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Resumo

A presente dissertação pretende elaborar um projecto-arquétipo de mosteiro na área da Reserva na-

tural de Fruška Gora na Sérvia, na região da Voivodina, na qual se encontra uma montanha onde se 

situam quinze mosteiros ortodoxos, fundados na sua maioria entre o fi m do século XV e início do sé-

culo XVI.

Na primeira parte fazemos uma incursão histórica e geográfi ca ao Monte Atos, onde no século X Ata-

násio, ‘o Atónito’, organiza a vida monástica e com a fundação do mosteiro da Grande Lavra, projecto-

-mosteiro de referência,  lança as bases para o que viria a ser uma república monástica de vinte mos-

teiros. 

Na segunda parte analisamos os quinze mosteiros existentes no território de Fruška Gora, procurando, 

pelo reconhecimento das suas lógicas de implantação, invariantes tipológicas e especifi cidades par-

ticulares, construir um conjunto de premissas, argumentos e temas para a elaboração de um projecto 

arquetípico de mosteiro ortodoxo.

Na terceira e última parte, como resultado de um questionamento sobre o signifi cado de construir um 

mosteiro hoje em dia, apresentamos o projecto de uma construção de tipo ideal no encontro com um 

lugar e topografi a específi cos.

Abstract

The present dissertation intends to elaborate a monastery-archetype project in the area of the Fruška Gora Natural Re-

serve in Serbia, in the region of Vojvodina, where the mountain with fifteen orthodox monasteries is located, which mostly 

were established between the end of the 15th century and the beginning of the 16th century.

In the first part we make a historical and geographical incursion into Mount Atos, where in the 10th century Athanasius, 

‘the Athonite’, organized the monastic life and with the foundation of the monastery of the Great Lavra, a reference mon-

astery project, laying the foundations for what would become a monastic republic of twenty monasteries.

In the second part, we analyze the fifteen monasteries in the territory of Fruška Gora, searching for their typological invari-

ants and particular specificities, to construct a set of premises, arguments, and themes for the elaboration of an arche-

typal orthodox monastery project.

In the third and final part, as a result of questioning the meaning of building a monastery nowadays, we present the project 

of an ideal type construction in the encounter with a specific place and topography.
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Introdução
A escolha deste tema partiu de uma motivação pessoal nascida, por um lado, da frequência da unida-

de curricular de História da Arquitectura Portuguesa na FAUP onde, em grupo, realizámos um estudo 

sobre o mosteiro de Landim; e, por outro, de uma estadia de dez meses na Sérvia.

Após a escolha do objecto de estudo, na parte Norte da Sérvia, região da Voivodina, território com 

fronteiras actuais com a Croácia, Hungria, Bósnia Herzegovina e Roménia, e onde se situam quin-

ze mosteiros ortodoxos fundados maioritariamente entre o fi m do século XV e início do século XVI, 

tornou-se claro que o objectivo seria propor um projecto para um novo mosteiro.

O objectivo da presente dissertação é, portanto, o de propor um projecto para este território, um com-

plexo arquetípico, entendido como tipo ideal, e que sintetizaria os quinze mosteiros nele existentes, 

tanto nas suas raízes históricas como inscrevendo-o simultaneamente no século XXI.

Na primeira parte ‘O programa monástico na Grande Lavra, Monte Atos’ fazemos uma incursão histó-

rica e geográfi ca por uma outra montanha, o Monte Atos na Grécia, onde se encontram mosteiros de 

referência para todos os mosteiros sérvios ortodoxos realizados mais tarde e nomeadamente os que 

constam no nosso estudo. O objectivo é entender os princípios presentes nesses projectos percurso-

res e, em particular, no mosteiro da Grande Lavra, permitindo esclarecer uma melhor leitura dos quin-

ze mosteiros presentes em Fruška Gora, no sentido se servirem como programa-matéria de projecto.

Apresentamos num primeiro momento o Monte Atos, onde no século X Atanásio, ‘o Atónito’, organiza 

a vida monástica e que, com a fundação do mosteiro da Grande Lavra, lança as bases para o que viria 

a ser uma república monástica de vinte mosteiros.

Num segundo momento, focalizamo-nos no mosteiro da Grande Lavra, procurando entender a lógica 

organizacional entre os seus principais elementos constitutivos, e na sua tipologia de igreja dita ‘ató-

nita’.

Na segunda parte, ‘Mosteiros na Montanha de Fruška Gora’, analisamos os quinze mosteiros existen-

tes nesse território, procurando, pelo reconhecimento das suas lógicas de implantação, invariantes 

tipológicas e especifi cidades particulares, construir um conjunto de premissas, argumentos e temas 

para a elaboração de um projecto arquetípico de mosteiro ortodoxo para aquele território.

Apresentamos num primeiro momento, dada a nossa distância cultural ao objecto de estudo, um en-

quadramento histórico e geográfi co deste território com o objectivo de o contextualizar. Percorremos 

assim o período desde a formação do estado sérvio até à época da fundação dos mosteiros em Fruška 

Gora.

Iniciamos assim esta exposição com a chegada dos eslavos à península Balcânica no século VI e a for-

mação dos primeiros estados sérvios a partir de organizações tribais primitivas. Vemos posteriormen-
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te como, a par de uma gradual conversão ao cristianismo, o estado sérvio se afi rma a partir do século 

XII com a dinastia Nemanjić, até à perda da sua independência no século XV com o início do período 

de dominação Otomana; e de como a estes momentos históricos estão associados edifícios religiosos 

emblemáticos, como o mosteiro de Hilandar no Monte Atos ou o mosteiro de Studenica em Kraljevo.

Num segundo momento apresentamos cada um dos quinze mosteiros, segundo uma mesma grelha 

de análise, onde para além de uma breve introdução, que contextualiza a sua formação, se privilegia a 

sua implantação e relação com o território, a forma do seu recinto e tipologia de igreja.

Demonstramos como devido a guerras e períodos de ocupação, turca primeiro e mais tarde austro-

-húngara, o estado actual dos mosteiros corresponde a um processo de destruição-reconstrução que 

durou séculos; e que a par de princípios na sua organização e tipologia, que têm raízes no Monte Atos 

e na Grande Lavra, acima referidos, coexistem infl uências exteriores mais recentes que moldaram a 

sua especifi cidade.

Concluímos com alguns argumentos e temas para a formalização de um projecto-arquetípico para 

este território, a desenvolver na parte seguinte.

Na terceira e última parte, ‘Proposta de projecto para um mosteiro na montanha de Fruška Gora’, pro-

pomos, num primeiro momento, um lugar para a construção de um mosteiro, que validamos segundo 

certas premissas essenciais e critérios de implantação, atrás reconhecidas, assegurando que o novo 

mosteiro se inscreve no conjunto de mosteiros existentes. 

Finalmente propomos um projecto-arquetípico, projecto que é simultaneamente uma síntese de prin-

cípios de raiz histórica, por nós considerados mais importantes; mas também um questionamento 

sobre o signifi cado de construir um mosteiro hoje em dia, propondo uma construção de tipo ideal no 

encontro com um lugar e topografi a específi cos. As peças desenhadas, que melhor sintetizam este 

percurso e refl exão, encontram-se no volume II desta dissertação.

Dado que, por um lado, a maioria das fontes para a realização desta dissertação estão em línguas estrangeiras, 

nomeadamente em língua sérvia (ou servo-croata) e que, por outro, existem poucas fontes em língua portuguesa, 

certas palavras utilizadas têm entre parenteses, ou em nota de rodapé, a palavra original em sérvio. Julgamos 

que certas palavras não existem com traduções reconhecidas em língua portuguesa, dada a escassez de obras 

originais e/ou traduções para a nossa língua.

Este facto levou-nos a recorrer sobretudo à wikipédia, no sentido de verifi car certas palavras em diferentes lín-

guas-traduções, tentando propor sempre que possível uma versão em língua portuguesa, o que conseguimos na 

maior parte dos casos.

Julgamos ser útil explicar que na língua sérvia se podem utilizar dois alfabetos, o alfabeto cirílico e o alfabeto la-

tino; nesta dissertação não se escolheu nenhum em particular, pelo que se encontram ao longo do texto palavras 

tanto com a grafi a latina como outras com a grafi a cirílica.

Todas as imagens, desenhos e fotografi as apresentadas, são por nós realizadas, excepto indicação contrária – 

menção da fonte junto à imagem.

Por último, decidimos não escrever a presente dissertação segundo o novo acordo ortográfi co, mas respeitando 

as normas pré-acordo ortográfi co.
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Relativamente pouco conhecido no Ocidente, o Monte Atos situa-se no Norte da Grécia, na região da 

Calcídica. Nesta região três estreitas penínsulas paralelas avançam para o mar Egeu. A mais Oriental é 

percorrida por colinas que se tornam progressivamente numa montanha até culminar a 2033 metros 

de altitude no pico do Monte Atos. O pico, em forma piramidal, tem um declive abrupto dando a im-

pressão de ainda ser maior do que é na realidade quando visto do mar.

Com cerca de 60 quilómetros de comprimento e entre oito a doze de largura, a península Calcídica tem 

uma superfície de aproximadamente 360 quilómetros quadrados. (img. 02) 

A península, com uma orientação Noroeste-Sudeste, tem duas encostas bastantes diferentes. O lado 

Sudoeste, mais árido e escarpado, contrasta com o lado Nordeste, bastante verde e fértil, com vastas 

zonas de fl oresta e nascentes de água abundante todo o ano. A montanha retém e condensa a água 

oriunda da bruma marítima, e é nesta encosta Nordeste que se situam as três antigas cidades do Mon-

te Atos, assim como os mosteiros mais ricos, como ainda a sua capital Cariés.1 (img. 03)

A fl oresta é composta principalmente por castanheiros e carvalhos e os monges cultivam aveleiras e 

vinhas na proximidade dos mosteiros e Skites.2 Com uma fauna muito rica e variada, pode encontrar-

-se javalis e chacais.

No seu limite Noroeste, onde a península encontra o continente, e a sua largura e altura diminuem, 

encontra-se o canal de Xerxes, feito pelo rei persa homónimo.

1  Em grego Καρυές, transliteração Karyés. (pt.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%A9s)
2  A palavra Skite provém do russo Skete (скит), do grego bizantino Skiti (σκήτη), nome feminino que 
designava originalmente um mosteiro no Egipto localizado no deserto da Nítria (Scetes). Os Skites são eremité-
rios nos quais um grupo de eremitas vive retirado sob a autoridade de um mosteiro principal, adoptando a regra 
monástica. Isso permite-lhes poder meditar na solidão tendo o amparo material e espiritual do mosteiro do qual 
dependem. Sendo uma prática que faz a ponte entre os modos de vida cenobita e eremita, o Skite era um dos 
modelos de vida monástica mais difundidos no início da Cristandade. fr.wikipedia.org/wiki/Skite

[A]

1 O Monte Atos

O PROGRAMA MONÁSTICO NA 
GRANDE LAVRA, MONTE ATOS

Da análise ao arquétipo: Proposta para um mosteiro ortodoxo em Fruška Gora          9  



O Monte Atos inspirou vários viajantes, entre os quais Le Corbusier que relata a sua estadia de dezoito 

dias em 1911 nessa península no livro A viagem do Oriente.

Um mito diz que Apolo se apaixona por Dafne, a irmã do Rei da Arcádia. Querendo guardar a sua virgin-

dade Dafne refugia-se no porto principal do Monte Atos, dando-lhe assim o seu nome.3 Pode dizer-se 

que este lugar é, desde tempos antigos, associado à vida eremítica.4

A região praticamente deserta da península do Monte Atos torna-se um lugar propício para os eremi-

tas. A partir do século VIII há um número crescente de religiosos que decide aí instalar-se, atraídos 

pelas terras férteis, pelo isolamento e por uma lenda que afi rma que a Virgem teria estado nessa 

montanha santa.5

Com a proibição pelo imperador bizantino Leão III da veneração de ícones e a perseguição dos iconófi -

los após o Concílio de Hieria em 754,6 bastantes monges descobriram refúgio no Monte Atos.

De uma forma geral é aceite que o fundador que organizou a vida monástica no Monte Atos foi Ata-

násio, o Atónito,7 que em 9638 funda o mosteiro da Grande Lavra, fi nanciado pelo imperador Nicéforo 

II Focas.

O Monte Atos é uma república monástica com leis e costumes que datam de Santo Atanásio, sendo a 

mais conhecida a interdição de entrar na península a ‘todas as criaturas fêmeas’.

Os mosteiros são regidos por regras redigidas em texto, com leis segundo o rito bizantino: o Typikon. 

O sistema monástico Oriental não tem ordens como na igreja católica; São Basílio Magno (330-379) é 

o primeiro santo a redigir regras em extensão e detalhe e é graças a ele que o monasticismo da igreja 

Oriental alcança a sua plenitude.9 Mais tarde, o Typikon de São Sabas (439-532) constituiu a base para 

as regras do mosteiro de São João de Studion, Constantinopla, e mais tarde da Grande Lavra, no Monte 

Atos.

3  orthodoxwiki.org/Daphne_(Athos)
4  TRIFUNOVIĆ, Stanko. (2000-2001). Visions de l’Athos: Les voyageurs français du XIXème siècle et 
l’architecture athonite. École d’Architecture de Paris-Belleville: Mémoire sous la direction de Monsieur Mark 
Deming.
5  Idem, pág. 15.
6  Iconoclastia. https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconoclastia
7  Idem. Atónito: relativo ao Monte Atos.
8  As datas variam consoante as fontes entre 961 e 963.
9  BRAUNFELS, W., M. F. Kaiser (trad.) (1975). Arquitectura monacal en Occidente. Barcelona: Barral Edi-
tores, pág. 24.
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Existem dois tipos de comunidade: a cenobítica baseada na vida em comum e na propriedade comum; 

e a idiorrítmica que permite mais autonomia, mas também mais desigualdades entre os monges, 

permitindo-lhes ter propriedade privada em função da sua riqueza pessoal. 

Img 01 ///   Desenho do Corbusier do porto (arsanas) do mosteiro da Grande Lavra aquando da sua visita ao Monte Atos.
Fonte : ‘A viagem do oriente’ | Le Corbusier
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   RECINTO

É geralmente admitido que a organização dos complexos monásticos, pelo menos desde a Grande 

Lavra no Monte Atos, se faz em torno da igreja. Os conjuntos monásticos organizam-se tomando a 

forma genérica de um quadrilátero; o recinto assim formado permite o acesso aos diferentes edifícios, 

podendo estes ser efectivamente edifícios independentes. 

Hoje em dia não é possível determinar com absoluta certeza a génese da organização dos mosteiros 

bizantinos em torno da igreja como um edifício central, e as razões deste tipo de organização serão 

múltiplas.10 No século VI, o imperador bizantino Justiniano determina a regra de circundar os espaços 

monásticos por um muro. Julgando pelo mosteiro de Santa Catarina no Sinai, fundado no ano 565, e o 

mosteiro de Dafne perto de Atenas, fundado no fi nal do século VI, a igreja ocupa a parte central. Nas 

imediações de Tessalónica e em particular no Monte Atos, este é o único tipo de mosteiro existente.

Com efeito, os elementos presentes na Grande Lavra estão já presentes no mosteiro de Santa Cata-

rina (img. 04). A comunidade é a essência do mosteiro cenobítico e as actividades comunitárias são 

as mais importantes: a igreja - o ponto central da vida do monge - e o refeitório - para as refeições 

comuns. A comunidade implica isolamento: primeiro para defi nir a própria comunidade; segundo para 

defendê-la. A defesa exige o ponto forte: uma torre.

Os preceitos essenciais do Typikon podem assim ser considerados como um programa de arquitectu-

ra.11 Estes princípios correspondem à forma cenobítica tradicional - um arranjo tipifi cado, constituído 

por um recinto, com uma igreja independente no seu centro, cercada por blocos de celas voltadas para 

10  POPOVIĆ, S.(1994). Krst u krugu: arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Prosveta, 
pág.72.
11  BURRIDGE, P. (Março 1996). “Th e architectural development of the Athonite monastery. Mount Athos 
and byzantine monasticism”, Twenty-eighth Spring Symposium of Byzantine Studies, pág. 173.

2 O mosteiro da Grande Lavra: 
a organização dos complexos monásticos

14  



Img 04 ///   Planta de situação do mosteiro de Santa Catarina no Sinai.
Fonte: Realizado a partir do google maps e imagem obtida no site planetware.com 

Img 05 ///   Planta do mosteiro de Santa Catarina no Sinai.
Fonte: Realizado a partir de imagem do site planetware.com

Santa Catarina no Sinai.
m do site planetware.com
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Img 06 ///   Plantas do mosteiro da Grande Lavra no Monte Atos. 
Fonte: Realizado a partir de plantas cedidas por Stanko Trifunović

16  



Img 07 ///   Esquema de organização ideal de um mosteiro segundo S. Popović
Fonte: Realizado a partir de imagem do livro ’Krst u krugu: arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji’ de Svetlana Popović

o seu interior e demais construções auxiliares apoiadas em tais paredes de cerco protegidas por uma 

torre (img. 05). 

Numa descrição da fundação do mosteiro da Grande Lavra, relatada no livro sobre a sua vida,12 Santo 

Atanásio terá iniciado a construção de dependências monásticas com a forma de um quadrilátero, à 

volta da igreja, esta em lugar central como ‘um olho que pode ver em todas as direcções’. 

Esta disposição da igreja como elemento central, estando as dependências monásticas dispostas ao 

seu redor, foi depois utilizada nos mosteiros sérvios (imgs. 8 a 13), que mantêm a organização dos 

elementos primordiais, como observado adiante.

12  Noret, J. (1982) apud POPOVIĆ (1994). “Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae”, págs. 127-213.
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Img 10 ///   Planta geral do mosteiro de Dečani 

Img 08 ///   Planta geral do mosteiro de Djurdjevi stupovi (Ras)

Plantas de mosteiros Sérvios entre os séc. XII e XIV.
A entrada principal no recinto do mosteiro é quase 
sempre feita a Este ou a Sudeste. É comum o refeitório 
situar-se a Este da igreja e integrado nos edifícios que 
delimitam o recinto, embora mais raramente possa ser 
um elemento deles destacado como no caso do mosteiro 
de Resava.
Fonte: imagems do livro ’Krst u krugu: arhitektura 
manastira u srednjovekovnoj Srbiji’ de Svetlana Popović

Img 09 ///   Planta geral do mosteiro de Studenica
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Img 13 /// Planta geral do mosteiro de Sopoćani

Img 11 ///  Planta geral do mosteiro de Končul 

Img 12 ///  Planta geral do mosteiro de Resava
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  IGREJA

“A igreja do Atos é uma fórmula lapidar comparável ao broto da árvore que, muito pequeno, 

antes das quentes chuvas da Primavera, contém sob seu escudo reluzente e fi rme todos os te-

souros do Verão (a fl or), do Outono (o fruto) e do Inverno (a lenta e obscura germinação). Há uma 

cúpula pequena - quatro metros em geral - e colocada de tal forma que, do vasto exterior sempre 

acossado pelas brisas do mar, pela vista deste, pela presença do monte, quando se atravessou 

o nártex e parecendo então um pronau, ela dá impressão de ser grande e sufi ciente, forte, alta, 

como um bulbo oco visto no tubo de um binóculo, pois o tambor, espantosamente elevado, evo-

ca imediatamente essa ideia. Sustentada por quatro pendentes, por quatro arcos largos e lisos, 

ela atinge o solo através de quatro simples fustes, em geral monolíticos, redondos e elegantes, 

coroados por um capitel trapezoidal. Antecipando-se ao espírito, o olho passou do muito obscuro 

pronau - onde abóbadas em semicírculo, interpenetrando-se, alçam-se às vezes subitamente, 

à direita e à esquerda, de um tambor de cúpula - às paredes lisas do quadrilátero terminal, 

nessa câmara de superfície rígida luxuosamente pavimentada de um mosaico de mármores, e 

aos quatro fustes portadores da abóbada, numa atmosfera de prata obscurecida pela presença 

inumerável de afrescos ornamentais, nimbados de ouro apagado, tecidos de ocre, azul ultramar, 

verde, cobalto, e narradores de fortes lendas. Tanto no plano como em corte, a construção se lê 

de uma só vez, a massa portante e a massa portada, paredes tensas como músculos e bulbos de-

votados à curva. E a poderosa unidade de uma linguagem tão sóbria confere à impressão o valor 

do diamante. E fi rme e duro, cristalização de uma clareza helénica estranhamente combinada 

às indefi níveis evocações asiáticas.” Le Corbusier13

Como vimos a igreja ocupa a parte central do espaço do mosteiro. Na fé ortodoxa, a igreja principal do 

mosteiro é normalmente designada de Catholicon,14 e baptizada com o nome do santo ao qual o mos-

teiro é dedicado. Pelo facto de a liturgia só poder ser celebrada uma vez por dia sobre um mesmo altar, 

é comum os mosteiros terem várias pequenas igrejas e capelas complementares à igreja principal.

