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ANEXO I - LEVANTAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
ENTRE 1960 E 2010 

E DAS PRINCIPAIS ANTERIORMENTE 
EFECTUADAS 
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1929 - Demolição do Teatro no Refeitório. 

 

1930 - Proposta para apeamento do Altar-mor do séc. XVII. 

- Apeamento do Altar-mor. 

 

1931 - Proposta para apeamentos diversos, incluindo o “'apeamento do inestético e 

inútil órgão”. 

- Descoberta de ladrilho primitivo na Igreja. 

- Apeamento do órgão na Igreja. 

- Reparação dos pilares mutilados pelo encaixe do órgão na Igreja. 

- Desmonte dos Altares.  

- Restauros na Igreja. 

 

1935 - Fachada exterior do Refeitório. 

 

1936 Rebaixamento do piso, incluindo colocação de lajeado, vãos, telhado, rebaixamento 

do cano de água, demolição do banco de alvenaria, no Refeitório. 

 

1937 - Demolição do piso por cima do Dormitório e paredes do Dormitório. 

 

1938 - Reconstrução do Claustro Cardeal. 

 

1939 - Construção da escada e entaipamento das janelas do Dormitório. 

- Reparação das abóbadas do Dormitório. 

 

1940 - Demolição da antiga Escada para o Dormitório a partir da Igreja e restauros 

adjacentes. 

 

1941 - Melhoramentos na Sala dos Reis. 

 

1946 - Rebaixamento do tanque junto à Cozinha. 

 

1948 - Limpeza e reparação da Conduta de abastecimento da água ao Mosteiro. 

 

1949 - Proposta para a Câmara Municipal sair, bem como a Cadeia, passando as suas 

instalações para o Património Nacional. 



I-3 

 

1951 - Memória Descritiva para desalojar do Mosteiro os Serviços do Tribunal, Cadeia e 

Finanças, para instalar Sala para Museu de Escultura, Arqueologia, Pedras 

Trabalhadas, Pintura e Arte Sacra. 

 

1952 - Arranjo da Estátua de D. Afonso Henriques, danificada por uma faísca. 

 

1953 - Pintura da sacristia Manuelina. 

- Manutenção dos sinos. 

1958 - Colocação de contrafortes na fachada Sul da igreja e capela de São Bernardo. 

 

1959 - Restauro da fachada principal da ala Sul. 

- Trabalhos de iluminação exterior realizados pelos Serviços dos Monumentos   

Nacionais em colaboração com a Câmara Municipal. 

 

1961 - Trabalhos diversos de drenagem e entulhamento de poço, na Ala Sul. 

 

1966 - Impermeabilização do terraço dos Arcobotantes 

- Diversas obras na Capela do Desterro. 

 

1968 - Electrificação do Refeitório. 

- Substituição de coberturas no Refeitório e Claustro de D. Afonso VI. 

 

1969 - Drenagem de terrenos na fachada Sul da Igreja. 

 

1970 - Restauro da cúpula da Capela do Relicário. 

 

1970 / 1971 - Substituição das caixilharias de madeira de toda a Igreja por outras de 

chumbo, tipo vitral. 

- Construção e assentamento de vitrais nas janelas das naves e rosácea do topo 

Sul do Transepto. 

- Beneficiações diversas na Capela dos Túmulos. 

 

1972 - Ventilação da capela de São Bernardo. 

- Restauro de estrutura e cobertura da capela de Nª Sª do Desterro. 

 

1975 - Reconstrução dos rebocos em abóbadas na Igreja. 
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1980 / 1981 / 1982 - Obras de valorização e beneficiação. 

- Adaptação da Ala Sul a Museu. 

 

1982 - Beneficiação da capela de São Bernardo. 

 

1984 / 1985 - Diversas obras de conservação em vários locais. 

 

1986 - Consolidação da escada de acesso ao relógio de sol. 

           Obras de recuperação das coberturas no Claustro D. Dinis. 

 

1987 / 1988 - Melhoria da instalação eléctrica em diversos compartimentos. 

 

1990 - Substituição da cruz de betão armado, sobre a fachada da Igreja por uma nova em 

pedra cálcária. 

- Substituição do elementos decorativos de betão armado que rematavam o topo 

das cúpulas das duas torres sineiras por novos, em pedra cálcária. 

- Substituição do sistema de pára-raios. 

- Reparações diversas nas Torres Sineiras. 

 

1992 - Limpeza e conservação da fachada Norte na Praça D. Afonso Henriques. 

- Iluminação exterior do Mosteiro. 

