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A arquitectura sempre foi reveladora dos modos e pensamentos de uma época.

Através do significado, que adquire na região onde que se insere, desde os elementos

construtivos e materiais utilizados, ã ornamentação utilizada ou da ausência dela,

um edifício, seja religioso ou profano, pode ser classificado estilisticamente e

consequentemente corresponder a uma época cronológica específica.

Deste modo, do edificado de uma época destacam-se sempre os edifícios de carácter

marcante, no caso religioso, edifícios capazes de acolher as gentes de uma região,

enquanto marco de devoção, de cultura, de doutrina, em suma de fé. A arquitectura

religiosa é assim um dos maiores e mais amplos testemunhos da vivéncia humana

ao longo dos séculos, É testemunho não só de receios e flagelos mas também de

agradecimento e júbilo de toda uma comunidade e consequentemente de todos os

grupos sociais que a compõem.

o estado português em construção foi evoluindo para a criação de uma nação

ao dotar os seus habitantes de formas próprias de a reconhecer e de um sentido

de consciência, uno e coeso, de uma comunidade composta por muitas gentes,

dotada de costumes variados, mas de uma mesma língua. Portugal enquanto nação

foi ganhando forma e foi-se consolidando, inicialmente atravês das implantações

do monaquismo moçárabe. No entanto, as primeiras organizações sistemáticas do

monaquismo medieval, chegaram a Portugal pela via borgonhesa, tão familiar a D.

Afonso Henriques, provocando repercussões não só a nível social e geográfico mas

também económico e político.

A fé, a crença, a tradição e a prática religiosa, permitiram e favoreceram a inde-

pendência política, É de destacar a importância não só das ordens religiosas mas

também dos bispos, no apoio e no auxílio prestado aos Condes portucalenses e ao

nosso primeiro rei, D. Afonso Henriques.(l)

A linguagem arquitectónica associada aos primórdios da nacionalidade foi o

Românico, A expansão da arquitectura romãnica, em Portugal, coincidiu com

o reinado de O. Afonso Henriques, estando relacionada não só com a organização

eclesiástica diocesana e paroquial mas também com os mosteiros das várias

ordens monásticas, fundados ou reconstruídos no decorrer dos séculos XII e XIII.

[1) MATTOSO, José - Clun4, Cruzlos e Cistercienses na formação de Portugal. Congresso Histórico de
Guimaróes e suo Calegiado [separata do vaI. V das Actas]. Guimarães: 1982; p.283



Os principais encomendadores desta nova arquitectura foram os bispos (das dioceses então restauradas e das quais faziam parte as
dioceses de Lamego e de Viseu], os priores e os abades dos mosteiros.

A arquitectura religiosa ocidental, durante o período medieval, desenvolveu-se através da constante alteração e mutação dos próprios
sistemas construtivos que possibilitaram a sua materialização e exequibilidade. Esta mutação foi realizada segundo uma articulação
espacial e formal progressiva, de acordo com O pensamento ocidental, associada a uma ideia de progresso contínuo. A actividade
construtiva coeva foi vasta e intensa, possibilitando a edificação de Catedrais, Mosteiros, Igrejas e Capelas, isto é possibilitando a pequena
e grande escala no âmbito da arquitectura religiosa.

De Facto, a igreja medieval apresenta diferenças, nâo só de nação para nação, como também de região para região, podendo-se
referenciar uma leitura, plena de variantes na região das Beiras, que ao mesmo tempo denota as suas origens regionais e rurais, bem
características e pertencentes ao que se pode apelidar de românico evolutivo, segundo factores inerentes ao próprio estilo arquitectónico,
ao desenvolvimento formal e construtivo, mas também ã cronologia, isto é, ao próprio Tempo. Como refere Carlos A. Ferreira de Almeida:

"Mais que em qualquer outro regiõo, o arquitectura romõnica portuguesa, desde os catedrais às igrejas monosterais, desde os costelos ÕS

paroquiais e õs ermidas que consogrom sítios de hierofanios, de devoçõo ermítico ou de protecçõo õs comunidodes ogrícolas e de pastares,
tem de ser sentido e apreciodo in situ e nos seus contornos geográficos e históricos. Só assim, inserido no paisagem e no hobitot local, ele
é verdadeiromente compreensível e só assim se tem uma rico liçõo poro contor."(2]

No que respeita à construção do edificado religioso medieval, a ideia de progresso contínuo evidencia-se e consubstancia-se nas
superfícies autoportantes e murais, permitindo cada vez mais a articulação destas superfícies com a mutação associada a uma evolução
da espacialidade arquitectónica propriamente dita, ou seja, associada a uma mutação e evolução do muro autoportante e contínuo até a
desmaterialização do mesmo e permitindo a utilização de outro tipo de soluções estruturais abobadadas.