A tipologia do Catholicon - ou igreja principal - presente em vários mosteiros do Monte Atos, em par-

ticular na Grande Lavra, é o precursor das tipologias de igreja mais tarde construídas na Sérvia, e em 

particular na montanha de Fruška Gora.

13  CORBUSIER, Le (2007). A viagem do Oriente. São Paulo: Cosac Naify, pág. 171.
14  Catholicon ou Katholikon, palavra proveniente do grego moderno (καθολικόν). Catholicon pode desig-
nar o conjunto da igreja ou simplesmente a nave principal da igreja. fr.wikipedia.org/wiki/Catholicon_(église)
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Embora sujeita a diversas interpretações e pontos de controvérsia15 na sua defi nição, esta tipologia 

denominada de ‘atónita’ pertence a um subgrupo da tipologia de ‘igreja em cruz inscrita’ (img. 14), na 

qual estão presentes duas absides laterais - Choroi -, perpendiculares à nave principal (img. 20).

Sendo a forma arquitectónica dominante das igrejas, durante meados e fi nais do período bizantino, 

a tipologia de igreja em cruz inscrita16 decompõe-se em 3 partes: o nártex a Oeste, a nave na parte 

central, inscrita num quadrado com uma cúpula no topo, e a Este o santuário.17 O nártex é a zona de 

entrada na igreja, mas por vezes o espaço onde se praticam certos rituais litúrgicos, como o baptis-

mo; a nave é o espaço onde se reúne a congregação durante os serviços religiosos; já o santuário fi ca 

reservado aos padres.

No arranjo da parte Oeste da igreja, alguns autores18 incluem outras características para qualifi car 

a tipologia como ‘atónita’: a presença de um ‘duplo’ nártex em frente do qual existe um exonártex 

construído como um pórtico aberto; capelas presentes em cada lado da nave;19 e um piso duplo ao 

nível do nártex.20 

15  TANTSIS, A. (2010). Th e so-called “Athonite” type of church and two shrines of the Th eotokos in Con-
stantinople. Zograf, págs. 3-11.
16  ‘Igreja em cruz inscrita’ (cross-in-square em inglês). wikipedia.org/wiki/Igreja_em_cruz_inscrita
17  Designamos como santuário toda a parte Este da igreja, ou seja, o conjunto da Bema (βeμα em grego) 
na abside central, o diacónico a Norte e a liturgia da preparação a Sul; contudo, o termo Bema é por vezes utili-
zado para designar toda a parte Este da igreja.
18  Para um aprofundamento do tema da tipologia ‘atónita’, consultar o artigo de Paul MYLONAS, Le plan 
initial du catholicon de la Grande-Lavra, au Mont Athos et la genèse du type du catholicon athonite. (1984) 
Cahiers archéologiques n°32, pp. 89-112 e mais recentemente o trabalho de Stavros MAMALOUKOS em particu-
lar: A contribution to the study of the “Athonite”church type of Byzantine architecture. (2011) Zograf, 39-50.
19  Utilizamos o termo capela para designar as capelas laterais presentes em certas igrejas bizantinas; o 
mesmo que Paraklis em sérvio.
20  Segundo piso designado de Katehoumena (do grego).

Img 14 ///   Planta da Mesquita de Bodrum na Turquia, 
convertida a partir de uma igreja Bizantina (Myrelayon) 
do séc. X. Um dos primeiros exemplos de igreja em cruz 
inscrita conhecidos. 
Fonte: Realizada por Magnus Manske a partir do livro  
“Master builders of Byzantium” de R. Ousterhout 
(Princeton, 1999). Obtida de wikipédia.
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Img 15 ///  Iconóstase da igreja do mosteiro da Grande 
Lavra | Fonte: www.hilandar.info

Img 17 ///   Iconóstase da igreja do mosteiro de Gradac 
Fonte: http://www.panacomp.net/manastir-gradac/

Img 16 ///  Iconóstase da igreja do mosteiro de Krušedol 
Fonte: www.spc.rs
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O santuário é decomposto em três partes: a Bema, correspondente à abside central; o diacónico na 

parte Norte; e a ‘liturgia da preparação’ na parte Sul (img. 18) O diacónico21 é o espaço onde se alber-

gam os textos e vestes litúrgicas utilizadas na celebração dos serviços religiosos e que corresponde 

à sacristia na igreja católica. A ‘liturgia da preparação’22 é onde se preparam o pão e o vinho para a 

celebração da eucaristia

A separar o espaço da nave da igreja do santuário, a Este, encontra-se a iconósta-

se. Mais comummente construída em madeira e revestida de ícones, pode tam-

bém ser realizada em pedra, como no caso do Mosteiro de Gradac, na Sérvia (img.17).

Considerada a nível simbólico como uma porta para o mundo divino, a iconóstase de uma forma geral 

costuma ter três portas, utilizadas em diferentes momentos da liturgia.

São estas as características da igreja que neste estudo retemos como principais, constituindo temas 

para o projecto.

21  Diacónico, do grego Διακονικόν, transliteração para Diakonikon, e Diaconicum em latim. pt.wikipedia.
org/wiki/Diacônico
22  ‘Liturgia da preparação’, ‘prótese’, do grego Πρόθεσις ‘situado antes, prévio’, ou Proskomedia, do gre-
go Προσκομιδή, Proskomidē, ‘oferenda’. en.wikipedia.org/wiki/Liturgy_of_Preparation
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Img 20 ///   Nave [Naos] / Absides laterais [Choroi] 
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000

Img 18 ///   Espaço do altar [Oltarski prostor] 
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000

Img 19 ///   Abside [Apsida] / Diacônico [Đakonikon] 
/ Liturgia da preparação [Proskomidija] / Iconóstase 
[Ikonostas]
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000
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Img 23 ///   Capela [Paraklis]
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000

Img 21 ///   Nártex [Priprata] 
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000

Img 22 ///   Exonártex [Eksonartex] 
Fonte: Realizado a partir de plantas de P. Mylonas, Atlas 
of the Twenty Sovereign Monasteries. Topography and 
Historical Architecture, I. Wasmuth 2000
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Img 24 ///   Refeitório do mosteiro da Grande Lavra no Monte Atos / Trpezarija Velika Lavra
Fonte:  Athos Weblog / athosweblog.com

Img 25 ///  Refeitório do mosteiro de Studenica  / Trpezarija Studenica 
Fonte: Манастир Студеница / sr.wikipedia.org
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   REFEITÓRIO

Vimos como o refeitório é um elemento central da vida em comunidade, sendo o espaço onde o ri-

tual da refeição se pratica segundo uma cerimónia estabelecida no Typikon. Situado normalmente a 

Oeste da igreja, próximo da sua entrada principal, é o espaço onde os monges tomam as refeições em 

conjunto, sendo igualmente considerado um espaço sagrado onde se praticam cerimónias religiosas.

Em sérvio medieval o refeitório é apelidado de Trpeza, uma palavra de origem grega23 cujo signifi cado 

principal é mesa (para refeições) e que foi transferido para designar a totalidade do edifício.

Segundo a descrição de uma cerimónia que ocorreu em meados do século XVIII no mosteiro da Grande 

Lavra, o ritual principia pela espera no nártex da igreja a seguir à liturgia, iniciando-se então o per-

curso liderado pelo hegúmeno24 até ao refeitório, após o qual os monges iniciam a leitura de orações. 

Pela comparação entre os rituais relatados no século XVIII com os descritos nos Typikons, é possível 

constatar que a cerimónia da refeição não mudou de forma signifi cativa nos últimos séculos.25

Este relato dá conta que o hegúmeno estaria sentado numa mesa em frente da abside, tendo à sua es-

querda um prohégumeno26 e à sua direita um hieromonge,27 sentados em mesas separadas e paralelas 

à mesa do hegúmeno (img. 24). As outras mesas estariam dispostas em duas fi las, a primeira ocupada 

pelos monges mais idosos e alguns monges escolhidos, e a segunda fi la pelos hierodiáconos.28 Os lu-

gares restantes eram ocupados pelos demais monges pertencentes à comunidade.

Embora as plantas do refeitório da Grande Lavra, em forma de cruz, e o de Studenica não tenham a 

mesma tipologia, a organização das mesas é semelhante: três mesas próximas da abside do refeitório 

(img. 25), uma central no eixo do edifício, e duas laterais, como na Grande Lavra; as restantes mesas 

organizam-se em duas fi las laterais formando um corredor central de circulação.

A forma da superfície plana horizontal das mesas em pedra tem a forma de semicírculo de um dos 

lados, enquanto o lado adjacente ao espaço de circulação forma um ângulo recto. Esta forma em ‘fer-

radura’ do tampo das mesas, existente nos mosteiros da Grande Lavra e Studenica, é conhecida como 

23  Refeitório, em grego Trapeza (τράπεζα), Trpezarija em servo-croata.
24  Hegúmeno é o título do responsável por um mosteiro da igreja ortodoxa oriental ou das igrejas orien-
tais católicas, similar ao de abade; Iguman em servo-croata. pt.wikipedia.org/wiki/Hegúmeno
25  POPOVIĆ, S. (1994). Krst u krugu: arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Prosveta, 
pág.105.
26  Proiguman em servo-croata. 
27  Hieromonge, é um monge que também é um padre na igreja ortodoxa e na igreja católica oriental; 
Jeromonah em servo-croata. pt.wikipedia.org/wiki/Hieromonge
28  Hierodiácono, por vezes dito ‘diácono-monge’ é na igreja ortodoxa um religioso que tem em si mesmo 
os títulos eclesiásticos de monge e diácono; Jerodjakon em servo-croata. pt.wikipedia.org/wiki/Hierodiácono
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Img 26 ///  Alçado Sul da torre Tzimiskes [Mosteiro da Grande Lavra]
Fonte: Mount Athos and Byzantine Monasticism (1994)

Img 27 ///  Corte da torre Tzimiskes [Mosteiro da Grande Lavra]
Fonte: Mount Athos and Byzantine Monasticism (1994)
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Sigma,29 remontando aos primeiros tempos do cristianismo e com origens no Stibadium romano.30

O monge responsável pelo refeitório ocupa-se da distribuição dos alimentos durante as refeições e 

existem áreas específi cas para armazenar os pratos, o vinho e o pão no interior deste espaço. Além da 

entrada principal, privilegiando a ligação cerimonial à igreja, as entradas laterais articulam os espaços 

- ou edifícios - de apoio ao refeitório.

As paredes interiores do refeitório, assim como frequentemente as paredes exteriores, são cobertas 

com pinturas.

A refeição comum feita em comunidade dentro do espaço do refeitório faz então parte de um ritual 

monástico que inicia com a entrada na igreja, continuando com a refeição no refeitório, e terminando, 

no caso do mosteiro da Grande Lavra, com uma reunião posterior no espaço da igreja ou, no caso do 

mosteiro de Studenica, com o recolhimento nas celas dos monges para uma oração.

  TORRE

A localização relativamente marginal do Monte Atos, mesmo durante o período de Bizantino, fez da 

Grande Lavra e dos outros mosteiros aí presentes particularmente vulneráveis a ataques de piratas 

e bandidos atraídos pela sua riqueza. Por este motivo os recintos são fortifi cados e pontifi cados por 

uma ou varias torres com uma função defensiva, mas também servem de ultimo bastião no caso de o 

recinto ser tomado por forças hostis.

Na Grande Lavra a torre Tzimiskes, situada na parte Sudeste do recinto, foi construída para exercer 

esta função defensiva (img. 12 – Levantamento moderno).

Com uma planta inscrita numa base de 14 por 11,5 metros e com 26 metros de altura, a torre tem do 

exterior uma forma paralelepipédica, com paredes em pedra verticais, mas dado que a espessura das 

pedras para a sua construção se torna menor à medida que se sobe, tem em corte uma forma tronco-

-piramidal invertida. (img. Corte torre)

Além da abertura que permite o seu acesso, a torre é relativamente ‘opaca’ (img alçado torre), tendo 

pequenas aberturas, sobretudo nos pisos superiores, algumas de forma triangular em planta, como 

seteiras.

Na idade média o uso do sino associado à torre generaliza-se para anunciar os diferentes ofícios reli-

29  POPOVIĆ, S. (1994). Krst u krugu: arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Prosveta, 
pág.103.
30  M. JENSEN, R. (2000). Understanding Early Christian Art. London: Taylor & Francis Ltd., pág. 53.
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giosos ao longo do dia, e isto também sucede em grande parte dos mosteiros Sérvios como veremos 

adiante. Ainda assim, no Monte Atos ainda hoje se utiliza o semantron31, ou seja, uma placa de ma-

deira, tília ou faia (madeiras sagradas) suspensa ou móvel, às vezes de ferro, que é percutida por um 

malho de madeira segundo um ritmo especifi co. O monge que utiliza o semantron percorre o mosteiro 

anunciando aos restantes monges o inicio de uma ofi cio religioso.

A primitiva função de defesa das torres foi-se ao longo do tempo substituída por uma função mais 

espiritual do que literal.

   OUTRAS ‘FUNÇÕES’ OU PRECEITOS-EDIFÍCIOS

Para além dos edifícios acima descritos que consideramos como principais, o mosteiro contém outras 

funções. 

Na imagem 6 fi guram duas plantas do mosteiro do Monte Atos, uma de Didron, viajante francês do 

sec. XIX, muito esquemática e com bastantes imprecisões, e a segunda mais precisa que apelidamos 

de ‘levantamento moderno’.

A hospedaria, situada próximo da entrada, é o dormitório que acolhe os visitantes. Está separada geo-

grafi camente das celas dos monges situadas a Este.

No espaço do recinto estão assinaladas três capelas: A capela da Virgem-porteira próxima da entrada, 

a capela de São Miguel de Sínada a Norte do refeitório e a capela de São João Baptista entre o Catho-

licon e o edifício da biblioteca e tesouro. A presenças inúmeras capelas é comum nos mosteiros do 

Monte Atos.

Na sala do tesouro32 guardam-se relíquias, normalmente ícones. No mosteiro da Grande Lavra a biblio-

teca e a sala do tesouro estão associadas num edifício situado a Este do Catholicon.

Para além dos ícones históricos e mais valiosos, existe uma actividade de restauro dos ícones antigos 

e de criação de novos ícones. 

A Oeste do Catholicon situa-se a Fiala33 (lavatório), ou seja, uma espécie de baptistério que perdeu sua 

função original e é utilizado como uma fonte de abluções e onde a água é abençoada uma vez por mês.

A vida dentro do mosteiro é organizada em torno da oração, mas os monges têm tarefas especifi cas 

em função da sua ocupação. Assim existem monges dedicados à pintura de ícones, chamados de 

31  Do grego (σήμαντρον). Kлепало / klepalo em Servo-croata. Sem tradução ‘ofi cial’ em Português.
32  Riznica em Servo-croata.
33  Do grego Fiala (φιάλη). Fijala em Servo-croata. Sem tradução ‘ofi cial’ em Português, utilizamos o ter-
mo lavatório.
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zograph, monges dedicados ao acolhimento das visitas, denominados de archontaris, monges que 

cozinham e preparam as refeições, monges ainda que tratam das reparações do edifício ou que tra-

balham na agricultura, na recolha e preparação de ervas medicinais etc., sempre numa logica é de 

auto-sufi ciência. E para cada actividade existem espaços a elas dedicados.
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[B]

1 Contexto histórico e geográfico

MOSTEIROS NA MONTANHA
DE FRUŠKA GORA

   CHEGADA DOS ESLAVOS À PENÍNSULA BALCÂNICA

A chegada dos eslavos à Península Balcânica inicia-se no séc. VI e durou cerca de um século 34 em su-

cessivas “vagas”, ocupando territórios que se estendem da parte este dos Alpes até à Península dos 

Balcãs. Esta região está sob infl uência de dois poderes maiores, o reino do Francos, católico e herdeiro 

do império Romano do Ocidente, e Bizâncio a leste, católico ortodoxo. 

Na altura da chegada dos eslavos, grande parte da Península Balcânica é dominada pelo império de 

Bizâncio. Os Eslavos dispersam-se pela Península Balcânica em agrupam-se em zonas denominadas 

pelos Bizantinos de esclavenos 35. Os eslavos organizam-se assim em comunidades tribais, criando 

laços entre elas e consequentemente tribos mais fortes. No topo da hierarquia estão os Župan (jupãs) 
36 chefes tribais que lideram uma comunidade de membros relacionados por laços de sangue.  Os ter-

ritórios que ocupam são designados de Župas, tornando-se mais tarde um termo comum tanto para 

designar o território como a comunidade que nele habita.

   DE UMA ORGANIZAÇÃO TRIBAL AOS PRIMEIROS ESTADOS SÉRVIOS

Os Sérvios fazem parte das tribos eslavas a colonizarem a Península Balcânica. Na obra “De Adminis-

trando Imperio“37 do Imperador bizantino Constantino VII, diz-se que os Sérvios que colonizam os Bal-

cãs são descendentes de Sérvios vindos “Para lá da Turquia”, termo utilizado para designar a    Hungria 

a norte38. Estes Sérvios vindos do Norte são descritos como “não baptizados”, ou seja, não convertidos 

34 KRKLJUŠ, L. (2010). Twelve centuries of Serbia. Em D. NIKOLIĆ, Serbia, Th e Cultural Bridge Between de 
East and West. Novi Sad: Matica Srpska. Pág 11
35 Termo utilizado para descrever todos os povos eslavos que entraram em contacto com o Império Bizan-
tino. Esclavenos. (s.d.). Obtido de Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Esclavenos
36 Jupãs (em servo-croata, župan ou жупан)
Jupã. (s.d.). Obtido de Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jup%C3%A3
37 “Of the Serbs and of the country they now dwell in” (“Dos sérvios e do país que agora habitam”)
PORPHYROGENITUS, C. (1985). De administrando imperio. Washington: Dumbarton Oaks Center for Bizantine 
Studies Trustees for Harvard University. Pág. 153-161
38 Origin hypotheses of the Serbs. (s.d.). Obtido de Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypo-
theses_of_the_Serbs
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ao Cristianismo, e apelidados de “Sérvios brancos”.

Durante a dinastia Heracliana (610-641) foram outorgadas terras aos Sérvios, denominadas temas 
39. Num primeiro momento foi-lhes permitido habitar o tema de Tessalónica, embora não tenham 

permanecido aí muito tempo. Num segundo momento os Sérvios instalam-se em novos territórios 

outorgados pelo Imperador bizantino, ao longo dos Alpes Dináricos, entre zonas costeiras face ao mar 

Adriático e zonas mais interiores a norte, correspondentes a zonas da actual Bósnia e sul da Sérvia.

As condições naturais e topografi a deste novo território onde os Sérvios se instalam, não favoreceu 

a formação de qualquer união sólida entre os diferentes grupos dispersos. As tribos instaladas junto 

à costa extinguiram-se devido ao seu pequeno território e baixa população. É mais tarde, durante a 

dinastia Nemanjić, que o processo de criação de um estado ocorre.

Não existe muita informação sobre a formação e desenvolvimento do primeiro estado sérvio, mas 

pode-se conjecturar que a formação do primeiro estado ocorre com a “associação de vários mini-esta-

dos liderados por uma única dinastia, cujo estatuto, militar e politico de poder agrupou os imigrantes 

Sérvios numa sólida estrutura estatal”40

O primeiro estado Sérvio surge sob a domínio do império Bizantino, no entanto Bizâncio tem um im-

portante rival na luta pelo poder nos Balcãs, a Bulgária. Ao longo do séc. IX a Bulgária tenta conquistar 

a Sérvia até o conseguir, tendo-a anexado entre 924 e 927 41.  Sob a liderança do príncipe42 Časlav a 

Sérvia retoma o poder, e após a sua morte assiste-se uma desintegração do estado Sérvio e a Sérvia 

divide-se em duas regiões, este e oeste, correspondendo à Ráscia (Raška) e à Bósnia.

   A GRADUAL CONVERSÃO AO CRISTIANISMO

Bizâncio procura expandir a sua infl uência sobre as tribos que habitam nos seus territórios não só por 

meios políticos e militares, mas também por meio da religião cristã. Na segunda metade do século IX 

a conversação ao cristianismo propaga-se como é patente com a aparição dos primeiros nomes cris-

tãos entre as dinastias no poder. Para este facto contribuem os irmãos Cirilo e Metódio, missionários 

eslavos inventores do alfabeto glagolítico, percursor do alfabeto cirílico, com o objectivo de traduzir a 

39 “Heráclio dedicou-se então a reorganizar o exército bizantino. Desenvolveu o conceito de outorgar terras 
a indivíduos em troca de serviço militar hereditário. As terras concedidas foram organizadas em TEMAS, unidades 
de terra agrícola pertencentes ao Estado, entregues a soldados, administradas por governadores militares (…) e 
fornecedoras de recrutas por meio do serviço militar hereditário. Este sistema garantiu a sobrevivência do Impé-
rio Bizantino por séculos...”
Heráclio. (s.d.). Obtido de Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clio
40 Traduzido do texto original em inglês KRKLJUŠ, L. (2010). Twelve centuries of Serbia. Em D. NIKOLIĆ, Ser-
bia, Th e Cultural Bridge Between de East and West. Novi Sad: Matica Srpska. Pág 12
41 Não parece haver acordo em relação às datas precisas: algumas fontes falam dum início provável entre 
922-923 e o fi m da anexação entre 927-928
42 Knez em sérvio
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bíblia para as línguas eslavas.

