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2- O Lugar 

                                                                       “(…) nem a cabeca aos membros nem os membros  

                                                                                aa cabeça poderom dizer vaite que te nom 

                                                                                 avemos mester nem eu poderei viver sem ti. 

                                                                              por que sera mentira.mas que huum nom 

                                                                                 pode escusar o outro como he verdade”
68

. 
 

O edificado e o lugar são indissociáveis porque se constrói e edifica no local mais 

aprazível e funcional para os meios de subsistência, social e económica. Este conceito 

de unicidade na habitação é análogo ao que estabelecemos no preâmbulo, com as 

palavras de Frei João Álvares sobre o corpo humano. 

O lugar é conotado com a dimensão de território, no sentido específico, em que se 

perceciona o espaço segundo uma apropriação física, ou segundo uma dimensão 

existencial, no qual antropologicamente o definimos como uma apropriação vivencial. 

A escolha de um lugar é determinada não apenas pelas características que lhe são 

inerentes, mas traduz também a capacidade de controlar o meio.  

Um espaço que assenta em factum, mediante os quais confirmamos a nossa identidade e 

nos permite existir. O espaço arquitetónico é a concretização, segundo Norbert-Schulz, 

do conceito de espaço existencial
69

. Norbert-Schulz
70

 aborda também a designação de 

genius loci, hoje tão em uso pelos arquitetos e não só, e este conceito, embora seja um 

conceito romano, sobrevive como qualquer facto que tenha valor, pois consideramos 

que o tempo faz a distinção e revaloriza o que é meritório em termos qualitativos, e 

iremos sucintamente afirmar que este conceito é válido, permanecendo e existindo na 

escolha do lugar de alguns dos nossos elementos.  

Na aplicação de conceitos associados ao espaço arquitetónico, temos várias 

interpretações que passamos a descrever: um espaço arquitetónico é uma conquista do 

ser perante um mundo adverso que, para fugir à insegurança da natureza, subverte-a, 

circundando com concretizações físicas. Nesta concretização estabelece orientações 

precisas para coordenar melhor o espaço e assumir o seu controle. Nas orientações 

encontramos alguns significados mediante análises
71

 que relacionam os elementos 

visuais por associação e simbologia, como por exemplo, a simbologia da horizontal que 

                                                 
68

 Fontes manuscritas - Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 6: Suportes 

Documentais: microfilme 1279 [folio 1-35]. 
69

   SEBASTIÁN, Santiago, Mensagem Simbólico del arte medieval – Arquitetura, Liturgia e Iconografia, 

Edições Encuentro, Madrid, 2009. Cf. p. 43. 
70

  NORBERG-SCHULZ, Christian, in Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, Ed. 

Rizzoli, New York, 1984, p.18. Citemos: “De acordo com as crenças romanas qualquer ser 

“independente” tem o seu “genius”, o seu espirito guardião. Este espirito dá vida às pessoas e aos 

lugares, acompanha-os do nascimento até á sua morte, e determina o seu caráter ou essência”.  
71

   SEBASTIÁN, Santiago, Mensagem Simbólico del arte medieval . Cf. p.42. 
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é percecionada pela representação do campo físico do ser humano, pela ação no 

concreto, na terra, enquanto a vertical assume a dimensão do sagrado, pela hipótese de 

ascensão subjacente à forma. O campo arquitetónico estabelecerá na composição 

espacial formas que se equilibrem visualmente para garantia de um contexto harmónico 

e dinâmico
72

. É compreensível pois que no edificado religioso coexistam essas duas 

formas, a horizontal no percurso centralizado que se delineia na leitura que é 

mediatizada mal entramos no espaço interior, até ao altar, segundo um eixo axial e 

perfeitamente definido, e a vertical segundo a conceção espiritual de ascensão, do 

divino.  

Sobre a arquitetura e noções implícitas Françoise Choay
73

 propõe o que designa como 

axioma de conceção, e devemos esclarecer que neste são incluídos vários elementos, 

que são abordados por Alberti
74

, e que são assinalados por princípios de conceção, 

englobando a região (regio), a área (area), a participação (partitio), as paredes (paries), 

a cobertura (tectum) e as aberturas (opertiones). Podemos constatar que a conjugação 

destes elementos se efetua segundo autores de séculos anteriores, por esta ser uma 

questão lógica. Não podemos analisar um edifício, nem tão pouco construí-lo, sem 

pensar primeiramente na implementação geográfica do mesmo.  

Neste último ponto, Alberti
75

 descreve inclusive algumas regras para selecionar um 

lugar, desde os ventos ao regime das águas, sendo na área analisada a topografia (os 

declives, o solo). Encontramos, segundo este autor, a definição de determinados 

critérios estabelecidos segundo uma ordem precisa e a descrição do que seria necessário 

ter em conta para a escolha do lugar e quais as regras que se aplicariam na participação 

ou projeto do elemento. Estas considerações, enunciadas na arquitetura de forma 

generalizada, são particularizadas pelo mesmo autor no edifício sacro, que designa por 

templa, quando afirma que “em toda a arte de construir, não existe tarefa que exija 

                                                 
72

   SEBASTIÁN, Santiago, Mensagem Simbólico del arte medieval . Cf. p.45. 
73

   CHOAY, Françoise, A Regra e o Modelo – Sobre a Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, Edição 

Caleidoscópio, 1.ª edição, abril de 2007, p.84. 
74

  ALBERTI, Leon Battista, De re aedificatore, version manuscrite, Rome, vers 1452; Ire édition, 

Florence, 1485; L´Architecttura, tradotta in língua fiorentina da Cosimo Bartoli, com la aagiinta de 

disegni, Florence 1550; L´ Architecture et Art de bien bastir, divisée en dix livres, traduicts de latin en 

français, par deffunct Jan Martin, Paris, 1553; L’ Archictecture, édition critique et traduction en italien 

par G. Orlandi, avec introduction et notes de P. Portoghesi, Milan, II Polifilo, 1966; On the Art of 

Building in Ten Books, traduction en anglais et notes par J. Rykwet, N. Leach et R. Tavernor, 

Cambridge, Mass., & Londres The MIT Press, 1988. 
75

 No livro VII de Alberti devemos acrescentar que ainda são enunciadas as técnicas de terraplanagem 

que permitem assegurar a qualidade da área escolhida. Embora estas se apliquem às cidades, é 

comum o critério em qualquer edificação. Cf, com CHOAY, Françoise, A Regra e o Modelo, p.107. 
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mais inteligência, cuidado, habilidade e diligência que a construção e a ornamentação 

do templo”
76

.  

A edificação é referida por Alberti
77

 na relação estabelecida entre o poder da criação e a 

satisfação humana a três níveis: necessidade, comodidade e prazer estético. Com Alberti 

existe já o reconhecimento do papel de arquiteto, quando o opõe ao artesão e o afirma 

como Architectum ego…constituam
78

. Aliás, encontramos em Fraçoise Choay a 

afirmação inequívoca que este autor irá, com a definição que efetua de arquiteto, 

modificar-lhe o estatuto social, conferindo-lhe uma “formação de categoria 

profissional”
79

. Retomando a tríade dos níveis de Alberti, gostaríamos de acrescentar 

que a necessidade é tratada de forma breve, em detrimento da comodidade, que o autor 

explana de forma pormenorizada, sendo o último, o estético, um ponto que conjuga a 

necessidade da edificação com a fruição do edificado, ou seja, as gentes necessitam da 

obra, da mesma forma que existe a necessidade de construção pelo seu autor, como 

sendo este um ato compulsivo. 

O desejo de construir constitui um desejo intrínseco ao homem, reconhecível pela 

necessidade do ato de criar, que alguns autores como Filarete
80

 associam mesmo ao 

desejo físico, de prazer no ato em si, à necessidade de construir. Filarete expressa esta 

noção quando afirma que “existe no ato de construir uma tal quantidade de prazer e de 

desejo que, por mais que um homem faça, acabará por querer sempre mais”
81

. Neste 

autor ainda encontramos uma conceção que se pode conectar com a encomenda dos 

projetos, pois refere que, neste ato, existe uma dialética entre o encomendador e o 

                                                 
76

   CHOAY, Françoise, A Regra e o Modelo, p.107. 
77

  Este conceito de necessidade é lato, na medida em que insere os requisitos da construção e os da 

natureza humana.  
78   Alberti no Prólogo afirma o seguinte: “Quanto a mim, proclamarei que é arquiteto aquele que, com 

um método seguro e perfeito, saiba não apenas projetar em teoria, mas também realizar na prática 

todas as obras que, mediante a deslocação dos pesos e a reunião e conjunção dos corpos, se adaptam 

da forma mais bela às mais importantes necessidades do homem”. Sobre esta noção acrescentamos 

estabelecendo um paralelismo com a noção atual de arquiteto que “A capacidade do arquiteto, como 

hoje a entendemos, de controlar a obra a partir do projeto - como Alberti sugere no Prólogo do De 

Re Aedificatoria - é promovida, em Portugal, por Herrera na medida em que os planos iniciais, a que 

se podem atribuir a sua autoria, da Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora, do torreão do Paço da 

Ribeira e do palácio do conde de Castelo Rodrigo foram executados e construídos, ao longo do 

tempo, por outros profissionais” (Lourenço, Soromenho & Mendes, 1977, p. 129), Cit. por KRUGER, 

Mário in As leituras e a receção do De Re Aedificatoria de Leon Battista Alberti extraído de http: 

homelessmonalisa.darq.uc.pt consultado a 20 de junho de 2012. 
79

  “Aquele que te apresentarei, tal como o colocas ao mesmo nível dos grandes mestres das outras 

disciplinas, não será certamente um artesão carpinteiro: a mão do artesão não é mais do que o 

instrumento do arquiteto”. Cf. in De Re Aedificatoria, Prólogo p.7. 
80

   FILARETE, Antonio di Pietro Averlino ou Averulino detto in Tratado di Architettura. Testo a cura do 

Anna Maria Finoli e Liliana Grassi. Introduzione e note di Liliana Grassi. Milano: II Polifilo, 1972. 
81

   Idem, Tratado di Architettura. Livro II, p. 16.  
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arquiteto, em que se estabelece uma relação análoga à de um casal e de prazer, na 

medida em que se tenta corresponder a um desejo e satisfazê-lo
82

.  

Podemos igualmente referir que mesmo numa perspetiva utópica estes elementos são 

referidos e descritos organizacionalmente. Raphael Hythloday
83

, na sua descrição 

utópica de lugares sagrados caracteriza o espaço com separações (distinta a zona do 

altar, a reservada para os sacerdotes) de acordo com as funções específicas dos rituais 

litúrgicos e das necessidades dos seus habitantes. Sobre este assunto, faremos uma 

abordagem mais pormenorizada na constituição das igrejas, particularizando as 

românicas. A disposição espacial expressa por Raphael “associa sob o olhar dos fiéis 

tanto o espetáculo do culto como a imagem da organização social”
84

; segundo ilações 

de Françoise Choay, expressa ainda o facto de nos permitir inferir que o “espaço 

religioso não é uni funcional, nem verdadeiramente independente dos outros 

espaços”
85

. 

No espaço religioso não podemos deixar de aludir à cidade de Deus, de Santo 

Agostinho, e encontramos nesta visão mística o sentimento de pertença da comunidade 

religiosa, enquanto partilha afetiva de uma necessidade coletiva, “a fruição de Deus e a 

fruição em Deus”
86

.  

Devemos ressalvar que o nosso estudo sobre a arquitetura religiosa compreende duas 

tipologias distintas:1- as igrejas, na sua maioria, totalizando onze, dos quinze elementos 

em análise, que segundo dados estatísticos representa uma percentagem de setenta e três 

por cento do estudo; 2- os mosteiros, que são apenas quatro, representando vinte e sete 

por cento, aplicando o mesmo critério.  

                                                 
82

  Idem, p.18, p.200, Esta noção está explícita quando afirma a necessidade do cliente de respeitar e amar 

o seu arquiteto. Esta analogia é ainda traduzida com o cliente a personificar o género masculino, 

incapaz de conceber e o arquiteto como género feminino, responsável pela gestação do projeto. Cf. 

com o Livro II, p.15 e 16 e citamos “Da mesma forma que nenhum homem pode conceber sem uma 

mulher […] o edifício não pode ser concebido por um homem sozinho […] aquele que quiser 

construir terá necessidade de um arquiteto. Ele conceberá o edifício com este e, em seguida, o 

arquiteto carregá-lo-á. Quando o arquiteto tiver dado à luz, ele torna-se a mãe do edifício. Antes do 

parto, ele deve sonhar com a conceção, pensá-la e revirá-la no seu espírito de inúmeras formas, 

durante sete a nove meses, exatamente como a mulher carrega a criança no seu ventre […] Quando o 

nascimento tiver lugar, isto é, quando ele tiver realizado em madeira uma pequena maquete do 

edifício, oferecendo com precisão a sua forma e as proporções, nessa altura, ele mostrá-la-á ao pai”. 

Cit. igualmente por CHOAY, Françoise, in A Regra e o Modelo, p.190. 
83

  A personagem fictícia de MORE, Thomas in Utopia. Cit, por CHOAY, Françoise, A Regra e o 

Modelo, p.107. 
84

   CHOAY, Françoise, A Regra e o Modelo, p.155. 
85

   Idem, ibidem.  
86

  La Cité de Dieu, t. XIX, cap. XIII, Oeuvres de Saint Augustin, trad. G. Combès, Paris, Desclée de 

Brouwer, 1960, t. XXXVII, p.111. 
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Devemos ainda acrescentar que os mosteiros não se apresentam na sua totalidade, pois o 

tempo e os homens agiram sobre estes, restando apenas alguns dos elementos originais 

que os constituíam. No próximo capítulo debruçar-nos-emos sobre a edificação de cada 

um dos objetos de análises, pelo que esta explanação sucinta pretende abordar o 

conceito espacial da igreja e conjuntos monásticos, assim como as funções que lhes são 

inerentes. 