- Obras diversas de manutenção, com especial incidência a nível de coberturas do 

Mosteiros. 

 

1992/1993 – Revisão da Cobertura dos Dormitórios, através da substituição do 

revestimento e da armação da cobertura (telhas, ripas e caibros) assim como a 

substituição dos elementos estruturais de suporte – (pilares, madres e frechal). 

Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e fungicida e tratamento 

ignífugo. A telha, na sua face exterior, foi sujeita a tratamento hidrófugo. Com a 

intervenção alterou-se o modo de fixação da telha, deixando esta de ser assente 

com argamassa e passando a ser o canal pregado à ripa e a capa grampeada. A 

cobertura passou a ser de telha vã. 

 

1994 - Iluminação e tomadas de energia para o Refeitório, Cozinha, Adega, Dormitório e 

Claustro. 
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- Alimentação de energia ao Mosteiro com a instalação do ramal da rede eléctrica e 

as necessárias instalações eléctricas. 

1995 - Beneficiações efectuadas na Cozinha com substituição, levantamento, 

reassentamento e limpeza de azulejos; picagem pontual de rebocos e pinturas, 

beneficiação geral de portas e caixilharia. 

- Melhorias nas instalações sanitárias anexas ao Claustro Afonso VI. 

- Benfeitorias na Fachada da nave central. 

- Desentupimento de caleiras e algerozes nas coberturas. 

- Drenagem periféria na nave central. 

- Reparação das coberturas da Igreja, nomeadamente as das naves central e 

laterais, cruzeiro, braços do transepto e capela-mor. A obra consistiu 

essencialmente na substituição do revestimento da cobertura, na reparação 

pontual de elementos estruturais de suporte da armação da cobertura e no 

tratamento de caleiras. Foram ainda executados trabalhos de reparação e de 

beneficiação em áreas adjacentes, nomeadamente impermeabilização de juntas 

das caleiras em pedra, limpeza, escovagem e tratamento hidrófugo da pedra em 

áreas de drenagem de águas pluviais e execução de caleiras e gárgulas em 

chapa de cobre. 

 

1996 - Diversas obras de beneficiação e melhoria do sistema de drenagens na Cozinha. 

- Consolidação de gárgulas do Claustro D. Dinis. 

- Beneficiações diversas na cobertura da nave central. 

- Reparação e beneficiação das instalações eléctricas. 

- Protecção das coberturas localizadas no fecho das abóbadas. 

- Limpeza e revisão geral do telhado na cobertura do Refeitório. 

- Picar, rebocar e caiar parapeito do terraço da cobertura da cozinha. 

- Abertura de vão no Claustro D.Dinis. 

- Revestimento azulejar na cozinha. 

- Limpeza geral do telhado da Sacristia Manuelina.  

- Reparação e beneficiação das instalações eléctricas.  

- Reparação da cobertura da Ala Sul e outros trabalhos de beneficiação. 

 

1997 - Reparação das coberturas da nave e do transepto da Igreja. 

- Revestimento das cobertas das escadas de acesso às coberturas da Sala dos 

Reis e restauro do escudo. 

- Beneficiação e conservação da Sacristia Manuelina. 
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- Tratamento contra térmitas no transepto Sul da Igreja 

- Limpeza e refechamento de juntas no Cruzeiro. 

- Trabalhos de construção civil de apoio aos trabalhos de arqueologia. 

- Tratamento e impregnação por expressão de madeiramento. 

- Remoção de entulho e limpeza do madeiramento na cobertura da Capela Mor e 

do Cruzeiro. 

- Reparação e caiação de rebocos em abóbadas e também limpeza e refechamento 

de juntas em paramentos verticais, na Sala dos Monges. 

- Beneficiação das instalações eléctricas. 

- Apoio de construção civil à substituição e reparação dos pára-raios. 

- Reparação do cata-vento que se encontra localizado na cobertura do Cruzeiro. 

- Beneficiação da cobertura das naves e dos braços do transepto da Igreja através 

da substituição de telhas, ripas e caibros e na reparação pontual dos elementos 

estruturais de suporte da armação da cobertura, tais como, pilares, madres e 

frechal. Toda a madeira foi sujeita a tratamento insecticida e fungicida e a 

tratamento ignífugo. As superfícies de madres, do frechal e dos topos de caibros 

foram protegidas de modo a não estarem directamente em contacto com a 

alvenaria de pedra. 

- Reparação da cobertura da Ala Sul onde foi efectuada a substituição da telha 

cerâmica, assente sobre laje aligeirada apoiada sobre asnas pré-fabricadas em 

betão preexistente. A telha foi assente sobre chapa ondulada, colocada sobre a 

laje.  