Com a instauração do arcebispado de Ácrida (Ohrid – actual Macedónia) em 1018, independente de 

Roma, a infl uencia cultural e religiosa bizantina fortaleceu-se na região, e desenha-se uma linha de 

separação entre os cristãos de oeste e leste.

  A AFIRMAÇÃO DO ESTADO SÉRVIO ENTRE OS SÉCULOS XII E XIV

Entre os sécs XII e XV o estado sérvio eleva-se ao estatuto de reino. Neste processo de consolidação de 

um estado Sérvio medieval, Stefan Nemanja tem um papel crucial.

A Sérvia liberta-se do domínio bizantino no fi m do séc. XII, sob a liderança de Stefan Nemanja, denomi-

nado Veliki župan 43. Stefan Nemanja escreve na Carta do Hilandar de 1198 que ‘a soberania do estado 

sérvio provém da misericórdia de Deus, e não de nenhum outro poder terrestre’. Aceitando a autori-

dade do emperador de Bizâncio para o mundo cristão, Stefan Nemanja autoproclama-se Veliki Župan.

A partir de Stefan Nemanja, tornou-se um hábito que os líderes sérvios tenham o nome Stefan adi-

cionado ao seu nome próprio. Nemanja e os seus irmãos tomaram Santo Estevão (Stefan), primeiro 

mártir do cristianismo, como seu padroeiro. STEFANOS signifi ca em grego coroa, simbolizando assim 

o poder do líder. 

Nemanja inicia a fundação de igrejas e mosteiros44 antes mesmo de se autoproclamar Veliki Župan, 

principiando em 1152 a construção da Igreja de São Nicolau em Kuršumlija, que se prolonga até 1166, 

o mosteiro de Djurdjevi Stupovi em (Novi Pazar) em 1171 e o mosteiro de Studenica (Kraljevo) em 

1196. No fi nal do seu reinado, retira-se para o Monte Atos, onde funda o mosteiro de Hilandar com o 

seu fi lho Rastko Nemanjić (São Sava).

Mais tarde canonizado pela igreja ortodoxa Sérvia como São Simeão, Stefan Nemanja, que reina de 

1166 a 1196 dá início à dinastia Nemanjić.

Os fi lhos de Stefan Nemanja prosseguem a consolidação da autonomia do estado sérvio e indepen-

dência da igreja ortodoxa sérvia. Stefan Nemanjić 45 (dito o “primeiro-coroado”)46 pede ao Papa Honó-

43  Grande jupã (Veliki župan em sérvio)
44  “A classifi cação básica das igrejas sérvias foi estabelecida por Gabriel Millet e manteve-se válida até aos 
nossos dias. Millet distinguiu três escolas: a de Ráscia (Raška), ou ‘Antiga Sérvia’, que corresponde historicamen-
te ao reinado de Stefan Nemanja e seus sucessores, entre 1170 aproximadamente e 1282; a da ‘Sérvia Bizantina’, 
assinalada pelos gloriosos reinados de Milutin (1282-1321) e Stefan Dušan (1331-1355), quando a Sérvia se es-
tendeu até ao vale de Vardar e chegou a ser durante um breve tempo o poder dominante dos Balcãs; fi nalmente, 
a ‘Escola de Morava’, correspondente ao período do desmembramento do império de Dušan até à rendição aos 
turcos do castelo de Smederevo, sobre o Danúbio (1459) “ in MANGO, C. (1989). Arquitectura Bizantina. t.d. Do-
mingo (trad.) Madrid: Aguilar. Pág 178
45  O uso do sufi xo -ić no nome de família signifi ca “fi lho de”. 
46  Prvovenčani em sérvio
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Img 03 ///   Mapa actual com os limites do antigo mar da 
Panónia e da província da Sírmia.
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Pannonian Sea’ e 
‘Syrmia’ | wikipedia.org

Img 04 ///   Sérvia no séc. IX segundo “De Administrando 
Imperio”
Fonte: ‘Serb lands in the 10th century ‘ | wikipedia.org

Img 01 ///   Mapa dos países dos Balcãs com a Sérvia e o 
Monte Atos na Grécia em destaque.
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Balkans’ | wikimedia.
org

Img 02 ///   Patriarcados de Peć e Ohrid
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Ohridska 
arhiepiskopija’ e  ‘Pecka patrijarsija mapa’ | wikipedia.org
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Img 07 ///   Mapa da distribuição das religiões no séc. 
XVI  e XVII 
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Serbia religion 16th 
17th’ | wikipedia.org

Img 05 ///   Mapa da distribuição das religiões no séc. XI
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Serbia religion 1054’ | 
wikipedia.org

Img 06 ///   Mapa da distribuição das religiões no séc. XIV 
Fonte: Mapa realizado a partir de ‘Serbia religion 14th’ | 
wikipedia.org

legenda  ///   img  05
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legenda ///  img  07
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rio III para lhe conceder a coroa real. Em 1217 o papa acede ao seu pedido e o facto de Stefan pertencer 

à igreja ortodoxa não o obriga a nenhuma subjugação ao Papa, no entanto permiti-lhe o reconheci-

mento internacional como rei soberano ao mesmo nível de outros reis cristãos.

A esta nova autonomia e estatuto do reino Sérvio foi seguida uma autonomia da igreja sérvia orto-

doxa. Em 1219, o irmão de Stefan Nemanjić, Rastko Nemanjić47, obtém o consentimento do patriarca 

ecuménico de Constantinopla e do imperador de Niceia48 para estabelecer um arcebispado ortodoxo 

sérvio autocéfalo, isto é, canonicamente independente. A partir desse momento as coroações dos reis 

sérvios são feitas no mosteiro de Žiča, que se torna a sede do arcebispado sérvio e mais tarde em Peć.

Após a sua vinda de Niceia, São Sava prepara um código baseado em regras bizantinas chamado No-

mocânon de São Sava 49. Este código é mais tarde traduzido noutras línguas eslavas, como búlgaro e 

russo, e torna-se conhecido como ‘Krmčija’ (guia de orientação).

Durante a dinastia Nemanjić o estado sérvio conhece um período de expansão, durante os reinados 

do Rei Milutin (1282-1321), Stefan Dečanski (1322-1331) e de Stefan Dušan (1331-1346), este último 

autodeclarado Imperador dos sérvios e gregos em 1345, sendo coroado no ano seguinte, título que 

guarda até à sua morte em 1355. O rei Stefan Dušan “o poderoso”, tinha como objectivo tornar a Sér-

via o estado ortodoxo mais poderoso nos Balcãs em termos políticos e militares, e substituir assim 

Bizâncio.

Após a sua coroação como imperador, Stefan Dušan inicia um trabalho de legislador no sentido de 

harmonizar regras e leis dispersas, tendo criado o Código de Dušan, uma proto-constituição, que reú-

ne leis de diferentes fontes num único documento. Com a sua morte em 1346, o império Sérvio enfra-

quece e com o desaparecimento do seu sucessor, Stefan Uroš V, de cognome ‘o fraco’ o estado sérvio 

desmembra-se em diferentes reinos.

Paralelamente a esta fragmentação e enfraquecimento do poder Sérvio, assiste-se à crescente ex-

pansão do Império Otomano. Entre lutas internas e confrontos com impérios mais fortes, os sérvios 

estabelecem acordos com o reino Húngaro a Norte e mais tarde com o poder Otomano em expansão, 

do qual se tornam um estado vassalo. 

É neste período que se iniciam migrações e o estabelecimento dos sérvios em áreas a Norte do Danú-

bio, como veremos na parte seguinte.

47  Rastko Nemanjić é o fi lho mais novo de Stefan Nemanja, e mais conhecido como São Sava (Sveti Sava 
em sérvio). 
48  O império de Niceia (1204 - 1261) é formado com o exilio da nobreza bizantina após a ocupação de Con-
stantinopla pelos turcos. 
49       Nomocânon (do grego: Νομοκανών, Nomokanōn; a partir do grego nomos - lei e kanon – regra). O Nomo-
cânon de São Sava é também conhecido em sérvio como Zakonopravilo ou Krmčija Svetog Save. Um Nomocânon 
é uma colectânea organizada de textos jurídicos relativos à vida eclesiástica e religiosa onde se encontram simul-
taneamente leis de origem secular (direito romano, “constituições” imperiais) e regras normativas de autorida-
des religiosas, concílios, etc.,  simultaneamente do direito civil e do direito eclesiástico.
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Img 08 ///   Mapa da Sérvia actual indicando alguns dos mosteiros mais importantes
Fonte: Mapa realizado a partir de informação disponível no google earth.

Da análise ao arquétipo: Proposta para um mosteiro ortodoxo em Fruška Gora          39  



SÃO NICOLAU DE KURŠUMLIJA 

IGREJA DE SÃO PEDRO 

ĐURDJEVI STUPOVI

O mosteiro de São Nicolau de Kuršumlija foi 
construído entre os anos de 1152 e 1166 e 
terá sido o primeiro mosteiro a ser fundado 
por Stefan Nemanja;  constitui um protóti-
po do que se viria a chamar escola ‘Raška’.

Fonte imagem: Foto gentilmente cedida por Petar 
Vujanić

A igreja de São Pedro [Petrova Crkva] é a 
mais antiga igreja intacta na Sérvia e está 
situada a Sul perto de Novi Pazar. Foi funda-
da no século IV e ampliada nos séculos VII 
e IX, após os quais se tornou na sede ecle-
siástica de Igreja ortodoxa Sérvia e sede de 
estado da dinastia Nemanjić até ao século 
XII. 

Fonte imagem: Petrova crkva | wikimedia.org

Đurđevi stupovi é um mosteiro dedicado a 
São Jorge, situado a Sul da Sérvia perto da 
localidade de Novi Pazar; foi fundado em 
1170 por Stefan Nemanja.

Fonte imagem: Đurđevi stupovi Ras | wikimapia.org

Img 10 /// vista da igreja de São Nicolau de Kuršumlija

Img 11/// vista da igreja de São Pedro [Petrova Crkva]

Img 12/// vista geral do mosteiro de Đurđevi Stupovi

40  

HILANDAR
O mosteiro de Hilandar é o único mosteiro 
ortodoxo sérvio no monte Atos na Grécia. 
Foi fundado em 1198 por Stefan Nemanja e 
pelo seu fi lho Rastko Nemanjić (São Sava) e 
é um símbolo importante da cultura religio-

sa e secular Sérvia.

Fonte imagem: Manastir Hilandar | manastir-lepavi-
na.org

Img 09 ///  vista geral do mosteiro de Hilandar - Monte Atos



Img 13 /// vista geral do mosteiro de Studenica

Img 14 /// vista da igreja de Gradac

Img 15 /// Vista da igreja de Gračanica 

Img 16 /// vista geral do mosteiro de Manasija
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GRADAC
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O mosteiro de Studenica situa-se a 39 qui-
lómetros a Sudoeste da cidade de Kraljevo e 
foi fundado por Stefan Nemanja em 1190; é 
um dos maiores e mais ricos mosteiros or-
todoxos sérvios.

Fonte imagem: ko je pronasao natpis svetoga save | 
manastirstudenica.rs

O mosteiro de Gračanica está localizado na 
região do Kosovo; foi reconstruído pelo rei 
Stefan Milutin em 1321 sobre as ruínas de 
uma basílica cristã do séc. VI. 

Fonte imagem: Srpska umetnost od kraja XIII veka do 

bitke na Marici 1371 | monumentaserbica.com

O mosteiro de Gradac encontra-se num ele-
vado planalto acima do rio Gradačka, junto 
às encostas da montanha de Golija, no sul 
da Sérvia. É um legado da rainha Helena, 
construído entre 1277 e 1282  durante o rei-
nado do seu fi lho, o rei Stefan Dragutin.

Fonte imagem: Gradac Monastery | wikipedia.org

O mosteiro de Manasija, também conheci-
do por Resava, situa-se próximo da região 
de Despotovac e foi fundado pelo déspota 
Stefan Lazarević entre 1406 e 1418. O mos-
teiro, construído no interior de uma for-
tifi cação, é um dos mais signifi cativos da 
cultura medieval sérvia e pertence à escola 
designada por ‘Morava’.

Fonte imagem: Fortifi cation | manasija.rs
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Um território específico : Fruška Gora

“Desde o início do século XV, os Sérvios ao longo do Danúbio forçaram três impérios dife-

rentes, um após o outro, a serem tolerantes em termos de religião - esta é a base sobre a 

qual os mosteiros de Fruška Gora foram construídos. Os sérvios foram necessários em igual 

medida pelos impérios da Hungria, Turquia e Áustria - cada um desses impérios precisava 

de uma população a viver nas vastas planícies e só mais tarde é que eles tentam formar 

as fronteiras. Durante todo esse tempo foi ocorrendo uma simbiose entre os sérvios que 

vinham do sul com os sérvios que tinham vivido durante séculos na Panónia. Neste proces-

so de longa duração, os sérvios que emigravam sempre o fi zeram sob a condição de lhes 

ser dada uma certa quantidade de autoridade; para os serviços prestados eles exigiram 

um estatuto social especial e o direito de manter a sua confi ssão ortodoxa. Apesar disso, e 

como resultado dos numerosos ‘pogroms’ e guerras, os sérvios da Panónia foram os mais 

devastados, mas os seus números foram mantidos pelo fl uxo constante de pessoas do sul. 

E, ao mesmo tempo, eles continuamente restabeleceram os seus antigos monumentos e 

construíram novos “ 

Radovan Samardžić  50

   PERÍODO DE DESPOTADO

Com as primeiras conquistas turcas dos Balcãs, os sérvios iniciam um movimento para o Norte, ins-

talando-se no território da então Hungria, em áreas a Norte dos rios Danúbio e Sava. Os primeiros 

registos de migrações datam da segunda metade do século XIV, a partir da batalha do Kosovo em 

1389 51; mais tarde com a queda de Smederevo em 1459 52 para o domínio turco, estes movimentos 

50 Traduzido do inglês SAMARDŽIĆ, R. (1989). Fruškogorski manastiri u srpskoj istoriji, manastir Šišatovac. 
Beograd: Zbornik radova. In KULIĆ, B., & SREĆKOV, N. (1994). Th e monasteries of the Fruš ka Gora. Novi Sad: Pro-
metej. Pág. 9
51  MATIĆ, V. (1984). Arhitektura Fruškogorskih manastira (kasnosrednjovekovne crkvene građevine). Novi 
Sad: Matica srpska. Pág. 6
52  TIŠMA, M. (1990). Kult sv. Stefana štiljanovića, veza srpskog naroda srema, slavonije i baranje. Em 
Fruš kogorski manastiri : zbornik radova . Novi Sad: Zavod za zaš titu spomenika kulture Vojvodine, págs. 87-91

2
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Img 17 ///    Mapa actual da região da Voivodina indicando as cidades mais importantes e algumas cidades históricas bem como a localização da 
montanha de Fruška Gora
Fonte: Mapa realizado a partir de informação disponível no google earth.
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intensifi cam-se. 

As constantes batalhas travadas ao longo do século XV com os turcos, oponentes muito mais podero-

sos, não deixaram outra hipótese aos déspotas sérvios que não a de se aliarem num primeiro momen-

to com o poder Húngaro, para manterem a independência dos seus estados.

Em 1402 o déspota Stefan Lazarević conclui uma aliança com o rei húngaro Sigismundo, tendo como 

primeiro ponto deste acordo unir esforços na luta contra os turcos, e Lazarević tem como missão a 

difícil tarefa de defender a fronteira Sul entre a Hungria e os territórios otomanos em expansão. Em 

troca torna-se governante de algumas áreas fronteiriças entre parte da actual Bósnia, Belgrado na 

Sérvia assim como uma importante zona mineira a Este da Hungria. Em 1411 é concedido a Lazarević 

o título de governante de uma área correspondente à actual província de Banat na Voivodina e das 

cidades de Bečej e Bečkerek (actual Zrenjanin). 

Para além da ocupação turca que motiva a migração para Norte, a região da actual Voivodina também 

proporciona condições geográfi cas extremamente favoráveis para a agricultura, vitivinicultura e pe-

cuária, o que permite alimentar uma população crescente de residentes.

 A QUEDA DE SMEDEREVO E PERDA DE INDEPENDÊNCIA 

Este papel de governante e defensor das áreas fronteiriças com o território otomano, defi nido na 

aliança com o poder húngaro, é delegado no sobrinho de Lazarević, Đurađ Branković, que, como o seu 

predecessor, continua a organizar a vinda de Sérvios dos territórios mais a Sul para a actual região da 

Voivodina. 53

Esta aliança serbo-húngara é dependente da evolução da guerra contra as forças otomanas. Com o au-

mento das investidas pelas forças turcas em regiões a Norte dos rios Danúbio e Sava e com a derrota 

da Hungria em 1448 frente aos turcos, a aliança com os sérvios é terminada.

A tentativa do déspota Đurađ Branković em manter a independência aliando-se aos turcos não dura 

muito tempo, e em 1459 com a captura da cidade de Smederevo pelos otomanos o despotado sérvio é 

extinto. Inicia-se um período de domínio otomano que durará os quatro séculos seguintes.

  FUNDAÇÃO DOS MOSTEIROS EM FRUŠKA GORA

As migrações continuaram até aos meados do século XVI, altura em que a região da Sírmia é ocupada 

53  MATIĆ, V. (1984). Arhitektura Fruškogorskih manastira (kasnosrednjovekovne crkvene građevine). Novi 
Sad: Matica srpska, pág. 7
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Apesar da sua relativamente baixa altitude, tendo o pico mais alto a 539 metros em Crveni Čot, 
a montanha de Fruška Gora estende-se por 80 quilómetros para lá da fronteira com a Croácia 
a Oeste. É a única montanha na extensa planície da Voivodina, e a sua presença evoca a antiga 
ilha do extinto mar da Panónia. 

Nos campos encontram-se sobretudo girassóis, pomares e videiras. Para além de possuir a 
maior fl oresta de tílias da Europa (Tilia cordata) podemos encontrar veados, linces, martas e 
javalis. Entre os 250 e os 300 metros de altitude a montanha é coberta por uma densa fl oresta 
atravessada por uma rede de percursos para caminhada.

Img 18 ///    Trilho de caminhada
Fonte: Goran Vučićević | imgur.com [imagem 1]

Img 19 ///    Vista da fl oresta desde Brankovac
Fonte: Livada na Brankovcu | commons.wikimedia.org

Img 20 ///    Vista da montanha desde a localidade de Inđija a Sudeste
Fonte: Инђија околина | commons.wikimedia.org
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Img 22 ///    Vista geral desde Brankovac para a vertente Norte da montanha
Fonte: Fruška gora Brankovac | wikimedia.org

Img 23 ///    Zona de videiras
Fonte:  Fruška gora national park | expedia.com

Img 21 ///   Zona de fl oresta
Fonte: Goran Vučićević | imgur.com
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Img 24 ///    Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais estradas, linhas de água e mancha fl orestal. 
Os mosteiros estudados estão assinalados a cor laranja os e a vermelho a implantação do projecto de mosteiro 
Fonte: Mapa realizado a partir de cartas militares à escala 1:25000 e informação disponível sobre o Google earth.
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em grande maioria por sérvios. Neste processo foram fundados mosteiros nesta região e em parti-

cular na montanha de Fruska Gora, situada entre os rios Danúbio a norte e Sava a sul, na planície da 

Voivodina 54.

Situada a Norte de Belgrado, a região da Voivodina é uma enorme planície atravessada pelos rios Da-

núbio e Tisza. Essa planície foi um mar interior durante as épocas geológicas do Mioceno e Plioceno 

(Panonsko More, isto é, mar da Panónia) e a actual montanha corresponde ao que foi outrora uma ilha. 

O nome Panónia é originário da província romana homónima.

Possui uma terra muito fértil e a água é abundante graças a uma rede apertada de canais, sendo por 

vezes chamada de ‘Monte Atos da Europa Central’ dada a rede formada por 15 55 mosteiros que aí se 

encontram hoje em dia - embora o número de mosteiros tenha podido chegar a 35 no passado. 56

São sobretudo os registos turcos no período do seu domínio as principais fontes que permitem datar a 

existência dos mosteiros, e não existindo registos entre os séculos XII e XV quando esta área pertencia 

ao antigo reino da Hungria. Apesar disso, há evidências que levam a pensar que alguns destes mostei-

ros foram construídos próximo ou em substituição de outros mosteiros mais antigos. 

