2
Total     2609 m2
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Legendagem dos vários espaços e construções que compõem o Mosteiro de Travanca e sua envolvente próxima, assinalando-se as respectivas áreas dos 
locais relevantes.
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Proposta de intervenção na área afeta ao Mosteiro e sua envolvente.
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4. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO 
PROGRAMÁTICA DO MOSTEIRO DE 
TRAVANCA 

O estudo e aprofundamento do conhecimento científico sobre o românico da região implica a necessidade 
de criação de serviços e espaços de apoio que de forma contínua, sistematizada e segundo pressupostos 
científicos, produzam conhecimento sobre o românico em Portugal, extremamente significativo para uma 
contínua valorização, autonomia e atualização da RR através da produção de conhecimento, tornando-a uma 
instituição “viva”.

Paralelamente, a criação de alojamento neste mesmo local permitirá a permanência de futuros investigadores 
e turistas que visitam este património e a região onde se implantam, próximo da produção de conhecimento e 
de informação sobre os mesmos, dada a localização central que o Mosteiro aufere em relação à totalidade dos 
monumentos que atualmente constituem a RR. Assim, consideramos que os serviços de apoio à RR devem 
ter como elementos norteadores os seguintes aspectos: 

SEDE DA ROTA DO ROMÂNICO
A sede da RR será composta pelos atuais elementos que compõem a sua equipa de trabalho, e pelos espaços 
exigíveis para o funcionamento regular de um serviço desta natureza, embora autónoma em relação às 
Associações de Municípios que lhe deram origem.

CENTRO DE ESTUDOS
O centro de estudos da Rota do Românico deverá ter como missão ser um local de referência na pesquisa de 
informação e documentação sobre o românico da região e do país. A promoção do debate e a realização de 
investigação sobre a temática do românico em Portugal, mobilizará potencial técnico e científico, valorizando 
o capital humano, contribuindo para tornar mais competitivo o território abrangido pela Rota do Românico.
Deve-lhe competir desenvolver ações de recolha, aquisição e depósito de materiais de valor patrimonial, 
histórico, artístico ou documental relativos à arquitetura românica portuguesa, bem como registar, preservar, 
investigar e difundir a documentação de valor patrimonial histórico ou artístico produzidos sobre o românico 
português. 

Deve ainda promover ações de extensão cultural, dinamizar parcerias promovendo o funcionamento em 
“rede” de instituições congéneres, bem como assegurar o apoio documental e informativo aos projetos e 
atividades promovidas pela RR. Com isto serão dinamizadas iniciativas de cooperação territorial que permitirão 
estreitar laços entre pessoas no contexto nacional e europeu, investigadores e instituições, contribuindo 
para o conhecimento, valorização e reconhecimento do românico português no seio da Europa. Ciclos de 
conferências, cursos estivais e eventuais pós-graduações com formatos e conceitos precisos, revelando o 
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seu caráter inovador, atrairão o interesse de participantes, e a consequente realização de pontos de encontro 
temporários, que assim contribuirão para um melhor conhecimento e aprofundamento desta temática, coeva 
do nascimento de Portugal, e extremamente relevante no contexto artístico português, bem como para o maior 
reconhecimento da função cultural da RR.

O centro de estudos e documentação deverá também assegurar o apoio documental e informativo aos 
projetos e atividades promovidas pela RR, tal como manter atualizadas e disponíveis as informações sobre o 
seu património móvel e imóvel, e assegurar o acesso a recursos eletrónicos de qualidade, bem como apoiar 
documentalmente a educação não formal e a investigação no âmbito da atuação do Centro de Estudos.
A reunião desta documentação neste centro constitui-se como coleção/arquivo/promoção de estudos/
desenhos/processos autorais, importante para o estudo da Arquitetura Românica Portuguesa, com especial 
incidência no período da Época Medieval, mas podendo ser alargada a períodos relevantes na transformação 
dos mesmos Imóveis ou até a áreas de temas afins do próprio processo de transformação (iconografia, história 
da igreja e da liturgia, evolução da paisagem, cultura do território, cultura material, projetos de extensão 
educativa e dinamização cultural equiparados à RR, etc.). 

Nesta perspectiva os documentos a processar situam este serviço entre uma biblioteca e um arquivo, dado 
que se vai tratar de reunir documentação diversa, material hemerográfico, bibliográfico, banco de dados e 
eventualmente objetos tridimensionais. Deve ser um trabalho com acervos permanentes, e cuja ampliação 
deve ser norteada por uma política de aquisição que corrobore metas, que constatem o seu crescimento como 
um fato inexorável, prevendo a expansão das atividades da RR num futuro próximo. A definição da adoção de 
uma política de aquisição e produção é extremamente importante para a validade do Centro, embora escassa 
e difusa, mas com uma especificidade temática clara e inequívoca, sendo de extrema importância a criação 
de uma biblioteca sobre estes assuntos associada a este centro.

As competências principais ligadas à conservação e abrigo permanente, difusão, acessibilidade, integração 
e disponibilização de documentos, são a razão de ser deste tipo de serviço, sendo pioneiro no contexto 
nacional na sua especificidade temática, embora desde já compartilhe semelhanças em termos de tratamento 
documental com coleções abrigadas por instituições tais como os Arquivos Nacionais e as Faculdades de Letras 
e Arquitetura, mas único num sentido transversal do tema, abrangendo diversas áreas do conhecimento.
 