Assim, pode-se sintetizar este facto na variável relação estabelecida pelo binómio ábside-transepto uma vez que esta é a articulação
responsável pela diferenciação e distinções não só espaciais mas também funcionais. Em alguns casos o transepto assume-se quase
como mais uma nave, mas esta agora transversal, em oposição ao elemento longitudinal e de carácter basilical, que conforma a nave
propriamente dita e à abside que se encontra no seu seguimento. No entanto, as arquitecturas religiosas românicas, de carácter mais rural
e interior apresentam, de certo modo, a antítese do que foi referido ao ser anulada esta possibilidade de diálogo arquitectónico dado o
seu diminuto porte.

A importância do transepto é também marcante na definição da funcionalidade atribuída à abside, seja ela complexa ou de rasgos mais
simples, podendo para isso assumir diferentes distanciamentos e posicionamentos em relação à cabeceira. É esta relação [(ábside+nave]

- transepto] que determina a planimetria dando origens às distintas conformações das plantas inerentes a estas arquitecturas, tais como
a planta de cruz latina ou planta de cruz grega, consoante a dimensão da relação do binómio referido.

[2) Cit. ALMEIOA, Carlos Alberto Ferreira de - Arquitectura. In Nos confins da Idade Média. IPM, 1992, p.75.
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No que respeita à estrutura, pode-se referir que se evolui tendencialmente de uma estrutura autoportante maciça para uma estrutura
mais leve, desmaterializada, onde a própria estrutura se resume a uma vectorizaçào e consequente materialização das forças presentes
no edificado. Este facto permite compreender que na arquitectura medieval a materialização das forças e a articulação da estrutura, do
próprio edificado, permite conformar e formalizar os espaços arquitectónicos.

o muro autoportante, que funcionava como pano de parede homogéneo, e a cobertura de carácter contínuo foram gradualmente
substituídos pela estrutura e articulação românicas. Surgem então as impostas e os contrafortes que permitem uma nova espacialidade,
associada ao arco de volta perfeita, permitindo a composição modular e uma estrutura planimetricamente mais rígida e rigorosa que
permite algo mais que a simples agregação de situações de espacialidade diversa. Surge ainda a importância do arco formeiro que conduz
directamente as cargas aos pontos de sustentação, permitindo diminuir a espessura da parede e permitindo a conjugação de novos
ritmos planimétricos.

A estrutura ganhou assim importãncia e consolidou-se na realização do espaço arquitectónico, algo que perdurará, evoluindo até à
arquitectura contemporânea. Deste modo, o binómio espacialidade-estrutura estará para sempre presente na arquitectura religiosa, mas
também na militar e na habitacional.

A forma mais elementar de uma igreja românica pode apresentar-se de uma a três naves. De um modo geral, a nave principal apresenta
uma altura mais elevada em relação às naves laterais, sendo coberta por uma abóbada de berço, enquanto as naves laterais são cobertas
por abóbadas de aresta resultantes do cruzamento de duas abóbadas de berço.

Porém, não só a estrutura é importante para esta evolução da arquitectura religiosa medieval, a métrica que gera as mais diversas
espacial idades étambém fundamental. Estamanifesta-se não só em termos planimétricos bidimensionais mastambémtridimensionalmente,
permitindo uma maior sintonia e fluidez da ideia espacial aplicada ao edificado religioso, que é ao mesmo tempo una e diversa nas suas
características. Este facto permitiu que a pouco e pouco a volumetria da arquitectura religiosa e o seu espaço interior se unissem, de modo
cada vez mais intimo, e que por volta do séc. XI, dotada de uma maior uniformização, a arquitectura religiosa conseguisse um grande
avanço face à importante relação entre a funcionalidade espacial, os elementos construtivos e a decoração ornamental.

A arquitectura religiosa cristã foi entendida, no mundo medieval, como uma "obra de arte total" na qual todos os elementos, desde a
estrutura arquitectónica, as escolhas e particularidades estilísticas e as manifestações artísticas inerentes se interligam, tornando esta

uma obra artística coesa e única, na qual os próprios elementos arquitectónicos e suas significações permitem a existência de uma
iconografia arquitectónica.

Deste modo a própria entrada numa igreja românica encontra-se plena de conotações podendo ser considerada metaforicamente como
uma "porta da cidade" concomitante entre a cidade medieval e a cidade de Deus, a Cívitos Dei, tendo cada um dos portais uma simbologia
própria. Nos portais a sucessão de arquivoltas e elementos escultóricos ou simples ornamentos pétreos definem, muitas vezes, uma
progressão do itinerário a seguir entre o exterior e o interior, entre o sagrado e o profano. Do mesmo modo a torre sineira, ou campanário,
assume carácter de um elemento anunciador e revelador deste espaço sagrado.
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Também é importante, no mundo medieval, a passagem da fresta românica, diminuto rasgo, no vasto e maciço muro parietal ao amplo
janelão gótico, testemunho não só da evolução da perícia e da técnica construtiva, mas também de toda uma nova maneira de conceber
e de compreender o espaço interior e a nova importância que adquire a luz na arquitectura religiosa cristã. Cadavez mais, a luz se tornou
um elemento arquitectónico pleno de simbolismo e de significado no âmbito da arquitectura medieval, sobretudo no gótico.