Na Idade Média o mosteiro constituía um eixo fundamental da vida espiritual, axis 

mundi, em que existia como pilar, no aspeto religioso, através do conhecimento 

intelectual e da atividade artística. Era um elemento centralizador da cultura e os 

religiosos escolhiam esta ocupação por uma questão de fé, vocação ou determinações 

sociais, convergindo em várias funções, como a doutrinal, pastoral e religiosa. 

Igualmente os religiosos adotavam o papel de guardiães do saber, assumindo ainda 

diversas funções, como a de construtores, artistas, e sendo veículos de transmissão do 

conhecimento da conservação e materialização da forma escrita
87

.  

O fator cultural pode aferir-se que foi sentido nas comunidades em redor, por vários 

fatores: nos mosteiros desenvolveram-se técnicas de agricultura e instrumentos 

(ferradura, rotação de culturas, charrua, coalheira, são alguns dos exemplos) que foram 

assimiladas e auxiliaram no crescimento e desenvolvimento das populações; estas 

fixavam-se nas proximidades do mosteiro, e a existência de bens excedentes do 

desenvolvimento de produtos agrícolas, permitiu a troca desses bens em comércio, 

dando lugar às feiras medievais. 

A economia dos mosteiros baseava-se em alguns casos na prática agrícola, utilizando o 

modelo ora et labora
88

, desenvolvendo um trabalho manual nas hortas
89

, que se fixavam 

no interior do mosteiro, como forma de autossubsistência
90

.  Sabemos que este modelo 

                                                 
87

  MATTOSO, José, in Obras Completas – Identificação de um País – Oposição, Volume 2, Lisboa 

2000. Menciona a importância que os mosteiros, no contexto das letras e consequentemente a escrita, 

tinham na Idade Média, servindo o espaço do mosteiro como as funções atuais de cartório, 

conservatória, por aí se registarem os dados mais significativos da comunidade envolvente.  
88

   Referência à prática da regra de São Bento (final do século V e princípio do século VI) que constituiu 

um modelo para as ordens religiosas.  
89

 Francisco Martin afirma que a agricultura nos mosteiros era herdada do sistema de cultivo 

tardororomano. MARTIN, Francisco Javier Blanco in Arquitetura monacal –Los Monasterios 

Romanicos, Fundacion Santa Maria la Real – C.E.R. Monasterio de Santa Maria la Real, 2.ª Edicção, 

2005. Cf. p.34. 
90

   Esta prática de trabalho físico e autossubsistência foi mais tarde contrariada e citamos o enunciado de 

Braunfels, que Jaime Nuño expõe, “toda a vida monástica teria que estar ao serviço quase exclusivo 

da festa litúrgica, de uns serviços divinos tão extensos, em que a meditação e estudo quase 

desparecem por completo e o trabalho físico por inteiro”. GONZÁLEZ, Jaime Nuño in De lo 

espiritual y lo temporal - Los Monasterios Romanicos, Fundacion Santa Maria la Real – C.E.R. 

Monasterio de Santa Maria la Real, 2.ª Edicção, 2005. Cf. p.82. 
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não terá sido aplicado em todos os mosteiros e sofreu óbvias reformulações com a 

evolução temporal e das ordens religiosas. Como Ana Martins expõe na análise que 

efetua sobre a ordem de Cister, assistimos a um renovar de regras que assumem as 

primeiras práticas beneditinas
91

.  

A relação económica estabelecida entre a nobreza e os mosteiros também era por vezes 

puramente económica, assente em transações de compra e venda, cujos registos existem 

como comprovativos
92

. Não podemos esquecer a existência de “práticas” subjacentes à 

religião e que conferiram enorme poder económico aos mosteiros, quer pelas inúmeras 

doações para salvar as almas ou garantir um testemunho para a posteridade, quer pela 

obrigatoriedade de trabalhos ou bens provindos de arrendamentos. Sobre este aspeto 

recolhemos documentação que atesta a extensão do poder legislativo e económico, 

traduzido na aplicação de diversas sentenças 
93

. 

Encontramos desta forma o lugar/território de implantação do mosteiro que, além de 

desempenhar um papel na área religiosa, pastoral e doutrinal, assumia uma componente 

forte no aspeto civilizacional, económico, cultural e social, na comunidade envolvente. 

Encontramos também este pensamento nas linhas de Jaime Nuño
94

 quando afirma que 

“os mosteiros eram os centros dinamizadores da vida religiosa (…) convertendo-se em 

centros de poder civil, com amplas repercussões na sociedade envolvente, na sua vida 

económica e na criação e gestação da cultura”. A igreja assumia igualmente uma 

componente forte na Idade Média, pois a fé cristã iria unificar a Europa, estabelecendo 

uma hierarquia de poder espiritual e político, desde a célebre coroação de Carlos Magno 

em 800, os laços da monarquia e do clero unem-se, fortalecendo-se mutuamente.  

                                                 
91

  MARTINS, Ana Maria Tavares Ferreira in Espaço monástico: da Cidade de Deus à Cidade do 

Homem. Cf. p.90. “Um mosteiro cisterciense deveria ser encarado como uma cidade ideal e dotado 

de todos os elementos necessários à subsistência como refere a Regra de S. Bento: “Se possível for, 

deve o mosteiro ser construído de forma a ter de portas a dentro tudo o necessário, a saber: água, 

moinho, horta, oficinas onde se exerçam os diversos ofícios, para que os monges não tenham 

necessidade de andar lá por fora o que não é nada conveniente para as suas almas”. 

http//ler.letras.up.pt. ficheiros 4408.pdf, consultado a 12 de julho de 2012. 
92

  Jaime Nuño afirma explicitamente que são relações comerciais sem a menor componente espiritual. 

GONZÁLEZ, Jaime Nuño, in De lo espiritual y lo temporal - Los Monasterios Romanicos, Fundacion 

Santa Maria la Real – C.E.R. Monasterio de Santa Maria la Real, 2.ª Edicção, 2005. Cf. p.88/89. 
93 Fontes manuscritas - Índex dos Documentos do Arquivo do Mosteiro de Paço de Souza: Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São Bento, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 3. 

[folio 170-263]. Constituem alguns excertos, que permitem depreender os quão duros podiam ser os 

tempos para aqueles que se encontravam à mercê dos senhores clericais. Esta conclusão, todavia, não 

é abrangente na prática monástica, pois só é comprovada em documentação por um dos nossos 

elementos.   
94

  GONZÁLEZ, Jaime Nuño in De lo espiritual y lo temporal - Los Monasterios Romanicos, Fundacion 

Santa Maria la Real – C.E.R. Monasterio de Santa Maria la Real, 2.ª Edicção, 2005. Cf. p.76 
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A arquitetura religiosa, reflexo das condicionantes sociais e culturais, irá demonstrar 

estes aspetos, com a evidência de o românico ser considerado o primeiro estilo 

internacional. 

 

2.1- Enquadramento geográfico e histórico do Vale do Sousa 

“A escolha de lugar para construir uma igreja ou mosteiro não é arbitrária. A tradição e o imaginário 

têm um papel preponderante na sua localização. (...) Quando, por motivos poderosos ou porque as 

instituições acabavam de aparecer, se impunha a opção de sítio novo para igreja ou mosteiro, preferiam-

se «os locais abençoados», segundo a expressão das crónicas – aqueles que têm água e arvoredo e que, 

como diz Eliade, são sempre revelados -, os prestigiados por tradições religiosas, tanto hierofânicas 

como, por exemplo, de vida eremítica, e ainda os espaços privilegiados socialmente por serem centrais 

ou por estarem dentro da segurança do castelo (...) ”
95

. 

Encontramos no panorama da Península Ibérica na Idade Média, uma herança comum, 

fragmentada, com a herança de poder visigótico desmembrado e uma forte estrutura 

asturiana-leonesa, elementos que condicionam a formação do território nacional. Sabe-

se, e OSBervando através do mapa atual, que a norte existia a ocupação cristã e a sul 

uma ocupação árabe
96

. Será pois a norte o lugar, onde para assegurar o domínio do 

território, como ponto demonstrativo e defensivo, aliado ao fator religioso, sempre 

preponderante no conceito mental do indivíduo medieval, o edificado religioso surge e 

se mantêm. A localização dos elementos em análise incluiu caminhos antigos romanos 

que foram  

reutilizados nas rotas medievais. “A área objeto do 

presente estudo inscreve-se precisamente na 

proximidade de uma das zonas de trânsito entre o 

Norte e o Sul, correspondente a uma antiga ligação 

viária romana secundária, percorrida tanto pelas 

forças cristãs como pelas forças islâmicas e que 

atravessava o rio Douro na zona das atuais Várzea 
 

Caminhos antigos de peregrinação97 

do Douro / Eja, ligando a região de Arouca à zona do vale do Sousa”
98

.  

                                                 
95

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – História da Arte em Portugal. O Românico, Editorial 

Presença, Lisboa,2001. 
96

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa, 1.ª fase, Introdução, Cf.p.15, suporte informático, pdf. 
97

  Imagem extraída da Equipa Terras do Sousa e Vale do Sousa da Rota do Românico do Vale do Sousa, 

em pesquisa internet, consulta efetuada a 19 de julho de 2012. 
98

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa, 1.ª fase, Introdução, Cf.p.15, suporte informático, pdf. 
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Em Portugal, será no decorrer do século XI, no âmbito da formação do território, que se 

enquadram as diversas ordens religiosas provenientes de outros locais, como a de 

Cluny, Cister, Cónegos Regrante de Santo Agostinho, entre outras, que vão consolidar a 

arquitetura religiosa, definindo o românico de acordo com as sua regras que 

conhecemos. O românico é predominantemente uma arquitetura religiosa, embora 

existam outras edificações, que no entanto não tiveram a mesma relevância. Está 

diretamente relacionada com a “organização eclesiástica diocesana e paroquial assim 

como com os mosteiros das várias ordens monásticas”, sendo da responsabilidade da 

reforma monástica cluniacense e da prática litúrgica romana os hábitos litúrgicos 

implantados no nosso território
99

.  

Na arquitetura românica, sabemos bem que esta, conquanto seja um estilo internacional, 

é pela diversidade regional que assume, que traduz a sua riqueza formal e plástica. 

Sobre esse aspeto, Lúcia Rosas, afirma sobre o “contexto português, que a arquitetura 

românica do Vale do Sousa apresenta características muito peculiares e 

regionalizadas”
100

. De facto, como salienta Lúcia Rosas é característico do românico 

português o ter encontrado formas regionais, à medida que se irá afastando dos modelos 

de Cluny e das formas mais eruditas
101

. A mesma autora frisa bem a importância de dois 

fatores na Idade Média a ter em consideração, o culto das relíquias e as peregrinações, 

que constituíam importantes focos de desenvolvimento do edificado, por 

“ultrapassarem o aspeto religioso e devocional”, induzindo ao desenvolvimento do 

lugar onde estes se localizam
102

. Temos o caso específico no nosso estudo da igreja de 

São Salvador da Gândara, ou de São Miguel da Gândara, em Cabeça Santa que, como a 

toponímia a designa, tem uma cabeça santa, cuja identidade se desconhece, não sendo 

esta significativa para o quadro religioso do local. 

“Ainda hoje, as freguesias, enquanto unidades político-administrativas, correspondem 

aos limites da antiga paróquia, a igreja é o pólo aglutinador do núcleo 

habitacional”
103

. Ferreira de Almeida considera que “a Igreja com os seus Santos e, 

                                                 
99

  Rota do Românico do Vale do Sousa, suporte informático em pdf, cf. p.39. Coordenação científica 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Departamento de Ciência e Técnicas de Património – Faculdade de 

Letras – Universidade do Porto, Produção de VALSOUSA.  
100

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf.  p.41  
101

  Idem, cf. p.43. 
102

 Rota do Românico do Vale do Sousa – Arquitetura Românica e Paisagem. Cf. 36. Coordenação 

científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 
103

 Idem. 
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sobretudo outrora, com as suas relíquias, com os seus ofícios religiosos e com o seu 

sino é o pólo sacralizador de todo o espaço da freguesia”
104

. 

O lugar e a paisagem onde o mosteiro e a igreja românica se encontram localizadas 

constituem um “elemento unitário e orgânico que reflete princípios funcionais e 

motivações ascéticas”
105

. Abrigam uma comunidade que se junta com uma finalidade 

comum e um único desejo de consagrar a vida a Deus, tendo naturalmente os espaços 

que se subordinar às diversas funções. Há nos espaços que compõem um mosteiro uma 

dimensão simbólica que se apropria a religião, na funcionalidade que extrai dos seus 

elementos. Devemos efetuar uma distinção entre paisagem e a unidade da mesma, e 

considerarmos como paisagem
106

 o campo visual percecionado pelo individuo, mediante 

a cultura e a época a que este pertence. A unidade de paisagem, segundo Aurora 

Carapinha
107

, “é uma área em que a paisagem se apresenta com um padrão específico, 

a que está associado um determinado caráter”. 

A paisagem onde os nossos elementos românicos se inserem geograficamente é 

maioritariamente próximo a cursos fluviais, dado que as zonas de depósitos aluvionares 

possuem nutrientes ricos, permitindo meios de subsistência agrícolas/hortícolas. No 

quattrocento e após, encontramos os conselhos de Alberti e Palladio sobre a 

importância da água para a escolha de um lugar.  