- Trabalhos de beneficiação que contemplaram a limpeza e refechamento de juntas 

e da beneficiação das gárgulas dos contrafortes da fachada Norte. 

- Limpeza e do refechamento de juntas na área da cobertura em terraço, do 

Deambulatório e Capelas Radiantes. 

- Arranjo dos paramentos exteriores da Capela Manuelina e de reparações no seu 

interior. 

- Limpeza e refechamento de juntas dos paramentos em pedra do lado Poente do 

Claustro do Cardeal; 

- Reparação das coberturas de duas galerias do Claustro de D. Dinis e limpeza 

geral das coberturas restantes. 

- Impermeabilização da cobertura em terraço da Cozinha. 

- Reparação dos paramentos rebocados do lado Poente do Claustro do Cardeal. 

- Reparação de duas gárgulas e de outros trabalhos de manutenção. 

- Substituição e reparação de pára-raios. 
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- Demolições, contenção de fachada a preservar e realização de escavações na Ala 

Sul (1ª fase), inserindo-se esta empreitada na remodelação do edifício para a 

futura instalação do Centro de Exposições Temporárias (na zona correspondente 

ao piso térreo) e à futura ampliação das instalações da Paróquia (localizadas no 

2º piso). 

 

1998 - Restauro e montagem da taça superior da Fonte Lavabo do Claustro D. Dinis. 

- Reparação e caiação de rebocos em abóbadas e limpeza e refechamento de 

juntas em paramentos verticais, na Sala dos Monges. 

- Implementação de um sistema de dissuasão de pouso de pombos na Ala Sul e 

fachada principal. 

- Revisão das coberturas do Pequeno Claustro e do Refeitório. 

- Execução e montagem de caleiras em cobre. 

- Beneficiação de parte da fachada principal da Igreja. 

- Reparação do reboco e caiação da chaminé da Cozinha. 

- Limpeza de troço da galeria de água potável na zona da Cerca. 

- Execução de protecção da saída junto dos arcobotantes com construção de 

corredor revestido a camarinha de zinco, na escada de caracol, no pátio da 

Sacristia Manuelina. 

- Picar, rebocar e caiar rebocos exteriores na Capela do Senhor dos Passos. 

- Conservação de duas das chaminés de ventilação na galeria de água potável na 

Cerca do Mosteiro através da reparação dos muros exteriores de protecção e 

colocação de gradeamento. 

- Execução de uma nova cobertura em “camarinha de zinco” sobre a cobertura em 

terraço existente sobre a Cozinha, com o objectivo de minimizar eventuais danos, 

quer da abóbada que a suporta quer do revestimento azulejar do seu intradorso. 

- Revisão da cobertura do Claustro de D. Dinis através da substituição da telha 

cerâmica, assente com argamassa sobre estrutura de madeira, por outra, com 

assentamento sobre chapa ondulada colocada sobre as ripas. A colocação de 

rede junto do beirado e a perfuração da chapa ondulada devem garantir a 

ventilação necessária entre o tabuado do tecto das galerias superiores do 

Claustro, a chapa ondulada e a telha. Toda a madeira foi sujeita a tratamento 

insecticida e fungicida e a tratamento ignífugo. A telha, na sua face exterior, foi 

sujeita a tratamento hidrófugo. 

- Revisão da cobertura em terraço do Deambulatório e Capelas Radiantes que 

consistiu no refechamento de algumas das juntas. 
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- Execução da cobertura sobre a escada de caracol de acesso à cobertura em 

terraço do Deambulatório e Capelas Radiantes com telha cerâmica assente com 

argamassa sobre o extradorso da abóbada. Para além da substituição da telha de 

revestimento da cúpula, foi efectuado o reforço da intervenção com o 

assentamento da telha sobre chapa ondulada visando minimizar os efeitos de 

uma manutenção menos atenta. Com a mesma finalidade foi criado um corpo 

saliente, revestido a camarinha de zinco, para impedir a chuva de cair sobre o 

lanço de escadas exterior. Este lanço encontra-se sobre um dos tramos do tecto 

abobadado do átrio da Sacristia Manuelina. 

- Protecção contra descargas atmosféricas através da reparação do pára-raios da 

Torre Sineira Sul e diversos outros trabalhos. 

- Trabalhos de impermeabilização em chapa de cobre nas áreas adjacentes à 

cobertura da Igreja. 

- Beneficiações das instalações eléctricas nomeadamente cabo de alimentação dos 

sinos. 