Do mesmo modo, a luz foi utilizada com distintos propósitos, mas continuamente como elemento arquitectónico na concepção de
espaços, não só sagrados, como também profanos. Tal elemento é passível de ser aplicado consoante a intenção na concepção do espaço
arquitectónico. Este facto verifica-se, por exemplo, se se considerar a rosácea, elemento arquitectónico por excelência, utilizado no
gótico, como fonte de luz, cujo propósito foi sendo alterado à medida que se caminha para o fim da Idade Média, momento em que a luz
era importante quando associada aos retábulos tardo-góticos enquanto seus receptores.

Deste modo, sempre houve alteração, mutação, mas também permanência e regionalismos, no delicado e longo processo da arquitectura
religiosa medieval, que vai desde a arquitectura de características paleocristãs até ao tardo-gótico.

A arquitectura românica portuguesa é essencialmente de carácter rural não oferecendo uma grande variedade de soluções quer no que
respeita ã planimetria, quer no que respeita ã espacial idade gerada por novos jogos de volumes, sendo os seus planos construtivos bastante
modestos. Porém, no que respeita à decoração e escultura ornamental sucede precisamente o inverso, ao apresentar elementos e motivos
de grande exuberãncia e diversidade de soluções correspondendo, deste modo, a um dos aspectos mais característicos e singulares do
românico portugués. Nos portais românicos, sobretudo nos seus tímpanos, encontra-se uma síntese da mentalidade religiosa e artística
da época pois era o local onde se inscrevia a mensagem de maior importância religiosa do edificado. Ao contrário da abstracção, utilizada
na arte islâmica, a arte cristã, sobretudo do período românico, é uma arte figurativa dotada de significado e de simbolismo na transmissâo
da palavra sagrada, ou seja, de catequização. Pelo que, sempre subordinadas ao organismo arquitectónico, na sua componente estrutural,
encontram-se esculturas e pinturas, que tanto podem apresentar cenas historiadas como o Juízo Final, a Última Ceia, a luta entre o Bem
e o Mal, a dicotomia entre o vício e a virtude ou hagiografias, nos pórticos de entrada, ou ainda ornamentação de carácter vegeta lista,
geométrico ou profano, nos capitéis.

Oeste modo, na arquitectura religiosa de cunho românico, a escultura concentra-se sobretudo no exterior, nos portais, nas frestas dos
panos de parede, com especial destaque para as da cabeceira, assim como nas colunas adossadas, nos capitéis e nos cachorros nos quais
se apoiam as cornijas. No interior a escultura concentra-se nos capitéis, com destaque sobretudo para os do arco triunfal.

A Ordem de S. Bento instalou-se, ainda naquele que era o Condado Portucalense, a partir do séc. XI. A ocupação do território, por parte

dos beneditinos, esteve estritamente relacionada com a exploração fundiária enquadrando-se numa estrutura social de características
senhoriais ou até feudais. A maior parte da arquitectura religiosa românica foi resultado do que prevaleceu ao longo dos tempos, de
mosteiros fundados na referida época e que foram sendo ampliados, modificados e transmutados durante os séculos subsequentes.

Osbeneditinos instalaram-se inicialmente a Norte mas foram-se expandindo para outras partes do território de modo gradual sobretudo
a partir do séc. XIII. Os mosteiros beneditinos apresentam uma tendência para a construção de igrejas de três naves com transepto.
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As variações deste modelo foram introduzidas como consequência da riqueza da própria fundação, de esmolas ou do patrocínio dos
senhores locais. A cobertura da Igreja, nesta altura era feita através de travejamento de madeira e telha, sendo abobadada apenas a
cabeceira.

A arquitectura religiosa românica encontra-se espalhada por todo o território nacional, sendo notória a organização de povoados ou
de comunidades rurais à sua volta. A expansão do Românico, enquanto estilo arquitectónico, apesar de coevo à reconquista, não lhe

corresponde directamente, mas sim ã organização do espaço territorial nacional.

No entanto, é inegável o apoio das comunidades monásticas, como os Beneditinos e os Cistercienses, para a consolidação e povoamento
do território português à medida que se conquistavam os territórios cada vez mais a Sul, aquando as lutas da reconquista cristã. A Regra
de S. Bento aliou a vida contemplativa ao trabalho manual, sob o lema "Ora et l.abora", dividindo entre a oração e o trabalho as horas do
dia monástico.

A região das Beiras foi o espaço do qual irradiaram muitos mosteiros cistercienses e que esteve ligada, através das suas fundações e
filiações, aos objectivos de ocupação e gestão do território português. A Ordem de Cister introduziu-se no território beirão, no séc.
XII, num momento em que a própria instituição ainda se encontrava na primeira fase de expansão, espalhando-se por todo o país
acompanhando os movimentos da reconquista. Este facto permite compreender a vasta escala de ocupação do território português, a
extensão dos domínios cistercienses e as suas áreas de influência. É tradicionalmente apontado como primeiro mosteiro cisterciense
em Portugal, o Mosteiro de S. João de Tarouca (1143-1144) (3) e último o Mosteiro de Nossa Senhora de Tabosa (1692). em Sernancelhe,
ambos na região da Beira.