Os elementos em análise estão integrados em lugares aprazíveis, em termos de seleção 

de recursos naturais e na composição espacial no lugar que ocupam, em perfeita 

integração harmoniosa da paisagem. É de notar que a escolha do lugar teve sempre a 

acuidade de OSBervação atenta dos recursos materiais na região que pudessem ser 

utilizados na edificação e por isso, não será de surpreender que a seleção tenha recaído 

em locais cujo ambiente, geologicamente seja predominantemente granítico.  

A paisagem, nos tempos medievais, tinha a ocupação do ser humano consoante o local, 

ou seja, a encosta que não permitindo tão facilmente o trabalho, permanecia uma zona 

                                                 
104

 Rota do Românico do Vale do Sousa – Território e Paisagem, cf. p.63. Coordenação científica 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso.  
105

 CARAPINHA, Aurora in Paisagem e Espiritualidade in Conversas à volta dos conventos - 

Coordenação Virgínia Fróis, pp109- 113. Cf. p.112. 
106

 Com todas as referências à multiplicidade de funções desempenhadas pelo indivíduo na mesma, 

produção, defesa, ou lúdicas.  
107

 Rota do Românico do Vale do Sousa – Território e Paisagem. Cf. p.63. Coordenação científica 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso.  
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intacta, florestal, enquanto os vales, sendo planos, proporcionavam uma melhor 

possibilidade de apropriação habitacional e laboral
108

.  

Os quinze elementos de edificados religiosos integrados no Vale de Sousa 

circunscrevem-se a um lugar com importantes pré-existências, suevo-visigóticas e 

romanas, que comprovam ser um espaço com anteriores ocupações e testemunho de 

escolhas prévias para habitações. No século VI destacamos ainda um dos nossos 

elementos, Meinedo, que como lugar teve uma importância significativa por constituir a 

sede episcopal.  

Temos de ter em conta que esta análise está a ser efetuada no lugar/tempo presente, que 

sabemos diferente do tempo das construções originais, com as alterações paisagísticas e 

introduções resultantes, inerentes à evolução e à presença humana. No presente, 

acrescentemos que “a área abrangida pela Rota do Românico do Vale do Sousa fica 

situada numa zona de transição entre o Baixo Minho e a Beira Litoral”
109

. 

Analisemos pois de forma sucinta a localização dos elementos, situando-os de forma 

genérica nas proximidades de recursos fluviais, com a existência de solos passíveis de 

serem explorados na vertente agrícola/hortícola e a existência de materiais passíveis de 

serem utilizados como recursos na construção.  

A igreja de Abragão, do ponto de vista paisagístico, ocupa um lugar privilegiado por a 

sua altimetria contribuir para uma ampla visão. Na envolvente, pode-se afirmar que na 

proximidade da igreja existem alguns edifícios de traça antiga que reforçam a identidade 

do elemento e contribuem para a sua valorização. No enquadramento do Estudo de 

Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do 

vale do Sousa, 2,ª Fase afirma a sua integração num meio rural
110

, embora a 

encontremos na integração urbana noutra fonte
111

. Em Abragão existe a presença de  

materiais graníticos
112

. Na mesma fonte encontramos a referência que o mesmo material 

existe em Aveleda e Cabeça Santa, outros elementos pertencentes ao presente estudo.  

                                                 
108

 Este facto comumente aceite, é descrito quanto ao motivo, no Estudo de Valorização e Salvaguarda 

das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do Sousa, 1.ª fase, suporte informático, pdf. 

Cit. “Nas áreas montanhosas haveria menor diversidade e alguma especialização, decorrente das 

especiais condições fito-edafo-climáticas, aceitando-se para aí uma maior valorização do pastoreio, 

da cultura de cereais, das "criações" domésticas e da caça, e menos das leguminosas, vinho e fruta”. 

Cf.15, Introdução.  
109

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa. Cf. p 17. 
110

  Idem, Cf. p.105. 
111

   www.monumentos.pt. Enquadramento: urbano. Consultado a 3 de julho de 2012. 
112

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Cf. p 99 . Encontra-se a consulta efetuada da carta geológica de Portugal, onde se 

http://www.monumentos.pt/
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A igreja de Airães tem na sua proximidade uma ribeira afluente do rio Sousa, pois situa-

se na bacia hidrográfica deste rio. A igreja encontra-se no sope de uma encosta, pouca 

acentuada e relaciona-se de forma harmoniosa com toda a envolvente sem destaques em 

particular. A paisagem em que se integra é de um meio rural, corroborado por ambas as 

fontes
113

. O material granítico continua a ser predominante nesta área
114

.   

A Igreja do Salvador de Aveleda “encontra-se junto a um pequeno afluente do rio 

Sousa”
115

, numa paisagem com um campo visual amplo, dado pelo vale. A paisagem é 

de cariz rural. A igreja de Aveleda apresenta igualmente na região a predominância de 

material granítico
116

.  

Em Boelhe, a igreja encontra-se localizada na bacia hidrográfica do rio Tâmega, em 

situação de proximidade, a 1 km de distância. A igreja tem uma paisagem privilegiada 

pela sua panorâmica, na orientação a nascente, do vale do rio Tâmega. Acrescentemos 

que a sua orientação é canónica, fachada principal voltada ao poente e cabeceira, 

sequencialmente, a nascente. A composição espacial da igreja românica obedece a 

regras fixas de coerência formal associadas à iconografia cristã, como é exemplo a 

orientação
117

 canónica que as dispõe com a fachada principal direcionada para o oeste, 

segundo o alinhamento oeste-leste, ficando localizado o altar a leste
118

. Tem um 

enquadramento rural
119

. A igreja de Boelhe integra “um ambiente geológico de origem 

granítica”
120

.   

A igreja de São Salvador da Gândara, ou de São Miguel da Gândara, em Cabeça Santa, 

localiza-se, como Boelhe, na bacia hidrográfica do rio Tâmega. A igreja integra-se no 

cimo de um monte com orientação a Sul com ambiente rural. A sua envolvente 

arquitetónica é equilibrada, quer pela volumetria dos edifícios circundantes, quer pelos 

materiais que são os característicos da região. A sua geologia é análoga, aos elementos 

                                                                                                                                               
constata a existência de material granito porfiróide e o facto de a sua extração constituir uma atividade 

económica de importância significativa.  
113

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase e www.monumentos.pt. 
114

 Idem, cf. p.272. 
115

 Idem, cf, p.233. 
116

 Idem ibidem. 
117

 SEBASTIÁN, Santiago in Mensaje simbólica del arte medieval e citamos Vitrúvio considerava que a 

orientação do edifício deveria seguir três operações, o traçado do quadrado, traçado dos cardinais e a 

sua orientação e o traçado da base do quadrado. Cf. p.30.  
118

 Aspeto similar toma a mesquita que segundo a tradição muçulmana orientam a quibla em direção ao 

lugar sagrado, Meca. 
119

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Cf. p.81. 
120

 Idem, cf. p.77 . 

http://www.monumentos.pt/
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anteriores, com a composição de matéria granítica
121

. O facto de este material existir em 

abundância condicionou as atividades da região e a própria paisagem, com a extração do 

material e consequente tratamento.  

O Mosteiro/Igreja de São Pedro de Cête detém uma localização beneficiada numa sub-

bacia hidrográfica da ribeira de Baltar, afluente do rio Sousa. A sua implantação 

permite-lhe pois o acesso ao curso de água e possuir zonas agrícolas. “A implantação do 

Mosteiro de São Pedro de Cête no meio de boas terras agrícolas mostra, ainda hoje, 

quanto a escolha de um local para o estabelecimento de uma comunidade monástica se 

relacionava com as suas potencialidades económicas”
122

. 

A escolha do lugar deste elemento em Cête foi criteriosa, pois teve em conta vários 

aspetos que passamos a enunciar: a localização específica na linha do festo permite a 

salvaguarda das cheias e da humidade, assegurando em simultâneo uma maior 

salubridade ao edificado. Daí a edificação ter sido na orientação da encosta a Sul, que 

permite obter um melhor aproveitamento solar; a construção da igreja, na parte mais 

alta, a Norte, igualmente permitiria a entrada do Sol no claustro
123

. É um elemento que 

se enquadra bem na paisagem, não se destacando ao longe por não ter sido nunca a 

intenção que a sua leitura fosse efetuada desse modo. O enquadramento é perfeitamente 

adequado ao contexto rural em que se insere e é percecionado à medida da nossa 

aproximação do edificado. A paisagem é valorizada pela presença do verde das árvores 

que acompanham os cursos de água, conferindo uma sensação de serenidade e 

ambiência em consonância com a natureza. Encontramos referências a culturas no 

mosteiro de Cête
124

 em que são mencionadas especificamente campos, “árvores de 

vinho”, azeite, castanha e lande. 

A Ermida de Nossa Senhora do Vale situa-se na bacia hidrográfica do rio Sousa. A 

paisagem é determinada geograficamente por relevos diversificados, entre as cotas dos 

montes e a presença de vales afluentes do rio Souza. A amplitude visual da igreja é 

descrita como sendo bastante limitada, pelo facto de estar circunscrita a elementos de 

densa vegetação, o que lhe confere um certo caracter de solidão favorável ao 

recolhimento espiritual. Encontramos uma certa divergência no enquadramento, pois a 

                                                 
121

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Cf. p.56 . 
122

 Rota do Românico do Vale do Sousa, suporte informático em pdf, cf. p.159. Coordenação científica 

ROSAS, Lúcia Maria Cardoso.  
123

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Cf. p.74  
124

 Fontes manuscritas - AHMF, Hospício de S. Pedro da Ordem de Santo Agostinho de Cête. Cx. 2205. 

Cf. [folio 5]. 
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área em estudo é descrita como rural
125

 e poder-se-á explicar pela análise do Estudo 

centralizar-se com uma maior profundidade na caracterização da envolvente e da sua 

história e possivelmente a análise efetuada pela ex-DGEMN, mais sucinta, terá 

considerado apenas uma contextualização mais atual. Há ainda a assinalar a presença 

geológica de materiais graníticos.  

A Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, Eja, localiza-se junto a recursos fluviais como 

a bacia hidrográfica do rio Douro e próxima da foz do rio Tâmega, ao cimo de um 

monte, e de uma forma algo isolada. Podemos afirmar que, apesar do seu nome e da 

posição geográfica, poderia ter melhor enquadramento paisagístico se não fosse a 

ocupação do solo em seu redor. Consegue ter ainda a visualização do rio e da 

construção das pontes de Entre-os-Rios, feita somente a partir do patamar da igreja, Sul, 

em que se pode OSBervar uma paisagem valorizada pelo enquadramento do rio Douro, 

assim como a coexistência de montes e vales. Tem uma amplitude visual limitada por 

ter em frente, a Oeste, a presença densa da vegetação de um monte. A igreja encontra-se 

envolta por uma área de florestação, a Nascente e a Norte, confrontando com uma 

habitação e quinta que lhe dá um matiz rural. O ambiente geológico tem a 

predominância da matéria granítica
126

.  

O Mosteiro/Igreja de São Pedro de Ferreira é o único elemento integrado no concelho 

de Paços de Ferreira e, por inferência geográfica, o único que se insere na bacia 

hidrográfica do rio Ferreira, principal afluente do rio Sousa. Facilmente se encontra a 

justificação para a construção do edificado neste lugar, porque à existência de cursos de 

água são inerentes solos com elevada fertilidade, pelo depósito de materiais aluviares, 

sendo perfeitamente compreensível a afirmação de Almeida que “os mosteiros mais 

ricos eram os que edificavam nas terras mais ricas”. A paisagem envolvente demonstra 

a presença de características rurais evidenciadas pelos campos agrícolas e propriedades 

implantadas na encosta do vale. A área demonstra a presença de ambiente geológico de 

origem granítica
127

. 

A Igreja de Santa Maria de Meinedo encontra-se situada numa colina “ladeada por 

linhas de água que compõem a rede hidrográfica do Rio Sousa, definindo vales 

                                                 
125

 Estudo de Valorização Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Citamos: “A área em estudo apresenta cariz rural, apesar de algumas 

intervenções recentes desvirtuarem o seu caráter”. Cf. p.136. 
126

 Idem. Cf. p.34 . 
127

 Idem. Cf. p.178.  
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agrícolas em torno do aglomerado que forma o centro da freguesia”
128

. Este elemento 

não tem uma distinção individual
129

 que o diferencie de forma notória da envolvente. O 

ambiente em que se integra é caracterizado como sendo urbano
130

, embora também seja 

dito que este território apresenta uma urbanização difusa (…) fundindo-se o rural e o 

urbano
131

. No entanto, devemos acrescentar que é unicamente apontado como rural por 

outra fonte
132

.  

O Mosteiro/Igreja do Salvador de Paço de Sousa localiza-se na bacia hidrográfica do rio 

Douro, situando-se numa pequena colina, junto ao início de um vale. Ao seu redor tem 

uma cerca ou canal limitado por muros de granito que pressupõe a existência deste 

material no local, à similaridade dos que enunciámos. O lugar escolhido para a 

implementação da igreja e conjunto monástico situa-se numa pequena colina 

circunvizinha do início do vale, em proximidade com uma linha de água. Está envolto 

em abundante vegetação, que conjugando-se com a linha de água em frente, confere ao 

local uma sensação de tranquilidade e uniformidade com a natureza envolvente. A 

paisagem circundante é composta por campos agrícolas/ rurais e florestais, tendo tido a 

denominação de semirrural
133

. Se podemos constatar as condições geográficas propícias 

à localização original do mosteiro neste lugar, que acabámos de mencionar, não 

podemos deixar de referir como no contexto da expropriação para pertença dos Jesuítas, 

em 1799
134

, são assinalados vários motivos que indiciam o lugar como pouco 

recomendável para se viver, e citamos, o “sitio do dito Mosteiro estava ao longuo de 

hum ribeiro empaúlado muito feio em extremo, e hé tam frio o lugar que não podião 

viver os Abades nele se não com terem grandes fugueiras comtinuas e pouco mais 

abaixo, e no verão hé tam quente por estar neste baxo que se não pode nele viver com 

calma (…) neste feio sitio, neste sitio destemperado em todo o ano”. Ainda salientam as 

“irregularidades do Clima, e os frios d’ aquele empaúlado ribeiro muito feio”. 