A recolha do maior número de documentos será o garante de produção de novo conhecimento sobre esta 
arquitetura, época e região em que se realizou, sendo a acessibilidade a esses documentos de fundamental 
importância, podendo resultar, a médio prazo, no estabelecimento de funções permanentes, como por 
exemplo, aquelas ligadas à conservação e reprografia de documentos, ou seja, acessibilidade aos originais e 
suas cópias, seja em meio analógico ou digital, tendo como objectivo central a promoção de uma discussão e 
divulgação efetiva sobre a Arte Românica em Portugal. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO  DO TERRITÓRIO
A definição de um centro de interpretação em complementaridade com o centro de estudos num mesmo 
espaço, permite a definição de focos de interesse na investigação temática de assuntos relacionados com o 
românico da região. Encontra-se atualmente em estudo a temática para o centro de informação de Abragão da 
RR, que potencialmente estudará a viagem das formas e os métodos construtivos existentes na região, devido 
à descoberta de vários elementos de cantaria constituintes da nave medieval da igreja numa construção 
anexa ao adro. 
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No Mosteiro de Travanca, e dada a sua localização central relativamente à nova configuração geográfica da 
Rota, é pertinente a instalação de um centro de interpretação dedicado à temática do território. O território do 
vale do Sousa e Tâmega é o principal elemento unificador dos monumentos que constituem a RR. Estudar a 
sua geografia, a evolução histórica do seu ordenamento, a diversidade de implantações dos seus locais de 
culto e de poder, interpretando semelhanças, contradições, diferenças e permanências até aos nossos dias, 
são elementos essenciais quer para dar a conhecer o românico do vale do Sousa e Tâmega como para, no 
presente e no futuro, perceber e intervir neste território.

ESPAÇOS DE APOIO ( SALA CONFERÊNCIAS/ EXPOSIÇÕES)
O funcionamento dos centros referidos acima implica a existência de uma sala multiusos, que permita a 
realização de conferências, palestras ou exposições no mesmo espaço dos centros, sendo-lhe complementar. 
No entanto, e dado o cariz do edifício em que se está a intervir, deve ser dada alguma atenção à sua flexibilidade 
de ocupação, podendo simplesmente ser um espaço de fruição do imóvel a que se encontra associado.

HOTEL RURAL
A escolha do espaço de alojamento, de acordo com o imóvel em que se está a intervir e a legislação 
portuguesa em vigor, recai num hotel rural, que vai de encontro à tipologia original do imóvel e promove 
uma maior flexibilidade na sua ocupação/utilização, das possibilidades enquadráveis na legislação. Assim, 
aponta-se para a realização de um número máximo de 17-20 quartos, salas de estar, cozinha e espaços de 
arrumos e tratamento de roupas, bem como sala de pequenos-almoços e de refeições. A legislação neste 
tipo de alojamento apenas obriga ao serviço de pequeno-almoço, embora seja de incluir um bar de apoio 
aos restantes serviços que se prevê instalar no Mosteiro, e criar condições para a confecção e tratamento de 
comida para refeições, que poderá eventualmente ser servida em serviço de catering. Apresenta-se em anexo 
a legislação dos empreendimentos turísticos em espaço rural, onde se inclui o hotel rural, e outros, como o 
alojamento local, com vocação distinta. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO
Nesta sala encostada à parede Sul da nave da igreja, poderá vir a ser instalado um pequeno núcleo museológico 
que permita interpretar a evolução do Mosteiro de Travanca e suas dependências anexas, contribuindo para 
a sua valorização e salvaguarda. O registo das obras previstas bem como os achados arqueológicos que 
ocorrerão no decurso das mesmas, poderão vir a ser expostos, enriquecendo o conhecimento do Imóvel, 
de relevante importância para comparação e caraterização do funcionamento de uma estrutura monástica 
medieval.
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Organigrama funcional da proposta de intervenção no Mosteiro de Travanca.
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5.2. PESQUISA DOCUMENTAL

Para a informação do projeto de intervenção, após um primeiro levantamento bibliográfico, com o objetivo de 
recolher novos dados que contribuam para a identificação dos diferentes momentos de construção e ocupação 
do espaço monástico de Travanca, em fase de projeto torna-se necessária a pesquisa documental nos fundos 
dos arquivos nacionais e distritais, tais como:

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO 
Fundo ‘Mosteiro do Salvador de Travanca’
Código de referência: PT/TT/MSTR

ARQUIVO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRACÇÃO PÚBLICA

ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGA

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO
Fundo ‘Convento de São Salvador de Travanca – Amarante’, 1529-1825
Código de referência: PT/ADPRT/MON/CVSSTAMT 
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6. ESTUDO ARQUEOLÓGICO PARA 
INFORMAÇÃO DE PROJECTO DE 
INTERVENÇÃO

O recurso às ténicas específicas da Arqueologia num projeto de requalificação arquitectónica justifica-se 
por razões diferentes mas que se complementam entre si no que diz respeito ao conhecimento do conjunto 
edificado em presença:
- reconhecimento e identificação de preexistências que contribuam para o definição dos diferentes momentos 
de construção/ocupação  e das funcionalidades associadas aos diversos espaços;
- conhecimento do(s) quotidiano(s) da(s) comunidade(s) que habitaram esses espaços;
- utilização do conhecimento anteriormente referido como base para informar as tomadas de decisão no 
desenvolvimento do projeto de arquitetura;
- minimização de impactes decorrentes da implementação do projeto de arquitetura.

Assim, identificadas as questões que se colocam ao conhecimento diacrónico do conjunto edificado, da sua 
cerca e do território em que se insere, há que definir a estratégia para abordar o monumento, nela definindo 
os aspectos concretos que a arqueologia pode ajudar a esclarecer. 