É de salientar também que a Beira foi uma região cujas características de austeridade e solidão se ajustavam aos requisitos das fundações
e filiações cistercienses. As agruras mas também as riquezas deste território são descritas sabiamente pelas palavras do escritor beirão,
Aquilino Ribeiro:

"A Beira, por ser o província mois recolhido no cem e de Portuçot, seró talvez oquela em que se encontra um reportório de tradições, de usos
e costumes, mais genuíno e imareado. Com efeito, nõo parece ter sido de molde o atrair o invasor, e muito menos o seguró-Io o naturezo
do solo com escorpo após escorpo, pedregulhal após pedregulhal, estreitos vales como no Vougo descrevendo verdadeiros circunvalações
em torno de cabeços empinados. A menos que se tenho operado mudanço rodical nos condições climóticas, pode dizer-se que o aborígene

agarrou-se à fraga pelo mesmo milagre por que um corvolhiço, uma azereira, medram em cimo do penedia sem que se vejo o húmus que

os sustento. Também ele, deitando raizes no terra de granito, leve e pouco profundo, soube resistir e mültiplicor-se. "(4)

(3) Segundo autores como Cocheril e Ferreira de Almeida. Cfr COCHERIL, Maur - Les Abbo'les Cisterciennes Portugoises dons lo seconde moité du XX siécle. Paris: Arquivo do
Centro Cultural Português; Fundação Calouste Gulbenkian, 1976 e ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Arquitectura. In Nos confins do Idade Médio. IPM, 1992. No entanto a
primazia é disputada com o Mosteiro de Lafões, Cfr. MARQUES, Maria Alegria Fernandes, op.cit.
(4) RIBEIRO, Aquilino - Arcos encoirodos. 5" edição. Lisboa: Bertrand Editora, 1995, p. lll.
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o Românico enquanto estilo europeu e abrangendo os séculos X, XI e XII [apesar das suas diferenças e características regionais], pode

ser entendido como um todo, uno e íntegro, sendo-lhe por isso, muitas vezes, atribuído o estatuto de "primeiro estilo arquitectónico do

Ocidente", sobretudo quando após o ano 1000 a Europa iniciou o seu movimento de desenvolvimento e ascensão, no espaço universal.

Para que se atingisse a verdadeira "internacionalização" do Romãnico muito contribuiram as duas reformas da Regra de S. Bento, uma

levada a cabo pelos Cluniacenses, no séc. X, e outra levada a cabo pelos Cistercienses, no séc. XI. É de salientar que a partir do séc. XI,

o monaquismo passou a apresentar características bem diversas do monaquismo de origem Oriental, que o antecedera, centrado no

isolamento e no ascetismo.

Na Idade Média, sobretudo no decorrer do século XII, é importante ter em atenção a existência de duas correntes estéticas paralelas,

mas inteiramente opostas no que respeita ã espiritualidade da arte. Por um lado, encontra-se uma concepção da espiritualidade da arte

defendida por Sugério de S. Dinis [1081-1151], assim como pelos cluniacenses em geral, segundo a qual se procura um equilíbrio entre o

sensível, o belo e o sumptuoso per visibilio od invisiblio.[5J A Clunu correspondia a exterioridade, a exuberância, a opulência, a efusiva

decoração de carácter figurativo e simbólico de modo a dar relevo à casa de Deus. A materialidade era um meio de atingir a espiritualidade.

Assim, era necessário o 'l ..J valor do riqueza e do beleza como homenagem à fé, poro fazer realçar o claridade e o belo fulgor do luz
Divino". [6J Para os cluniacenses, imbuídos de um espírito profundamente feudal, Deus era o Senhor, sendo por isso atribuída uma grande

importância ao ofício Divino, pelo que a liturgia era celebrada em estruturas grandiosas. Por outro lado encontra-se uma outra concepção

da espiritualidade da arte defendida em particular por S. Bernardo e pelos cistercienses, segundo a qual é rejeitada a analogia entre a

beleza terrena e o esplendor celeste, constituindo a ascese, e por consequência a renúncia dos sentidos, um meio de alcançar Deus. Os

cistercienses pretendiam a união mística com Deus, sendo o homem necessitado de penitência e realçando a função ascética do trabalho

manual num ambiente retirado e humilde.[7J Para S. Bernardo o luxo é inútil e perigoso, estando não só em contradição com as exigências

da vida espiritual como também em conflito com esta. A alma, segundo S. Bernardo, necessita de concentração interior para poder atingir

o conhecimento.