                                                 
128

 Estudo de Valorização e Valorização Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do 

românico do vale, 2,ª Fase. Cf. p. 58 . 
129

  De facto o estudo aponta inclusive que quer “a dimensão”, quer “a forma ou a textura do edifício não 

permite a sua fácil identificação, misturando-se com a envolvente”. Cf. p. 57. 
130

  Idem. Junto à entrada principal da igreja (…) o ambiente é urbano. Cf. p.59. 
131

  Idem. Cf. p.58. 
132

  www.monumentos.pt. Enquadramento: rural. Consultado a 3 de julho de 2012. 
133

 Estudo de Valorização e Valorização Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do 

românico do vale, 2,ª Fase. Citemos: “A igreja apresenta uma envolvente semirrural”. Cf. p. 107. 
134

 Fontes manuscritas - Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. Suportes 

Documentais: microfilme 1275. Memórias do Mosteiro de Paso de Souza Escritas Pelo “M. e Fr. 

António de Asumsão Meireles, Profesor Jub. em Fizofia, e Matemática,e Cartorario mór da 

Congregação e de São Bento. Fundação, e E Reedificasoins do Mosteiro de Paso de Souza Memória 

1.ª” [folio 19v-20v]. 
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Consoante os interesses, podemos OSBervar que um mesmo lugar parece apresentar 

características divergentes no que respeita e é oportuno à habitação. Neste documento, 

em falta de condições, acrescenta-se o estado das edificações como estando degradadas, 

mas aprofundaremos este tema mais à frente, no âmbito das intervenções.  

Quanto às culturas, encontramos a referência de várias, como o trigo, milho, azeitona, 

castanha e “várias árvores de fruta do caroço e espinho, frutas dos pomares”, azeite e 

vinho
135

. Encontrámos igualmente descrita uma outra fonte de subsistência, que não 

tínhamos ainda mencionado, apesar de termos abordado por diversas vezes as 

proximidades dos elementos edificados a recursos fluviais, a pesca. No mosteiro de 

Paço de Sousa possuímos documentação sobre as receitas do pescado, que não deixa 

muitas dúvidas dos direitos sobre a mesma, ou quem podia usufruir de tal alimento
136

. 

Não podemos deixar de salientar que se encontram no mesmo documento, por os 

tempos serem caros, a descrição de alimentos que deveriam compor as refeições 

habituais dos religiosos, assim como as outras em datas consideradas especiais, como o 

Natal, em que existiam naturalmente outros nutrimentos.
137

.  

A caracterização da envolvente do mosteiro/igreja do Salvador de Paço de Sousa tem a 

designação no entanto, de meio urbano
138

, na mesma sequência do que expusemos 

anteriormente quando abordámos a Ermida de Nossa Senhora do Vale. 

O Mosteiro/Igreja de Pombeiro encontra-se numa pequena bacia hidrográfica de um 

afluente do rio Vizela. Ficando localizado na margem do lado direito, as propriedades 

do solo permitem-lhe ter áreas favoráveis à prática agrícola. Geograficamente o terreno 

onde se implanta, com declives pouco acentuados e assente em terrenos planos com a 

orientação Sul-Norte, garante-lhe o usufruto das melhores condições solares e 

atmosféricas. O espaço envolvente tem primeiramente uma ocupação agrícola, sendo o 

                                                 
135

Fontes manuscritas - Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 6: Suportes 

Documentais: microfilme 1279 [folio 1-35]. 
136

Idem e citamos (…) “pollo Notairo do Convento notificando que pera sempre fosse memoria que todo 

o pescado das dictas pesqueiras de Riba Tamaga de que o Mosteiro há daver a metade ca a outra he 

do pescador que desta metade que ao Mosteiro perteençe as duas  partes ssom da messa De Dom 

Abbade e outra parte da mesa do Convento e mos trousse mais no Livro das  Notas per huum Prazo 

fecto per Dom Rodrigo  solepnemente em Cabydoo com Prior e Convento pollo qual sse declara logo 

em elle as duas partes do dicto pescado pertencer aa mesa de Dom Abbade e a tersa parte aa mesa 

do Convento”. [folio9 e 9v]. Encontrámos também indicações sobre hábitos alimentares com a 

indicação específica dos alimentos em outra documentação, como OSB, S. Salvador de Paço de 

Sousa, livro 5. Suportes Documentais: microfilme 1275. Mosteiro de Paço de Sousa – Série 

cronológica dos Abades Comendatários do Mosteiro de Paso de Souza - Memória 3.ª [folio 4] e no 

Livro 1 [folio 11 e 11v]. 
137

 Idem, [folio 6v-9]. 
138

  www.monumentos.pt. Enquadramento: urbano. Consultado a 4 de julho de 2012. 

http://www.monumentos.pt/
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meio rural, e secundariamente, florestal, nos montes. Sobre esta, devemos assinalar que 

encontrámos indicações de algumas culturas como soutos de castanheiros e carvalhos, 

pomar de espinhos e olivais, uma vinha que ficava próxima do pomar e a existência de 

uma horta
139

. Temos apontamentos de ter sido plantado no mosteiro no triénio de 

1773/1776, um número preciso de espécies arbóreas, especificamente duzentos e doze 

carvalhos, sessenta e um castanheiros, vinte e seis sobreiros, doze oliveiras e trinta e 

nove vides
140

. Este facto atesta a importância dada pelo mosteiro à envolvente natural. 

Referiremos mais adiante em pormenor este aspeto, quando abordarmos o espaço nos 

mosteiros e especificamente a cerca. O edificado destaca-se pela volumetria na 

paisagem plana.  

A Igreja de São Vicente de Sousa é o elemento do nosso estudo que se situa mais a 

norte. Localiza-se na bacia hidrográfica do rio Sousa, embora o elemento de curso de 

água que fica na maior proximidade seja uma ribeira que passa a sul da igreja
141

. A 

igreja situa-se numa encosta orientada a Nascente. A paisagem envolvente apresenta-se 

com relevo diversificado, dado pela transição da encosta, com a zona mais plana do 

vale. Tem um caráter rural pelo facto de se encontrar rodeada de propriedades e campos 

agrícolas. Tem, à semelhança dos elementos anteriores, um ambiente geológico de 

origem granítica
142

. 

A Igreja do Salvador de Unhão integra-se na bacia hidrográfica do rio Sousa, num 

espaço onde predomina um ambiente geológico de origem granítica
143

. Encontra-se no 

sopé de uma encosta, cuja orientação é Nordeste. Apresenta um relevo diversificado 

dado pelo declive acentuado da encosta e pelo vale. A sua posição geográfica foi 

certamente privilegiada no passado, com uma ampla panorâmica, que hoje as 

construções próximas da igreja não permitem. Possui uma envolvente rural onde 

existem campos agrícolas. Comprovamos os produtos existentes no século XVIII, pelas 

indicações mencionadas nas Memórias Paroquiais de 1758, que faziam parte dos 

rendimentos anuais do pároco, e citamos “e tem de côngrua 10$000, dois alqueires de 

                                                 
139

  Fontes manuscritas - Mosteiro de Paço de Sousa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ex. Arquivo 

Histórico do Ministério das Finanças. Suportes Documentais: Cx. 2244. 
140

  GONÇALVES, Maria Margarida de Jesus Paiva, O Mosteiro de Pombeiro, Trabalho de Investigação 

no âmbito do seminário da História Moderna, F.L.U.P. 1976. 
141

  Estudo de Valorização e Valorização Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do 

românico do vale, 2.ª Fase. Cf. p.309. 
142

  Idem. Cf. p.308. 
143

  Idem. Cf. p.291.   



 

 

 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                       Capitulo II 

43 

 

trigo, dois almudes de vinho e $600 de lavagem, que paga o rendeiro; com os frutos do 

passal, recebe, anualmente, cerca de 27 a 28$000”
144

. 

O lugar de implantação da Igreja Velha de São Mamede “é um testemunho dos recursos 

económicos desta antiga paróquia, assentes na pastorícia e na criação de gado. O seu 

abandono e posterior ruína corresponderam às mudanças históricas do habitat que, 

progressivamente se aproximou do vale”
145

. A Igreja de São Mamede de Vila Verde 

localiza-se na bacia hidrográfica do rio Sousa, no topo de um vale, denunciando um 

claro interesse paisagístico, numa encosta a nascente que apresenta um declive 

acentuado, onde nasce um curso de água, que desagua no rio Sousa
146

. A igreja 

encontra-se numa zona de transição de ambiente rural para um mais urbano, proveniente 

das construções dos últimos tempos. As habitações do local são em granito, por este 

material ser abundante e característico da região.  

Os materiais são tratados por diversos autores, de acordo com uma ordem pré-

determinada, relacionando as diferentes espécies, qualidades, regras de aplicação, dando 

preferência aos mais facilmente encontrados na região, in loco/situ, no lugar, por 

diversos fatores, além de existirem em maior abundância e serem mais facilmente 

extraíveis, apresentarão obviamente custos menores.  

Na área do nosso estudo facilmente se conclui que existe a predominância de granito
147

, 

referido nas análises individuais expostas. Devemos ressalvar que a existência deste 

material não permitiu apenas o aproveitamento para as construções das edificações em 

estudo, mas teve consequências na paisagem e no lugar, como é o caso específico do 

granito porfiróide de granulado médio, extraído e explorado em diversas freguesias do 

concelho de Penafiel
148

.  

Outros materiais são utilizados nos diversos procedimentos construtivos como as 

madeiras, a pintura em programas pictóricos e no nosso estudo há várias referências no 

século XVI à oficina de Arnaus, ou a douramentos no século XVIII com a introdução da 

talha, entre outros.  

                                                 
144

  www.monumentos.pr, consultado a 19 de julho de 2012.  
145

 Rota do Românico do Vale do Sousa. Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 

Departamento de Ciência e Técnicas de Património – Faculdade de Letras – Universidade do Porto, 

Produção de VALSOUSA. Cf. p.359. 
146

 Estudo de Valorização e estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da 

Rota do Românico do Sousa, 2,ª Fase, cf. p.326. 
147

 São especificadas as categorias de granito existentes na área de estudo, particularizar o tipo de granito 

e a área em questão. Cf. Introdução - Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos 

Monumentos da Rota do Românico do Sousa, 1.ª fase, p.17. 
148

  Idem. 

http://www.monumentos.pr/
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O património, conforme já referimos anteriormente, não tem uma subordinação 

tipificada remetendo unicamente para o conceito de monumento, mas tem atualmente 

uma noção muito mais abrangente, que envolve os conjuntos, o património natural, a 

paisagem como lugar, assim como o património intangível. O património do Vale do 

Sousa não é apenas constituído pelo edificado medieval religioso, mas pelo lugar onde 

este se integra numa visão conjuntural. Visitar e OSBervar o mosteiro de Cête sem ter a 

envolvência rural que ainda hoje é possível contemplar não daria a mesma leitura do 

edificado. As culturas encontradas aquando da nossa pesquisa e investigação no IANTT 

deram-nos a informação da existência de diversos produtos de cultivo. OSBervemos 

uma síntese:  

 

Quadro I – Comparação sucinta de culturas 

Cête Paço de Sousa Pombeiro 

Castanha 

Lande 

Vinho 

Azeite 

Trigo e milho 

Azeitona 

Castanha 

Vinho 

Azeite 

Castanha/castanheiro 

Carvalhos 

Olivais 

Vinho 

Azeite 

 

A prática agrícola e vinícola é inerente ao lugar, à paisagem e ao edificado que neste se 

localiza. As inquirições realizadas no século XIII atestam a prática de uma policultura 

intensiva, base da economia na região de Entre Douro-e-Minho
149

.  

As culturas enunciadas nos três casos em que foi possível recolher informação são 

compatíveis com as descritas no Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes 

aos Monumentos da Rota do Românico do Vale. “Os séculos XII e XIII são tempos de 

arroteias, conquistando-se solos aos montes, estendendo-se então as terras 

agricultadas pelas encostas até às margens dos regatos e dos rios. Pelas bordas dos 

campos, marginando os caminhos, distribuíam-se as fruteiras, dominando os 

castanheiros e as macieiras, aqui e ali dando lugar a alguma vinha de enforcado”
150

.  

Após termos exposto algumas características intrínsecas do lugar, que consideramos 

fundamentais de todos os elementos presentes no nosso estudo, elaboramos um quadro 

de análise com alguns fatores, para verificar a homogeneidade ou distinção entre os 

mesmos.  

Analisamos o quadro II que contempla os principais fatores expostos: 

                                                 
149

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa, 1.ª fase, Introdução - suporte informático, pdf. Cf. p.15. 
150

  Idem, A Bacia do rio Sousa na Idade Média. Cf. p.15.  
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Quadro II – Análise comparativa de enquadramento geográfico 

Elementos do nosso estudo Vale Rio Encosta
151

 Local /Culturas 

Igreja de São Pedro de Abragão   X152 Cultura arvense como a vinha 
(em barda ou em ramada). 

A Igreja de Santa Maria de Airães  X X153 Culturas anuais em áreas 

agrícolas (milho e vinha) 

A Igreja do Salvador de Aveleda X X X154 Área agrícola com culturas 
anuais. 