6.1. Estudo da Envolvente
Partindo da observação no terreno, apoiada em instrumentos cartográficos e fotos aéreas antigas, deverá ser 
realizada uma análise regressiva com o objectivo de identificar elementos materiais ordenadores do espaço e 
reconstituir sucessivos modelos que configuraram o plano global.

6.1.1. Delimitação da área de estudo
Deverá ser perspectivada a dois níveis: 1º - a área delimitada pelo Muro da Cerca à qual se poderá acrescentar a 
área do Terreiro; 2º - a área da envolvente histórica, funcional e simbólica (espaços edificados e de exploração 
agrícola cuja origem e localização tem relação directa com a existência do Mosteiro) bem como a área da 
envolvente cénica da fruição paisagística atual do monumento.

6.1.2. Estudo do Abastecimento de Água / Identificação do Sistema Hidráulico
No estudo da envolvente deverá ser dada prioridade à questão da gestão das águas identificando-se e 
caracterizando-se a história dos elementos de captação, armazenamento e condução das águas para 
abastecimento dos edifícios do mosteiro e dos campos no interior da Cerca.

6.1.3. Estudo global da ordenação da área da Cerca do Mosteiro
Pontos essenciais para o estudo da ordenação interna do espaço da Cerca e sua evolução histórica serão:
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a) Marcadores dos limites da área da Cerca como Muros e respectivas Entradas/Saídas
b) Ordenação das Águas
c) Formas de Armação dos Terrenos como socalcos e terraços
d) Áreas de Ocupação e Exploração Agrícola distintas: Horta, Pomar, Prados, Campos, Matas
e) Elementos que estabelecem Percursos e ordenam a circulação no interior da Cerca
f) Monumentos e Instrumentos de Monumentalização e Ordenação Cénica do espaço da Cerca  

6.1.4. Elementos para uma Delimitação da área de intervenção do projeto e da área de proteção do 
monumento
O Estudo da Envolvente permitirá melhor apoiar as áreas de intervenção do projeto e a definição de uma área 
de proteção ao monumento. 

6.2. Análise do Edificado

6.2.1. Levantamentos e Sondagens parietais prioritárias
Serão definidas e identificadas áreas em que a remoção de rebocos e a realização de levantamentos 
arquitetónicos permitirá, com diminuto investimento, acercar algumas das problemáticas relativas à sequência 
construtiva do edifício.
6.2.2. Levantamentos e Sondagens parietais a realizar durante a fase de obra
Nesta fase será possível proceder a demolições e remoção de rebocos em larga escala o que permitirá 
ampliar o âmbito e complementar as observações e levantamentos realizados na fase prévia.

6.3. Análise do Subsolo

6.3.1. Sondagens prioritárias
As sondagens arqueológicas no subsolo a realizar numa fase prévia à obra deverão informar duas questões 
principais:

a) Identificação e caracterização dos circuitos hidráulicos de abastecimento de água ao mosteiro (entradas) e 
circulação interna (fonte da portaria, desaparecida fonte do claustro e cozinha/refeitórios).
b) Averiguar da possibilidade de execução de uma vala de arejamento das fundações do conjunto edificado 
(igreja e mosteiro) ao longo da fachada orientada a Norte identificando o grau de afetação patrimonial no 
subsolo e a validade de potenciais medidas de minimização.
c) Ensaio de identificação dos limites do conjunto edificado medieval ou prévio à fábrica da obra de 1678, na 
origem do atual edifício.

6.3.2. Sondagens e Escavações em área a realizar durante a fase de obra
A partir dos resultados das sondagens realizadas na fase prévia à obra será possível conceber um plano de 
escavações arqueológicas em área a concluir na totalidade durante a fase de obra ou a prolongar no tempo 
em momento posterior à da obra o qual permitirá obter respostas mais completas às questões entretanto 
levantadas acerca da sequência construtiva do edifício e poderá constituir por si só um dos elementos 
dinamizadores do monumento.
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6.4. Localização das sondagens arqueológicas a realizar para informação do projeto
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7. Anexos

7.1 REFERÊNCIAS AO COMPLEXO MONÁSTICO ANTERIORES A 1800

1528 
Acta da visitação do licenciado Baltasar Álvares, desembargador do arcebispo D. Diogo de Sousa e seu 
visitador na comarca de entre Douro e Lima, a 14 mosteiros conventuais da dita comarca, da qual foi escrivão 
Diogo Martins.

Mosteiro
“[…] mando ao comemdatario que […] mandara correger o quapitollo scilicet huus asentos ao rodor de madeira 
e huu altar com huu crucifixo na parede o que cumprira ate a Pascoa sob penna de dous mil reaaes.” (p.131)

SOARES, Franquelim Neiva – Os mosteiros da comarca de Entre Douro e Lima em 1528. in “Bracara Augusta”. 
Vol. XLI. Nº 91-92 (104-105). Braga: Câmara Municipal de Braga, 1988/89, pp. 101-138.

1549 
Geografia d’entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, João de Barros

Localização
“Adiante, no comselho de Sancta Cruz, està o Mosteiro de Trauanca, de ordem de São Bento, que tem frades 
e Dom Abbade, e terà de Renda per tudo quinhentos mil reis; he Casa muito antiga e està em muito boa terra, 
que he hu Valle muito grande e de muitas Arvores e Rios e terras (p.76) Regadias, muito deleitoso ao aspecto, 
onde mais para baixo està o Mosteiro de Mançelos […]” (p.77)

BARROS, João de – Geografia d’entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. Porto: Biblioteca Pública Municipal 
do Porto, 1919 [ms. original de 1549].