- Reparação e caiação de rebocos em abóbadas no Claustro D. Dinis. 

- Protecção de tecto do piso superior do claustro Claustro D. Afonso VI com rede de 

plástico. 

- Instalação de Loja no Parlatório. 

 

1998/99 - Reparação da cobertura da Ala SuI e outros trabalhos de beneficiação. 

 

1999 - Consolidação de cantarias na Torre Sineira Norte. 

- Consolidação de pináculo na fachada principal da Ala Norte. 

- Reparação da fachada principal na Sala dos Reis na Ala Norte. 

- Desmonte e reparação dos gradeamentos dos vãos cegos na Sala dos Reis na 

Ala Norte. 

- Sistema de dissuasão de pouso de pombos na Fachada Norte, Cozinha e 

Refeitório. 

- Limpeza e reparação da Levada - I.ª fase. 

- Beneficiação do paramento exterior da fachada principal da Ala Sul. 

- Reparação dos muros exteriores de protecção, e colocação de gradeamento, em 

duas caixas de visita da galeria de água potável. 

- Beneficiação de caleiras do Refeitório, Cozinha e Claustro D. Dinis. 

- Obras de beneficiação do piso superior da Ala Sul. 

- Demolições, contenção de fachadas e escavações na Ala Sul, 1ª fase. 
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- Refechamento de juntas no paramento Sul da nave da Igreja. 

- Reparação dos paramentos rebocados na Capela do Desterro. 

- Acções pontuais de natureza diversa de reparação, manutenção, conservação ou 

beneficiação.  

- Pintura de caixilharia da fachada Poente na Ala Norte. 

- Implementação de sistema de dissuasão de pouso de pombos nas guardas de 

sacada na Ala Norte. 

- Beneficiação dos paramentos exteriores da fachada Norte, Praça D. Afonso 

Henriques. 

- Refechamento de juntas na Igreja, topo Poente do braço direito do Transepto. 

- Fornecimento e montagem de esferas armilares, nas guardas de sacada. 

- Revestimento de gárgulas na Sala dos Túmulos. 

- Picagem de rebocos e reposição da geometria inicial no muro poente adjacente à 

Levada na Capela do Desterro. 

- Colocação de rede, no pano do beirado, de forma a evitar a entrada de pombos no 

Claustro D. Afonso VI e Claustro Pequeno. 

- Beneficiação do tecto em madeira, do piso superior do claustro D. Dinis. 

- Execução de passadeiras nas coberturas do Claustro de D. Afonso VI e do 

Pequeno Claustro. 

- Beneficiação dos paramentos exteriores da Fachada Principal da Ala Norte. 

- Demolição de tabiques, remoção de lixos e entulhos da Ala Norte. 

- Limpeza e reparação da Levada - 2.ª Fase. 

- Reparação e beneficiação da cobertura da Capela do Senhor dos Passos, com a 

substituição do madeiramento. 

- Compactação e beneficiação da camada superficial da área central do Claustro D. 

Afonso VI. 

- Consolidação Estrutural do Pequeno Claustro na Ala Norte com o reforço de 

fundações, através da aplicação de microestacas encabeçadas com uma viga de 

betão armado, e do reforço das paredes, através de selagem das suas fendas. 

- Beneficiação de paramentos exteriores da Ala Norte na fachada principal. 

- Execução de passadeiras nas coberturas do Claustro D. Dinis. 

- Colocação de rede de forma a evitar a entrada de pombos no Claustros D. Afonso 

VI e Pequeno. 

- Trabalhos de construção civil de apoio a alterações de traçado de linhas 

telefónicas. 

- Tratamento de pavimentos e controle de infestantes nos Claustros e Cerca. 
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1999/00 - Melhoria do sistema de iluminação da Sala dos Monges. 

    - Levantamento e recolocação de parte do pavimento da Sala dos Reis. 

    - Beneficiação da área envolvente da Capela do Desterro. 

 

2000 - Recuperação da cobertura da Sala dos Túmulos (Panteão Régio) através do 

revestimento e prolongamento das gárgulas, em pedra, com chapa de cobre, de 

modo a evitar os danos provocados pela água que, quando batida pelo vento, 

escorria pelos paramentos. 

- Revestimento com chumbo, do topo dos contrafortes inacabados no braço direito 

do Transepto. 

- Consolidação Estrutural na área do Claustro Pequeno na Fachada Poente. 

- Consolidação de arquitrave nas galerias Sul e Norte do Claustro D. Afonso VI. 