A Igreja de São Gens de Boelhe  X X155 Área agroflorestal. 

A Igreja de São S. de Cabeça Santa  X X156 Área agroflorestal. Em 

agricultura, a vinha é 
preponderante. 

O Mosteiro de São Pedro de Cête
157

  X X158 Produção agrícola e, na época 

medieval, pastorícia159.  

A Ermida da Nossa Senhora do Vale X160 X X Cultura arvense (milho e vinha). 
Existência de ocupação florestal. 

A igreja de São Miguel de Entre-os Rios  X X161 Cultura arvense, (pomares e 

vinhas). 

O Mosteiro de São Pedro de Ferreira X X  Áreas agrícolas com 
predominância do milho. 

Igreja de Santa Maria de Meinedo  X X162 Cultura arvense (milho e vinha) 

O Mosteiro do S. de Paço de Sousa  X X Atividade agrícola e pecuária. 

A Igreja e Mosteiro de Pombeiro X X  Atividade agrícola. 

A Igreja de São Vicente de Sousa   X163 Cultura agrícola dominante 

(milho e vinha). 

A Igreja do Salvador de Unhão X X X164 Áreas agrícolas de origem 

medieval como o milho e a vinha. 

A Igreja de São Mamede de Vila Verde  X X165 Culturas arvenses no vale e na 

encosta vinhedos ou hortícolas.  

                                                 
151

  A encosta poderá corresponder em termos mais simplificados a locais com alguma altimetria. 
152

 Temos a indicação no Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da 

Rota do românico do vale do Sousa, 2,ª Fase que se localiza a 213 metros de altitude. Cf. p. 98. 
153

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale 

do Sousa, 2,ª Fase. Citemos, A igreja encontra-se no sopé de uma encosta. Cf. p.273. 
154

 Idem. Citamos, “A igreja encontra-se a cerca de 210m. (…) numa encosta voltada   a Sudoeste”, in 

Estudo de Valorização e (…) , 2,ª Fase. Cf. p.233. 
155

  Idem. Cf. p. 77.  
156

  Situa-se a 298 metros de altitude. Idem. Cf. p. 56.  
157

  O mosteiro de Cête, a igreja de Santa Maria de Meinedo, o Mosteiro de Paço de Sousa e Mosteiro de 

Pombeiro têm uma tutela diferente, motivo pelo qual foram tratados mais tardiamente (2007) e 

separadamente dos restantes elementos, encontrando-se um tratamento diferencial no diagnóstico. 

Desenvolveremos este assunto de tutelas e respetivos condicionamentos, nas intervenções do século 

XXI, no capítulo VII. 
158

 A localização da igreja é no início da encosta Norte do vale da ribeira de Baltar. Estudo de 

Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale do Sousa, 

2,ª Fase. Cf. p.77 
159

  Idem. Cf. p. 75. 
160

  A referência óbvia da toponímia da igreja permite a conclusão que se encontra num vale, no entanto 

embora este seja plano e aberto, o elemento está implantado numa encosta. “Pela importância do Rio 

Sousa na rede hidrográfica da região, admite-se que a denominação de Senhora do Vale esteja 

relacionada com o vale do Rio Sousa. No entanto, pelo facto de a capela, se encontrar situada numa 

encosta voltada a Nascente, onde corre a ribeira em vale aberto e plano, também será possível 

admitir a relação deste vale com o local em que se venera Nossa Senhora, tomando a designação de 

Senhora do Vale”. 
161

  Encontra-se em relevo acidentado, a 140 metros de altitude. Idem, p.35. 
162

 A freguesia de Meinedo encontra-se instalada numa colina sobranceira à margem esquerda do Rio 

Sousa. Idem. Cf. p. 58.  
163

  “A encosta onde a igreja está implantada (…), e situa-se acerca de 310 metros de altitude”. Idem, 

p.309. 
164

 Situa-se a 280 metros de altitude. Idem. Cf. p. 291.  
165

 Situa-se a 410 metros de altitude. Cf. com o Estudo da (…), p. 326. 
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Podemos constatar que a maior parte das edificações tem a sua implantação geográfica 

condicionada pela proximidade de cursos fluviais ou afluentes.  

De facto, a água sempre constituiu um fator preponderante para a construção de 

habitações e na Idade Média foi um elemento que permitiu às comunidades monásticas 

alcançarem boas condições de subsistência, e talvez de higiene, que lhes conferiu um 

papel significativo no aspeto político e social. As edificações religiosas analisadas, 

como já tivemos oportunidade de referir no início, situam-se na sua maior parte junto a 

cursos de água, que no contexto geográfico de Vale do Sousa são a bacia hidrográfica 

do Douro, o rio Sousa, o rio Tâmega, o rio Vizela e afluentes, como em Ferreira
166

. Esta 

proximidade irá garantir os nutrientes necessários ao solo para a prática agrícola, 

rentabilizando a escolha do lugar e constituirá um fator essencial na construção dos 

edificados religiosos: a escolha de um lugar aprazível e acolhedor na natureza, o sentido 

do agradável e elemento estético de uma paisagem, com a conjugação do aspeto 

pragmático e útil do local.  

As localizações do edificado seguem orientações geográficas que comprovam a atenção 

e conhecimentos implícitos na seleção do lugar, em que as linhas de festo garantem uma 

melhor exposição solar e drenagens do solo, e as encostas e colinas onde outros se 

localizam têm as mesmas intenções, foram alguns pontos que pudemos analisar. “Assim, 

a paisagem do Vale do Sousa apresenta um património natural rico, sendo frequente 

encostas com relevo acentuado e vales extensos”
167

.  

A paisagem do Vale de Sousa foi dividida por Aurora Carapinha em duas unidades de 

paisagem, situando uma entre o baixo Tâmega e o rio Sousa e a outra mais a Sul, 

prolongando-a até à freguesia de Eja, rio Douro e Riba Douro
168

. A área geográfica da 

região de Entre-Douro-e-Minho pode considerar-se que é demarcada por vias antigas 

das anteriores preexistências, pela proximidade dos cursos fluviais e pelas encostas e 

vales que a circunscrevem.  

A orientação canónica, Sul-Norte, já referida anteriormente, apresenta a vantagem da 

comunidade monástica se situar no lado sul com todos os benefícios solares advindos.  

                                                 
166

 “O conjunto de monumentos que se agruparam para integrar o projeto não se vão distribuir 

exclusivamente pela bacia hidrográfica do rio Sousa. De facto, as igrejas de Boelhe (Penafiel), 

Cabeça Santa (Penafiel), Abragão (Penafiel) e São Miguel de Eja (Penafiel) localizam-se na bacia do 

rio Tâmega”. Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do 

Românico do Sousa. Cf. p 4. 
167

 Rota do Românico do Vale do Sousa – Território e Paisagem nos séculos XIX e XX. Coordenação 

científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Cf. p.63. 
168

 Idem, Ibidem. 
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“A arquitetura da igreja Românica tende a manter o indivíduo mergulhado na 

comunidade, e a orientação do edifício na direção da Terra Santa polariza a 

imaginação coletiva remetendo-a para o centro concreto da Cristandade e para um 

tempo, original, ainda diretamente vivido na cultura popular num registo mítico”
169

. 

Os enquadramentos do meio a que agora assistimos e podemos dividir em três 

categorias, ilação que fomos extraindo à medida que analisámos de forma individual os 

elementos, compõem-se em rural, semirrural e urbano.  

Podemos, no entanto, certamente supor que o tempo e lugar das edificações originais 

era indubitavelmente rural, como aliás na maioria atual dos elementos, comprovada na 

síntese realizada. 

Quadro III – Análise comparativa de caraterização do meio 
 

Elementos do nosso estudo
170

 

 

Rural Semirrural Urbano 

Igreja de São Pedro de Abragão x  X 

A Igreja de Santa Maria de Airães X (isolado)   

A Igreja do Salvador de Aveleda X (isolado)   

A Igreja de São Gens de Boelhe x  X 

A Igreja de São S. de Cabeça Santa X (isolado)   

O Mosteiro de São Pedro de Cête X (destacado)   

A Ermida da Nossa Senhora do Vale x  X (isolado) 

A igreja de São Miguel de Entre-os Rios X (isolado)   

O Mosteiro de São Pedro de Ferreira X (isolado)   

Igreja de Santa Maria de Meinedo X (isolado) x  

O Mosteiro do S. de Paço de Sousa  x X 

A Igreja e Mosteiro de Pombeiro X (implantado 

num vale) 

  

A Igreja de São Vicente de Sousa X   

A Igreja do Salvador de Unhão X (isolado)   

A Igreja de São Mamede de Vila Verde  x X (isolado) 

 

 

 

 

                                                 
169

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa. 1ª. fase, suporte informático, pdf. Cf. p 10. 
170

  Por efeitos de distinção das fontes, o nosso critério de diferenciação baseou-se na dimensão do corpo. 

Colocámos com o corpo maior e a negrito as fontes extraídas da consulta dos monumentos e com 

corpo menor as informações citadas no texto pelo Estudo de Valorização e Salvaguarda das 

Envolventes aos Monumentos da Rota do românico do vale do Sousa, 2,ª Fase.  
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2.2- Igrejas, sitio, funções e significações 

“A beleza de um edifício resulta do jogo de três operações 

                                        relativas ao número de suas partes,  

                                                     às suas proporções e à sua localização” 
171

. 

 

A igreja existe enquanto necessidade individual e necessidade coletiva e encontramos 

nesta dialética a aplicabilidade da “regra particular”
172

 no primeiro caso, porque 

traduzirá a necessidade e a resposta singular das diferenças individuais dos sujeitos, e 

estamos neste caso a referirmo-nos a encomendadores/projetistas específicos nos 

tempos atuais, ou no segundo caso, e remetendo para os tempos das nossas edificações 

originais, a diligência do coletivo, como parte de um todo, segundo regras universais, 

em resposta a exigências e necessidades generalizadas. Alberti afirmava mesmo que na 

fenomenologia da arte o templum assumia primordial importância e destacava-se das 

restantes construções
173

. 

O elemento ser encarado como um corpo humano é já 

uma noção platoniana que encontramos no discurso 

ser constituído como um ser vivo
174

, e deparamos com 

a mesma analogia em Vitrúvio, que pode ter tido esta 

referência, quando expõe o conceito de symmetria
175

, 

de relações métricas do corpo humano em relação à 

obra.  

 

Desenho interpretativo de Cesare 

Cesariano sobre o Homo ad 

quadratum e ad circulum
176

. 

O corpo humano é no quattrocento adaptado ao edificado por vários autores e já 

referimos Averlino, mas também Alberti
177

, Martini
178

 e Cesariano
179

 efetuam analogias 

                                                 
171

  Alberti Cit. por CHOAY, Françoise, A Regra e o Modelo, p.119. 
172

  Termos utilizados por Alberti e analisados por Françoise Choay, in De Re Aedificatorea. Alberti ou o 

desejo e o tempo, in A Regra e o Modelo, p.91 
173

  Cf. com o Livro VII, capítulo 3, p. 543 e citamos (…) “Em toda a arte de construir, não existe tarefa 

que exija mais inteligência, cuidado, habilidade e diligência que a construção e a ornamentação do 

templo” (…) “o templo é o maior e principal ornamento da cidade”. 
174

 Cf. PLATÃO, Fedro, 264c. Platão afirma o seguinte sobre este assunto e citamos: “Todo o discurso 

deve ser constituído como um ser vivo, e ter um corpo próprio, de modo a não lhe faltar a cabeça 

nem os pés, e tanto as partes do meio quanto as externas devem estar dispostas de modo que se 

ajustem umas às outras e também com a totalidade”. 
175

 VITRÚVIO, De Architecttura. III, 1, 2. Este tratadista romano menciona o seguinte: “Assim como no 

corpo humano existe a natureza simétrica da eurritmia a partir do côvado, do pé, do palmo e de 

outras pequenas partes, o mesmo acontece no acabamento das obras”.  
176

 CESARIANO. Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura. Como: 1521 [Acervo Biblioteca 

Cicognara/ Unicamp, Campinas] c. 50 http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo, consultado a 22 de 

junho de 2012. 
177

 Na segunda parte do tratado de Alberti, e estamos a referirmo-nos aos volumes VI a IX, Ornamentum, 

Sacrorum ornamentum, Plubici profani ornamentum e Privati ornamentum, e citemos “o ornamento 

do discurso é comparado ao vestuário que cobre o corpo nu ou, mais fundamentalmente à carne que 

constitui o corpo vivo em redor dos ossos mortais”, e nesta abordagem do corpo, há a referência “ao 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo
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da arquitetura com base na correspondência humana. Não constituirá então 

propriamente novidade a afirmação de Alberti que “qualquer edifício é um corpo”. 

Françoise Choay denomina este conceito como o axioma do edifício-corpo
180

.  

O edificado, independentemente da especificidade da tipologia, exige aquilo que Alberti 

designa por princípio de duração
181

, que tenha tempo de maturação no desenrolar do 

processo intelectual e projetual. O projeto deve ser executado com tempo e 

supostamente amadurecido, reexaminado, questionado, em suma, podemos concluir este 

pressuposto aplicável em qualquer outro trabalho que se pretenda com uma boa 

conclusão…Cesariano
182

 afirma que a prática (fabricatione ou fábrica) e a teorização do 

exercício racional (ratiocinatione, rationatinatio) são as bases do engenho humano 

(sollertia ingenium), possibilitando ao arquiteto o imitatio e inventio da atividade 

projetual. Vitrúvio, sobre arquitetura atribui-lhe três conceitos: solidez (firmitas), 

utilidade (utilitas) e beleza (venustas), caracterizando determinados critérios
183

 para que 

contenha estas qualidades.   