A toponímia de alguns mosteiros, como ‘Remeta’, leva alguns investigadores a supor que tenham uma 

origem em edifícios existentes previamente pertencentes à ordem católica romana de São Paulo. 57

O registo de propriedade medieval do século XVI indica que uma parte das terras onde foram construí-

dos mosteiros pertencia à nobreza húngara e à igreja católica romana, existindo abadias beneditinas 

e cistercienses segundo relatos escritos. Alguns mosteiros ortodoxos teriam sido inicialmente trans-

formações de edifícios existentes. 58

54  Vojvodina em sérvio. 
55  Nesta análise são considerados 15 visto que o mosteiro de Bešenovo foi completamente destruído 
pelos alemães em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a pedido dos Ustašes.
56  KULIĆ, B., & SREĆKOV, N. (1994). Th e monasteries of the Fruš ka Gora. Novi Sad: Prometej.
57  MOMIROVIĆ, P. (1990). “Nestali stari fruškogorski manastiri”, Fruš kogorski manastiri: zbornik radova. 
Novi Sad: Zavod za zaš titu spomenika kulture Vojvodine, págs.51-59.
58  ROKAI, P. (1990). “Posednici na tlu fruškogorski manastira u srednjem veku”, Fruš kogorski manastiri: 
zbornik radova. Novi Sad: Zavod za zaš titu spomenika kulture Vojvodine, págs. 75-79.
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Exemplos
fichas dos mosteiros

Ficha-tipo

DESCRIÇAO DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DAS FICHAS

   PLANTA DE LOCALIZAÇÃO [IMAGEM]

Excerto de uma planta realizada a partir de 16 cartas militares à escala 1:25000. Nela estão represen-

tadas a hidrografi a (rio Danúbio, os canais e principais linhas de água), as vias de acesso principais, 

assim como a morfologia do terreno pelas curvas de nível através de escala de cinzentos.

O layer que representa a mancha urbana, foi obtido utilizando o software maperitive. 

Círculos brancos assinalam o local dos 15 mosteiros, a laranja é indicado o mosteiro em questão.

   LOCALIZAÇÃO / SITUAÇÃO GEOGRÁFICA [TEXTO]

Indica-se a posição na montanha de Fruška Gora, indicando a altitude da implantação do mosteiro e 

principais características da morfologia do terreno.

Descreve-se a relação com a mancha fl orestal, assim como com aglomerados próximos. Os aglomera-

dos próximos são indicados, embora se considere haver uma relação com o aglomerado quando ele é 

presente na paisagem próxima do mosteiro.

A relação com a rede viária e os caminhos de acesso são também descritos neste campo.

A forma como as dependências monásticas se articulam com a paisagem, assim como a orientação da 

igreja e a sua relação com o conjunto do mosteiro são observadas aqui.

3
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   PLANTAS TOPOGRÁFICAS _ ESCALAS 1:15000 E 1:10000 [IMAGENS]

Plantas realizadas sobre cartas militares à escala 1:25000. A escala é obtida a partir da legenda das 

cartas militares. Sobre a carta militar é sobreposta uma imagem Google Earth.

Na planta à escala 1:15000 estão indicadas a morfologia do terreno através da escala de cinzentos 

entre curvas de nível, assim como as principais linhas de água e caminhos de acesso ao mosteiro. O 

mosteiro é assinalado por um circulo de cor laranja.

Na planta à escala 1:10000 a topografi a é representada pelas curvas de nível sobre o fundo Google 

Earth. As principais linhas de água assim como caminhos de acesso são também assinalados. A ima-

gem Google earth permite ver o suporte físico, nomeadamente a cobertura vegetal, dando uma leitura 

menos geométrica. A orientação da igreja assim como das dependências monásticas na paisagem 

também é legível.Presume-se a orientação da imagem Google como estando correcta, isto é, orienta-

da a Norte.

   PLANTA DO MOSTEIRO [IMAGEM]

Planta realizada a partir da obra Th e monasteries of the Fruška Gora. Privilegia-se, no entanto a orien-

tação Google Earth, relativamente à orientação fornecida neste livro. As discrepâncias entre o dese-

nho das dependências monásticas presentes no livro, e do Google Earth, explicam-se pelas diferentes 

datas, sendo a imagem do Google earth mais recente. Efectivamente, as dependências monásticas 

têm sofrido várias alterações nos últimos anos.

 

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA [TEXTO]

Breve resumo histórico da evolução do mosteiro e a sua data de fundação.

   DATAS DE CONSTRUÇÃO-TRANSFORMAÇÕES NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS [TEXTO]

Procura-se resumir as principais datas de transformação do mosteiro e das suas partes constituintes: 

igreja, dependências monásticas e torre. Referem-se aspectos históricos, assim como morfológicos e 

tipológicos.

   FOTOS [IMAGENS]

Selecção de três a cinco fotografi as representativas do mosteiro em análise.
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Krušedol

O mosteiro de Krušedol localiza-se na parte leste da montanha de Fruška Gora, na encosta sul, a cerca de 
175 m. de altitude, próximo de uma linha de água. Encontra-se na proximidade de um aglomerado (Aldeia 
de Krušedol - Krušedol Selo) e em contacto com uma zona fl orestal, embora bastante a sul relativamente a 
outros mosteiros, e a uma certa distância da grande zona fl orestal da montanha.

3.2

Img 26 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 25 /// localização do mosteiro
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Img 27 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

Img 28 /// planta do mosteiro

déspota Branković. Durante o domínio Turco da região da Sír-
mia, nos séculos XVI e XVII, o mosteiro conheceu um período 
fértil. No início do séc. XVIII dá-se a renovação barroca.

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

Contruída durante o séc. XVI. Tendo sido renovada no início 
do séc. XVIII. Em 1742 inicia-se uma renovação da estrutura e 
da decoração da igreja, na qual a abside é transformada, au-
mentando a sua largura e comprimento e as janelas da igreja 
e da cúpula são aumentadas da mesma forma.  O pórtico na 
entrada poente é contruído em 1745 e a cobertura metálica 
da igreja terminada em 1746. 

A igreja é circundada por quatro alas que compõem as dependências monásticas, de forma quadrangular, 
tomando a orientação Noroeste-Sudoeste. O mosteiro encontra-se dentro de um parque vedado.  

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

O mosteiro foi fundado entre 1509 e 1516, pelo bispo Maksim Branković, sendo um mausoléu da família 

0 5 10 20 m.
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200

169
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   Dependências monásticas

A renovação barroca da ala sul inicia-se no séc. XVIII, assim 
como construção de uma sala de hóspedes na ala norte. En-
tre 1722 e 1725 constrói-se uma capela na ala este dedicada 
a St. Maksim. A construção da ala oeste é iniciada em 1724.

   Torre

A construção da torre sineira barroca, é realizada em 1726, e 
serve de modelo para os mosteiros de Velika Remeta assim 
como para Igreja da povoação de Krušedol.

   Geral

Durante a segunda Guerra Mundial o mosteiro não foi des-
truído, tendo sido saqueado e a iconóstase derrubada. 
Durante os trabalhos de renovação do pós-guerra, reali-
zaram-se trabalhos de reforço estrutural da igreja e das de-
pendências monásticas. 

Img 30 ///    Pórtico de entrada no nártex.

Img 32 ///    Vista exterior de conjunto desde a abside da igreja.

Img 29 ///    vista lateral do exonártex.

Img 31 ///    Vista exterior Norte.
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Jazak

O mosteiro de Jazak localiza-se na encosta sul da montanha de Fruška Gora, numa zona de vale, a cerca de 210 m. de alti-
tude, no cruzamento de duas linhas de água, e na parte oeste de o encontro entre 2 vales, e numa orla de zona de fl oresta. 
A cerca de 1,1 Km a sul situa-se o aglomerado de Jazak, embora este não tenha qualquer presença na paisagem imediata 
do mosteiro.
A igreja é circundada por três alas que compõem as dependências monásticas, formando um U fechado por um muro nas-
cente, estando o conjunto orientado a noroeste- sudoeste. 

3.3

Img 34 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 33 /// localização do mosteiro
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Img 35 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

Com uma duração de 22 anos, inicia-se em 1736 a construção da 
nova igreja e de uma torre sineira até à altura dos beirais, assim 
como as alas norte e oeste das dependências monásticas.  

   Dependências Monásticas

No exterior do espaço formado pelas dependências monásticas e 
a igreja, no ângulo sudoeste, encontra-se um fontanário. É relati-
vamente comum encontrar nos mosteiros ortodoxos, elementos do 
programa situados neste espaço, como por exemplo o refeitório. 

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA
O mais antigo registo deste mosteiro data de 1522 no manuscrito Triodon que se encontra na biblioteca de Kiev. Na estra-
da que conduz à povoação de Jazak, encontra-se o antigo mosteiro de Jazak (Stari Jazak). Em 1736 este mosteiro é consi-
derado demasiado pequeno, e será transformado num convento de freiras, iniciando-se a construção do novo mosteiro de 
Jazak. Do antigo mosteiro só sobram hoje ruínas. 
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Img 36 /// planta do mosteiro
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   Torre

A actual torre barroca, situada a oeste da igreja, assenta no que se 
pode considerar um exo-nártex, sendo simultaneamente a entrada 
para o nártex da igreja (img.13). Sob a torre encontra-se o local, de-
nominado čirak em serbo-croata, onde os fi éis acendem velas como 
parte do ritual ortodoxo

   Geral

A cúpula, ala sul das dependências monásticas e a torre sineira são 
substituídos entre 1759 e 1805.  A Iconóstase barroca foi realizada 
entre 1759 e 1769. O mosteiro foi danifi cado e incendiado durante 
a Segunda Guerra Mundial, tendo sido realizados trabalhos de re-
novação.

Img 38 ///    Vista Sudoeste da igreja.

Img 41 ///    Vista exterior de conjunto desde a abside da igreja.

Img 37 ///    Vista Sul da entrada na igreja sob a torre.

Img 39 ///    Vista Este da parte Sul do recinto.

Img 40 ///    Vista Oeste da parte Sul do recinto.
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Šišatovac

O mosteiro de Šišatovac localiza-se na encosta sul da zona oeste da montanha de Fruška Gora, a cerca de 205 m. de al-
titude, próximo das linhas de água ‘planta’ e ‘Remeta’ e numa orla de fl oresta. Na vizinhança do mosteiro encontram-se 
algumas habitações dispersas, sendo que o aglomerado mais próximo é Ležimir, a cerca de 1,6 Km. 
As dependências monásticas formavam um U fechado pela igreja a norte, embora as alas oeste e sul tenham sido destrui-
das. A igreja é orientada a nascente-poente. 

3.4

Img 43 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 42 /// localização do mosteiro
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Img 44 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

A igreja actual foi construída em 1778 ao mesmo tempo que a torre, 
tendo a antiga sido destruída.

   Dependências Monásticas

O mosteiro conheceu várias confi gurações ao longo dos tempos, 
tendo numa descrição do séc. XVIII quatro alas. As três alas de dois 
pisos formando um U orientado a norte (img.21), existiram até à 
Segunda Guerra Mundial, altura em que foram parcialmente des-
truídas.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Com base num pergaminho mantido no mosteiro até à Segunda Guerra Mundial, a fundação do mosteiro é atribuída a 
Teofi l, um hegúmeno do mosteiro de Ziča e a dois monges oriundos do mesmo mosteiro fugidos dos turcos em 1520. O 
mosteiro teria sido contruído no local de uma pequena igreja de S. Nicolau, chamada “Remetsko”. O mosteiro surge pela 
primeira vez em documentos turcos em 1545, sob a designação de Remeta. Deduz-se pelos documentos turcos que o 
mosteiro não foi danifi cado durante o perido de ocupação.

Img 45 /// planta do mosteiro
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   Torre

Entre 1738 e 1742 uma torre barroca de infl uência russa, foi cons-
truída a oeste da antiga igreja. O conjunto foi destruído para a cons-
trução da nova torre e igreja no último quartel do séc. XVIII. No se-
gundo piso da torre existe uma capela.

   Geral

Durante a Segunda Guerra Mundial o mosteiro foi pilhado, queima-
do e destruído. O arquivo e biblioteca foram destruídos e as alas do 
mosteiro e a igreja bombardeados. Entre 1989 e 1992 foram realiza-
dos importantes trabalhos de renovação.

Img 47 ///    Vista Sul da igreja.
Fonte: Šišatovac | panoramio.com

Img 49 ///    Vista de conjunto Oeste do mosteiro.
Fonte: Манастир_Шишатовац | wikipedia.org

Img 46 ///    Vista do portal Sul da igreja.
Fonte: Manastiri Fruške gore i okoline | nsbuild.rs

Img 48 ///  Vista Sul do conjunto da igreja, torre e  
                      espaços anexos.
Fonte: Šišatovac monastery | wikipedia.org
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Mala Remeta

O mosteiro de Mala Remeta localiza-se na encosta sul da parte central da montanha de Fruška Gora, numa zona de vale de 
uma ribeira, a cerca de 260 m. de altitude, e sem relação com nenhum povoado.
 A igreja está orientada segundo o eixo Oeste-Este e uma só ala a Sul da igreja (nota: hoje em dia foi construída uma se-
gunda ala a Oeste). 

3.5

Img 51 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 50 /// localização do mosteiro
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Img 52 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

Existe uma ligação entre Mala Remeta, Velika Remeta e Šišatovac, 
enquanto mosteiros em rede, e consequentes dilemas na leitura dos 
registos Turcos, que se clarifi cam só no ano 1697, quando Mala Re-
meta se torna um apêndice do mosteiro de Beočin.

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

A planta da igreja tem a tipologia tradicional das igrejas serbo-
-bizantinas, E é talvez a única igreja de Fruška Gora sem nenhuma 
infl uência barroca.

   Dependências Monásticas

Em meados do séc. XVIII existiam duas alas, norte e sul, mas apenas 
a ala sul foi mantida após a renovação de 1896. Hoje em dia um 
edifício de dois pisos foi contruído a oeste da igreja, alinhado com a 
torre, e formando um L com a ala sul existente.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Não existe nenhuma certeza sobre a data de fundação do mosteiro, mas uma existe uma lenda que o liga ao rei Dragutin, 
que terá fundado a igreja nas ruínas de um antigo claustro eremita de São Paulo. Em servo-croata, os topónimos “Re-
metsko” ou “Remetica”, pelos quais o mosteiro também era conhecido e que signifi cam “eremita”, embora as questões 
dos topónimos ainda não estejam esclarecidas. É um documento turco (censo e pagamento de taxas) o mais antigo regis-
to, no qual fi gura o mosteiro de Mala Remeta, no ano de 1546.

Img 53 /// planta do mosteiro
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   Torre

Não existe nenhuma torre sineira do lado oeste da igreja como é 
comum nos mosteiros em estudo. Hoje em dia uma estrutura ligeira 
de dois pisos em metal e madeira, sobre uma base em pedra, e sen-
sivelmente da altura da igreja, é utilizada como torre sineira.

   Geral

A construção do mosteiro actual inicia-se em 1739 e a ala sul de 
dois pisos, em 1758. O aspecto do mosteiro não terá mudado muito 
desde a época da sua construção, sendo um dos poucos mosteiros 
de Fruška Gora que não foi danifi cado durante a segunda guerra 
mundial exceptuando as dependências monásticas que foram in-
cendiadas em 1942, tendo apenas a ala sul sido reconstruída nos 
trabalhos de recuperação.

Img 55 ///    Vista exterior Leste da igreja.

Img 57 ///    Vista exterior Sudeste do mosteiro.

Img 54 ///    vista interior da iconóstase e da cúpula.

Img 56 ///    Vista da fachada Sul da igreja.
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Novo Hopovo

O mosteiro de Novo Hopovo situa-se na encosta oeste da montanha de Fruška Gora, a cerca de 300 m. de altitude, na ime-
diata proximidade de uma linha de água (Žarkovački potok), e sem relação com nenhum povoado.
A igreja é circundada pelas três alas do mosteiro, formando um U orientado a leste, fechado por um muro.  Existem ainda 
outros edifícios, associados às actividades agrícolas da quinta.

3.6

Img 59 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 58 /// localização do mosteiro

300

250

m 0050 250 m

350-360340-350330-340

320-330310-320300-310290-300280-290

270-280260-270250-260

190-200 200-210 210-220 220-230

230-240 240-250

180-190

Da análise ao arquétipo: Proposta para um mosteiro ortodoxo em Fruška Gora          70  



Img 61 /// planta do mosteiro
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Img 60 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

A igreja actual foi erigida em 1576, de base numa inscrição situada 
na padieira da porta, no interior do nártex, embora tenha sofrido 
posteriormente bastantes modifi cações.
Em 1744 realizam-se algumas alterações barrocas na Igreja, no-
meadamente, uma cobertura barroca de bronze sobre a cúpula 
existente.
A igreja de Novo Hopovo serviu também de modelo para a cons-
trução da de Privina Glava, situada na zona oeste da montanha de 
Fruška Gora.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

O primeiro registo do mosteiro data de 1546, no mais antigo censo Turco da região da Sírmia, confi rmando a existência do 
mosteiro antes da chegada dos turcos em 1521. 
Durante as guerras entre a Turquia e a Hungria, o mosteiro foi saqueado e incendiado várias vezes, só conhecendo um 
período de fl orescimento após o tratado de Požarevac, em 1718 na qual uma maior actividade do mosteiro correspondeu 
a um período de expansão e renovação.
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   Dependências Monásticas

da ala norte do mosteiro é renovada em 1726 assim como é cons-
truída a ala oeste e um refeitório. A ala sul, que completa o U orien-
tado a leste, é realizada entre 1733 e 1774. Entre 1750 e 1758 é subs-
tituída a parte antiga da ala norte por um corredor de comunicação 
entre as alas norte e sul.

   Torre

Contruída entre 1750 e 1760, e tendo tido duas versões (a primeira 
foi destruída por ter dimensões demasiado pequenas), a torre tem a 
particularidade de se encontrar no exterior do recinto formado pe-
las alas, embora comunique com a ala oeste, e possua uma capela 
no seu interior.

   Geral

Em 1759 é escavado um lago para servir para a aquacultura. Este 
lago, situado a cerca de 600 m. a Sudeste do mosteiro ainda hoje 
existe e é utilizado com o mesmo fi m.

São realizadas diversas reparações durante o séc. XIX, como repa-
ros nas coberturas da cúpula e da torre. Durante a segunda guerra 
mundial o mosteiro foi diversas vezes danifi cado, tendo sido em 
parte incendiado, saqueado e fi nalmente bombardeado, em 1945. 
Nessa ocasião, a cúpula ruiu, a torre sineira foi danifi cada, e estru-
tura geral da igreja abalada. Os trabalhos de reparação, realizados 
pelo Instituto Provincial para a proteccão de monumentos culturais 
de Novi Sad, duraram três décadas.

Img 63 ///    Vista exterior Leste da igreja.

Img 65 ///    Vista exterior da igreja e muro Leste do recinto do mosteiro.

Img 62 ///    Vista do recinto do mosteiro.

Img 64 ///    Vista interior da abside sem a iconóstase.
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Rakovac

O mosteiro de Rakovac situa-se na encosta norte da montanha de Fruška Gora, a cerca de 175m de altitude, na proximida-
de de uma linha de água (Rakovački potok). A igreja é circundada pelas três alas do mosteiro, formando um U orientado a 
leste, fechado por um muro.  
Situado a cerca de 8 quilómetros da localidade de Beočin, o mosteiro não estabelece nenhuma relação directa com um 
povoado.

3.7

Img 67 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 66 /// localização do mosteiro
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Img 69 /// planta do mosteiro

Img 68 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

Segundo uma lenda, a igreja foi erigida em 1498. Iniciam-se 1735 
algumas alterações barrocas na Igreja nomeadamente, uma cober-
tura em bronze sobre a cúpula existente, assim como a torre do lado 
oeste da igreja. Estes elementos foram destruídos durante a Segun-
da Guerra Mundial e não foram reconstruídos.

   Dependências Monásticas

No período entre 1736 e 1742 é construída parte da ala norte, assim 
como as alas sul e oeste, com dois pisos. O muro este existente foi 
construído após 1771, depois da destruição da ala este. Esta confi -
guração mantém-se até hoje.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo uma lenda escrita em 1704, o mosteiro é fundado por um cortesão do déspota Jovan Branković, de nome Raka. 
Raka terá erigido o mosteiro em 1498. Rakovac recebeu o nome do seu fundador segundo esta lenda popular. O mosteiro é 
mencionado em documentos durante o séc. XVI :1533, 1541, assim como no mais antigo censo Turco da região da Sírmia, 
de 1546, onde o mosteiro aparece como entidade pagadora de impostos. Durante o séc. XVII, num período de ocupação 
turca, o mosteiro foi queimado e profanado várias vezes.
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   Torre

É contruída em 1735, na parte oeste da igreja, a par com a introdu-
ção de elementos barrocos. A torre, outrora situada no actual exo-
-nartéx da igreja, foi destruída.