- Reparação da porta Sul e do muro do Celeiro. 

- Reparação e beneficiação das instalações sanitárias junto à Sala dos Reis. 

- Consolidação de troço do muro de suporte da Capela do Desterro. 

- Recuperação da escadaria sobre a Levada na área envolvente da Capela do 

Desterro – 1ª fase. 

- Limpeza e tratamento da porta da fachada principal da Igreja. 

- Demolição do patim da escada do topo Norte e remate provisório da mesma na 

Ala Sul. 

- Limpeza e beneficiação das dependências circundantes do Claustro D. Afonso VI. 

- Reparação e pintura de tectos do piso superior do Claustro D. Afonso VI. 

- Limpeza e remoção de terras da envolvente exterior da galeria da Ala Sul. 

- Reparação e pintura de caixilharia da Ala Norte. 

- Consolidação e reforço da arquitrave do piso superior da galeria poente do 

Claustro D. Afonso VI. 

- Beneficiação do paramento vertical, desde a cota do piso exterior até à cota da 

galeria, Ala Sul. 

- Execução de tecto, em painéis de gesso cartonado e pintado nas dependências 

da galeria Sul do Claustro D. Afonso VI. 

- Abertura, limpeza e refechamento de juntas do pavimento exterior a Sul da 

Sacristia Manuelina. 

- Execução de rebocos no piso superior na galeria Norte do Claustro D. Afonso VI. 

 

 

 



I-11 

 

2001 - Recuperação da estrutura de madeira do tecto do piso superior da galeria Norte do 

Pequeno Claustro. 

- Reparação pontual da estrutura da cobertura e substituição de telha no Pequeno 

Claustro.  

- Execução de rebocos no muro de suporte da escadaria sobre a Levada na zona 

da Capela do Desterro. 

- Pintura de caixilharia no piso superior da galeria Poente no Claustro D. Afonso VI. 

- Abertura, limpeza e refechamento de juntas na fachada da Ala Norte. 

- Execução de rebocos no piso superior da galeria Sul no Claustro D. Afonso VI. 

- Execução do acesso aos terrenos localizados a Nascente da Ala Sul.  

- Execução de contenção periférica com muro de suporte "Berlim" localizado a 

Norte do referido acesso. 

- Reparação pontual com abertura e refechamento de juntas do pavimento exterior 

em lajedo, no páteo da Sacristia Manuelina. 

- Reparação pontual dos paramentos rebocados, limpeza e caiação geral dos 

paramentos e tectos e reparação e pintura de duas portas piso térreo do Claustro 

D. Afonso VI. 

- Assentamento de duas portas, em madeira de sucupira, e respectiva pintura a 

tinta de óleo de linhaça no átrio da Ala Norte. 

- Reparação de ombreiras de um vão de janela na Biblioteca. 

- Beneficiação dos degraus de acesso à Porta dos Mortos no braço direito do 

transepto. 

- Colocação de vidros temperados na janela do piso superior do Claustro que deita 

sobre o Refeitório e em dois óculos da fachada Poente do Claustro D. Afonso VI. 

- Substituição do colector existente sob o pavimento da Galeria de Exposições 

Temporárias que liga a caixa de visita adjacente à fachada Nascente à caixa de 

visita adjacente à fachada poente. 

- Limpeza e recuperação da guarda do patim superior do Claustro do Cardeal. 

- Beneficiação do troço da fachada principal correspondente à área da fachada 

Poente do Claustro Pequeno. 

- Instalação de sistema de dissuasão de pouso de pombos no troço da Fachada 

Poente na Ala Sul. 

- Fornecimento e instalação de sistema de dissuasão de pouso de pombos num 

troço da fachada Poente do Claustro Pequeno. 

- Caiação de elementos em pedra: cimalha, moldura de vãos, friso, pilares e arcos 

dos paramentos verticais exteriores no Claustro Pequeno. 
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- Execução de rebocos e caiação de paramentos verticais dos pisos térreos e 

superior do Claustro D. Afonso VI. 

- Execução de rebocos no piso superior do Claustro Pequeno. 

- Remoção dos afastadores existentes em torno dos túmulos de D. Inês e de D. 

Pedro e junto da Capela do retábulo da Morte de S. Bernardo. 

- Abertura de furo com diâmetro de 500 mm e 6 metros de comprimento, para 

ligação do poço de remate da trincheira drenante adjacente à fachada Sul à rede 

exterior municipal de drenagem de águas pluviais, da Ala Sul. 

- Picagem de reboco em paramentos verticais na dependência localizada a Poente 

do Claustro Pequeno. 