                                                                                                                                               
belo corpo da arquitetura”. Cf. Teoria da Arquitetura - Do Renascimento aos nossos dias, Taschen, 

2006. Cf. Alberti, p.12. 
178

 MARTINI, Francesco di Giorgio no Trattadi di Architettura, Ingegneria e Arte Militare, A cura di 

Corrado Maltese. Transcrizione di Livia Maltese Degrassi. Milano: II Polifilo, 1967, p.4 e citamos 

(…) “Portanto deve-se considerar que como o corpo possui todos os membros correspondentes um ao 

outro e as partes com perfeita medida, assim deve-se OSBervar nas composições de templos, cidades, 

fortalezas e castelos”. 
179

  CESARIANO, Cesare in Di Lucio Pollione De Architecttura Libri Dece Traducti de Latino in Volgar 

e Affigurati. Comemendati. Edizione Moderna dei libri secondi, terzio e quarto a cura di Alessandro 

Roveta. In: Cesar Cesariano: Vitruvio de Architectura Libri II-IV, i material, i temple, gli ordini. 

Milano: Vita e Pensiero, 2002, p.166. A citação de Cesariano estabelece uma relação entre o edifício, 

com o conjunto das regras que este deve possuir, para que possua qualidade estética, e enunciamos 

“Porém qualquer um que pretenda afigurar ou construir um corpo [edifício] de qualquer género, é 

conveniente usar as simmetrie, euritmiate, como ocorre, por exemplo, nas precípuas obras de 

arquitetura para garantir beleza e decoro, e sobretudo nos edifícios sacros, devido ao respeito a 

eles”, (…), p.166.  
180

 Cit. por CHOAY, Françoise in A Regra e o Modelo, p.80. 
181

  “O princípio de duração exige que a edificação se inscreva na duração”. (…) “Não existe pior 

inimigo para o arquiteto do que o imediatismo ou a pressa”. Cf. CHOAY, Françoise, A Regra e o 

Modelo, p.119.  
182

  CESARIANO, Cesare, De Architectura commentato. 2002. p. 22 (c.32r). 
183  Idem. “O edifício, no entanto, terá a qualidade de solidez quando a profundidade dos alicerces tiver 

atingido as camadas mais rígidas do solo, e quando a escolha criteriosa de todos os materiais for 

adequada. Terá a qualidade de utilidade, quando se chegar a uma disposição correta e sem 

impedimento do uso dos espaços, e sua distribuição vantajosa e adequada entre as regiões de acordo 

com seu género; e o da beleza quando o aspeto da obra se mostrar acolhedor e elegante, quando as 

dimensões dos elementos mantiverem justas as relações de proporção. No Livro 2 trata da origem 

dos edifícios, e por que meios teriam sido desenvolvidos e progredidos até os dias atuais. As 

edificações foram sendo construídas a partir de seu uso, e com imaginação, alcançando dessa forma 

uma qualidade artística”. 
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No livro 3, quando aborda o edifício sacro, o templo ou 

basílica, efetua a analogia com o corpo humano e a sua 

métrica numa relação ordenada dos vários elementos que 

compõem a obra, proporcionando-lhe uma configuração 

harmoniosa, quanto às finalidades e proporções.  

As basílicas deveriam, em termos urbanísticos, ser 
 

Basílica em Fano - Vitrúvio184 

planificadas junto ao forum, aproveitando as partes mais quentes (sul), garantindo um 

local de proteção e reunião no inverno contra as intempéries. Poder-se-iam construir 

mais galerias nas extremidades para ampliar o edificado, se por acaso o local disponível 

fosse maior que o comprimento.  

A analogia
185

 que temos efetuado do corpo humano com o edificado tem constituído um 

percurso linear para basear o elemento de estudo da nossa tese, a igreja, que é 

comummente associada em planimetria basilical de cruz latina, à cruz de Cristo, ao 

corpus de cristo na cruz… 

Podemos visualizar o estudo efetuado por Cesariano no Duomo de Milão e as relações 

espaciais que são analisadas na planimetria, dois conjuntos de triângulo com a mesma 

dimensão, que dão na totalidade a profundidade ou o comprimento do elemento, e a 

combinação de quadrados que estabelece a relação entre as partes, naves, transepto e 

abside.  

Os triângulos estabelecem a virtude do número três e o equilátero, pelas suas 

características geométricas intrínsecas, simboliza a divindade, a harmonia e a 

proporção, por ter a perfeição dos lados e ângulos iguais
186

.  

Na simbologia das figuras geométricas encontramos uma que se inclui também pela 

regularidade das formas, o pentágono, que por ter a secção áurea inclui o pressuposto de 

poderes mágicos
187

.  

                                                 
184

 Cf. Teoria da Arquitetura - Do Renascimento aos nossos dias, Taschen, 2006. Lucio Vitruvio Pollione 

de Architectura, p.33, Reconstituição da basílica de Vitrúvio em Fano, Representação segundo 

Vitrúvio V. 1 Planta, alçado, corte, abóbada em berço (em baixo, à direita) e pormenores. PLXXIV. 

Gravura sobre madeira. 
185

 Embora esta analogia seja de conhecimento comum, não queremos deixar de afirmar que vários 

autores estabeleceram esta comparação, como Honorio de Autun, Durando ou Picaud. Cit. por 

Santiago Sebástian, in Mensaje simbólica del arte medieval, p.288.  
186

  Cf. SEBASTIÁN, Santiago in Mensagem Simbólico del arte medieval, p.285. 
187

  Idem ibidem. 
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Iconografia do Duomo de Milão

188 
A noção do quadrado remonta à imagem mundi platoniana, em analogia como a forma 

traduzia a corporação dos elementos do universo, os elementos do fogo, ar, terra e água, 

assim como o círculo exprimia a totalidade única e perfeita, sem início ou fim. 

Provavelmente a abside semicircular poderá estar associada a esta noção, similar à 

colocação na igreja como a cabeça de Cristo. A figura circular é frequentemente 

associada ao macrocosmos, o corpo celeste e simultaneamente o poder do infinito, pois 

não tem princípio nem fim. O quadrado, pela sua estabilidade de forma regular, é 

associado a uma forma térrea. Aliás, o quadrado e o círculo, como formas conferem o 

paralelismo do conceito divino, de unidade e divindade. A forma humana inscrita como 

cânone nas duas figuras, quer por Vitrúvio quer pela reconstituição de Leonardo, não 

será apenas o estabelecer do cânone métrico mas organizar o homem no lugar que ocupa 

e nos conceitos para um melhor domínio dos mesmos. Sobre a noção do quadrado, mais 

à frente desenvolveremos ainda esta ideia, associada à composição quadrangular do 

claustro com a interpretação de Manuel Rocha. 

Na questão da edificação religiosa, esta, por associação à proteção divina, conferia ao 

espaço proteção, e podemos como exemplo mencionar a invocação ao privilégio de 

asilo. O espaço da igreja era indissociável desta esfera de proteção e configurava-se 

como espaço sacro todos os elementos que a compunham, não somente o corpo da 

igreja, mas o que lhe estava adjacente como o átrio (atrium, dextro, termino ou 

circuito), o cemitério e, em alguns casos, a habitação do pároco
189

. Esta última situação 

é mencionada no contexto do românico espanhol, e Montanés refere as disposições do 

Concílio de Coyanza em relação às distâncias específicas através das quais se podia 

auferir de proteção, como o direito de asilo numa área de 70 a 84 passos em redor da 

igreja, assim como 12 passos na área imediata ao edificado para a construção do 

                                                 
188

 Fonte CESARIANO. Do Lucio Vitruvio Pollione De Arcitectura. Como: 1521 [Acervo Biblioteca 

Cicognara / Unicamp, Campinas]. C. 14 r. http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo, consultado a 22 

de junho de 2012. 
189

 MONTANÉS, José Manuel Rodrigues, in Significado y función del edifício românico. Fundación 

Santa Maria la Real – C.E.R., Aguilar de Campoo, Março 2006. Cf. com Las paroquias românicas en 

los reinos de Léon y Castilla, p.26.  

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo


 

 

 

Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                       Capitulo II 

52 

 

cemitério. Claro que no mosteiro encontramos um complexo de espaços e respetivas 

funções que se assume como um todo, como poderemos analisar em seguida.   

Temos que entender também o edificado religioso inserido nas regras religiosas.  

A vida comum dos religiosos datará do século IV
190

, mas devemos ponderar que estes 

viviam certamente sob as mesmas normas como comunidade, compartilhando 

dormitórios e refeitórios assim como funções litúrgicas e espirituais. Encontrámos 

indicações
191

 sobre algumas regras e normas impostas e citamos apenas um dos vários 

hábitos e deveres a que os religiosos estavam sujeitos, talvez o mais óbvio mas mesmo 

assim carecendo da imposição transcrita numericamente às regras de obrigatoriedade, 

“na 1.ª se prohibe com pena d’ Ex comunhão, carcere, jejuns, e asoutes, a todo, e 

qualquer Monje, que introduzir, consentir, e ajudar a entrada de molheres no claustro 

(…) ”. 

Sabemos que as primeiras referências à Regra de São Bento e a Cluny em Portugal
192

 

datam do final do século XI e temos três elementos no nosso estudo onde podemos 

OSBervar esse facto: o mosteiro de Cête
193

, o mosteiro de Paço de Sousa
194

 e o mosteiro 

de Pombeiro
195

, pois são mosteiros beneditinos. 

Retornando à questão da significação dos espaços, uma comunidade monástica terá que 

ter espaços específicos de acordo com as necessidades da sua vivência quotidiana e 

                                                 
190

 ROBLEDO, José, Luis Gutierrez in Significado y función del edifício românico. Cf. Los complexos 

catedralicios de la época românica, p.108.  
191

 Fontes manuscritas – Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 5. Suportes 

Documentais: microfilme 1275. [fl.17-19]. 
192

  Os indícios documentais da Ordem de São Bento em território português datam de 1060. Cf. p.30. 

MATTOSO, José in Monaquismo Ibério (pré-beneditino). Ordens religiosas em Portugal- Das 

origens a Trento – Guia Histórico. Dir. Bernardo Vasconcelos e Sousa, Isabel Castro Pina, Maria 

Filomena Andrade e Maria Leonor Santos, Livros Horizontes, 2006. Ainda sobre este tema podemos 

acrescentar que é com o Concílio de Coiança (1050/1055) favorecida a entrada dos Cluniacenses e há 

a introdução da Regra de S. Bento na Península Ibérica. Em (1085-1115) há o estabelecimento da 

Ordem de Cluny na Península Ibérica, sendo aplicada aa Regra de S. Bento no Mosteiro de Vilela, em 

1086. Elaborámos uma síntese cronológica com base nos dados extraídos da Cronologia da História 

da Vida Consagrada, da investigadora Cristiana, Isabel Lucas Silva, in Ordens e Congregações 

Religiosas no contexto da I República, de ABREU, Luís Machado e FRANCO, José Eduardo, 

Gradiva Publicações, S.A, 1.ª edição 2010. FLUP Cota 271 A 145 o. A Ordem de Cluny quando 

surge, em 910, obedece à Regra de São Bento, de acordo com o que se encontra expresso na carta de 

fundação. Irá desempenhar um papel importante na unificação dos mosteiros, na Reforma Gregoriana, 

que impõe a liturgia romana, prejudicando obviamente as liturgias regionais como a moçárabe, que 

era então aplicada na Península Ibérica. Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação 

científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Arquitetura Românica e Paisagem. p. 36. 
193

  Mosteiro de São Pedro de Cête presumivelmente adotou a regra de São Bento no século XI. Cf. p. 50 

in Ordens religiosas em Portugal- Das origens a Trento – Guia Histórico. 
194

  Mosteiro de Paço de Sousa seguiu “os costumes monásticos peninsulares até à década de 1090, data 

em que adotou a Regra de São Bento”. Idem, cf. p. 50. 
195

  O Mosteiro de Pombeiro provavelmente quando recebeu a carta de couto, em 1112, já utilizaria os 

costumes cluniacenses. Idem. Cf. p-68. 
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espiritual, e encontramos assim como elementos comuns na vida regular, a igreja 

certamente, com o coro, o claustro e a sala capitular.  

O programa construtivo adotado pelo mosteiro Saint Gall 
196

 constitui uma evidência à 

estruturação basilar do mosteiro que assegurava todas as componentes específicas com 

uma pré-disposição espacial centralizada nas funções principais: igreja e claustro com 

prioridade pela inerência dos hábitos litúrgicos;  

os espaços adjacentes com maior 

dimensão, no piso superior tinham 

funções imprescindíveis à vivência 

humana, dormir e comer, ou seja, o 

espaço contíguo ao claustro, com 

orientação Sul, constituía o refeitório dos 

monges
197

, e o outro espaço circunjacente, 

a Este, como dormitório
198

.  Planta de Saint Gall 

O claustro orientava o conjunto na organização espacial
199

, segundo significados 

precisos, de acordo com a orientação cardeal
200

.  

 Embora tenhamos afirmado o facto de que a edificação religiosa possui espaços 

característicos e comuns, também será importante realçar que podem apresentar 

diferenças na conceção, mediante outros condicionantes, como o fator económico, ou a 

existência de determinados materiais e as suas propriedades no aspeto de tratamento e 

permanência de formas, ou mesmo na inclusão do elemento num determinado local e a 

sua história, que poderá marcar de forma permanente uma leitura do edificado.  

                                                 
196

  Este plano do mosteiro suíço de Saint Gall é uma reconstituição de Christian Norberg-Schulz de 2001. 