   Geral

Em 1914 o mosteiro foi danifi cado pelas ordens do exército Austro-
-húngaro. No inicio da segunda guerra mundial o mosteiro foi pilha-
do, tendo sido bombardeado em 1943, tendo a igreja e torre sido 
destruídas.

Img 71 ///    Vista Este do recinto do mosteiro.

Img 73 ///    Vista exterior Sul da igreja.

Img 70 ///    Vista do espaço interior da igreja.

Img 72 ///    Vista Sul da igreja.
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Staro Hopovo

O mosteiro de Staro Hopovo localiza-se na encosta Sul da montanha de Fruška Gora, a cerca de 275 m. de altitude, num 
pequeno planalto e zona de clareira, a cerca de 2 km. do mosteiro de Novo Hopovo, e sem relação com nenhum povoado.
A igreja é orientada a noroeste- sudoeste, sendo o único elemento que sobreviveu do mosteiro. Recentemente uma peque-
na torre foi construída na proximidade da igreja.

3.8

Img 75 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 74 /// localização do mosteiro
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Img 77 /// Planta do mosteiro

Img 76 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

Sabe-se que a Igreja foi danifi cada por um terramoto em 1751, e a 
que existe hoje em dia foi construída em 1752. Esta igreja foi par-
cialmente destruída durante a segunda guerra mundial e diversas 
modifi cações e restauros realizados a partir de 1952.

   Dependências Monásticas

A norte da igreja existe um edifício de apoio, embora sem as fun-
ções de uma ala tradicional.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo a lenda, a fundação do Mosteiro é atribuída a Đurađ Branković (1496 - 1502) que terá também fundado os mos-
teiros de Novo Hopovo e Fenek. É, no entanto, o censo Turco da região da Sírmia de 1546 o primeiro documento conhecido 
que menciona Staro Hopovo.
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   Torre

Uma pequena torre a sudoeste da igreja foi construída recentemen-
te, embora sem sino. 

   Geral

A par com Mala Remeta, Staro Hopovo é o único mosteiro sem torre 
sineira. 

Img 79 ///    Vista exterior Nordeste da igreja.

Img 81 ///    Vista exterior Noroeste da igreja.

Img 78 ///    Vista exterior Sudoeste da igreja.

Img 80 ///    Vista exterior Norte do conjunto do mosteiro.
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Grgeteg

O mosteiro de Grgeteg localiza-se na encosta sul da zona oeste da montanha de Fruška Gora, a cerca de 270 m. de altitude, 
próximo de uma linha de água situada a Leste e numa zona de transição com a fl oresta a Norte. A Sul e muito próximo 
situa-se o aglomerado de Grgeteg. 
Quatro dependências monásticas circundam a igreja, estando o conjunto orientado a nascente-poente.

3.9

Img 83 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 82 /// localização do mosteiro
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Img 85 /// planta do mosteiro

Img 84 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

A nova igreja é provavelmente construída entre 1766 e 1771, em-
bora sem certeza. Entre 1899 e 1901 foi profundamente alterada 
segundo os planos de Hermann Bolle. O interior da igreja é decorado 
de elementos barrocos, e a cúpula, removida entre 1893 e 1894, não 
foi reconstruída e no seu lugar realizada uma superfície côncava, 
coerente com o carácter ilusório do barroco. (img. 61)

   Dependências Monásticas

As 4 alas do mosteiro presentes hoje em dia formam-se entre 1751 
e 1760, com a construção das alas norte e oeste assim como a intro-
dução de elementos barrocos.
A ala Oeste está parcialmente enterrada na encosta, parecendo ter 
só um piso do exterior.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo a lenda, Grgeteg foi fundado em 1471, sendo que o primeiro registo conhecido que menciona a sua existência 
data de 1545, no registo de impostos durante a ocupação turca da região da Sírmia. 
A introdução de elementos barrocos nas alas Oeste e Norte do mosteiro data de 1751, sendo a antiga igreja e torre 
destruídas para a sua posterior reconstrução.

300

350

400

250

350400

0 5 10 20 m.

83  



   Torre

A torre sineira de inspiração barroca situa-se a oeste da igreja. Uma 
capela situada no interior da torre, tem a sua abside no interior do 
nártex da igreja, acima da entrada. (img. 60)

   Geral

Durante a Segunda Guerra Mundial a torre e dependências monás-
ticas foram parcialmente destruídas, tendo a primeira reconstrução 
iniciada em 1953.

Img 87 ///   Vista interior da igreja, para a abside da       
                       capela da torre sineira.

Img 89 ///    Vista exterior Sul do mosteiro
Fonte: Grgteg | virtuelnimuzejdunava.rs

Img 86 ///    Vista do recinto do mosteiro.

Img 88 ///    Vista interior da igreja para a falsa cúpula       
                        barroca.
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Velika Remeta

O mosteiro de Velika Remeta localiza-se na encosta Sul da montanha de Fruška Gora, a cerca de 260 m. de altitude, dentro 
da zona fl orestal e na proximidade de uma linha de água.
Situando-se a Noroeste do que foi um antigo mosteiro, não tem relação próxima com nenhum povoado.
Quatro dependências monásticas de dois pisos circundam a igreja, estando o conjunto orientado a Noroeste- sudoeste.

3.10

Img 91 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 90 /// localização do mosteiro
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Img 93 /// planta do mosteiro

Img 92 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

No período mais intenso de construção, entre 1735 e 1753, a Igreja 
é modifi cada com elementos barrocos.  A cúpula foi reconstruída 
e as janelas alargadas e enquadradas com ornamentação barroca.
A terceira reconstrução da cúpula ocorreu entre 1898 e 1901.

   Dependências Monásticas

A construção das diferentes alas das inicia-se em 1722 depois do 
incêndio de 1716. As paredes massivas das 4 alas de dois pisos, dão-
-lhe o aspecto de pequena fortaleza. Devido às diferentes renova-
ções, as aberturas no segundo piso não coincidem com as do piso 

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo a lenda o mosteiro de Velika Remeta foi fundado pelo Rei sérvio Dragutin ou no fi m do séc. XIII ou no principio do 
séc. XIV. Segundo as fontes, o mosteiro é designado de “Velika Remeta” pela primeira vez em 1562. 
Durante o séc. XVII é varias vezes referido nos documentos jurídicos Turcos. Na primeira metade do séc. XVIII os turcos 
incendeiam o mosteiro quando se retiram da região da Sírmia (1716). 
A seguir a este desastre, inicia-se um período prospero quando o mosteiro recebe privilégios reais em 1722. 
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térreo, no qual as aberturas são diferentes em cada fachada. A ala 
Oeste está parcialmente enterrada na encosta, parecendo ter só um 
piso do exterior.

   Torre

Completada em 1735, e de inspiração barroca, a torre sineira foi 
construída por um mação alemão chamado Johannes Wilhelm. Com 
7 pisos e 40 metros de altura, é a mais alta torre sineira de Fruška 
Gora. A planta do piso térreo tem uma forma cruciforme, e no seu 
interior situa-se uma pequena capela dedicada a São João Baptista.

   Geral

Durante a Segunda Guerra Mundial o mosteiro foi em parte destruí-
do, e bastantes objectos roubados. A primeira reconstrução foi feita 
em 1951, sendo que a reconstrução da cúpula assim como de ele-
mentos da cobertura foram feitas em 1982.

Img 95 ///   Vista interior da nave da igreja.

Img 97 ///    Vista exterior da igreja.

Img 94 ///    Vista do exterior da abside da igreja.

Img 96 ///    Vista interior da cúpula da igreja.
Fonte: Velika remeta cuppola | sajkaca.blogspot.fr
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Kuveždin

O mosteiro de Kuveždin localiza-se na parte Oeste da montanha de Fruška Gora, na encosta Sul, a cerca de 195 m. de alti-
tude. Situado entre um vale estreito onde passa a linha de água Jaroš, o mosteiro não estabelece uma relação próxima com 
o aglomerado de Divoš, situado a cerca de 1 quilometro.
A igreja é circundada por duas alas que compõem o que resta das dependências monásticas, em forma de L, a sul e este, 
tendo o conjunto a orientação canónica nascente-poente. 

3.11

Img 99 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 98 /// localização do mosteiro
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Img 101 /// planta do mosteiro

Img 100 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

É durante o período do hegúmeno Genadije Kirilović, que a actual 
igreja é construída, entre 1815-1816. A igreja é construída em tijolo, 
contra a torre sineira existente, realizada em 1803.

   Dependências Monásticas

Durante o séc. XVIII existem vários registos de intervenções nas 
alas do mosteiro. O segundo piso da ala sul, e o frontão clássico, fo-
ram construídos no inicio do séc. XIX. Nesta ala situava-se a entrada 
principal. O mosteiro teve 4 alas, embora actualmente só existem 
duas, a sul e este, sendo que a ala este está em ruínas. 

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo a lenda, a fundação do mosteiro é atribuída ao déspota Stefan Štiljanović, assim como a do mosteiro de Šišatovac, 
em 1520. No entanto, a primeira fonte segura onde fi gura a existência do mosteiro, são documentos turcos do séc. XVI, 
onde fi guram pagamentos de impostos para o ano de 1566-1567. Ainda durante o período de ocupação turca, é relatado 
que os turcos não destruíram o mosteiro contra o pagamento de uma taxa anual.
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   Torre

Como no caso da maior parte dos outros mosteiros em estudo, a 
torre sineira é de inspiração barroca, e encontra-se a oeste, justa-
posta à igreja.

   Geral

Kuveždin é proclamado um mosteiro feminino em 1923 pelo sínodo 
de arciprestes do patriarcado sérvio.
Em 1914 o mosteiro é saqueado e em 1944 bombardeado, tendo a 
cúpula e a cobertura sido destruídas, assim como parte das alas do 
mosteiro. Uma renovação parcial da igreja foi realizada entre 1973 
e 1975, sendo que parte das alas ainda se encontram em ruinas hoje 
em dia.

Img 102 ///   Vista exterior Este da igreja.
Fonte: Kuveždin | srpskatelevizija.com

Img 105 ///   Vista exterior Este da igreja.
Fonte: Kuveždin | panoramio.com

Img 104 ///   Vista da ala Este em ruínas.
Fonte: Kuveždin | panoramio.com

Img 103 ///   Vista exterior Sul do mosteiro.
Fonte: Kuveždin | panoramio.com
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Petkovica

O mosteiro de Petkovica localiza-se na parte oeste da montanha de Fruška Gora, na encosta sul, a cerca de 195 m. de 
altitude. Situado na zona de transição entre a fl oresta a norte e terreno arável a sul e próximo da linha de água ‘Remeta’. 
Faz parte do que se pode considerar um conjunto de 3 mosteiros, dada a sua proximidade geográfi ca, tendo Kuveždin a 
oeste e Šišatovac a este. Não estabelece nenhuma relação próxima com um aglomerado. A sul da igreja encontra-se a única 
ala do mosteiro, estando o conjunto orientado a Sudoeste-noroeste. Embora não presente nas cartas militares, pode-se 
ver no Google earth a proximidade de um lago a sudoeste. A sul da única ala existe um conjunto de várias casas.

3.12

Img 107 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 106 /// localização do mosteiro
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Img 109 /// planta do mosteiro

Img 108 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Dependências Monásticas

A existência de duas alas, oeste e sul, em meados do séc. XVIII são 
bem documentadas no relato de uma visita eclesiástica de 1753.  
Hoje em dia só existe a ala sul, cuja reconstrução se inicia em 1991, 
apos trabalhos de pesquisa arqueológica.

   Torre

Uma pequena torre sineira, apoiada em parte sobre a parede ex-
terior oeste do nártex e sobre o arco interior (img. 86), encaixada 
parcialmente dentro do corpo do nártex e distinguida deste, foi re-
novada e prolongada para tocar o solo, acentuando a sua distinção 
da igreja, sendo a sua cúpula também modifi cada. (img. 84)

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

A lenda atribui a fundação do mosteiro a Jelena Štiljanović, viúva do déspota Stefan Štiljanović no primeiro quartel do séc. 
XVI. No entanto, como para outros mosteiros de Fruška Gora, a data exacta da fundação não foi estabelecida, fi gurando 
pela primeira vez no cadastro turco de 1566-1567 como entidade pagadora de impostos. Com base numa inscrição fi gu-
rando na parede oeste da nave da igreja, sabe-se que os trabalhos de decoração foram terminados em 1588, no tempo do 
Hegúmeno Akakije.
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   Geral

Após os estragos provocados na Segunda Guerra Mundial, iniciam-
-se em 1950 trabalhos de renovação pelo Instituto Provincial para a 
proteccão de monumentos culturais de Novi Sad, tanto a nível es-
trutural como de pesquisa arqueológica e recuperação de frescos.

Img 111 ///   Vista exterior Este da igreja após      
intervenção sobre a torre.
Fonte: Manastir Petkovica | wikimedia.org

Img 113 ///   Vista exterior Este da igreja antes da intervenção sobre a torre.
Fonte: Манастир Петковица | wikipedia.org

Img 110 ///   Vista exterior Oeste da igreja
Fonte: Petkovica | spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

Img 112 ///   Vista exterior Noroeste do mosteiro.
Fonte: Petkovica | panacomp.net
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Vrdnik | Ravanica

O mosteiro de Vrdnik-Ravanica localiza-se na parte central da montanha de Fruška Gora, na encosta sul, a cerca de 215 m. 
de altitude, próximo de uma linha de água.
Contiguo ao aglomerado de Vrdnik a Este, e à zona fl orestal na encosta a Oeste. 
A igreja actual, orientada a Noroeste-Sudeste, é circundada por três alas, sendo a ala Norte incompleta, e um muro do lado 
Este em que se situa a entrada. 

3.13

Img 115 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 114 /// localização do mosteiro
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Img 117 /// planta do mosteiro

Img 116 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

 Com a popularidade que o culto ao Príncipe Lazar começa a conhe-
cer, na população Sérvia a Norte dos rios Danúbio e Sava, planos 
para uma nova igreja, capaz de acolher mais peregrinos começam a 
ser feitos. Usando como modelo a igreja do mosteiro de Šišatovac, 
a construção inicia-se em 1801terminando em 1811. A antiga igreja 
é destruída em 1813.
A igreja é composta de uma grande nave central com uma abside 
do lado Este. A cúpula é desproporcionadamente pequena em com-
paração, e sem ser suportada por pilares centrais, como nos outros 
casos de estudo.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Como no caso de outros mosteiros, o primeiro registo fi gura no cadastro turco de 1566-1567. Nele é notado o facto de os 
monges terem fugido por não terem dinheiro para pagar os impostos. Durante a primeira grande migração dos Sérvios 
por volta de 1690, vários monges refugiados vieram-se instalar no mosteiro de Vrdnik oriundos do mosteiro de Ravanica 
na Sérvia. Depois de uma estadia temporária em Szentendre, actual Hungria, estes monges trazem em 1697 as relíquias 
sagradas do príncipe Sérvio Lazar para Vrdnik, e é nesta altura que este mosteiro é também denominado de Ravanica.
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   Dependências Monásticas

A ala Sul do mosteiro foi contruída em 1723, sendo a ala Norte sido 
contruída posteriormente. Depois do terramoto de 1893, em Fruška 
Gora, o conjunto do mosteiro e dependências monásticas foi reno-
vado.

   Geral

Várias renovações foram feitas ao longo dos séculos XIX e XX. Du-
rante a Segunda Guerra mundial, as relíquias do príncipe Lazar fo-
ram transferidas para a catedral de Belgrado, tendo sido em 1990 
guardadas no mosteiro de origem em Ravanica.

Img 119 ///   Vista interior Este do piso térreo da ala sul.

Img 121 ///   Vista exterior Sudeste da igreja.

Img 118 ///   Vista exterior Sudoeste da igreja.

Img 120 ///   Vista do interior da igreja sobre a cúpula.
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Divša | Đipša

O mosteiro de Divša localiza-se na parte Oeste da montanha de Fruška Gora, na encosta Norte, a cerca de 180 m. de alti-
tude num vale próximo de uma nascente e a 3,8 km do aglomerado de Vizić. A mosteiro encontra-se em contacto rodeado 
pela zona fl orestal, tendo um acesso a Oeste. 
Hoje em dia só a ala Oeste e uma pequena parte da ala Norte permanecem, tendo a antiga ala Sul sido destruída. A igreja 
esta orientada, Noroeste-Sudoeste. 

3.14

Img 123 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 122 /// localização do mosteiro
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Img 125 /// planta do mosteiro

Img 124 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja e torre

O aspecto actual da igreja de Divša é o resultado de variadas e fre-
quentes intervenções. A igreja é composta de duas partes, a igreja 
« original » e a torre com uma área em frente ao nártex. (img.100). 

   Dependências Monásticas

Actualmente só a ala oeste de dois pisos existe, do que outrora fo-
ram dependências monásticas com duas alas formando um L, oeste 
e sul. O conjunto do mosteiro é rodeado por um muro.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

De acordo com a lenda, o mosteiro foi fundado pelo déspota Jovan Branković, no fi m do século XV ou inicio do séc. XVI.  
Conhecido pelos nomes, Divša ou Đipša, foi registado como uma extensão do mosteiro de Kuveždin de 1706 a 1923, 
quando se proclamou como mosteiro independente. Perdeu esse estatuto em 1933, para o recuperar a seguir à Segunda 
Guerra Mundial.
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   Geral

Entre 1762 e 1766 é realizada uma grande renovação na igreja e 
a construção da torre e dependências monásticas. O mosteiro foi 
bombardeado em 1944, e a igreja e torre parcialmente destruídas. 
A torre existente foi demolida em 1952, e vários trabalhos de re-
construção foram feitos até hoje, nomeadamente a reconstrução da 
cobertura da igreja em 1968 e da cúpula em 1991-92.
Por comparações feitas com outras igrejas da mesma época e com 
dimensões semelhantes, e de acordo com pesquisas arqueológicas, 
que revelaram que a implantação da igreja é a mesma hoje que à 
data da fundação, concluiu-se que a igreja de Divša pertence ao gru-
po de igrejas construídas depois da restauração do patriarcado de 
Peć em 1577.

Img 127 ///   Vista exterior Sul da igreja.
Fonte: Divša | panoramio.com

Img 129 ///   Vista exterior Oeste do mosteiro.
Fonte: Šišatovac monastery | wikipedia.org

Img 128 ///   Vista exterior Este do mosteiro antes da  
      reconstrução da torre.
Fonte: Divša | spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

Img 126 ///  Vista exterior Sudeste do mosteiro e  
  fl oresta.
Fonte: Đipša Monastery | fruskac.net
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Privina Glava

O mosteiro de Privina Glava localiza-se na parte Oeste da montanha de Fruška Gora, na encosta sul, a cerca de 155 m. de 
altitude, sendo o mais ocidental dos mosteiros desta selecção.
Situado numa ligeira depressão de um vale próximo de uma nascente, na orla da fl oresta e contíguo ao aglomerado de 
Privina Glava a sul.  
Hoje em dia só a ala sul e uma pequena ala este existem formando um L estando a igreja orientada canonicamente segundo 
o eixo Oeste-Este.

3.15

Img 131 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 130 /// localização do mosteiro
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Img 133 /// planta do mosteiro

Img 132 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja e torre

 A construção das actuais igreja e torre, inicia-se em 1741, apos a 
Segunda migração dos Sérvios. A igreja é praticamente uma cópia 
da de Novo Hopovo, sendo a torre realizada em estilo barroco.

   Dependências Monásticas

 O primeiro documento que menciona as dependências mo-
násticas, data de 1753, onde fi guram as alas norte e sul. Em 1771, 
a ala este é mencionada noutro documento como tendo 2 pisos, e à 
ala sul sido adicionado um piso suplementar. A ala norte é destruída 
numa data incerta, e um muro é contruído a norte e oeste, delimi-

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

Segundo a lenda o mosteiro terá sido fundado no séc. XII por um homem chamado Priba ou Priva. Outra tradição afi rma 
que o mosteiro foi fundado em 1496 por Jovan Branković e o seu irmão, o bispo Maksim. É, no entanto, no séc. XVI, como 
no caso de outros mosteiros, o primeiro documento em que fi gura Privina Glava, é no cadastro turco de 1566-1567. 
Em 1688, durante a guerra entre a Áustria e a Turquia, o mosteiro é abandonado pelos monges. Só em 1699, apos o tratado 
de Karlowitz (Karlovci), é que o mosteiro retoma a actividade.
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tando o espaço do mosteiro.
Recentemente outros edifícios foram construídos, nomeadamente 
uma ala a oeste.