- Desaterro e remoção de terras a Nascente do Celeiro. 

- Impermeabilização e pavimentação na Ala Sul.  

- Colocação de sinalética, painéis informativos e protecções na Ala Norte no pátio 

adjacente à torre sineira. 

- Colocação de Balcão/Recepção na Sala dos Reis. 

- Remodelação da Ala Sul para a instalação da Galeria de Exposições Temporárias. 

- Execução da cobertura da caixa de escadas da Galeria de Exposições 

Temporárias. A área da caixa de escadas localizada no canto Sueste da Ala Sul 

albergou parte de uma habitação que se alojou no talhão localizado no extremo 

Sul da Ala Sul da Abadia. Foram construídas umas escadarias com dois lanços de 

escadas abobadados e um patim intermédio igualmente abobadado. A 

intervenção realizada com vista à criação de uma galeria de exposições 

temporárias na Ala Sul da Abadia, devolveu à escadaria a sua anterior 

monumentalidade e alma monástica. A cobertura, plana, executada em camarinha 

de chapa de cobre sobre a escadaria, reflecte a opção levada a cabo no seu 

interior de não (re)construir as, já não existentes, abóbadas que a cobriam. 

- Intervenção arquitectónica e estrutural no Celeiro através da recuperação das 

paredes exteriores e cobertura, rede de águas e drenagens, instalação eléctrica e 

de telefone, conservação de azulejaria e estatuária. 

- Instalação de sistema de dissuasão de pouso de pombos no troço da fachada 

correspondente à projecção do Pequeno Claustro. 

 

2002 - Execução de alimentação de água ao topo Norte do piso superior da Ala Sul, nas 

instalações sanitárias afectas à Paróquia. 

- Beneficiação da camada final do pavimento das galerias no Claustro Pequeno.  
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- Aplicação de um porta estandartes em aço inoxidável nas arcadas da Ala Norte e 

Ala Sul. 

- Desmonte de vedação de separação das instituições: IPPAR - Lar Residencial de 

Alcobaça. Claustro do Cardeal. 

- Limpeza e beneficiação geral da caixilharia na Ala Norte e Ala SuI. 

- Colocação de porta e de janela, em madeira de sucupira, com pintura a tinta de 

óleo de linhaça, na escada de acesso ao piso superior do Claustro D. Afonso VI. 

- Reparação e caiação de rebocos do intradorso das abóbadas do Claustro 

Pequeno. 

- Arranjo da área envolvente do portão de acesso à Cerca. 

- Reparação e caiação do reboco do intradorso das abóbadas do Claustro D. 

Afonso VI. 

- Extracção de elementos metálicos, limpeza pontual de pedra, tratamento de juntas 

e colocação pontual de pedras em falta em diversas áreas do Mosteiro. 

- Beneficiação da dependência, do piso superior da galeria Norte do Claustro D. 

Afonso VI. 

- Fornecimento e assentamento de caleira em cobre no Claustro Pequeno. 

- Limpeza e conservação dos cabeçalhos dos sinos da Igreja. 

- Assentamento de mosaico, em pedra calcária do tipo "Sem rijo" no piso superior, 

dependência Poente do Claustro Pequeno. 

- Limpeza geral de lixos e entulhos e remoção na cobertura da construção 

localizada a sul do portão de acesso à Cerca. 

 

2001/2002 - Levantamento topográfico e arquitectónico do Mosteiro e levantamento 

topográfico dos terrenos afectos. 

 

2003 - Desmonte de todos os elementos que integram a loja e montagem da mesma 

sobre novo estrado. 

- Colocação de brita na área entre muros (ruínas), localizada a Norte do Celeiro. 

- Consolidação das fracturadas "bolas" em pedra, no patim exterior e reparação das 

fixações deterioradas da guarda metálica na Ala Norte. 

- Fornecimento e colocação de corrimão no primeiro lanço de escadas exteriores de 

acesso à paróquia na Ala Sul. 

- Desinfestação da loja instalada no do Parlatório. 

- Execução de duas prateleiras e furos na cantoneira periférica de apoio do Balcão 

na Sala dos Reis. 
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2003/2004 - Restauro dos sinos e dos cabeçalhos nas Torres Sineiras. 

- Colocação de sistema de segurança nos fechos interiores das janelas poente da 

Galeria de Exposições Temporárias. 

- Substituição dos vidros das janelas da Galeria de Exposições Temporárias. 

- Reforço da segurança da guarda da cisterna, lado Nascente e reforço de 

contraventamento da guarda da escada exterior de acesso à paróquia na Ala Sul. 