1568 
Informação que o Card. Dom Henrique mandou fazer dos Mosteiros de S.Bento e de Santo Agostinho, no 
Arcebispado de Braga
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Localização
“604. Este mosteiro esta em hu baxo entre huas cerras, e cuberto de todas as partes e ares, he humido porem 
esta em boa comarqua abastada, e esta mea legua do mosteiro de Mancellos da ordem de S. Augostinho e 
duas do mosteiro de Pombeiro desta ordem de S.Bento pello que segundo parece se pode reformar.” (p.192)

Igreja
“593. O corpo do mosteiro não he grande porem de tres naves, e a capella mayor e as duas do cruzeiro são 
abobadadas e he pequena, o corpo delle he ollivelado e as naves de telha vam lagiado por baixo e todo de 
cantaria com seu choro alto e antiguo e cadeiras e tem orgãos mal concertados, tem alguns livros de canto 
honesto da mesma ordem, e a dita capella mayor tem hu retabolo uzado, e as capellas não tem.
594. He obra toda velha e antigua tem hua torre alta e boa de sinos para a qual se servem pello choro, e tem 
tres sinos dous grandes hu delles quebrado, e outro menor.
595. Tem sua samxpia pequena com seus almarios antigos. Tem hu pontiphical de veludo carmezim, o manto 
e almaticas de cetim roxo e cappa de veludo como o manto todo uzado e velho, e hua vestimenta de damasco 
branco, e outro uzado de veludo carmezim, e não há frontal de ceda, serão // 40 // hum de chamalote e outro 
de pano velhos e outras vestimentas cotedianas e uzada de pouco preço.
596. Tem hua crux honesta de prata e hu calix dourado todo de prata e outro mais pequeno, e hu toribolo de 
prata honesto.
597. Esta neste mosteiro a confraria do Sanctissimo sacramento que tem calix e custodia e outros ornamentos 
tudo dos confrades da confraria. […]
601. Esta diante deste mosteiro hua galile de tres naves de cantaria grande onde esta a portaria dos religiozos, 
e hua das naves esta arruinada.” (p.192)

Mosteiro
“592. Tem este mosteiro cartorio velho e de pouca sustancia porem tem seus livros de recibo, por onde se 
recolhem os foros e pençoens delle.
[…]
598. Tem hua caza de capítulo velha maltratado e antiguo; e tem sua claustra de bom tamanho baxa de seus 
pillares vasa e capiteis tudo antiguo sem ser lagiado e dous dos panos da dita claustra tem varanda por sima, 
em hu dos quais estão seis cellas do dormitorio dos p.es velhas e antiguas, e na outra vai desta serventia para 
o choro tem hua caza de que se servem de refeitorio por remedio, velha e antigua, e assim ha cozinha, e hua 
caza em que recolhiam suas porçoens baixa velha e antigua.
599. Tem mais hua caza torre onde se recolhe algum hospede, e debaixo hua adegua onde recolhem seus 
vinhos tão bem velhas.
600. Tem este mosteiro hua caza grande que servia de adegua arruinada e desbaratada. Tem outras cazinhas 
velhas dentro do circuito do mosteiro para recolhimento do gado e outras arruinadas.” (p.192)

Cerca
“585. Tem os p.es nos circuito do mosteiro suas ortas, pomar e hu prado, com suas aguas e fontes ao redor 
do dito mosteiro e tem algunas devezas.” (p.191)

FERRO, Adérito Gomes Ferreira Paulo – Inquérito à vida dos mosteiros na Arquidiocese de Braga sob D. Fr. 
Bartolomeu dos Mártires. in “Actas do II Encontro sobre História Dominicana”. Vol. III. Tomo III. Porto: Arquivo 
Histórico Dominicano Português, 1987, pp.161-206.  
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1651 
Benedictina Lusitana, Frei Leão de São Tomás

Localização
“O Mosteyro do Salvador de Trauanca está fundado no Arcebispado de Braga, duas legoas de Amarante, que 
lhe fica pera a parte Nascente, sete da dita Cidade de Braga, outras tantas do Porto, & duas d’Arrifana de 
Sousa. O sitio he plano, mas cercado de montes, sô pera a parte de Amarante tem a vista mais desabafada 
sobre os pastais do Mosteyro, q he hua q chamão seara, q vay correndo hu espaço largo atè a cais do mõte 
de Mancelos, sobre o qual esta hum Conuento, q hoje he dos Padres Dominicos, & em tempos passados foy 
de Conegos Regrantes.” (p.253)

Igreja
“Só sabemos, q nos diz o P.Fr.João do Appocalpse, que hum seu neto chamado D.Gascão Monis edificou 
a Igreja do dito Mosteyro, q he a q hoje serue, & he muy bastante pera qualqr Mosteyro, porque he de tres 
naues, & diante da porta principal tinha tambem sua Galile grande, & de cantaria da propria forte de tres naues 
(como consta da inquirição, q o cardeal D.Henrique mandou tirar dos Mosteyros antigos de S.Bento) cujos 
vestigios eu ainda alcancey no anno de 1594.“ (p.254)
“Tinha na Igreja muytas sepulturas nobres, & antiguas, que se vião ainda no anno de mil & quinhentos & 
sesenta & outo, quando se fez a inquirição do Cardeal, mas o tempo as desfez todas, & a pouca curiosidade 
perdeo a memoria dellas.” (p.255)

Cerca
“Tem hua cerca grande murada toda de pedra, & dentro della hortas, pumares, vinha, moynhos, fontes, & hum 
ribeyro que lhe vay correndo quasi pelo meyo rodeado todo de carualhos com suas vides ao pé, que os fazem 
mais frescos, & fuctiferos. Tem terras que se semeão, & outras bemfeytorias que todas se devem aos Abades 
da reformação que todos procurarão augmentar a casa o mais que poderão.” (pp.254-255)

THOMAS, Fr. Leão de Santo - Benedictina Lvsitana. Tomo Segvndo offerecido ao nosso glorioso Patriarcha 
São Bento. Ordenado pello P. Mestre Fr.Leão de Santo Thomas Monge do grande Patriarcha S.Bento da 
Congregação de Portugal, & Lente de Prima da Real Vniuersidade de Coimbra, & natural da mesma Cidade. 
Coimbra: Na officina de Manoel de Carualho Impressor da Vniuersidade, 1651.