   Geral

Em 1941, os monges são forçados a abandonar o mosteiro, tendo 
vários objectos sido levados para Zagreb pelos ocupantes. Parte 
desses objectos foram recuperados apos a Segunda grande guerra. 

Img 135 ///   Vista exterior Sul da torre.
Fonte: Manastir Privina Glava | wikimedia.org

Img 137 ///   Vista exterior Oeste do mosteiro.
Fonte: Manastir Privina Glava | wikimedia.org

Img 134 ///   Vista exterior Este da igreja e muro               
envolvente.
Fonte: Privina Glava | fruska-gora.org

Img 136 ///   Vista exterior Sudoeste da igreja.
Fonte: Manastir Privina Glava | wikimedia.org
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Beočin

O mosteiro de Beočin localiza-se na parte central da montanha de Fruška Gora, na encosta Norte, a cerca de 190 m. de 
altitude. Situado entre um vale estreito entre duas fl orestas, próximo de uma linha de água a poente, o mosteiro não esta-
belece uma relação próxima com a cidade homónima Beočin, situada a cerca de 5 quilómetros.
A igreja é circundada por duas alas que compõem as dependências monásticas, em forma de L, tomando a orientação 
Noroeste-Sudoeste, tendo a encosta da montanha a Este. O mosteiro é fechado por muros a Norte e Oeste.

3.16

Img 139 /// planta topográfi ca _ escala  1:15000

   LOCALIZAÇÃO

Img 138 /// localização do mosteiro
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Img 141 /// planta do mosteiro

Img 140 /// planta topográfi ca _ escala  1:10000

DATAS DE CONSTRUÇÃO/TRANSFORMAÇÕES 
NA IGREJA E DEPENDÊNCIAS MONÁSTICAS 

   Igreja

A construção da igreja actual inicia-se em 1732. Embora a igreja seja 
uma combinação de vários estilos, a infl uencia clássico-barroca é a 
mais notória, e isto provavelmente porque os constructores nesta 
época são educados segundo regras da escola Húngara de constru-
ção.

   Dependências Monásticas

O piso térreo das dependências monásticas é realizado entre 1728 
e 1741. A ligação das duas alas é completada em 1765, ao mesmo 
tempo que se inicia a construção do segundo piso na ala sul. O con-
junto do mosteiro é rodeado por um muro.

   FUNDAÇÃO E BREVE HISTÓRIA

O mosteiro é pela primeira vez mencionado em documentos no séc. XVI, no cadastro turco de 1566-1567. Tendo sido pro-
vavelmente danifi cado durante o período das guerras Austro-húngaras entre 1683 e 1995. 
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   Torre

A construção da torre sineira é iniciada em 1740 e fi nalizada em 
1799 com uma cúpula barroca. Como no caso de outros mosteiros, a 
torre esta situada a oeste da igreja, tendo uma arcada no piso térreo 
em frente ao nártex da igreja.

   Geral

Durante a segunda Guerra Mundial o mosteiro não foi destruído, 
sendo que alguns objectos tenham sido levados para Zagreb e ape-
nas parte tenha sido recuperada após a guerra.

Img 143 ///   Vista interior da cúpula da igreja.

Img 145 ///  Vista exterior Norte da entrada do mosteiro.

Img 142 ///  Vista exterior Oeste do refeitório, situado  
  entre a igreja e a ala Sul.

Img 144 ///  Vista exterior Norte do mosteiro.
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Considerações: argumentos-temas para o projecto

   DATA DE FUNDAÇÃO E PRIMEIRO REGISTO DOCUMENTAL

O mosteiro com o registo documental mais antigo é Krušedol, datado de 1509-1516. De uma maneira 

geral   os primeiros registos fi guram em censos sobre o pagamento de taxas, realizados pelos turcos 

durante o seu período de domínio, nomeadamente o censo de 1546, o mais antigo registo conhecido, e 

o censo de 1566-67. Em alguns casos o censo informa sobre as datas de construção, ou da existência 

do mosteiro antes do domínio otomano, como no caso do mosteiro de Novo Hopovo. Embora os regis-

tos conhecidos datem do século XVI, somos levados a pensar que a data de fundação da maioria dos 

mosteiros não é posterior ao século XV.

Com efeito, pela análise da toponímia e das lendas da sua fundação, aliadas à análise do contexto his-

tórico, situamos a data de fundação numa época mais remota que o séc. XVI.

Em carta enviada ao Papa Calisto III pelo franciscano João de Capistrano, em 4 de julho de 1455, é re-

latado que o déspota Đurađ Branković proclama o direito de construir nove mosteiros, entre os anos 

de 1447 e 1455 “in regno Hungarie”, direito legítimo e concedido previamente pelo Papa Nicolau V, isto 

embora não seja claro que os mosteiros citados na carta ao Papa seja exactamente os mosteiros de 

Fruška Gora. 

A falta de documentação histórica leva à análise das lendas, ou seja, narrativas partilhadas e trans-

mitidas de forma oral através dos tempos, que de forma mais ou menos fantasiosa informam sobre 

a génese dos mosteiros. Segundo as lendas o mosteiro mais antigo é o de Privina Glava, que terá sido 

construído no século XII. 

   TRANSFORMAÇÕES

O estado actual dos mosteiros corresponde a um processo de destruição-reconstrução que durou sé-

culos. Por um lado, devido a guerras: período de ocupação otomana com intervalos mais ou menos 

pacífi cos e períodos de tentativa de retomar a independência por revoltas e insurreições, bem como 

guerras mais recentes, como a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, devido às diferentes infl uên-

cias a que estiveram sujeitos, como a do período e domínio austro-húngaro, durante o qual foram 

construídas torres de infl uência barroca em dez dos mosteiros analisados.

Nove dos quinze mosteiros em análise viram as suas igrejas serem reconstruídas durante os séculos 

XVIII e XIX; estas reconstruções são ainda mais patentes nas modifi cações registadas nas dependên-

cias monásticas, embora encontremos três fi guras recorrentes como o rectângulo, o ‘L’ e o ‘U’.

O recinto tendencialmente quadrilátero é quase sempre claramente defi nido, seja através dos diversos 

volumes seja mesmo com o recurso a muros de delimitação; nestes casos chega a ser encerrado por 

um portão.
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   LOCALIZAÇÃO / SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

Os mosteiros situam-se entre os 155 metros de altitude, como é o caso de Privina Glava, e os 300 

metros como no caso de Novo Hopovo. Em média estão situados a cerca de 215 metros de altitude, e 

na sua grande maioria, à excepção de Velika Remeta, em contacto com a orla fl orestal, ou, em menor 

percentagem rodeados de fl oresta. Encontram-se também próximos de linhas de água, o que ocorre 

na quase totalidade dos casos à excepção de Privina Glava - uma excepção que poderá decorrer de 

uma possível imprecisão da carta militar utilizada para a análise. Com efeito a presença de fontes de 

água natural era uma condição imprescindível na escolha de um lugar para um mosteiro.

A grande maioria dos mosteiros, doze em quinze, situa-se na vertente Sul da montanha, o que se ex-

plicará pela sua maior exposição solar. 

   RELAÇÃO COM OS CAMINHOS E POVOADOS - POSIÇÃO E DOMÍNIO SOBRE O TERRITÓRIO

De uma maneira geral os mosteiros estabelecem uma relação de dissimulação no território. Parte 

situa-se em zonas entre dois vales, outros em zonas de depressão ou em zonas de clareira no inte-

rior da fl oresta como é o caso de Staro Hopovo. As razões para esta escolha de implantação estarão 

relacionadas certamente com a proximidade a fontes de água, assim como de maior exposição solar, 

mas julgamos também poder conjecturar sobre a necessidade desta reserva e ocultação no território 

como um objectivo defensivo, sobretudo se pensarmos que durante grande parte da sua história os 

mosteiros assistiram a períodos de dominação por poderes exteriores. A par da informação fornecida 

pelas plantas e elementos gráfi cos, a experiência da sua visita traduz essa impressão. Muitas vezes os 

mosteiros só são percebidos quando se está muito próximo deles, pela escolha de locais remotos e em 

depressões do terreno e pela presença de vegetação. Este efeito deveria ser ainda mais patente antes 

da construção das torres barrocas, mas persiste ainda hoje em dia.

Com excepções, como a de Vrdnik-Ravanica, em que o mosteiro estabelece uma franca relação com 

a localidade homónima, a maior parte dos mosteiros, ainda que a uma reduzida distância de povoa-

mentos, estabelecem com estes uma relação de apagamento, como no caso de Mala Remeta onde o 

povoado se desenvolve em forma linear e num percurso ascendente, até ao mosteiro que se encontra 

dissimulado numa depressão do terreno e com um acesso lateral e descendente.

   TIPOLOGIA DA IGREJA

A tipologia de planta centrada com a presença de absides laterais é a dominante nas igrejas dos casos 

analisados. Como já observado, esta tipologia é fi xada no Monte Atos em mosteiros como o da Grande 

Lavra e serve de modelo à maioria das igrejas sérvias ortodoxas ainda hoje. No entanto em Fruška 

Gora encontram-se exemplos de excepção, como o do mosteiro de Grgeteg, em que a cúpula é ‘cons-

truída’ como um ‘Trompe-l’oeil’ próprio do Barroco, ao qual não é estranho facto de datar do período 

de ocupação da Monarquia de Habsburgo, tratando-se assim de uma excepção que confi rma a regra.
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Img 146 ///   Quadro recapitulativo 1 dos mosteiros
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Img 147 ///    Quadro recapitulativo 2 dos mosteiros
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SEGUNDA PARTE
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“…é como nos projectos, as análises só servem para justifi car o que já se decidiu.” 

Eduardo SOUTO DE MOURA59

Na encosta Sul da montanha de Fruška Gora, no município de Sremska Mitrovica, existe um lago no 

qual vêm desaguar duas linhas de água. A mais importante, a Oeste, chamada Grabovac, nasce da 

confl uência de várias nascentes a mais de 400 metros de altitude, situadas próximo da cumieira da 

montanha, e percorre o vale entre os montes Paprenja e Tetreman. A Este, uma linha de água menos 

importante percorre o vale entre o monte Tetreman e Podrumište.

Orientado na direcção Norte-Sul, a uma altitude de sensivelmente 205 metros, o lago situa-se a cerca 

de 1,5 quilómetros a Norte da pequena localidade de Mutalj, estando a igual distância da localidade de 

Bešenovački Prnjavor situada a Este.

O lago situa-se no início da transição com a zona fl orestal, e tem como localidades mais povoadas 

Šuljam a 2,6 quilómetros a Sudoeste, Bešenovo a cerca de 3 quilómetros a Sudeste e Grgurevci a 3,5 

quilómetros a Oeste.

Mala Remeta é o mosteiro mais próximo situado a cerca de 4,2 quilómetros a Oeste. A maior distância, 

a Este, situa-se o mosteiro de Šišatovac, a quase 11 quilómetros.

O local é bastante próximo do antigo mosteiro de Bešenovo, deixado em ruínas durante a Segunda 

Guerra Mundial, e que acaba agora de ser reconstruído.

A par das actividades produtivas vitivinícolas e pecuárias, a área é também explorada na extracção de 

calcário para a produção de cimento, cujo tratamento ocorre numa fábrica situada na encosta Norte 

da montanha, em Beočin.

59  “Pendant tout ce temps-là, j’ai annoté dans un “livre” rouge ce que j’aimais (...) Quand j’ai besoin, de 
temps en temps, je le relis et c’est une vraie boîte à surprises. Tout à voir avec tout, tout peut etre lié, séparé, 
dépendant seulement de la volonté du manipulateur.
 Quand on le prend on sait déjà quoi y chercher. C’est comme dans les projets, les analyses servent seu-
lement pour justifi er ce qu’on a déjà décidé.” - SOUTO DE MOURA, E. (1999). “Ceci n’est pas un texte”. Em P.-A. 
CROSET, Pour une école de tendance - Mélanges off erts à Luigi Snozzi (pp. 93-97). Lausanne: Presses Polytechni-
ques et Universitaires Romandes. Pág. 96.

[C]

1 A escolha do lugar
critérios de implantação, premissas essenciais

PROPOSTA DE PROJECTO PARA UM MOSTEIRO NA
MONTANHA DE FRUŠKA GORA
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Img 01 ///   Vista do lago e vegetação para o monte de tretman 

Img 02 ///   Caminho de acesso paralelo ao lago, sentido Sul-Norte.

Img 03 ///   Vista do lago a Poente

121  



Img 05 ///   Vista do lago a Poente

Img 06 ///  Vista geral do lago e vegetação para o monte de tretman 

Img 04 ///   Vista geral a Oeste.
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Img 07 ///   Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora entre Vrdnik a Oeste e Šišatovac a Leste, com as principais estradas, linhas de água e 
mancha fl orestal. Os mosteiros estudados estão assinalados a cor laranja e a vermelho a implantação do projecto de mosteiro 
Fonte: Mapa realizado a partir de cartas militares à escala 1:25000 e informação disponível sobre o Google earth.
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Img 08 ///   Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais estradas, linhas de água e mancha fl orestal. A implantação do projecto de 
mosteiro está assinalada a vermelho
Fonte: Mapa realizado a partir de cartas militares à escala 1:25000.
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Img 09 ///   Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais estradas, linhas de água e mancha fl orestal e a implantação do projecto 
Fonte: Mapa realizado a partir de cartas militares à escala 1:25000 e imagem do Google earth.

Para além de uma génese ‘natural’, o lago pode ser o resultado de uma antiga pedreira abandonada, 

onde se formou uma acumulação de água, da qual o tempo, as árvores e a natureza em geral se apro-

priaram.   

Em função da época do ano e do nível de água, o lago forma uma zona relativamente plana entre a sua 

parte Norte e a parte inferior da encosta Sul do monte Tetreman.

A conjunção de certas características do sítio, a par da presença próxima do lago, tornaram este lugar 

a considerar para a construção do mosteiro. A relação de um mosteiro com um lago existe também no 

caso do mosteiro de Novo Hopovo; este mosteiro criou um lago em 1759 para a aquacultura em com-

plemento das outras actividades agrícolas.

A ideia de escolher este local para a implantação do mosteiro necessitava contudo de ser validada em 

função do local reunir certas características comuns aos exemplos estudados.
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      LINHAS DE ÁGUA/ INSOLAÇÃO

A implantação na encosta Sul da montanha é comum à maior parte dos mosteiros de Fruška Gora. Esta 

escolha permite ter mais horas de exposição solar e com isso ter mais calor e luz natural.

      POSIÇÃO E DOMÍNIO SOBRE O TERRITÓRIO

A necessidade de dissimulação no território, por questões que conjecturamos eminentemente defen-

sivas, e que observamos em alguns mosteiros dos casos de estudo, não se aplica hoje em dia e como 

tal não guiou a nossa refl exão sobre a escolha do lugar, e mais, em particular a sua implantação.

Ainda assim, podemos encontrar nos casos de estudo, a implantação de mosteiros entre dois vales, 

como prefi gura o lugar em análise.

      ALTIMETRIA

Tal como observado nos exemplos estudados, os mosteiros estão situados a uma altitude entre os 155 

metros e os 300 metros, em grande parte dos casos na zona de transição para a fl oresta. O lugar em 

análise situa-se sensivelmente entre os 210 e 230 metros de altitude.

      RELAÇÕES COM CAMINHOS (ACESSO) E COM OS POVOADOS

Como vimos na primeira parte, a maior parte dos mosteiros estão implantados em zonas agrícolas 

e sem relações directas com os povoados, como é o caso deste lugar. Os únicos acessos existentes 

situam-se a Sul de cada lado do lago por estradas de terra batida que desaparecem ao chegar ao lago.

      ESCOLHA DO LUGAR E IMPLANTAÇÃO DO MOSTEIRO

Comparando os diferentes critérios do lugar em análise com os exemplos estudados, observa-se que 

estão dentro das variações consideradas. Mesmo o elemento mais singular, que é a presença de um 

lago, não é estranho aos exemplos estudados se pensarmos no mosteiro de Novo Hopovo, como acima 

referido.

Escolheu-se como local de implantação do volume do mosteiro a crista natural do monte, entre as 

duas linhas de água, respeitando o espaço naturalmente livre, na bifurcação dos dois talvegues.

Mantendo este espaço livre e fazendo encastrar parcialmente a massa construída na encosta, o mos-

teiro sugere resultar da modelação simultânea da montanha e do edifi cado; forma ainda, pela distân-

cia ao lago existente, um espaço de chegada à escala da montanha.
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primeiros ensaios e graduais acertos entre a implantação e a forma construída

Img 10 ///   Vista a partir do lago. 
[foto de maquete de estudo]

Img 11 ///   Vista geral Norte.
[foto de maquete de estudo]

Img 12 ///   Vista geral Sul.
[foto de maquete de estudo]
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Enfi amentos visuais entre os vales

Img 14///   Vista enfi amento visual vale poente
[foto de maquete de estudo]

Img 15 ///   Vista geral Nascente
[foto de maquete de estudo]

Img 13 ///  Vista enfi amento visual vale nascente
[foto de maquete de estudo]
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Como vimos na primeira parte, certos elementos tipológicos característicos dos mosteiros presentes 

na montanha de Fruška Gora têm antecedentes que remontam à fundação do mosteiro da Grande 

Lavra no Monte Atos no século X.

Com efeito, a organização dos complexos monásticos em torno da igreja, tendo antecedentes ainda 

mais remotos, afi rma-se no Monte Atos com Atanásio ‘o Atónito’. Com a construção do mosteiro sérvio 

de Hilandar no Monte Atos, em fi nais do século XII, estes princípios enraízam-se e generalizam-se na 

Sérvia durante o período da dinastia Nemanjić, permanecendo até hoje.

Certos elementos do programa foram-se destacando e impondo gradualmente como regras a respei-

tar na elaboração do projecto e construção do arquétipo. Descrevemos abaixo esses pontos-premis-

sas e lógicas subjacentes para a sua escolha.

      O RECINTO E A IGREJA

O arquétipo que propomos é constituído por dois elementos principais: um recinto, contendo as de-

pendências monásticas, e a igreja, enquanto elemento central do mosteiro e posicionada em destaque 

no seu interior.

Esta é uma fi gura recorrente nos casos de estudo em Fruška Gora, e tem antecedentes anteriores ao 

próprio mosteiro da Grande Lavra no Monte Atos.

Como vimos anteriormente, o recinto do mosteiro toma a forma de um rectângulo, e embora as de-

pendências monásticas tenham também a forma, em planta, de ‘L’ ou ‘U’, a fi gura de um recinto ten-

dencialmente quadrilátero é quase sempre claramente defi nida, seja através dos diversos volumes 

seja com o recurso a muros de delimitação.

2 Projecto do mosteiro
reconhecimento tipológico: construção de um 

arquétipo, um programa essencial
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Os elementos que constituem o recinto são também os mais efémeros, isto é, mais sujeitos a serem 

construídos e remodelados por fases, em função da evolução das necessidades da comunidade mo-

nástica, assim como das possibilidades de fi nanciamento das construções, entre outros por mecenas. 

O mesmo é válido para os processos de ‘destruição’ do recinto, nomeadamente durante períodos de 

ocupação ou guerra. Por vezes uma só ala é destruída, alterando a forma do recinto.

Confi rmando estas este carácter efémero do recinto e das dependências monásticas que o compõem, 

observamos nos casos estudados as alterações sofridas pela forma do recinto ao longo do tempo - por 

exemplo, tomando por vezes diferentes fi guras, como uma planta em ‘L’ que se transforma em ‘U’. 

Estas variações foram observadas a partir da bibliografi a, confrontando imagens e/ou plantas dispo-

níveis em livros, com a visita do mosteiro ou imagens do Google Earth. 

Por oposição, a igreja é o elemento mais perene dentro do mosteiro. A maioria das alterações da igreja 

são trabalhos de manutenção de alguma forma menores, normalmente relacionados com a cobertura, 

ou ainda relacionados com elementos de decoração e/ou mobiliário, nos quais incluímos por exemplo 

a iconóstase.

Mesmo quando a igreja é completamente destruída, a sua reconstrução faz-se na maior parte dos 

casos sobre as ruínas da primeira. 

Notamos ainda que o recinto evolui, de uma estrutura mais defensiva, em que a partir de muralhas 

periféricas se construíam dormitórios ou outros usos-espaços do programa do mosteiro, adossando 

volumes àquelas primeiras; ao momento em que, diminuída essa necessidade defensiva, as depen-

dências se tornam ‘simples’ limite do recinto.

Retemos, portanto, a fi gura de um recinto quadrilátero, no qual a igreja ocupa uma posição central, 

como premissa na construção do arquétipo para o projecto.