- Assentamento de lajedo em pedra calcária do tipo "Semi-rijo” nos Claustros D. 

Dinis e D. Afonso VI.  

- Recuperação das dependências de passagem entre os Claustros D. Dinis e 

Claustro D. Afonso VI. 

- Instalação de intercomunicadores, trincos e testas eléctricas na Ala Norte. 

- Regularização e acabamento do pavimento da dependência localizada por baixo 

da escada de acesso ao piso superior na Ala Norte. 

- Ligação equipotencial de todas as massas metálicas do Balcão/Recepção à terra 

na Sala dos Reis. 

- Beneficiação do acabamento da fixação dos prumos ao lajedo, dos afastadores 

dos túmulos de D. Inês de Castro e de D. Pedro. 

 

2004 - Interligação de águas pluviais e de águas residuais aos novos colectores 

municipais com o arranjo do Terreiro na Ala Norte. 

- Beneficiação de caixilharia nas Alas Norte e Sul. 

- Construção de escadaria exterior junto à Galeria de Exposições Temporárias. 

- Arranjo do Terreiro na Ala Norte para a interligação de águas pluviais e de águas 

residuais aos novos colectores municipais. 

- Execução de protecção de terra num quadro eléctrico. 

- Limpeza de algerozes, de tubos de queda e substituição de telhas partidas nas 

coberturas sobre das galerias Norte do Claustro do Cardeal e do Claustro do 

Rachadouro. 

2004/2005 - Tratamento de juntas das escadas laterais e do pavimento do patamar na 

escadaria junto da Igreja. 

- Limpeza geral, pintura de paredes e tratamento de pavimentos na Galeria de 

Exposições Temporárias. 
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2005 - Limpeza de gárgulas e manutenção dos demais sistemas de escoamento de 

águas das coberturas da Igreja. 

- Reparação de portas danificadas (consequência de arrombamento) e beneficiação 

de outras no Claustro das Amoreiras. 

- Fornecimento e colocação de 5 projectores para iluminação dos estandartes e 

execução da respectiva instalação eléctrica na galeria Norte. 

- Tratamento de juntas na escadaria na Igreja. 

- Fornecimento e colocação de duas válvulas de regulação de pressão de água na  

Ala Sul. 

- Lavagem geral e caiação de superfícies rebocadas e pintura geral de caixilharias, 

gradeamentos e redes na Fachada Norte. 

- Substituição das canalizações de alimentação de água e de esgoto no Claustro D. 

Afonso VI. 

- Execução de carotagens para ventilação da parede nascente da primeira Sala no 

acesso às instalações sanitárias na Galeria de Exposições Temporárias. 

- Colocação de telhas partidas e/ou muito degradadas nas coberturas sobre a 

Secretaria, Refeitório, Dormitório e Sala dos Reis. 

- Reparação de instalações eléctricas na Galeria de Exposições Temporárias. 

 

2008-2009 - Trabalhos de limpeza e reparação do telhado e tecto da galeria Nascente do 

Claustro do Rachadouro ou da Biblioteca. 

 

2009 - Remodelação das instalações sanitárias no Claustro D. Afonso VI que teve como 

objectivo dotar o Mosteiro de modernas e mais funcionais instalações sanitárias, 

no piso 0 e piso 1 com remoção de todos os revestimentos existentes, aplicações 

de novas impermeabilizações, com novos revestimentos em pedra de lioz em 

paredes e pavimentos, com novos equipamentos sanitários, e novas redes de 

águas e esgotos, assim como instalação eléctrica. 

- Beneficiação de empenas e revisão do telhado da Sacristia Manuelina que 

apresentava um conjunto de deficiências devido à ausência de operações 

regulares de manutenção. Ao nível do sistema de cobertura foram detectados 

depósitos de matérias orgânica, telhas danificadas e ausência de argamassas nas 

juntas das cantarias que fazem o coroamento das empenas. A premência de 

salvaguardar a integridade do precioso património artístico e decorativo integrado 

no interior da antiga sacristia, motivou o lançamento de uma empreitada destinada 

à limpeza e reparação do actual sistema de cobertura. As acções previstas 
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incluíram limpeza geral de toda a superfície com remoção dos depósitos de 

matéria orgânica, a revisão integral da telha com substituição dos elementos 

degradados. As áreas onde a estrutura de suporte da cobertura transmite as 

respectivas cargas às paredes serão revistas estando prevista a reparação/ 

substituição de todos os elementos que apresentem níveis significativos de 

podridão ou deficiências de secção que reduzam a sua performance construtiva. 