No que respeita à arquitectura, esta oposiçâo entre S. Bernardo e Sugério de S. Dinis, demonstra que a diferença que os distingue não pode

ser considerada em termos meramente arquitectónicos mas sim segundo termos teológicos e teóricos.

Este novo modo de encarar a arte tem início com a publicação de um dos primeiros tratados de S. Bernardo, a "Apologia para Guilherme,

Abade" [1125J que foi o resultado de uma querela, entre Cistercienses e Cluniacenses, sobre a interpretação da regra de S. Bento e

traduziu-se na resposta de S. Bernardo [entâo já abade de Claravel] a Guilherme, abade de S. Teodorico. Como refere Dom Angelico

Surchamp, duas interpretações da mesma regra, ambas abençoadas pela Providência, não podiam deixar de se afrontar mais tarde ou

mais ceda.(8)

[S) Cfr. VITI, Goffredo [dir.) - Architetturo Cistercense. Edizioni Casamari: 1995, p.29
[6) Cfr, aiAS, Geraldo Coelho - Espiritualidade, comida e arte na polémica dos Monges da Idade Média. In Bernordo e C/orovol. Apologia poro Guilherme, Abade. Porto: Fundação
Eng. António de Almeida, 1997, p.14
[7) Idem; p.14
[8) Cfr, SURCHAMP,Dom Angelica - L'esprit de I'ort cistercien. In L'Art Cistercien - Fronce. Ed. Zodiaque, 1982, p.16
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S. Bernardo condenava a ornamentação e a beleza sumptuosa não porque fora insensível aos seus encantos, antes pelo contrário,
precisamente por ser capaz de os sentir de modo a aperceber-se que estes constituíam uma sedução invencível, logo um perigo
irreconciliável com as exigências do sagrado, sendo para si mais importante a busca da contemplação Divina do que o fascínio pela arte.
(lO] No entanto, S. Bernardo limita esta crítica aos mosteiros e admite a importância da arte nas outras igrejas, que não as dos mosteiros.
O critério subjacente à estética bernardina não será propriamente artístico mas sim ético e ascético.

A arquitectura e a arte cistercienses não têm como finalidade o deleite. Nada deverá desviar a atenção de Deus. Assim, desde o plano das
abadias à simplicidade dos materiais escolhidos, tudo se conjuga para elevar a procura de Deus e a busca da santidade. Para os defensores
da via ascética e da pobreza, apenas através da libertação dos bens materiais e da dádiva pode o Homem encontrar o amor espiritual e
Deus. Cister é uma rigorosa demanda de perfeição, a arte cisterciense é austera, despojada, disciplinada fundamentando-se na busca de
pureza de linhas. Deste modo é feita a apologia de uma "estética da pobreza" segundo a qual apenas deverão ser apresentadas formas
funcionais extremamente simples, limitando-se ã essência, tal como se pode observar nos arcos do primitivo claustro cisterciense do
mosteiro de S. João de Tarouca. Consequentemente, a uma opulência exuberante que está patente na arte românica, opõe-se uma
estética da pobreza e da simplicidade que se limita ao essencial, apresentando apenas formas funcionais de extrema simplicidade mas
plena de significações. É essa exuberância decorativa românica que S. Bernardo censura para os mosteiros cistercienses, referindo:

"De resto, nos claustros, diante dos irmõos o fazer leituras, que foz aquela ridículo monstruosidade, aquela disforme beleza e belo
disformidade? Poro que estõo lá aqueles imundos macacos? Poro quê os leões ferozes? Poro quê os centouros monstruosos? Poro quê
os semi-homens? Poro quê os tigres õs manchas? Poro quê os soldados o combater? Poro quê os caçadores o tocar trombeta? Vês uma
cabeça cam muitos corpos e um carpa cam muitos cabeças. Daqui vê-se um quodrúpede com cauda de serpente, dali um peixe com
cabeça de quodrúpede. Ali uma besta tem frente de cavalo e de cobro o porte de trás; acalá um animal carnudo tem troseiro de cavalo.
Tão grande e tõo admirável aparece por todo o porte o variedade dos formos que mais apetece ler nos mármores que nos cádices, gostar
todo o dia o admirar estas caisos que o meditar no lei de Deus. Meu Deus! Se o gente nõo se envergonho destas frivolidades, porque nõo
tem pejo dos despesas?" [9]

"E, de facto, uma é o rozõo dos bispos, outro o dos monges. Sabemos, cam efeito, que aqueles, sendo devedores o sábios e insensatos,
promovem o devoçõo do povo carnal com adornos materiais por nõo poder cam os espirituais. Nás, porém, que já nos saímos do povo,
que, por Cristo, deixámos os coisas preciosos e belos do mundo, todos os lindamente brilhantes, musicalmente embalodoros, suavemente
inebriantes, docemente saborosos, agradáveis 00 tacto, enfim, julgamos todos os prazeres do corpo cama estrume para lucrarmos o Cristo,

pergunto-vos o quem é que incitomos com elos o devoção? Oue fruto disso pretendemos colher: a admiração dos insensatos ou o oferto
dos simples? Acaso, porque andamos misturados com pagõas, aprendemos os obras deles e ainda prestamos culto às suas esculturos?"[ll)