 
1726 
Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho, Francisco Xavier da Serra Craesbeeck 

Localização
“1. O couto de Travanca fica situado dentro do destrito do concelho de Santa Crus, distante desta villa de 
Guimarães 4 legoas, para entre o Nacente e o sul, ficando-lhe a villa de Amarante ao Norte, duas leguas. 
Conciste na grandeza do mosteiro, que ahi está edifficado, ao pee da serra da Lomba Mourisca (como chamaõ 
as doações), correndo-lhe por sima, pella parte do Poente, a estrada que vai por Arrifana de Souza para a 
cidade do Porto. Fica o dito mosteiro entre montes em hum valle muito ameno e aprazivel, sendo que livre à 
vista para o Nacente. He abundante de ágoas, por lhe correr por dentro da cerqua hum ribeiro, com que se 
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regão os dilatados campos que tem, chamados Cearas.” (p.287)

Igreja
“1. A igreja de São Salvador de Travanca he hum nobilissimo templo de tres naves, muito antiguo, que fica 
junto com o mosteiro. Tem huma boa cappella-mór, em a qual está: no meio, o Salvador; e, da parte de 
evangelho, São Bento; e, da parte da epistola, São Benardo. Tem da parte do evangelho hum altar collectral, 
en que está o sacrario, e no cruseiro, desta banda, hum altar de Nossa Senhora do Rosario, e mais abaixo, no 
corpo da igreja, outro altar de Santo Amaro. Tem, da parte da epistola, outro altar collectral do Senhor Morto, 
e Nossa Senhora das Angustias; no corpo da igreja, outro altar de Nossa Senhora dos Remedios. Aqui mais 
abaixo, está hum arco na parede, que mostra ter havido nelle algum tumulo e, com efeito, nesta igreja ouve 
tumulos nobres e antiguos, que ainda existião no anno de 1578, quando se fez a inquirição dos conventos, 
como refere na «Benedictina Lusitana». (p.300-301)
“3. Tem esta igreja huma boa sancristia, para a parte do Sul, e nella hum almario com a relliquias seguintes, a 
saber: huma crus de prata e dentro della huma crus de ouro, com o Sancto Lenho; entre os braços da crus, 4 
reliquias de sanctos; mais dous braços de prata e em hum osso de São Deodato martir; e no outro, outro osso 
de São Vituriano; mais hum santuario, com custodia de prata sobre, dourada, com varias relliquias; mais outro 
santuario triangular de prata sobre dourada, com hum osso de hum sancto.” (p.301)

Torre
“5. Acha-ce aqui huma elevada torre, de 75 palmos de alto e de largo, en quadra, 40; e sobre ella, outra 
torrinha (que serve de campanario dos sinos), de 18 palmos de alto, e e 20 de largo, en quadra; no alto tem a 
dita hum correão de 6 palmos de largo; e, na parte do nacente, huma porta com hum cordeiro, sobre elle huma 
crus, tudo de pedra; e no canto do dito comeão, da parte do Sul, está levantado na pedra hum cutello e huma 
crus, como Malta; e casualmente, no cunhal direito da parte do Nacente, descobrimos hum letreiro, debaixo 
da terra, que diz o seguinte, com as mesmas letras e regras: DOM. MEN. / GO(N)CALIN/DIS.
6. […] e della corre hum passadiço, que vai dar ao coro da dita igreja; […].” (pp.288-289)

Terreiro
“6. […] e para a parte do sul da dita igreja, o mosteiro, com huma grave entrada de hum comprido terreiro, no 
principio do qual está hum grande cruseiro e, à mão direita, huma casa da câmara, proximamente feita com as 
armas reaes a porta, obra que foi do abbade Frei Bento do Spirito Sancto, dentro do seo trienio, que acabou 
no anno de 1725.” (p.289)

Mosteiro
“3. Em o foral do dito mosteiro, a folhas 23, se acha a seguinte memoria, que tambem está lançada no novo 
tombo, que proximamente se fez no dito mosteiro: 
Este mosteiro de São Salvador de Travanca fundou D. Garcia Munios, que viveo na era de 1046; elle e 
seos descendentes o dotaraõ dos bens, que pessue. Redifficouce, sendo Geral desta Congregaçaõ o 
Reverendissimo Padre Mestre Frei Hyeronimo de Santiago, Dom Abbade o Padre Frei Thome da Sp. ca. 
Fez a traça o Padre Mestre Frei Joaõ Turriano, Lente de Mathematica, relligioso nosso. Lançou-ce a primeira 
pedra, a 17 de Maio de 1678.” (p.288)
“7. He este mosteiro magnifico, com dous dormitorios para a parte do Sul, hum baixo e outro alto, e neste 
tem, da parte do Nascente, huma varanda e outra da parte do Poente; e todas as officinas, com magestade 
feitas. Tem hum claustro quadrado, com 7 arcos, sobre columnas de 120 palmos, en quadra; no meio delle, 
grande chafaris correndo agoa por varias bicas delle. Sobre a portaria hum grande salão, e dentro, da parte 
do Nacente, huma fonte, despedindo agoa por dous cachorros de pedra, e no alto, hum nicho de São João 
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Baptista; nesta fonte estão varios letreiros, por sua ordem nesta forma, na primeira simalha, de letras douradas, 
o seguinte: 
BENEDICITE. FONTES. D.º   