As superfícies correspondentes às empenas que emergem acima do plano do 

telhado serão integralmente revistas sendo reparadas as fendas e seladas a 

juntas, de modo a garantir o necessário isolamento face à acção da chuva. As 

juntas da pedra que reveste a cobertura plana, que confina com a empena Poente 

da Sacristia, foram limpas e betumadas. 

- Execução de um Espaço Interpretativo na Sala dos Monges e melhorias na actual 

loja. Espaço interpretativo foi executado através de uma plataforma em estrutura 

de madeira, com revestimento em placas de madeira reforçadas, no pavimento, 

com execução de bancos também revestidos no mesmo material. Foram 

realizados melhoramentos na actual loja, com aumento da luminosidade do 

espaço, com aumento da área de exposição com integração de campânulas 

transparentes em acrílico sobre armários de madeira existentes, criação de novos 

suportes expositivos para os têxteis e para produtos regionais. Com 

melhoramentos na área de atendimento com introdução de prateleiras de correr. 

- Recuperação de Fachadas e de Coberturas (Biblioteca e Coberturas Contíguas). 

 

2010 - Requalificação e Valorização do Claustro D. Dinis para criar um espaço associado 

a actividades culturais, pedagógicas, recreativas e lúdicas, proporcionando uma 

área segura e valorização desta zona patrimonial. Basicamente foram definidos 

dois eixos principais perpendiculares entre si, pavimentados por saibro, sendo um 

deles designado por eixo da terra e outro eixo da água, com banquetas vegetais, 

árvores e um curso de água dinâmico. 

- Execução de nova rede de abastecimento hidráulico constituída por rede de rega 

e de abastecimento ao lava-mãos do Claustro D. Dinis (através de depósito de 

acumulação e rede pressurizada) e alimentação a duas caleiras de escoamento 

superficial e a uma fonte ornamental. 

- Recuperação da cobertura poente do Claustro da Portaria para evitar infiltrações 

de águas da chuva e melhorar o isolamento das coberturas (com a colocação de 

subtelha), garantindo as condições adequadas para o funcionamento das 

dependências administrativas e outras situadas nos pisos inferiores. Tendo sido 
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colocada durante todo o período em que decorreu a intervenção, coberturas 

provisórias, seguindo os preceitos de segurança, qualidade e imagem compatíveis 

com o prestígio do imóvel. A estrutura de suporte do telhado foi primeiramente 

inspeccionada, com a marcação das peças estruturais defeituosas, para a 

adequada aferição e equilíbrio entre peças que se desmontam e se fornecem e as 

que se reparam. Todos os elementos de madeira (existente e novos) após 

intervenção de limpeza foram ser imunizados, em todas as faces exposta, com 

aplicação de produtos específicos devidamente homologados. O ripado existente 

foi totalmente renovado e a cobertura passou a incorporar um forro em madeira de 

casquinha vermelha e subtelha. 

- Iluminação dos circuitos de visita, Capela do Relicário, Sacristia Manuelina e Sala 

do Capítulo. 

- Implementação de Segurança integrada: sistema de detecção de incêndios, 

vigilância de vídeo e rede de combate a incêndios na antiga zona do Paço 

Abacial. 

- Melhoria da acessibilidade no circuito de visita actual, nas dependências do 

Claustro D. Dinis para permitir e facilitar a visita ao monumento por parte das 

pessoas com mobilidade reduzida, criando e substituindo rampas existentes, 

implantadas ao longo do actual circuito de visitas.  

- Beneficiação de pavimentos, paredes e tectos, incluindo rede anti-pombos nos 

Claustros da Portaria e Hospedaria, valorizando o circuito de visita.  

- Implantação de uma rampa de acesso do Claustro do Silêncio ao Claustro da 

Prisão para permitir e facilitar a visita por parte das pessoas com mobilidade 

condicionada. Abertura de valas e roços para a execução da pré-instalação das 

infra-estruturas eléctricas e mecânicas.  

- Colocação de um conjunto de portões para controlo de acessos por parte do 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-18 

 

 

 



 

II-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PEÇAS DESENHADAS 

 

 

Desenho II-2 – Planta de identificação dos locais 

Desenho II-3  – Planta de antiguidade 

Desenho II-4  – Planta com as intervenções em coberturas 

Desenho II-5  – Planta com a identificação dos locais de valorização – piso 0 

Desenho II-6  – Planta com a identificação dos locais de valorização – piso 1 

 

 

 

 

 

 

 