[9) Cit. Apologia, capo XII in DIAS, Geraldo Coelho [apresentação, tradução e notas) - 8ernardo de C/oraval. Apologia poro Guilherme, Abade. Porto: Fundação Eng. António de
Almeida, 1997, pp.55-57. Cfr. Cistercions ond C1uniocs. St. 8ernord's opologia to abbot William; Michael Case~ ocso [trad.). Michigan: Cistercian Publications, 1970, p. 65.
[10) Cfr, PANOFSKY, Erwin - O significo do nos artes visuais. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p.92.
(11) Ci!. Apologia, capo XII in DIAS, Geraldo Coelho [apresentação, tradução e notas) - 8ernordo de Cloravol. Apologio poro Guilherme, Abade. Porto: Fundação Eng. António de
Almeida, 1997, pp. 54-55. Cfr. Cistercians and C1uniacs. St. Bernord's opoloqio to abbot Williom; Michael Caseu (trad.). Michigan: Cistercian Publications; Kalamazoo, 1970, p.54
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A crítica exercida por S.Bernardo na Apologia ao abade Guilherme constitui o texto elementar no qual estão patentes os seus ideais. Através
da crítica ao luxo e aos excessos de ornamentação (superfluitos), às deformações e distorções fantásticas da arte romãnica (curiositas),
aos excessos das proporções (supervocuitos). S. Bernardo abre caminho para uma estética da moderação (moderartia) ornamental onde
a necessidade (necessitas) e a utilidade (utilitas) constituem os novos critérios estéticos.(12)

Deste modo as Abadias cistercienses caracterizavam-se sobretudo pela racionalidade na articulação dos espaços e o despojamento
de elementos decorativos. No entanto usaram-se soluções locais com materiais disponíveis in loco assimilando as tradições culturais
existentes. Os cistercienses utilizariam a arte e os modos de construir característicos da região e do país onde se inseriam sem no entanto
deixar de aplicar alguns dos princípios que norteavam a sua espiritual idade de carácter austero e simples.

o que a arquitectura cisterciense traz de novo é uma simplicidade e uma coeréncia inéditas no seu tempo e por ter sido baseada no rigor e
na razão do pensamento de S. Bernardo é muitas vezes apelidada de arquitectura bernordina e quando surge uma referência à planta das
suas igrejas encontra-se a designação de planto bernardina. S. Bernardo uniu a experiência estética e a religiosa permitindo criar elações
e conclusões acerca de uma construção e disposição dos diferentes espaços arquitectónicos de more nostro, tendo por base o chamado
plano bernordino, apesar de nada ter escrito sobre este assunto. Planta de cruz latina, profundo sentido de ortogonalidade e alinhamentos
baseados num mãdulo quadrangular apresentou Honnecourt no seu caderno (1230) onde desenhou um plano tipo de igreja (13) com o
título "esta é uma igreja feito de quadrados para o Ordem Cistercieose", no qual não representa a espessura das paredes, apontando para
a existência de um plano ideal. (14)

Como refere Ferreira de Almeida: "A arquitectura cisterciense que tem em Portugal alguns testemunhos de grande valia é um dos mais
notóveis exemplos de quanto uma arte de construir pode ser marcoda por uma espiritualidade (...]. O espírito do regra foi marconte que
fez escola tonto no versõo estilística ramónica como no gótico." (15)

No mosteiro cisterciense, a igreja constitui-se como o mais importante elemento da sua implantação. No entanto o Claustro, a nível
formal, era o epicentro do espaço monástico. Os três lados correspondem às funções essenciais: spiritus, a Norte, onde se localizava a
igreja lugar específico para a oração, introspecção e elevação espiritual; onima, a Este, onde se encontrava a sacristia, sala do capítulo,
salas de trabalho intelectual, lugares de trabalho mas também de elevação intelectual e espiritual; corpus, a Sul, onde se localizava a

cozinha, o calefactório, o refeitório, as latrinas, ou seja tudo o que era necessário à sobrevivência e subsistência do corpo, do organismo
vivo e humano que compunha cada monge; o quarto lado do claustro, a Oeste, era aberto aos Conversos sendo constituído pelo celeiro,

dormitório, refeitório, latrinas. Note-se a diferença de significados e oposição entre o lado do spiritus e o lado do corpus sugerindo a
dicotomia terra-céu e matéria-espírito.(16) .