A planta atribuía 40 espaços com funções específicas no conjunto monacal.  
197

  Para melhor perceção visual, a planta apresenta preenchimento cromático elaborado pela autora, a 

verde.  
198

 Idem, a amarelo. 
199

 MARTINS, Ana Maria Tavares in Os Mosteiros Cistercienses na Região das Beiras - um percurso 

entre a Arquitetura e a História, Quartzo Editora, Viseu, 2012. Cf. p.28. Citamos, “o Claustro, a nível 

formal e arquitetónico, era o epicentro do espaço monástico, três lados correspondem às funções 

essenciais: spiritus, a Norte, onde se localizava a igreja lugar específico para a oração, introspeção e 

elevação espiritual; anima, a Este, onde se encontrava a sacristia, sala do capítulo, salas de trabalho 

intelectual, lugares de trabalho mas também de elevação intelectual e espiritual; corpus, a Sul, onde 

se localizava a cozinha, o calefatório, o refeitório, as latrinas, ou seja tudo o que era necessário à 

sobrevivência e subsistência do corpo, do organismo vivo e humano que compunha cada monge; o 

quarto lado do claustro, a Oeste, era aberto aos Conversos sendo constituído pelo celeiro, 

dormitório, refeitório, latrinas. Note-se a diferença de significados e oposição entre o lado do spiritus 

e o lado do corpus surgindo a dicotomia terra-céu e matéria-espírito”. 
200

 Encontramos outro autor, Francisco Javier Blanco Martín in Arquitetura Monacal - que nos informa 

sobre a disposição espacial dos mosteiros cistercienses e situa a igreja também a norte do claustro, em 

consonância com a planta de Saint-Gall.  Edição Fundação Santa Maria la Real – C.E.R. Monastério 

de Santa Maria la Real, Aguilar de Campoo, 2005. Cf. p. 37.  
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O mosteiro medieval é um conjunto de edifícios que se agrupam num espaço 

estruturado, de acordo com as funções que cada elemento desempenhará. Esta situação 

ocorre em sequência das transformações do século XI, em que os mosteiros se assumem 

como complexos centros de poder espiritual e temporal
201

. Devemos estar conscientes 

que o principal objetivo da edificação deste conjunto é motivado pela religião, e a 

oração e fé sobrepõem-se em muitas condicionantes dos elementos que constituem o 

mosteiro. Estes também estarão sujeitos às necessidades funcionais e da integração do 

edificado, geográficos, com as preferências pela construção junto a cursos de água, 

topográficos, e outras características morfológicas da região que lhes dão a preferência 

para a localização. Sobre esta preferência, deveremos acrescentar que a arquitetura na 

Idade Média frequentemente desenvolvia-se condicionada pela topografia, pelo lugar, 

dependendo mais de fatores territoriais assentes em tradições construtivas locais, do que 

propriamente por um saber erudito
202

. 

A arquitetura românica tem as suas inovações técnicas que melhor a distinguem no final 

do século X, daí ter a sua plenitude enraizada nos séculos XI e XII. Estas inovações 

traduzem-se essencialmente na planta e num novo impulso de articular e ordenar o 

espaço, que será distribuído de duas formas: através de uma planta poli-absidal
203

, com 

as absides colocadas em sentido paralelo à abside maior, e planta radial
204

, com as 

absides dispostas em formas semicirculares.  

A principal edificação será o corpo da igreja
205

, que, seguindo as normas anteriores dos 

templos, localiza canonicamente o altar a oriente e a fachada principal a ocidente. Daí 

será lógico igualmente concluir que a cabeceira é o primeiro elemento a ser erigido, 

porque uma vez existente, é possível a realização do serviço religioso. Como afirma 

Lúcia Rosas, a igreja românica, comparativamente às da Alta Idade Média, demonstra 

“um espaço interno mais contínuo e uma modelação que corresponde à nova liturgia 

romana”
206

. Acrescenta, explicitando, que a igreja não é concebida como um único 

                                                 
201

  Cf. SEBASTIÁN, Santiago in Mensagem Simbólico del arte medieval, p.280. 
202

 LOPES; Hugo in Os mosteiros medievais como edifícios de saber - A conquista do território pela 

implantação de conhecimento desde o século X ao século XII - O caso português como ilustração 

paradigmática, in  http://www.ipv.pt, consultado a 9 de julho de 2012.  
203

  Referência obrigatória a Cluny, consagrada em 981.  
204

  San Martín de Tours, reedificada em 997.  
205

 Poderá haver relação direta entre o comprimento e a largura das igrejas, pois recomendava Vitrúvio, no capítulo 

IV do seu quarto livro: “O comprimento do templo é planeado de modo que a largura corresponda a metade 

daquele…” in Medievalista por ESPADA; Delmira, Ano 2008, Ano 4, n.º 4. Consultado a 16 de abril de 2012, 

em http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista4/medievalista-espada.htm. 
206

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro – Capítulo I O Mosteiro 

de Santa Maria de Pombeiro na Idade Média. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. Cf. p.23.  

http://www.ipv.pt/
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espaço interior, “mas como uma construção que relaciona as diversas partes entre si 

permitindo, no entanto, a autonomia de cada uma delas”
207

. Rocha, sobre este assunto, 

atesta
208

 que “o plano mais antigo de um mosteiro beneditino remonta ao início do 

século IX. Olhando-o apreende-se uma regularização total dos espaços, organizando 

todos os compartimentos, espaços verdes, hortas, pomares e jardins, que se integravam 

no complexo monástico. Foi, sem dúvida, este esquema planimétrico que ditou a 

regularização e organização que é transversal a todas as instituições monásticas do 

ocidente europeu”. 

Ceballos
209

 efetuou um esquema representativo 

do edificado religioso em analogia com a 

simbologia de uma cidade romana, analisando 

alguns espaços, particularmente a existência de 

torres sineiras na fachada como 

correspondendo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ravena – Cardo e Decumano
210

 

às portas das cidades, a nave central podendo ser encarada como via-sacra em afinidade 

com a via porticada de uma cidade romana, o transepto como uma referência à 

axialidade da conceção espacial romana – o decumanos. 

A igreja tem também como função proporcionar aos fiéis a prática da doutrina cristã 

através dos rituais litúrgicos que se baseiam no livro sagrado, a Bíblia. Será comum aos 

espaços e equipamentos religiosos que estes se disponham de acordo com os ritos sacros 

descritos nos evangelhos. De acordo com esta descrição, será comum a quem deseje 

professar a fé cristã, o ato de batismo, em que a água desempenha a função de limpeza 

dos pecados, à semelhança de rituais professados por outras religiões. Assim, será 

necessário encontrar uma pia batismal, que se integra de forma discreta, na sua origem, 

localizada à entrada da igreja, do lado esquerdo, sendo este referido como sendo um dos 

elementos mais significativos tanto litúrgica como socialmente
211

, por analogia à 

                                                 
207

  Idem. Cf. p.25. 
208

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da,  in O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.122. Acrescente-se que conclui 

com um elemento do nosso estudo, e cite-se O Mosteiro de Pombeiro, em plena Época Moderna, não 

se afastava dessa organização, como testemunhou, no início do século XVIII, Frei Agostinho de Santa 

Maria.  
209

 Rodríguez de Ceballos, Cit por SEBASTIÁN, Santiago in Mensagem Simbólico del arte medieval, 

p.131. 
210

 http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/2005/09/nowhere_to_new.html, consultado a 11 de julho 

de 2012.  
211

 MONTANÉS, José Manuel Rodrigues in Significado y función del edifício românico. Cf. com Las 

paroquias românicas en los reinos de Léon y Castilla, p.34. 

http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/2005/09/nowhere_to_new.html
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aspersão das águas do rio Jordão. Este elemento tem acompanhado, à semelhança de 

tantos outros, a evolução no contexto social humano. No início, origem das plantas 

basilicais, localizava-se no lado esquerdo, à entrada da igreja para que os fiéis pudessem 

aspergir a água benta antes de rezarem. Recentemente, no final do século XX, para 

poder visualizar-se de forma mais eficiente a cerimónia do batismo, deslocou-se em 

algumas igrejas para junto do altar, um pouco na sequência do espetáculo tridentino. 

Temos constatado que em algumas igrejas recentemente construídas, como é o caso da 

paroquial de Santo Ovídio, a pia baptismal voltou a ocupar o lugar original, à entrada e 

localizada do lado esquerdo.  

No Mosteiro existirão outras dependências destinadas às especificidades do seu 

conjunto, como a sala do Capítulo, o scripstorium, o dormitório, a cozinha, a 

enfermaria, o claustro, entre outras. No entanto, como comunidades autossuficientes, 

terão que se dedicar à exploração agrícola e consequentemente à existência de outros 

elementos que se lhe associam, como os celeiros, adegas, estrebarias entre outros. A par 

dos espaços, haverá a atribuição de cargos específicos, relacionados com os mesmos, 

dos quais se lavram e anotam escrupulosamente as receitas e os gastos do mosteiro. 

Estes apontamentos são lançados nos Livros, como é o caso referente dos produtos, 

anotados no Livro da Dispensa; nos outros livros são igualmente percetíveis a coligação 

com a função e passamos a enunciá-los, o Livro do Gasto, o Livro da Enfermaria, o 

Livro da Rouparia, o Livro da Sacristia, o Livro da Livraria, o Livro da Fábrica da 

Igreja, o Livro das Demandas e o Livro das Obras. Será semelhante a designação do 

religioso, padre gastador, padre da enfermaria, constituindo exceção o padre mordomo, 

por se situar hierarquicamente abaixo do abade e não usufruir de um livro, nem de um 

espaço atribuído
212

.  

Os espaços são particularizados de acordo com as funções que devem desempenhar, 

situando-se segundo orientações precisas. Poderíamos descrever e enunciar a 

constituição de cada espaço, mas não nos queremos afastar do objetivo essencial da 

temática que pretendemos desenvolver. No entanto, gostaríamos de acrescentar que o 

Mosteiro de Pombeiro tem essa análise efetuada
213

 e com rigor e consultámos outros 

                                                 
212

 Esta questão é particularizada no caso específico do mosteiro de Pombeiro. GONÇALVES, Maria 

Margarida de Jesus Paiva, O Mosteiro de Pombeiro, Trabalho de Investigação no âmbito do seminário 

da História Moderna, F.L.U.P., 1976. 
213

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, pp.108-111.   
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autores que descrevem cada espaço, localizando-o e enunciando a sua constituição e 

função
214

.  

Existirá igualmente necessidade de um local para sepultar e memorizar os mortos e 

estes locais pertencem também ao núcleo habitacional do edificado que é o mosteiro. 

Sabemos que foram tomadas soluções administrativas no século VII
215

, de normas sobre 

as disposições dos espaços contíguos à igreja, que impediam expressamente que fossem 

sepultadas as pessoas comuns no interior da igreja, sendo antes em espaços adjacentes, 

os cemitérios, por questões de salubridade e higiene.   

A sociedade medieval era uma sociedade fortemente hierarquizada assente num sistema 

feudal, a ordem monástica/clerical será compatível, estabelecendo os mesmos laços 

hierarquizados entre os membros religiosos, e existindo naturalmente esta aplicação nos 

espaços do edificado. Jaime Nuño
216

 afirma que a estreita relação entre “a nobreza e os 

mosteiros tem uma clara lógica”, porque ambos formam parte das elites sociais e 

económicas, factos que conferem uma “pré-disposição para um bom entendimento”. 

Retornando à situação do átrio de uma igreja, quando este existia, o espaço era livre e 

destinava-se aos fiéis na sua generalidade, enquanto a existência de um pórtico, seria 

com o intuito de reservar este espaço para uma classe mais enobrecida, como a própria 

nobreza ou dos dignitários eclesiásticos. Estes espaços foram a partir do seculo XIII, por 

antes ser proibido
217

, os locais onde faziam as reuniões laicas, por ser um lugar 

centralizado de encontro da população. Nestes locais administrava-se justiça, em 

sequência do que foi prática habitual nos séculos IV e V, e estes hábitos persistiram a 

partir de meados do século XIII.  

Nos átrios, efetuava-se o exorcismo dos iniciados, assim como a prática da 

purificação
218

. Nos pórticos igualmente existiam práticas litúrgicas, por ser neste espaço 

que as procissões tinham lugar, costume remanescente também nas práticas 

                                                 
214

  MARTÍN, Francisco Javier Blanco in Arquitetura Monacal - informa sobre a disposição espacial dos 

mosteiros cistercienses e descreve, particularizando a sacristia, (este), a sala capitular (este), a 

biblioteca (este), refeitório (norte), cozinha (norte), calefatório, dormitório “no primeiro piso, zona 

comum aos monges, para que o controlo mútuo evitasse atos pecaminosos, sendo exceção os 

aposentos privados do abade”, as zonas administrativas (oeste). Edição Fundação Santa Maria la Real 

– C.E.R. Monastério de Santa Maria la Real, Aguilar de Campoo, 2005. Cf. p. 37-40.  
215

  I Concílio de Braga (cânone 17). Os sacerdotes ou bispos constituíam exceção a esta regra.  
216

 Cf. p.88 com GONZÁLEZ, Jaime Nuño in De lo espiritual y lo temporal - Los Monasterios 

Romanicos, Fundacion Santa Maria la Real – C.E.R. Monasterio de Santa Maria la Real, 2.ª Edicção, 

2005. E afirma explicitamente que em relação às funções exercidas, quer pela nobreza, que pelo clero, 

em nada se diferencia um senhor eclesiástico de um laico. Cf. p.89.  
217

 A proibição existia na legislação e em Espanha encontra-se esta ordem expressa no Concílio de 

Valladolid,de 1322, cânone XVIII. Citado por SEBASTIÁN, Santiago, Mensagem Simbólico del arte 

medieval, p.300. 
218

  Após a quarentena, as mães encontravam-se no átrio com uma vela para receber a purificação.  
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cluniacenses. No pórtico também se acendia o círio pascoal. O lugar destes espaços 

(átrio e pórtico) é em simultâneo encarado como penitência, defronte a um espaço 

sagrado, quando aí se administrava justiça, mas também constitui um lugar que, por 

excelência, antes de permitir a entrada a um ato sacro, se pode efetuar a preparação 

espiritual que antecede o ato religioso. Podemos verificar estes dois espaços em função 

dos rituais litúrgicos e da simbologia que acabámos de expor.   