Img 165 /// estudo alçado Oeste
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      O REFEITÓRIO E A ENTRADA PRINCIPAL DO MOSTEIRO 

O refeitório é particularmente importante nos mosteiros atónitos, em particular no mosteiro da 

Grande Lavra. Ocupa a ala Oeste, estando em estreita relação com a entrada da igreja. Esta posição 

relativa e importância simbólica na organização geral dos mosteiros é também mantida de uma 

maneira geral nos mosteiros sérvios e em particular nos de Fruška Gora.

Mantivemos, portanto, a posição do refeitório na ala Oeste do mosteiro, em relação com a entrada 

da igreja, assim como a entrada principal, situada na mesma ala.

      A TORRE

À semelhança do recinto do mosteiro, que perde com o tempo a sua função defensiva, a torre também 

se torna gradualmente um elemento mais simbólico.

A torre, que no caso da Grande Lavra é um elemento integrado no recinto do mosteiro, participando 

na sua função defensiva, torna-se em grande parte dos casos de estudo, sobretudo após as remodela-

ções no período austro-húngaro, um elemento da própria igreja. 

É esta premissa, a de considerar a torre como um elemento que participa na composição da igreja, que 

retivemos para o nosso projecto-arquétipo de mosteiro para Fruška Gora.

Sintetizamos assim alguns dos princípios mais importantes para a construção do arquétipo e progra-

ma essencial para o mosteiro que propomos.

Podemos dizer que os princípios acima delineados têm uma raiz histórica, em que consideramos os 

exemplos estudados e os seus antecedentes como ‘matéria’ para a construção do projecto. 

Veremos em seguida como o questionamento sobre o que signifi ca construir um mosteiro hoje em dia, 

com diferentes critérios de conforto e integrando certos elementos contemporâneos, também moldou 

o projecto para lá da raiz histórica.
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Pela necessidade de manter uma distância do volume 
construído ao lago, a volumetria da ala Norte ajusta-se 
em concordância com a topografi a da montanha. 

Img 17 /// Vista geral Oeste do mosteiro e montanha
[imagem de maquete realizada em sketchup-vray]

Img 18 /// Vista em corte do mosteiro e montanha
[imagem de maquete realizada em sketchup-vray]

ACERTOS ENTRE A IMPLANTAÇÃO E A FORMA 
CONSTRUÍDA

Tratou-se de ajustar a altimetria de implantação e 
volume do mosteiro, para ter o necessário espaço 
de chegar e estar em frente ao lago, sem obstruir os 
enfi amentos visuais entre os vales.

Img 16 ///  Vista geral do mosteiro e da montanha
[imagem de maquete realizada em sketchup-vray]
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Img 19 /// Estudo das fachadas - vãos
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Espaços e formas compositivas

Um sistema de pátios permite a exposição solar dos diferentes espaços e o seu ritmo fi ca determinado 

entre os ‘vãos’-pátios e os volumes construídos; a alternância cheio-vazio torna-se assim um princípio 

de composição do conjunto do mosteiro.

Os pátios surgem num primeiro momento da necessidade de iluminar as partes encastradas na mon-

tanha, nomeadamente na ala Norte, e das partes mais a Norte das alas Este e Oeste, para num segun-

do momento se tornarem num princípio formal e compositivo de todo o mosteiro.

A existência dos pátios permite libertar as fachadas exteriores da necessidade de aberturas, e com 

isso reforçar o carácter monolítico da massa construída e dar-lhe uma presença à escala da montanha.

O ritmo dos pátios é também um elemento transposto para o percurso interior do claustro e para as 

suas fachadas compostas por lâminas verticais em betão. Estas lâminas, como no convento de La Tou-

rette de Le Corbusier, para além de elemento plástico e compositivo, fi ltram a luz natural do exterior. 

Assim, como regra, a cada ‘vazio’ dos pátios corresponde no interior do claustro uma contracção do 

corredor, pelo avançar da massa construída para o interior, e à mudança de ritmo das lâminas, pela 

redução do espaçamento entre elas. Inversamente, às massas construídas dos ‘cheios’ exteriores, 

corresponde um alargamento relativo do corredor do claustro pela dilatação da sua largura e aumento 

do espaçamento entre as lâminas. Estes alargamentos correspondem, como regra geral, às entradas 

dentro dos espaços do programa e contêm bancos que permitem que o percurso em torno das galerias 

claustrais se torne em certos momentos em espaço de estar.

Img 20 ///   Estudo do alçado Oeste
[sketchup+vray+photoshop]
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   PISOS / ALAS

A refl exão sobre o programa, e sobre o que poderiam ser as condições de conforto de um mosteiro 

contemporâneo, levou-nos a tornar as galerias claustrais em espaços interiores e aquecidos, fecha-

dos por caixilharias.

No primeiro piso estes percursos fazem inteiramente parte do espaço interior, em relação com o seu 

programa mais privativo e maioritariamente de módulos-cela; já as galerias claustrais do piso térreo 

desdobram-se em duas zonas, uma aquecida e interior e outra apenas coberta.

A distinção entre os pisos também se faz pela dominante de programas diurno no piso térreo e noc-

turno no primeiro piso.

Diferenciamos as alas pelas suas posições relativas, orientação, conteúdos programáticos e perti-

nência na sua relação com o lugar.

Assim, a ala Sul sendo a ‘ala de chegada’, relaciona-se com o espaço de estar em face do lago. Nela 

se encontram os elementos do programa de vocação mais pública, situados no piso térreo.

Img 21 /// Estudo das fachadas interiores e galerias claustrais / ritmo das lâminas verticais em betão
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É também na ala Sul onde a iluminação recorre a uma estratégia diferente da regra dos pátios. Ao 

grande volume são subtraídas certas porções, em particular nos ângulos, e a luz é assim obtida di-

rectamente da fachada, embora fi ltrada por lâminas de betão.

Este facto desmonta por um lado a grande massa do mosteiro e anuncia por outro a entrada, re-

velando certos elementos presentes no interior - nomeadamente as lâminas de mediação com o 

exterior no controlo das atmosferas interiores. 

Reunindo vários elementos do programa relacionados com a recepção do público, a ala Sul contém 

para além da entrada no mosteiro - a ‘portaria’ - certos elementos que podemos encontrar nos mos-

teiros estudados, ainda que interpretados, além de outros por nós propostos. Assim a Riznica, ou 

sala do tesouro, presente em vários dos exemplos estudados, situa-se próximo da entrada e espaço 

de acolhimento.

A ala Oeste contém o refeitório, que pela sua natureza e importância simbólica é concebido com 

pé-direito duplo. A ele estão associados todos os elementos do programa relacionados com a pre-

paração e armazenamento de alimentos e uma adega. Pensamos na produção de vinho como uma 

actividade possível a que se dedica a comunidade monástica dentro do espaço do mosteiro dado ser 

uma actividade presente na montanha.

É ainda a única ala com um piso subterrâneo destinado a parque de estacionamento e a locais téc-

nicos. Possui ainda um dos três elevadores previstos no espaço do mosteiro – os restantes estando 

situados na ala Este – e um monta-cargas. O elevador permite o transporte de pessoas e mercadoria 

e a sua localização foi escolhida pensando no abastecimento da cozinha. O monta-cargas situa-se 

no ângulo com a ala Norte, e permite o transporte de e para os espaços das ofi cinas e adega.

A ala Norte é singular pela sua articulação directa com a montanha. 

Nela se encontram os espaços que denominamos de ofi cinas, que permitem acolher várias activi-

dades relacionadas com as ocupações tradicionais dos monges dentro do espaço do mosteiro - em 

relação com as actividades agrícolas, com a plantação e recolha de plantas aromáticas e medicinais, 

ervanária, a pintura de ícones e a fabricação de velas. Como referido, é também aqui que se situa a 

adega, no ângulo Noroeste. 

Em articulação com o jogo de pés-direitos do refeitório, a cobertura da ala Norte é um átrio e permi-

te o acesso da e para a montanha.

A ala Este é a ala que contém o maior número de módulos-cela e espaços de dormir, sendo que no 

piso térreo estes espaços estão vocacionados para visitantes, como veremos mais tarde.

Como regra, nos ângulos formados pelo encontro das alas colocamos espaços de alguma excepcio-

nalidade. Assim no primeiro piso do ângulo Sudeste situa-se uma capela, da qual falaremos adiante, 

e no ângulo Sudoeste encontra-se uma sala de estar e reuniões destinada aos monges residentes.
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Igreja, recintos e dependências monásticas

      A IGREJA

Como na descrição do mosteiro da Grande Lavra, a igreja ocupa o lugar central no centro do quadriláte-

ro, como ‘um olho que pode ver em todas as direcções’; orientada canonicamente no sentido Nascen-

te-Poente encontra-se alinhada em planta com a modulação das alas; deslocada para Norte no interior 

do recinto, gera um espaço a Sul com maior exposição solar e com uma dimensão de sensivelmente o 

dobro da área do espaço deixado a Norte.

O acesso, a Este, faz-se sob o volume da torre, que é ‘escavada’ criando um exonártex. No interior des-

te espaço encontra-se um local destinado ao ritual das velas, comum nas igrejas ortodoxas.

O corpo central da igreja, exonártex, nártex, nave e Bema - nesta sequência -, têm a mesma largura 

da torre, de planta quadrangular. Formam um rectângulo, terminando a Nascente, no espaço do altar, 

com uma abside. 

Img 22 /// Estudo da igreja

Da análise ao arquétipo: Proposta para um mosteiro ortodoxo em Fruška Gora          138  



Img 23 ///   Capela de São Bento / Peter Zumthor (1988)
Fonte: archdaily.com

Img 24 ///   Igreja  de Firminy / Le Corbusier (1963)
Fonte: sites-le-corbusier.org

Img 25 ///   Abadia de Nový Dvůr / John Pawson (2004)
Fonte: johnpawson.com

As remissões para os projectos nestas páginas, vão estando enquadradas ao longo do
texto.
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Img 26 ///   Convento de La tourette / Le Corbusier (1960)
Fonte: plataformaarquitectura.cl

Img 27 ///   Termas de Vals / Peter Zumthor (1996)
Fonte: plataformaarquitectura.cl

Img 28 ///   Igreja de Saint-Jacques de la Lande / 
                        Álvaro Siza ( 2017 )
Fonte: afasiaarchzine.com
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Justapostos ao volume central, estão dois compartimentos a Norte e Sul. Contêm, por regra, elemen-

tos do programa que não fazem parte directa do espaço central da igreja. O espaço a Norte contém o 

acesso ao primeiro piso da torre e o espaço da ‘liturgia da preparação’; o posicionado a Sul contém um 

espaço para o ritual das velas e o diacónico.

Estes dois compartimentos participam do espaço central da nave, transformando-se em absides late-

rais – ‘choroi’– de forma quadrangular no piso térreo.

No primeiro piso, e acessível pela torre, está o coro; voltado para o espaço da nave e as absides laterais, 

toma uma forma cilíndrica.

Do exterior, estas duas formas cilíndricas inscrevem-se na paralelepipédica forma geral da igreja. 

Utilizando um princípio semelhante e a outra escala do desenvolvido na capela - como veremos adian-

te -, as superfícies no interior da nave são tratadas de maneira diferente, em função de se encontra-

rem acima ou abaixo de uma linha horizontal que passa pela iconóstase, marcando a altimetria do 

primeiro piso e a passagem das absides laterais da forma quadrangular para a cilíndrica.

Assim, essas superfícies na continuidade da iconóstase seriam tratadas como um lambril em madei-

ra, destacando-se do tratamento do restante espaço, em tons ocres ou alaranjados, remetendo para 

ambiências mais tradicionais e próximas do universo ortodoxo.

A cúpula, única fonte de luz natural directa no interior da nave, teria diferentes vidros coloridos e ní-

veis de transparência, participando, em função dessas projecções cromáticas, na atmosfera geral do 

espaço da nave.

     CAPELA 

Como vimos nos exemplos do Monte Atos, a presença de capelas no espaço do mosteiro é comum. 

Esta capela situa-se no segundo piso do mosteiro, mais privado, em relação com as celas dos monges.

O piso térreo, como referido, contendo parte do programa aberto ao público, é mais ‘aberto’, enquanto 

o segundo piso é mais reservado, ‘fechado’ ou simplesmente privado. Esta capela é assim destinada 

aos monges e não a visitantes.

Guiou-nos a intuição de que a luz natural e a forma como é abordada, sendo um elemento primordial 

na arquitectura em geral, é-o em particular nos espaços de natureza sagrada. 

Parte do que constitui um espaço litúrgico ortodoxo tradicional, embora com vários cambiantes, é a 
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Img 29 /// Estudo do espaço interior da capela [sketchup+vray+photoshop] 

aliança entre uma relativa penumbra e a luz artifi cial proveniente de velas ou lâmpadas a óleo. 

O espaço da capela é iluminado de forma indirecta por dois ‘poços’ de luz zenital, paralelos ao espaço 

central da capela, e um terceiro que segue a forma cilíndrica, em abside, do altar.

A luz zenital manifesta-se no espaço central em dois rasgos horizontais que atravessam cada lado 

da capela até ao espaço do altar. Aqui, a luz desenha o encontro do plano horizontal do tecto com a 

superfície cilíndrica do altar.

As superfícies no interior da capela são tratadas de maneira diferente acima e abaixo destes rasgos, 

sendo a superfície inferior tratada como um lambril em madeira - uma ‘moldura’ onde poderiam fi gu-

rar ícones com a sua riqueza cromática e característico dourado. A parte superior é tratada em reboco 

estanhado tradicional, assim como o espaço do altar.

Os materiais utilizados para o revestimento do pavimento também são elementos diferenciadores do 

espaço principal da capela daquele do altar: sendo o piso deste último sobrelevado em um degrau re-

lativamente ao restante espaço, é tratado em madeira; o espaço dito principal recebe um acabamento 
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em matéria mineral.

As tonalidades mais escuras dos materiais utilizados no revestimento do solo reforçam a sua leitura 

dentro da mancha dos lambris, o que pode ser lido como defi nidor de um nível ‘térreo’ e um nível ‘ce-

leste’ - uma vez que a luz proveniente dos rasgos laterais é-o acima da altura de uma pessoa em pé. 

Remetemos para um paralelismo com a Capela de São Bento, em Sumvitg na Suíça, de Peter Zumthor, 

de 1988 (img.27) onde a luz no interior da capela, fi ltrada pelas lâminas de madeira, entra ‘em altura’, 

delimitando o espaço ‘térreo’ de oração.

Os únicos elementos de mobiliário presentes são o púlpito, situado entre o espaço principal e o altar, e 

uma fonte de luz artifi cial, em forma de anel, inspirada no tradicional candelabro60. 

O púlpito é desenhado de forma a conter um ícone que pode ser visto do espaço principal.

Infl uenciaram em particular nesta pesquisa sobre a luz as obras de John Pawson e Siza Vieira.

     REFEITÓRIO

Como vimos nos exemplos estudados, o refeitório é o elemento singular dentro do espaço do mosteiro 

com mais importância a seguir à igreja. 

Decidimos por um lado afi rmar a importância simbólica do refeitório dando-lhe um pé-direito duplo, e 

por outro localizar na ala Oeste todos os elementos do programa associados, como a cozinha e outros 

espaços dedicados ao armazenamento e preparação de alimentos.

Entre a atmosfera do refeitório do mosteiro da Grande Lavra - cujo ambiente ‘aquático’ nos faz re-

meter para o universo plástico de artistas contemporâneos como James Turrell ou Dan Flavin - e a do 

refeitório do mosteiro de Studenica, mais despojado e simples, os registos são vários.

No refeitório agora proposto, a atmosfera pretendida é despojada e próxima da de Studenica e tam-

bém dos casos de estudo, onde o refeitório tem um carácter quase doméstico.

Seguindo um fi o condutor iniciado com a refl exão e estudo sobre a capela, o refeitório é iluminado por 

luz zenital indirecta de dois poços de luz laterais e um dispositivo tipo ‘mesa-invertida’, à semelhança 

do museu de Santiago de Compostela de Álvaro Siza, e de outras obras do mesmo arquitecto onde 

60 O termo em sérvio para designar a estrutura circular suspensa por cima do púlpito é Polijelej. Do grego 
polyélaios; etimologicamente polýs, número indefi nido e elevado, e élaios, velas. Este candelabro de forma circu-
lar é habitualmente suspenso sob a cúpula nas igrejas ortodoxas, associando a sua luz artifi cial com a luz natural 
da cúpula.
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Img 30 /// Estudo sobre o espaço do refeitório [sketchup+vray+photoshop]
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este princípio é recorrente.

Tendo a entrada principal a Este, em relação com a igreja, princípio que tínhamos retido a partir dos 

nossos casos de estudo, o refeitório tem ainda um acesso secundário à adega a Norte e com aos es-

paços da cozinha a Sul.

     A TORRE

À imagem do mosteiro de Jazak, que fi gura nos casos de estudo acima referidos, é sob a torre que se 

situa a entrada principal da igreja, funcionando este espaço como exonártex - antecâmera antes da 

entrada no nártex. É ainda neste espaço que se situa o local para o ritual de acender velas.

O primeiro piso da torre é ainda um elemento de articulação com o corpo da igreja: o seu prolongamen-

to a Este defi ne o nártex e é onde se situa o coro.

Este dispositivo formal pode ser encontrado no mosteiro de Grgeteg embora neste mosteiro o primeiro 

piso da torre contenha uma capela.

A torre em forma tronco-piramidal e construída em betão é perfurada por pequenas ‘formas’ cilíndri-

cas, aberturas estas que asseguram em parte a iluminação natural da torre, mas também a vista para 

o exterior, uma vez que esta é acessível até ao topo.

Esta opção de desenho permite por um lado, pela sua abstracção, manter a leitura da torre como 

‘bloco’ uniforme, sem que perca a sua escala, e por outro, o de ser utilizado como elemento ‘cénico’: 

iluminado desde o interior à noite, criando assim uma atmosfera ‘estelar’, à semelhança da igreja de 

Firminy de Le Corbusier, que nos serviu como projecto de referência.

As escadas no interior da torre seguem a partir do primeiro piso até ao topo, em forma tronco-pirami-

dal desenhando em negativo um ‘vazio’ no seu interior, que corresponde a uma abertura na cobertura 

e funcionando como um poço de luz.

Esta forma tronco-piramidal corresponde, ainda que de forma invertida, ao desenho do espaço interior 

deixado pelos muros da torre no mosteiro da Grande Lavra; e as formas cilíndricas que a perfuram 

remetem para as pequenas aberturas, como seteiras, nela existentes.
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Img 32 ///   estudo alçado Oeste e torre [sketchup+vray+photoshop]

Img 31 ///   estudo alçado Oeste e torre [sketchup+vray+photoshop]
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     CELAS / DORMITÓRIOS-CELAS

O módulo-cela é o elemento de repetição por excelência na composição do mosteiro. O mosteiro com-

porta vinte e uma (21) celas individuais, sendo que três (3) se encontram na ala Este do piso térreo, e 

dezoito (18) no primeiro piso, repartidas pelas alas Norte, Este e Oeste. As celas do piso térreo estão 

vocacionadas para serem utilizadas por visitantes enquanto as celas do primeiro piso sê-lo-ão exclu-

sivamente pelos monges residentes.

Associados às três (3) celas individuais do piso térreo encontram-se dois dormitórios para visitantes 

com uma capacidade de acolhimento de dezoito peregrinos-visitantes, sendo que as camas são beli-

ches.

Como regra cada pátio está associado a dois módulos ou celas individuais, por piso. Assim, nas alas 

Este e Oeste, cada pátio tem a altura de dois pisos, assegurando luz natural às celas no primeiro piso, e 

a celas ou outros elementos do programa no piso térreo, sendo este mais heterogéneo no que respeita 

ao programa. Os pátios não são, portanto, acessíveis, a não ser a partir do piso térreo.

A ala Sul constitui uma excepção, tendo pátios da altura de apenas um piso, acessíveis a partir das 

celas do piso superior, acabando por se constituir mais propriamente como varandas.

Cada célula é composta pelo espaço principal e por instalações sanitárias. Pela organização do mobi-

liário distinguimos ainda um pequeno vestíbulo, espaço de chegada, que protege o espaço mais priva-

do de ‘estar’ da célula e onde se situa o espaço de dormir e de actividades individuais; funciona como 

elemento de transição entre os espaços comuns do mosteiro e o espaço privado da célula.

Img 33 /// Estudo sobre os módulos-cela [sketchup+vray]
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Considerações Finais

Fazer esta dissertação permitiu aprofundar o contacto com outra cultura e ao mesmo tempo refl ectir 

sobre um programa particular dentro da arquitectura – o espaço religioso. 

Foi apaixonante a descoberta de uma tipologia de igreja que, em obras que serviram de modelo  

durante pelo menos mil anos, permaneceu ao longo de séculos, em diferentes variações mantendo 

certos princípios constantes.