(12) MARTINS,Ana Maria Tavares - Espaço Monástico: da Cidade de Deus à Cidade do Homem. In Estudos em Homenagem ao Prof. Ooutor José Amadeu Coelho Dias. VaI. 1.
Porto: Edição FLUP,2006, pp.92-93.
(13)Clr. VILARD DE HDNNECOURT- CUADERNO(sigla XIII]. Ed. Akal, 2001, lám.28
(14) ctr. FERGUSSON,Peter; Architecture of So/itude. Princelon Universihj Press, 1984, p.78
(15)ctr. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Arquitectura. In Nos confins do Idade Médio. IPM, 1992, p.77
(16) Cfr. MARTINS,Ana Maria Tavares - Uma Perspectiva do Ordem de Cister: o Legado Português. Viseu: Ed. Autor, 2007, pp.27-29.
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Deve-se salientar a importância da Ordem de Cister não só na proliferaçâo do românico mas também na introdução do gótico em Portugal,
com o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça cuja fundação, em 1153,está igualmente associada ã fundação da nacionalidade e ã figura
marcante de D. Afonso Henriques. Deste modo é de ressalvar a importância do espírito cisterciense em ambos os estilos arquitectónicos
como refere Paulo Pereira: "[ ...) quando o Gótico chega o Portugal chega par via cisterciense. Despojado e frio, claro e plano, luminoso e
'branco'. Resta saber, aliós se a própria arquitectura portuguesa, de outros séculos vindouros nõo deve muito ou quase tudo o esta estético

cisterciense que teimosamente perdurou." (17)

A região das Beiras foi um espaço propenso à edificação com características românicas dotando as igrejas de uma espacialidade mais
ampla consequente de uma nova organização das massas arquitectónicas, com um ritmo e amplitude diversas das patentes nas anteriores
edificações, o que revela uma perfeita correspondência com a nova liturgia romana, mais clara e teatral, que Portugal começara a adoptar.
Por outro lado passou a trata-se com mais cuidado o exterior do edificado, com especial predilecção e atenção para a sua entrada, que
era a "porta do céu", elemento de separação de dois mundos, por um lado o interior, divino e sagrado, e por outro o exterior, quotidiano
e profano.

No entanto, na região das Beiras, é de assinalar também a existência de um elevado número de igrejas cuja planimetria apresenta uma
nave única e abside, contrastando com o romãnico cisterciense de maior envergadura que pode apresentar três naves, como é o caso
de Sâo João de Tarouca ou mesmo Salzedas [tanto o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas como as ruínas da Abadia Velha) acrescidas
de transepto e cabeceira composta por abside e absidíolos. Muitas das igrejas monásticas ou das Sés apresentavam parte da nave central
ocupada pelo coro destinado aos monges no caso dos mosteiros, ou no caso das Sés aos cónegos.

São João de Tarouca [1143-1144) é considerado o primeiro e mais antigo mosteiro cisterciense português [no entanto a sua primazia tem
sido recentemente disputada com outro mosteiro beirão, o mosteiro de São Cristóvão de Lafões (18)). A igreja apresenta três naves, um
largo transepto saliente e uma cabeceira composta por trés capelas quadrangulares escalonadas. Escavações arqueológicas colocaram a
descoberto o claustro original [séc. XII) assim como os vestígios da Salado Capítulo, cozinha e latrinas. Deste modo foi possível identificar-
-se a planimetria da antiga abadia, que corresponde ao modelo claravalense e ao que se intitula de românico cisterciense.

o Mosteiro de São João de Tarouca apresenta a sua estrutura medieval pouco alterada pelo que ainda se pode vislumbrar a primitiva

planimetria, característica do românico tardio. Por outro lado, possuindo este mosteiro como abadia-mâe Claraval, apresenta uma singular
familiaridade, tâo constante na arquitectura cisterciense, ao ser possível encontrar-se uma planimetria inseri da no âmbito do plano
bernardino, sendo esta uma extensão da planimetria apresentado por Claravall!.

De igual modo, inseridos na região das Beiras, se encontram os mosteiros de Santa Maria de Salzedas (1191) e S. Pedro das Águias
[séc. XII, com nova implantação no séc. XVI), que em muito potenciaram a acção cisterciense no país. Ambos são exemplos de transferência
de sítios, prática que por vezes sucedia com os mosteiros cistercienses.

(17) Cit. PEREIRA, Paulo - 2000 onos de orte em Portugal. Lisboa: Temas e Oebates, 1999, p.155.
(18) Cfr. MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre o Ordem de Cister em portugol. Lisboa: Ed. Colibri, 1998.
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A Santa Maria de Salzedas corresponde uma primeira implantação a NE [Abadia VelhaJ da qual se encontram vestígios arqueológicos em
terrenos de um particular [Quinta da Abadia Velha]. Deste modo é possível vislumbrar nas ruínas da Abadia Velha de Salzedas [1168) a
marca de Cister numa igreja românica e de grande porte, que apresenta indícios de três naves, transepto saliente, cabeceira composta,
salientando-se a abside e absidíolo poligonais, algo raro nos mosteiros desta ordem que usualmente apresentavam uma cabeceira recta.