 BENEDICITE. MARIA. ET. / FLUMINA.
DOMINO.
E, por baixo do dito, tambem en letras douradas, o seguinte:
ANNO. D€. 1718.
Por baixo, tambem de letras douradas, o seguinte:
HAURIETIS. AQUAS. IN. GAUDIO. DE FONTI / BUS. SALVATORIS.
Agora segue-sse o dito nicho de São João e por baixo delle:
JOANNES. EST. NOMEN. EIUS.
Aqui, por baixo, se segue a dita domnosamente feita; e nesta salão ficão duas grandes janellas, que caem 
sobre a portaria, fronteiras ao dito terreiro, que servem de serração aos relligiosos, por não terem a liberdade 
de sair fora, en razão da grande clausura, que se observa no dito mosteiro e recolhimento dos seos relligiosos.” 
(p.290)
“17. Tem este mosteiro huma boa caza de livraria e dentro della o cartorio, em hum guarda roupa de pao santo, 
metido na parede, devidida toda en gavetas e almarios, com muito aseio; […].” (p.294)

CRAESBEECK, Francisco Xavier da Serra – Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho 
no anno de 1726. Volume II. Ponte de Lima: Edições Carvalhos de Basto, Lda, 1992.
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7.2 HOTEL RURAL (legislação)

Portaria n.º 937/2008 de 20 de Agosto
O Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que aprova o novo regime jurídico da instalação, exploração e 
funcionamento dos empreendimentos turísticos, determina, no seu artigo 17.º, que são empreendimentos de 
turismo de habitação os estabelecimentos de natureza familiar instalados em imóveis antigos particulares 
que pelo seu valor arquitectónico, histórico ou artístico sejam representativos de uma determinada época, 
nomeadamente palácios e solares, podendo localizar -se em espaços rurais ou urbanos. Por seu turno, o artigo 
18.º do citado diploma define como empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se 
destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento 
de um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, tendo em 
vista a oferta de um produto turístico completo e diversificado no espaço rural. De acordo com a alínea b) do n.º 
2 do artigo 4.º do diploma referido, os requisitos específicos da instalação, classificação e funcionamento dos 
empreendimentos de turismo de habitação e dos empreendimentos de turismo no espaço rural são definidos 
por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do turismo, da administração local 
e do desenvolvimento rural.
Artigo 8.º
Noção de hotel rural
São hotéis rurais os hotéis situados em espaços rurais que, pela sua traça arquitectónica e materiais de 
construção, respeitem as características dominantes da região onde estão implantados, podendo instalar -se 
em edifícios novos que ocupem a totalidade de um edifício ou integrem uma entidade arquitectónica única e 
respeitem as mesmas características.

SECÇÃO II
Disposições comuns
SUBSECÇÃO I
Requisitos das instalações
Artigo 11.º
Infra -estruturas e equipamentos
Os empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural devem dispor das seguintes infra-
estruturas e equipamentos:
a) Sistema de iluminação e água corrente quente e fria;
b) Quando o sistema de abastecimento de água seja privativo, os empreendimentos devem dispor de 
reservatórios com capacidade para satisfazer as necessidades diárias do empreendimento;
c) Sistema e equipamentos de segurança contra incêndios nos termos de legislação específica;
d) Sistema de climatização adequado às condições climatéricas do local onde se encontra situado o 
estabelecimento;
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e) Zona de arrumos separada das zonas destinadas aos hóspedes;
f) Sistema de armazenagem de lixos quando não exista serviço público de recolha;
g) Equipamento de primeiros socorros;
h) Área de estacionamento;
i) Telefone fixo ou móvel com ligação à rede exterior na área de recepção ou, quando se trate de casas de 
campo, no escritório de atendimento a hóspedes previsto no n.º 2do artigo 13.º

Artigo 12.º
Dispensa de requisitos
1 — Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, relativo 
à dispensa de requisitos para atribuição da classificação do empreendimento turístico, considera -se que 
possuem relevante valor arquitectónico ou artístico os imóveis característicos da região que:
a) Em razão da sua antiguidade, da sua traça e dos materiais utilizados traduzam significativamente a 
arquitectura erudita ou tradicional;
b) Sejam manifestações singulares de diferentes estilos arquitectónicos, reconhecidos e tipificados como tal 
no âmbito da história da arquitectura.
2 — Para o efeito do disposto no mesmo artigo, considera -se que possuem relevante valor histórico ou cultural 
os imóveis que, independentemente do seu estilo arquitectónico, tenham sido testemunho de importantes 
eventos históricos, culturais ou científicos ou possuam, em razão da sua natureza, interesse etnológico ou 
arqueológico.

Artigo 13.º
Zonas comuns
1 — Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural deve existir uma área de 
recepção e atendimento a hóspedes, devidamente identificada e destinada a prestar os seguintes serviços:
a) Registo das entradas e saídas dos hóspedes;
b) Serviço de reservas de alojamento;
c) Recepção, guarda e entrega aos hóspedes das mensagens, correspondência e demais objectos que lhe 
sejam destinados;
d) Prestação de informação ao público sobre os serviços disponibilizados.
2 — Nas casas de campo os serviços previstos no número anterior podem ser prestados num escritório de 
atendimento situado na freguesia onde os estabelecimentos se situem.
3 — O edifício principal dos empreendimentos de turismo de habitação deve dispor de uma sala de estar 
destinada aos hóspedes que pode ser a destinada ao uso do proprietário ou seu representante, quando ali 
residente.