O sentimento global é de que o universo religioso ortodoxo é tanto pelas suas práticas litúrgicas como 

pelas suas formas arquitectónicas, mais ‘em tradição’ do que o ‘nosso’, e inscrito numa continuidade 

milenar - seguramente no Monte Atos - como se não tivesse sido atingido pela modernidade da mesma 

forma que o ocidente.

Parte do desafi o era o de compreender estas lógicas e tradições subjacentes, e propor um projecto 

que, sendo contemporâneo, se pudesse inscrever nesse ‘fi o histórico’.

O perseguir desse objectivo parece ter sido conseguido, pelo menos no espaço da igreja, onde sem 

nenhuma ruptura brutal com formas históricas se propõe um espaço contemporâneo.

Parte desta forma de operar devemo-la sem dúvida ao ensino na FAUP, onde o reconhecimento de ‘pré-

-existências’, sejam elas topográfi cas, urbanas ou históricas, são consideradas e usadas como matéria 

de projecto; posto de outra forma, não construímos no ‘vazio’.

Este ensinamento parece valioso, sobretudo quando se observam alguns dos resultados da ‘descons-

trução’ pós-moderna, onde, e para utilizar uma imagem, tal como quem ‘deita fora o bebé com a água 

do banho’, se perdem princípios que demoram muito tempo a construir, para afi nal propor um resulta-

do bastante questionável e fugaz; isto tanto no campo da arquitectura como na sociedade em geral.

Como ganhos ‘colaterais’, registe-se a ‘descoberta’ da obra do arquitecto Ivan Antić (1923-2005), no-

meadamente o museu de arte contemporânea de Belgrado e o fascinante centro desportivo 25 de 

Maio, na mesma cidade.
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Cronologia

VIII

IX

X

XI

Primeira vaga de Sérvios a emigrar para o território da 
actual Sérvia, possivelmente convidados pelo imperador 
bizantino Héraclio (Flavius Heraclius Augustus | 610-641)

620 | 

O primeiro líder sérvio cujo o nome é hoje conhecido é 
Višeslav da Sérvia (780) pertencente à dinastia 
Vlastimirović (610-960)

780 | 

O príncipe Časlav da Sérvia liberta a Sérvia do domínio 
Búlgaro, e sob a sua liderança inicia-se um período de 
consolidação e unificação do estado Sérvio.

927 | 

No sul do Douro foram nascendo alguns mosteiros bem como 
São Vicente de Lisboa, Santa Maria de Cárquere, São Pedro de 
Folques e São Romão de Seia, apoiados.

VIII

VII VII

IX

X

XI

Início da construção do mosteiro da Grande 
Lavra no Monte Atos. (Grécia)

963 | 

A sua fundação é atribuída a São Atanásio e é primeiro
mosteiro a ser construído no Monte Atos.

Geral Mosteiros
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XII

XIII

XIV

XV

Grande Cisma do Oriente1054 | 

Igreja de São Nicolau em Kuršumlija1166 | 
Mosteiro de Djurdjevi Stupovi em Novi Pazar1171 | 

Mosteiro de Studenica em Kraljevo1190 | 

Separação das Igrejas Católica Romana e Igreja Católica 
Ortodoxa.

Canonização de Stefan Nemanja pela Igreja 
Ortodoxa Sérvia como São Simeão.

1200 | 

XII

XI XI

XIII

XIV

XV

Fundados por Stefan Nemanja

Geral Mosteiros

Mosteiro de Hilandar1198 | 

Mosteiro de Gradac1277 | 

Mosteiro de Gračanica1321 | 
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XVI

XVII

XVIII

XIX

Mosteiro de Krušedol  1509 | 
XVI

XV XV

XVII

XVIII

XIX

Construído entre 1509 e 1516, em Fruška Gora e fundado pel
família Branković

Geral Mosteiros

Mosteiro de Manasija1406 | 
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XX

XXI

XX

XIX XIX

XXI

Geral Mosteiros
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[A] O PROGRAMA MONÁSTICO NA GRANDE LAVRA, MONTE ATOS

Imagem separador [Monte Atos] /// Mosteiro de Gregoriou no Monte Atos | Fonte: 
www.orthodoxwiki.org
Imagem 01  /// Desenho do Corbusier do porto (arsanas) do mosteiro da Grande Lavra 
aquando da sua visita ao Monte Atos
Imagem 02  /// Mapa do Mar Egeu com o Monte Atos assinalado na península calcídica
Imagem 03  /// Mapa do Monte Atos
Imagem 04  /// Planta de situação do mosteiro de Santa Catarina no Sinai
Imagem 05  /// Planta do mosteiro de Santa Catarina no Sinai
Imagem 06  /// Plantas do mosteiro da Grande Lavra no Monte Atos
Imagem 07  /// Esquema de organização ideal de um mosteiro segundo S. Popović
Imagem 08  /// Planta geral do mosteiro de Djurdjevi stupovi (Ras)
Imagem 09 /// Planta geral do mosteiro de Studenica
Imagem 10 /// Planta geral do mosteiro de Dečani
Imagem 11 /// Planta geral do mosteiro de Končul
Imagem 12 /// Planta geral do mosteiro de Resava
Imagem 13 /// Planta geral do mosteiro de Sopoćani
Imagem 14 /// Planta da Mesquita de Bodrum na Turquia
Imagem 15 /// Iconóstase da igreja do mosteiro da Grande Lavra
Imagem 16 /// Iconóstase da igreja do mosteiro de Krušedol
Imagem 17 /// Iconóstase da igreja do mosteiro de Gradac
Imagem 18 /// Espaço do altar [Oltarski prostor]
Imagem 19 /// Abside [Apsida] / Diacônico [Đakonikon] / Liturgia da preparação 
[Proskomidija] / Iconóstase [Ikonostas]
Imagem 20 /// Nave [Naos] / Absides laterais [Choroi]
Imagem 21 /// Nártex [Priprata]
Imagem 22 /// Exonártex [Eksonartex]
Imagem 23 /// Capela [Paraklis]
Imagem 24 /// Refeitório do mosteiro da Grande Lavra no Monte Atos / Trpezarija Ve-
lika Lavra
Imagem 25 /// Refeitório do mosteiro de Studenica  / Trpezarija Studenica
Imagem 26 /// Alçado Sul da torre Tzimiskes [Mosteiro da Grande Lavra]

ÍNDICE DE IMAGENS
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Imagem 27 /// Corte da torre Tzimiskes [Mosteiro da Grande Lavra]

[B] MOSTEIROS NA MONTANHA DE FRUŠKA GORA

Imagem separador [Contexto histórico e geográfi co] /// Detalhe do fresco “anjo bran-
co” (beli andjeo) do mosteiro de Mileševa datado de 1235 | Fonte: www.wikipedia.org
Imagem 01 /// Mapa dos países dos Balcãs com a Sérvia e o Monte Atos na Grécia em 
destaque
Imagem 02 /// Patriarcados de Peć  e Ohrid
Imagem 03 /// Mapa actual com os limites do antigo mar da Panónia e da província da 
Sírmia
Imagem 04 /// Sérvia no séc. IX segundo “De Administrando Imperio”
Imagem 05 /// Mapa da distribuição das religiões no séc. XI
Imagem 06 /// Mapa da distribuição das religiões no séc. XIV
Imagem 07 /// Mapa da distribuição das religiões no séc. XVI  e XVII
Imagem 08 /// Mapa da Sérvia actual indicando alguns dos mosteiros mais importan-
tes
Imagem 09 /// Vista geral do mosteiro de Hilandar - Monte Atos
Imagem 10 /// Vista Da Igreja De São Nicolau De Kuršumlija
Imagem 11 /// Vista Da Igreja De São Pedro [Petrova Crkva]
Imagem 12 /// Vista geral do mosteiro de Đurđevi Stupovi
Imagem 13 /// Vista geral do mosteiro de Studenica
Imagem 14 /// Vista da igreja de Gradac
Imagem 15 /// Vista da igreja de Gračanica
Imagem 16 /// Vista geral do mosteiro de Manasija
Imagem separador [Um território específi co : Fruška Gora] /// Vista da montanha de 
Fruška Gora desde a localidade de Inđija a Sudeste | Fonte: commons.wikimedia.org
Imagem 17 /// Mapa actual da região da Voivodina indicando as cidades mais impor-
tantes e algumas cidades históricas bem como a localização da montanha de Fruška 
Gora
Imagem 18 /// Trilho de caminhada [Fruška Gora]
Imagem 19 /// Vista da fl oresta desde Brankovac [Fruška Gora]
Imagem 20 /// Vista da montanha desde a localidade de Inđija a Sudeste [Fruška Gora]
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Imagem 21 /// Zona de fl oresta [Fruška Gora]
Imagem 22 /// Vista geral desde Brankovac para a vertente Norte da montanha  [Fruška 
Gora]
Imagem 23 /// Zona de videiras [Fruška Gora]
Imagem 24 /// Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais es-
tradas, linhas de água e mancha fl orestal. Os mosteiros estudados estão assinalados 
a cor laranja os e a vermelho a implantação do projecto de mosteiro
Imagem separador [Exemplos . fi chas dos mosteiros] /// Vista da torre da igreja do 
mosteiro de Jazak | Fonte: imagem do autor da presente dissertação.
Imagem 25 /// Localização do mosteiro [Krušedol]
Imagem 26 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Krušedol]
Imagem 27 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Krušedol]
Imagem 28 /// Planta do mosteiro [Krušedol]
Imagem 29 /// Vista lateral do exonártex [Krušedol]
Imagem 30 /// Pórtico de entrada no nártex [Krušedol]
Imagem 31 /// Vista exterior Norte [Krušedol]
Imagem 32 /// Vista exterior de conjunto desde a abside da igreja [Krušedol]
Imagem 33 /// Localização do mosteiro [Jazak]
Imagem 34 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Jazak]
Imagem 35 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Jazak]
Imagem 36 /// Planta do mosteiro [Jazak]
Imagem 37 /// Vista Sul da entrada na igreja sob a torre [Jazak]
Imagem 38 /// Vista Sudoeste da igreja [Jazak]
Imagem 39 /// Vista Este da parte Sul do recinto [Jazak]
Imagem 40 /// Vista Oeste da parte Sul do recinto [Jazak]
Imagem 41 /// Vista exterior de conjunto desde a abside da igreja [Jazak]
Imagem 42 /// Localização do mosteiro [Šišatovac]
Imagem 43 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Šišatovac]
Imagem 44 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Šišatovac]
Imagem 45 /// Planta do mosteiro [Šišatovac]
Imagem 46 /// Vista do portal Sul da igreja [Šišatovac]
Imagem 47 /// Vista Sul da igreja [Šišatovac]
Imagem 48 /// Vista Sul do conjunto da igreja, torre e espaços anexos [Šišatovac]
Imagem 49 /// Vista de conjunto Oeste do mosteiro [Šišatovac]
Imagem 50 /// Localização do mosteiro [Mala Remeta]
Imagem 51 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Mala Remeta]
Imagem 52 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Mala Remeta]
Imagem 53 /// Planta do mosteiro [Mala Remeta]
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Imagem 54 /// Vista interior da iconóstase e da cúpula [Mala Remeta]
Imagem 55 /// Vista exterior Leste da igreja [Mala Remeta]
Imagem 56 /// Vista da fachada Sul da igreja [Mala Remeta]
Imagem 57 /// Vista exterior Sudeste do mosteiro [Mala Remeta]
Imagem 58 /// Localização do mosteiro [Novo Hopovo]
Imagem 59 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Novo Hopovo]
Imagem 60 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Novo Hopovo]
Imagem 61 /// Planta do mosteiro [Novo Hopovo]
Imagem 62 /// Vista do recinto do mosteiro [Novo Hopovo]
Imagem 63 /// Vista exterior Leste da igreja [Novo Hopovo]
Imagem 64 /// Vista interior da abside sem a iconóstase [Novo Hopovo]
Imagem 65 /// Vista exterior da igreja e muro Leste do recinto do mosteiro [Novo Ho-
povo]
Imagem 66 /// Localização do mosteiro [Rakovac]
Imagem 67 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Rakovac]
Imagem 68 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Rakovac]
Imagem 69 /// Planta do mosteiro [Rakovac]
Imagem 70 /// Vista do recinto do mosteiro [Rakovac]
Imagem 71 /// Vista Este do recinto do mosteiro [Rakovac]
Imagem 72 /// Vista Sul da igreja [Rakovac]
Imagem 73 /// Vista exterior Sul da igreja [Rakovac]
Imagem 74 /// Localização do mosteiro [Staro Hopovo]
Imagem 75 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Staro Hopovo]
Imagem 76 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Staro Hopovo]
Imagem 77 /// Planta do mosteiro [Staro Hopovo]
Imagem 78 /// Vista exterior Sudoeste da igreja [Staro Hopovo]
Imagem 79 /// Vista exterior Nordeste da igreja [Staro Hopovo]
Imagem 80 /// Vista exterior Norte do conjunto do mosteiro [Staro Hopovo]
Imagem 81 /// Vista exterior Noroeste da igreja [Staro Hopovo]
Imagem 82 /// Localização do mosteiro [Grgeteg]
Imagem 83 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Grgeteg]
Imagem 84 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Grgeteg]
Imagem 85 /// Planta do mosteiro [Grgeteg]
Imagem 86 /// Vista do recinto do mosteiro [Grgeteg]
Imagem 87 /// Vista interior da igreja, para a abside da capela da torre sineira [Grgeteg]
Imagem 88 /// Vista interior da igreja para a falsa cúpula barroca [Grgeteg]
Imagem 89 /// Vista exterior Sul do mosteiro [Grgeteg]
Imagem 90 /// Localização do mosteiro [Velika Remeta]
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Imagem 91 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Velika Remeta]
Imagem 92 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Velika Remeta]
Imagem 93 /// Planta do mosteiro [Velika Remeta]
Imagem 94 /// Vista do exterior da abside da igreja [Velika Remeta]
Imagem 95 /// Vista interior da nave da igreja [Velika Remeta]
Imagem 96 /// Vista interior da cúpula da igreja [Velika Remeta]
Imagem 97 /// Vista exterior da igreja [Velika Remeta]
Imagem 98 /// Localização do mosteiro [Kuveždin]
Imagem 99 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Kuveždin]
Imagem 100 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Kuveždin]
Imagem 101 /// Planta do mosteiro [Kuveždin]
Imagem 102 /// Vista exterior Este da igreja [Kuveždin]
Imagem 103 /// Vista exterior Sul do mosteiro [Kuveždin]
Imagem 104 /// Vista da ala Este em ruínas [Kuveždin]
Imagem 105 /// Vista exterior Este da igreja [Kuveždin]
Imagem 106 /// Localização do mosteiro [Petkovica]
Imagem 107 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Petkovica]
Imagem 108 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Petkovica]
Imagem 109 /// Planta do mosteiro [Petkovica]
Imagem 110 /// Vista exterior Oeste da igreja [Petkovica]
Imagem 111 /// Vista exterior Este da igreja após intervenção sobre a torre [Petkovica]
Imagem 112 /// Vista exterior Noroeste do mosteiro [Petkovica]
Imagem 113 /// Vista exterior Este da igreja antes da intervenção sobre a torre [Petko-
vica]
Imagem 114 /// Localização do mosteiro [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 115 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 116 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 117 /// Planta do mosteiro [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 118 /// Vista exterior Sudoeste da igreja [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 119 /// Vista interior Este do piso térreo da ala sul [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 120 /// Vista do interior da igreja sobre a cúpula [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 121 /// Vista exterior Sudeste da igreja [Vrdnik | Ravanica]
Imagem 122 /// Localização do mosteiro [Divša | Đipša]
Imagem 123 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Divša | Đipša]
Imagem 124 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Divša | Đipša]
Imagem 125 /// Planta do mosteiro [Divša | Đipša]
Imagem 126 /// Vista exterior Sudeste do mosteiro e fl oresta [Divša | Đipša]
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Imagem 127 /// Vista exterior Sul da igreja [Divša | Đipša]
Imagem 128 /// Vista exterior Este do mosteiro antes da reconstrução da torre [Divša 
| Đipša]
Imagem 129 /// Vista exterior Oeste do mosteiro [Divša | Đipša]
Imagem 130 /// Localização do mosteiro [Privina Glava]
Imagem 131 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Privina Glava]
Imagem 132 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Privina Glava]
Imagem 133 /// Planta do mosteiro [Privina Glava]
Imagem 134 /// Vista exterior Este da igreja e muro envolvente [Privina Glava]
Imagem 135 /// Vista exterior Sul da torre [Privina Glava]
Imagem 136 /// Vista exterior Sudoeste da igreja [Privina Glava]
Imagem 137 /// Vista exterior Oeste do mosteiro [Privina Glava]
Imagem 138 /// Localização do mosteiro [Beočin]
Imagem 139 /// Planta topográfi ca _ escala  1:15000 [Beočin]
Imagem 140 /// Planta topográfi ca _ escala  1:10000 [Beočin]
Imagem 141 /// Planta do mosteiro [Beočin]
Imagem 142 /// Vista exterior Oeste do refeitório, situado entre a igreja e a ala Sul 
[Beočin]
Imagem 143 /// Vista interior da cúpula da igreja [Beočin]
Imagem 144 /// Vista exterior Norte do mosteiro [Beočin]
Imagem 145 /// Vista exterior Norte da entrada do mosteiro [Beočin]

[C] PROPOSTA DE PROJECTO PARA UM MOSTEIRO NA MONTANHA DE 
FRUŠKA GORA

Imagem separador [A escolha do lugar] /// vista geral do mosteiro e da montanha [ima-
gem de maquete realizada em sketchup-vray] | Fonte: imagem do autor da presente 
dissertação.
Imagem 01 /// Vista do lago e vegetação para o monte de tretman
Imagem 02 /// Caminho de acesso paralelo ao lago, sentido Sul-Norte
Imagem 03 /// Vista do lago a Poente
Imagem 04 /// Vista geral a Oeste
Imagem 05 /// Vista do lago a Poente
Imagem 06 /// Vista geral do lago e vegetação para o monte de tretman
Imagem 07 /// Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora entre Vrdnik a Oeste 
e Šišatovac a Leste, com as principais estradas, linhas de água e mancha fl orestal. Os 
mosteiros estudados estão assinalados a cor laranja e a vermelho a implantação do 
projecto de mosteiro
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Imagem 08 /// Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais es-
tradas, linhas de água e mancha fl orestal. A implantação do projecto de mosteiro está 
assinalada a vermelho
Imagem 09 /// Planta topográfi ca da montanha de Fruška Gora com as principais es-
tradas, linhas de água e mancha fl orestal e a implantação do projecto
Imagem 10 /// Vista a partir do lago [foto de maquete de estudo]
Imagem 11 /// Vista a partir do lago [foto de maquete de estudo]
Imagem 11 /// Vista geral Norte [foto de maquete de estudo]
Imagem 12 /// Vista geral Sul [foto de maquete de estudo]
Imagem 13 /// Vista enfi amento visual vale nascente [foto de maquete de estudo]
Imagem 14 /// Vista enfi amento visual vale poente [foto de maquete de estudo]
Imagem 15 /// Vista geral Nascente [foto de maquete de estudo]
Imagem separador [Projecto do mosteiro] /// vista geral Sudoeste de estudo do mos-
teiro [imagem de maquete realizada em sketchup-vray] | Fonte: imagem do autor da 
presente dissertação.
Imagem 16 /// Vista geral do mosteiro e da montanha [imagem de maquete realizada 
em sketchup-vray]
Imagem 17 /// Vista geral Oeste do mosteiro e montanha [imagem de maquete reali-
zada em sketchup-vray]
Imagem 18 /// Vista em corte do mosteiro e montanha [imagem de maquete realizada 
em sketchup-vray]
Imagem 19 /// Estudo das fachadas – vãos
Imagem 20 /// Estudo do alçado Oeste [sketchup+vray+photoshop]
Imagem 21 /// Estudo das fachadas interiores e galerias claustrais / ritmo das lâminas 
verticais em betão
Imagem 22 /// Estudo da igreja [sketchup+vray]
Imagem 23 /// Capela de São Bento / Peter Zumthor (1988)
Imagem 24 /// Igreja  de Firminy / Le Corbusier (1963)
Imagem 25 /// Abadia de Nový Dvůr / John Pawson (2004)
Imagem 26 /// Convento de La tourette / Le Corbusier (1960)
Imagem 27 /// Termas de Vals / Peter Zumthor (1996)
Imagem 28 /// Igreja de Saint-Jacques de la Lande / Álvaro Siza ( 2017 )
Imagem 29 /// Estudo do espaço interior da capela [sketchup+vray+photoshop]
Imagem 30 /// Estudo sobre o espaço do refeitório [sketchup+vray]
Imagem 31  /// Estudo alçado Oeste e torre [sketchup+vray+photoshop] 
Imagem 32  /// Estudo alçado Oeste e torre [sketchup+vray+photoshop] 
Imagem 33 /// Estudo sobre os módulos-cela [sketchup+vray]
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