Aquela que é actualmente a Igreja do antigo Mosteiro de Santa Maria de Salzedas permitiu revelar, após obras de conservação, a existência
da primitiva igreja de características românicas trazendo à luz do dia capitéis, colunas e arcos ogivais que se encontravam "embutidos",
na actual igreja, fazendo parte integrante da sua estrutura, como se tratasse do esqueleto de um organismo vivo e atemporal que é o
próprio edifício. Pode-se mesmo referenciar a existência de três igrejas do mosteiro de Santa Maria de Salzedas: as ruínas da Abadia
Velha e a actual igreja, que se apresenta verdadeiramente como duas igrejas numa só, a primitiva e estrutural por um lado e a subsequente
que funciona quase como uma "pele" em relação à anterior. Assim, do período medieval remanesce igreja do mosteiro que apresenta
planta em cruz latina, três naves e transepto saliente, sendo a cabeceira composta por cinco capelas absidiais escalonadas, caso raro no
panorama do românico português. Porém, deste período apenas subsistiu um absidíolo semi-circular, no braço norte do transepto, com
colunas adossadas no exterior.

Do Mosteiro de S. Pedro das Águias [o velho), concelho de Tabuaço, subsiste a Igreja românica de planta simples dotada de nave única e
capela-mor rectangular. O destaque vai para a decoração escultórica, sobretudo para o tímpano da porta axial que apresenta uma cruz de
características visigõticas e o belíssimo tímpano contendo a representação do Agnus Oei no portal norte.

Nas dioceses de Viseu e da Guarda há um elevado número de igrejas que apresentam soluções tardias denotando a existência de um
românico de resistência. Cabe ainda referência para exemplares de inegável importância como é o caso da Ermida de Paiva [Castro DaireJ
também conhecida por "Templo das Siglas" [nome atribuído por A. Lacerda por esta apresentar abundantes marcas de canteiros] singular
no românico português (19), pertencendo à fase que precedeu o estilo ogivaL A Igreja de Cárquere, concelho de Resende, apresenta-se
como um conjunto arquitectónico de características medievais e monumentais, de grande significado regional. Do período medieval e
de características românicas são ainda de salientar: a Igreja de Santa Maria de Almacave [Larnego], a Igreja Matriz de Linhares, a Igreja
Matriz de Vila Nova de Paiva, a Igreja Matriz de Armamar, a Igreja Matriz de Sernancelhe, a Igreja Matriz de Mangualde, a Igreja Matriz de
Tarouca [com destaque para o pórtico axial de linguagem românica tardia no qual surge a utilização de arquivoltas ogivais], a Igreja de
NossaSenhora da Fresta (Trancoso), já de um românico tardio, assim como alguns vestígios de arquitectura medieval nas Sésde Lamego
e de Viseu [20J.

Pode-se assim concluir que na região das Beiras, nos primõrdios da nacionalidade, a arquitectura religiosa foi de feição sobretudo
românica, muito devendo a região ã Ordem de Cister, que muito contribuiu para a consolidação de uma nação em construçâo. Os seus
mosteiros, em Portugal, tornaram-se dignos exemplares da arquitectura cisterciense europeia, apesar de ao longo dos tempos terem

[19) Cfr. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de [dír] - História da Arte em Portugol- o Românico. vol. 3. Lisboa: Alfa, 1986, p.53.
(20) Cfr. EUSÉBIO, Maria de Fátima - Viseu: A arquitectura religiosa: espaço de oração, espaços de arte. In Viseu - Cidade de Afonso Henriques. Viseu: Ed. AVIS, 2009, p.150.
MARTINS, Ana Maria Tavares - Viseu - breves notas sobre as suas Igreias e Capelas. In Viseu - Cidade de Afonso Henriques.Viseu: Ed. AVIS, 2009, p.180.
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sido adaptados, ampliados e transformados segundo os gostos e os estilos da época. Muitos foram alvo de diversas recuperações e

reabilitações, sobretudo no século passado, seguindo as teorias em voga e que fizeram reviver a sua arquitectura primitiva, como é o caso

da pequena Igreja de S. Pedro das Águias ou permitiram descobrir a realidade escondida e esquecida, como foi o caso da intervenção

que pós a descoberto partes da primitiva estrutura medieval da Igreja de Santa Maria de Salzedas ou mesmo os notáveis trabalhos de

escavação arqueológica conduzidos no Mosteiro de São João de Tarouca que puseram a descoberto vestígios da estrutura da primitiva

abadia, permitindo perceber que os seus principais espaços, dos quais fazem parte o claustro, a sala do capítulo, a cozinha, as latrinas,

se configuravam segundo o plano tantas vezes utilizado pelos cistercienses e que reflecte o pensamento de S. Bernardo moldado ã

arquitectura, ao ser um traçado de feição claravaliana. É graças a este devir da história, e porque todos somos história, que é possível hoje

trazer a público uma exposição como "Arte, Poder e Religião nos tempos medievais".

Sem subtileza pode-se assim afirmar que a arquitectura medieval portuguesa, em particular a existente na região das Beiras, é um marco

essencial da nossa identidade nacional e imagem de um passado pujante de história e arte que importa divulgar e preservar.
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