Artigo 14.º
Unidades de alojamento
1 — As unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço 
rural são quartos ou suites e devem dispor, no mínimo, de cama, mesa de cabeceira ou solução de apoio 
equivalente, espelho, armário, iluminação de cabeceira e tomada eléctrica.
2 — Nos empreendimentos de agro -turismo as unidades de alojamento podem ainda ser edifícios autónomos 
nos termos previstos no n.º 3 do artigo 24.º do presente diploma.
3 — Quando as unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitação ou de turismo no 
espaço rural dispuserem de salas privativas, a área mínima exigida para as mesmas é de 10 m2.
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Artigo 15.º
Cozinhas
1 — As cozinhas ou pequenas cozinhas (kitchenettes) dos empreendimentos de turismo de habitação e de 
turismo no espaço rural devem estar equipadas, no mínimo, com frigorífico, fogão, placa ou microondas, lava 
-loiça, dispositivo para absorver fumos e cheiros e armários para víveres e utensílios.
2 — As cozinhas dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural destinadas 
a confeccionar refeições para os hóspedes nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 18.º podem ser as 
destinadas ao uso do proprietário do empreendimento ou seu representante, quando ali residente.
3 — Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem fornecer directamente aos seus utentes, a 
estabelecimentos de comércio a retalho ou a estabelecimentos de restauração ou de bebidas pequenas 
quantidades de produtos primários, transformados ou não, nos termos da legislação nacional que estabelece 
e regulamenta derrogações aos regulamentos comunitários relativos à higiene dos géneros alimentícios.

Artigo 16.º
Instalações sanitárias
1 — As instalações sanitárias afectas ou integradas em unidades de alojamento devem dispor, no mínimo, de 
sanita, duche ou banheira, lavatório, espelho, ponto de luz, tomada de corrente eléctrica e de água corrente 
quente e fria.
2 — As instalações sanitárias afectas ou integradas em unidades de alojamento devem ainda estar equipadas, 
no mínimo, com sabonete ou gel de banho.

SUBSECÇÃO II
Requisitos do funcionamento
Artigo 17.º
Informações
Os empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural devem disponibilizar aos hóspedes 
informação escrita, em português e em pelo menos outra língua oficial da união europeia, sobre:
a) Condições gerais da estada e normas de utilização do empreendimento, incluindo preços dos serviços 
disponibilizados e respectivos horários, bem como equipamentos existentes à disposição dos hóspedes para 
a prática de desportos ou de outras actividades de animação turística e regras para a sua utilização;
b) Áreas do empreendimento de acesso reservado ao seu proprietário, explorador ou legal representante;
c) Produtos comercializados, sua origem e preço;
d) No caso dos empreendimentos de agro -turismo, actividades agro -turísticas disponibilizadas, o seu 
funcionamento, horário e condições de participação;
e) Património turístico, natural, histórico, etnográfico, cultural, gastronómico e paisagístico da região onde o 
empreendimento se localiza;
f) Localização dos serviços médicos e das farmácias mais próximas;
g) Meios de transporte público que sirvam o empreendimento e vias de acesso aos mesmos.

Artigo 18.º
Serviço de refeições
1 — Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural é obrigatório o serviço de 
pequeno -almoço.
2 — Devem ainda ser disponibilizados almoços e jantares, mediante solicitação prévia, sempre que não exista 
estabelecimento de restauração a menos de 5 km, excepto quando se trate de casas de campo não habitadas 
pelo proprietário, explorador ou seu representante.
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3 — As refeições servidas nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural devem 
corresponder à tradição da cozinha portuguesa e utilizar, na medida do possível, produtos da região ou da 
exploração agrícola do empreendimento.

Artigo 19.º
Comercialização de produtos artesanais e gastronómicos
Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural é permitida a comercialização de 
produtos artesanais e gastronómicos produzidos no próprio empreendimento ou na região em que se insere.

Artigo 20.º
Fornecimentos incluídos no preço diário do alojamento
No preço diário do alojamento está incluído, obrigatoriamente, o pequeno -almoço, o serviço de arrumação 
e limpeza e o consumo ilimitado de água e de electricidade, desde que inerente aos serviços próprios do 
empreendimento.

SECÇÃO III
Disposições específicas
SUBSECÇÃO II
Empreendimentos de turismo no espaço rural
Artigo 25.º
Hotéis rurais
1 — Os hotéis rurais devem cumprir os requisitos comuns aos empreendimentos de turismo no espaço rural 
previstos na presente portaria e classificam -se nas categorias de 3 a 5 estrelas de acordo com o disposto 
na portaria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto –Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, devendo 
também observar os requisitos nela previstos.
2 — Os hotéis rurais devem ainda dispor de instalações, equipamentos e, pelo menos, de uma unidade de 
alojamento que permitam a sua utilização por utentes com mobilidade condicionada.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Decreto-Lei n.º 39/2008
de 7 de Março

CAPÍTULO II
Empreendimentos turísticos
SECÇÃO I
Noção e tipologias
Artigo 2.º
Noção de empreendimentos turísticos
1 — Consideram -se empreendimentos turísticos os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços 
de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de 
estruturas, equipamentos e serviços complementares.
2 — Não se consideram empreendimentos turísticos para efeitos do presente decreto -lei:
a) As instalações ou os estabelecimentos que, embora destinados a proporcionar alojamento, sejam 
explorados sem intuito lucrativo ou para fins exclusivamente de solidariedade social e cuja frequência seja 
restrita a grupos limitados;
b) As instalações ou os estabelecimentos que, embora destinados a proporcionar alojamento temporário com 
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fins lucrativos, revistam natureza de alojamento local nos termos do artigo seguinte.

Artigo 3.º
Alojamento local
1 — Consideram -se estabelecimentos de alojamento local as moradias, apartamentos e estabelecimentos de 
hospedagem que, dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de alojamento temporário, mediante 
remuneração, mas não reúnam os requisitos para serem considerados empreendimentos turísticos.
2 — Os estabelecimentos de alojamento local devem respeitar os requisitos mínimos de segurança e 
higiene definidos por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do turismo e da 
administração local.
3 — Os estabelecimentos de alojamento local que reúnam os requisitos previstos no presente artigo são 
obrigatoriamente registados na câmara municipal da respectiva área.
4 — Apenas os estabelecimentos de alojamento local registados nas câmaras municipais da respectiva área 
podem ser comercializados para fins turísticos quer pelos seus proprietários, quer por agências de viagens e 
turismo.
5 — As câmaras municipais devem facultar ao Turismo de Portugal, I. P., o acesso informático ao registo do 
alojamento local.
6 — Os estabelecimentos referidos no presente artigo devem identificar -se como alojamento local, não podendo, 
em caso algum, utilizar a qualificação turismo e ou turístico, nem qualquer sistema de classificação.

Artigo 4.º
Tipologias de empreendimentos turísticos
1 — Os empreendimentos turísticos podem ser integrados num dos seguintes tipos:
a) Estabelecimentos hoteleiros;
b) Aldeamentos turísticos;
c) Apartamentos turísticos;
d) Conjuntos turísticos (resorts);
e) Empreendimentos de turismo de habitação;
f) Empreendimentos de turismo no espaço rural;
g) Parques de campismo e de caravanismo;
h) Empreendimentos de turismo da natureza.

SECÇÃO VIII
Empreendimentos de turismo no espaço rural
Artigo 18.º
Noção de empreendimentos no espaço rural
1 — São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se destinam a prestar, em 
espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento de um adequado 
conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, tendo em vista a oferta de um 
produto turístico completo e diversificado no espaço rural.
2 — Os empreendimentos de turismo no espaço rural previstos nas alíneas a) a c) do número seguinte devem 
integrar -se nos locais onde se situam de modo a preservar, recuperar e valorizar o património arquitectónico, 
histórico, natural e paisagístico das respectivas regiões, através da recuperação de construções existentes, 
desde que seja assegurado que esta respeita a traça arquitectónica da construção já existente.
3 — Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem ser classificados nos seguintes grupos:
a) Casas de campo;
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b) Agro -turismo;
c) Hotéis rurais.
4 — São casas de campo os imóveis situados em aldeias e espaços rurais que se integrem, pela sua traça, 
materiais de construção e de mais características, na arquitectura típica local.
5 — Quando as casas de campo se situem em aldeias e sejam exploradas de uma forma integrada, por uma 
única entidade, são consideradas como turismo de aldeia.
6 — São empreendimentos de agro -turismo os imóveis situados em explorações agrícolas que permitam 
aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da actividade agrícola, ou a participação nos trabalhos aí 
desenvolvidos, de acordo com as regras estabelecidas pelo seu responsável.
7 — São hotéis rurais os estabelecimentos hoteleiros situados em espaços rurais que, pela sua traça 
arquitectónica e materiais de construção, respeitem as características dominantes da região onde estão 
implantados, podendo instalar -se em edifícios novos.
8 — Nos empreendimentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3, o número máximo de unidades de alojamento 
destinadas a hóspedes é de 15.

Decreto Regulamentar nº 13/2002 de 12 de Março de 2002
SECÇÃO VI
Requisitos dos hotéis rurais
Artigo 39.º
Características gerais
1 - Os hotéis rurais devem:
a) Ocupar a totalidade de um ou mais edifícios de reconhecido valor arquitectónico, histórico ou artístico, ou 
com características próprias do meio rural onde se insere;
b) Não possuir menos de 10 nem mais de 30 quartos ou suítes;
c) Dispor de instalações, equipamento e mobiliário de boa qualidade e característico da região, oferecendo 
aspecto geral e ambiente agradáveis.
2 - As suítes dos hotéis rurais não podem dispor de mais de um quarto de dormir.
3 - As unidades de alojamento dos hotéis rurais devem dispor de uma casa de banho simples privativa, salvo 
se se tratar de edifícios antigos de valor arquitectónico que não permitam a realização das obras necessárias 
sem pôr em risco a sua segurança ou cujas obras tenham um custo economicamente incomportável em 
consequência das características do edifício.
Decreto Regulamentar nº 5/2007 de 14 de Fevereiro de 2007
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 54/2002, de 11 de Março, e nos termos da alínea 
c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único
Alteração ao Decreto Regulamentar n.º 13/2002, de 12 de Março
O artigo 39.º do Decreto Regulamentar n.º 13/2002, de 12 de Março, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 39.º
[...]
1 - ...
a) ...
b) Não possuir menos de 10 quartos;
c) ...
2 - (Anterior n.º 3.)»

Decreto Regulamentar nº 13/2002 de 12 de Março de 2002 (página seguinte)
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7.3 CARTAS MILITARES EXISTENTES NOS SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS 
DO EXÉRCITO

1936

1950
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1979

1998