A portaria do Mosteiro faz a transposição do mundo exterior para o interior da 

comunidade e para tal, a pessoa que desempenhasse tal cargo deveria ter determinadas 

características que se incluíam na Regra de São Bento
219

. Fausto Sanches Martins 

igualmente salientou esse conjunto de qualidades, especificando que os monges viviam 

afastados mas não isolados
220

. A Recebedoria do Mosteiro era o local onde se quitavam 

as imposições da exploração agrícola e este local situava-se logo após a portaria para 

que os visitantes permanecessem o mais próximo possível da entrada.  

Manuel Rocha salienta que o elemento simbólico ou o transcendente tem uma 

importância fulcral nas comunidades monásticas religiosas onde os indivíduos se 

apartaram da convivência comum e constituem entidades isoladas.
221

 Justifica dessa 

forma a organização quadricular do claustro, citando várias possibilidades através da 

simbologia, como a dos quatro rios do paraíso, os quatro evangelistas, as quatro virtudes 

cardeais, os quatro dias da criação, todos elementos suscetíveis, para que a sua base seja 

quadrangular
222

. Deveremos no entanto acrescentar que este modelo quadrangular 

coexistindo com a função recreativa no interior de uma habitação, é um modelo herdado 

da antiguidade romana e mesmo muçulmana, que remonta há vários séculos atrás.  

O claustro aparece também simbolicamente associado ao ideal de paraíso, pela 

implantação de árvores e jardins que remetem para o conceito de éden, e foi 

frequentemente citado por autores religiosos nessa interpretação, como é o caso 

específico de São Bernardo de Claraval que o fez no sermão
223

 com a célebre citação 

                                                 
219

  Regra de São Bento, p.132. Cit. por Rocha, p.125.  
220

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, in O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.125. Para mais informações 

existe a obra de MARTINS, Fausto Sanches in Afinidades e Divergências na Conceção Espacial entre 

o Mosteiro Beneditino e o Colégio Jesuíta, In POLIGRAFIA, n.º9/10. Arouca: Centro de Estudos D. 

Domingos de Pinho Brandão, 2001, p.10.  
221

  ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, in O Mosteiro de Pombeiro na Época Moderna e a Renovação 

Arquitetónica, Capítulo II, O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, p.123.  
222

 Esta noção de Rocha é corroborada por SEBASTIÁN, Santiago, Mensagem Simbólico del arte 

medieval, p.287. 
223

 Cit. por MARTINS, Ana Maria Tavares in II CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA 

RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA ENTRE EL CONCEPTO Y LA IDENTIDAD · OURENSE 2009, 
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Vere Claustrum Est Paradisus. O facto de ser um espaço sagrado, e interdito
224

 a quem 

não pertencia ao mosteiro, certamente auxiliou a sensação de não apenas proporcionar o 

isolamento pretendido para a meditação, mas o de ser um local de caráter sacro e 

destinado apenas aos eleitos que professavam a ordem.  

As coberturas de uma igreja assumem uma importância significativa porque 

correspondem à necessidade de proteção básica contra as intempéries, 

compreendendo-se a afirmação de que a cobertura é a parte mais útil do edifício
225

.  

Encontraremos no capítulo quinto e sexto a referência à necessidade de 

reparações/intervenções, das coberturas, como uma constante na análise sobre o 

edificado
226

.    

As cercas monásticas adquirem uma significação religiosa na apropriação do espaço em 

que se localizam, pois a seleção do local pode ser interpretada na morfologia do terreno, 

a maior parte dos casos em vales por este ser propício à sua construção, como desejo de 

isolamento, recolhimento e proteção
227

.   

Temos documentação recolhida de alguns dos nossos elemento, que nos permite afirmar 

a existência de cercas e o que estas continham, como é o caso do mosteiro de Cête
228

, e 

citamos, “a serca, que decompõe de Campos, arvores de vinho, e fruiteiras tudo 

circuntado de parede alta, que faz a principal Congrua do Presidente, á qual ele a 

fruta, e desfruta Passal, que fica em circuito do Mosteiro, que anda arrendado a vários 

indeviduos, que pagão as respetivas Rendas Ao atual Rendeiro por ter entrado no 

Arrendamento, cujo Passal se compoem de Campos, arvores de vinho, Azeite, Castanha 

e lande”. Esta é localizada e caracterizada como sendo uma “Cerca toda amurada de 

parede alta Passal que fica em circuito do Mosteiro”
229

.  

                                                                                                                                               
p.3. S. BERNARDO; Carta 64 in “Obras Completas de San Bernardo”; (Los Monjes Cistercienses de 

España, ed.); vol. VII; Biblioteca de Autores Cristianos; Madrid; 1994; pp. 246-247 / Cf. DIAS, 

Geraldo Coelho, Monaquismo, Arte e Arquitetura – o caso do Mosteiro de Alpendurada in “Religião e 

Simbólica”; Granito Editores; Porto; 2001; pp. 206-207. 
224

  Segundo o Concílio de Zaragosa em 691, o claustro constituía “um local de clausura onde ninguém 

podia entrar, nem por sua própria conta, nem tão pouco com a permissão dos monges ou abade.”  
225

 Alberti, Capítulo 10, p. 75, Tectorum utilitas omnium est prima et maxima. Cit. por CHOAY, 

Françoise, A Regra e o Modelo, p.85. 
226

 Sobre este aspeto gostaríamos de acrescentar uma informação pessoal sobre a nossa pesquisa. Após 

inúmeras consultas aos processos no forte de Sacavém, fomos inquiridas, um dia, por uma das 

funcionárias, se a temática da dissertação consistia na análise de telhados, por solicitar todas as 

intervenções relacionadas com as coberturas… 
227

 Aurora Carapinha refere o trabalho de António Xavier na apropriação do espaço e a conotação na 

dimensão religiosa. CARAPINHA, Aurora, Paisagem e Espiritualidade in Conversas à volta dos 

conventos. Coordenação Virgínia Fróis, pp109- 113. Cf. p.113. 
228

 Fontes manuscritas – Cête - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ex. Arquivo Histórico do 

Ministério das Finanças, cx. 2205 Cf. [folio 5]. 
229

 Idem. Folha final sem numeração na documentação. 
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Já afirmámos a existência de numerosos espaços integrados nos mosteiros, iremos agora 

reiterar os casos específicos relacionados com cercas e áreas de cultivo resultantes da 

nossa investigação. No mosteiro Paço de Sousa
230

 encontramos a menção de pertença de 

casas “Abbaciaes com todos seus celeiros, adegas, estrebarias, edifiçios Pardieiros, 

pomares, hortas, Terreiros, sahidas e serventias”. No mesmo documento, devemos 

acrescentar que é referido como forma de pagamento em diversas situações o azeite, 

indício de cultura local. Noutro documento encontramos diversas menções sobre o 

trigo
231

. Em Paço de Sousa
232

 ainda temos o auto de louvação do convento que afirma 

“com todas as suas pertenças, com terra Lavrada dentro da Quinta e Muros que produz 

o Milho, Azeitona Castanha e várias árvores de fruta do caroço e espinho (…)”. O 

milho é igualmente exposto e sabemos que a “Sacristia e arvores do terreno fora dos 

muros podia vender annualmente em Milho livre da Cultura”
233

. O inventário relaciona 

o produto com as respetivas importâncias e temos o vinho com um valor de 40 mil reis, 

a castanha com 3.000 reis, a azeitona ou azeite a 11.250 reis, as frutas dos pomares a 

28.800 reis, totalizando 287.320 e tendo a cerca o valor de 5:’146.400, “Somma o 

rendimento annual duzentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte, que por vinte annos, 

he o valor de toda acerca a quantia de cinco contos sete centos e quarenta e seis mil e 

quatro centos reis”. Gostaríamos de salientar que há ainda no documento referência a 

géneros e produtos
234

 que não iremos citar por serem demasiados extensos, mas que 

permitem uma conceção dos alimentos e pagamentos efetuados nesta época. O mosteiro 

de Pombeiro compreende duas cercas, a de dentro
235

 e a de fora, ambas com uma 

extensão de elementos que atesta o domínio que este possuía. Na cerca de dentro 

sabemos que existia um espigueiro, alpendre, eira, um pomar junto ao terreiro, cinco 

olivais, campos das carvalhinhas, o campo do moleiro, hortas, prado e uma vinha que 

ficava próxima do pomar.  Na cerca de fora, sendo esta demarcada por muros, 

encontravam-se vários campos, o da Agra, o de Lameiro, das Paias, o da porta fora do 

muro. Existia também o lagar do azeite, um local para serração descrito como o 
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 Fontes manuscritas – Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São Bento, 

Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, liv. 1. Cf. [folio 12].  
231

 Fontes manuscritas – Paço de Sousa - OSB, S. Salvador de Paço de Sousa, livro 6: Suportes 

Documentais: microfilme 1279 [folio 1-35]. Cf. [folio 4v e fl.6]. 
232

  Fontes manuscritas – Paço de Sousa - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ex. Arquivo Histórico 

do Ministério das Finanças, cx. 2241. Cf.[folio 5-11v].  
233

  Idem. 
234 Idem, Cf. “Frutos istencilios pertencentes aos mesmos” [folio 7 e 7v] e “Cartorio ou Recibo do 

Mosteiro” [folio 11, 11v]  
235

 Fontes manuscritas – Mosteiro de Pombeiro - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ex. Arquivo 

Histórico do Ministério das Finanças. Suportes Documentais: Cx. 2244. Cf. [Folio 2 e 2v]. 
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engenho de serrar madeira, uma casa do moinho, “a quinta do cazal”, com cortes de 

eira, olival e horta. Achava-se outra quinta, “a do Agrello”, com cortes para o gado e 

soutos de castanheiros e carvalhos, pomar de espinhos e olivais
236

. A tapada da portaria 

continha mato e carvalhos.  

Analisámos os espaços e as funções do edificado românico. A estrutura arquitetónica é, 

conforme pudemos constatar nos esquemas dos mosteiros, uma construção racional e 

extremamente organizada, refletindo o poder do pensamento religioso. Devemos neste 

aspeto acrescentar que a Igreja, elemento comum em todos os nossos casos, igualmente 

será um reflexo da articulação organizativa a nível estrutural, e citando, “o espaço é 

organizado em ritmos regulares modelados por combinações volumétricas onde a 

massa cumpre funções expressivas”
237

. Encontramos na arquitetura românica uma 

conjugação de volumes e planos que lhe confere um sentido unitário na inerência ao 

lugar.  

Novamente com Alberti, encontramos um princípio compreensível e passível de ser 

adaptado à especificidade do nosso estudo, o princípio de economia ou de frugalidade a 

que as exigências das edificações românicas se subordinavam. De facto, num tempo de 

formação nacional, a opção das construções sacras medievais será na otimização de 

custos e de redução sempre que possível dos gastos desnecessários
238

. Não caindo nos 

extremos de o ornamento é crime
239

, estes serão dispensáveis, embora coexistam com a 

edificação no plano decorativo, pois sabemos que a escultura românica se subordina à 

arquitetura e completa o edificado para uma melhor inteligibilidade. 

Um aspeto que se salienta na arquitetura desta região do Vale do Sousa é o facto de 

perdurar o românico nos modelos construtivos e nas soluções decorativas. Esta longa 

permanência de gosto românico prolonga-se até ao século XIV ou mesmo XV, 

integrando já elementos góticos
240

.  

“A arquitetura românica portuguesa não apresenta uma grande variedade de soluções, 

tanto no que diz respeito à planimetria como no que concerne ao jogo de volumes”241
. 
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 Idem. Cf. folio 3v.  Citamos, “Esta quinta foi por despoziçao testamentaria do P. António Ribeiro (…) 

como são no testamento original que acompanha este documento Nº1”. 
237

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Sousa, 1.ª fase, Introdução - suporte informático, pdf. Cf.10. 
238

 Daí o facto de muitas igrejas não apresentarem abóbadas em pedra, existindo vestígios no 

travejamento para essas coberturas. 
239

 LOOS, Adolf in Ornamento é Crime, Edição Cotovia, 2006. Cf. p. 95. Quando o autor afirma que se 

deve “Procurar a beleza apenas na forma e não a fazer depender da ornamentação é a meta que toda 

a humanidade tenta alcança”. 
240

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in O Mosteiro de Santa Maria (…) p.44.  
241

  Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Cf. p.41. 
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Se a arquitetura apresenta poucas diferenças, existindo o núcleo que se designou por 

românico nacionalizado
242

 na Bacia do Sousa e do Baixo Tâmega, será na escultura que 

encontraremos uma maior diversidade. Na escultura sobressai a técnica em bisel, que 

privilegia os efeitos de contraste luz-sombra. Esta técnica, com reminiscências 

visigóticas e moçárabes, ainda acrescenta a solução de colunas prismáticas nos portais 

por vezes assentes em sapatas. Os motivos são vegetalistas, geométricos, existindo em 

alguns casos a figuração humana.  

Inserimos os elementos do nosso estudo no lugar e analisámos de forma sumária e 

individualmente o edificado na paisagem, de forma a compreender-se as características 

das construções. Comentámos as funções e o espaço no edificado religioso, explicando 

a articulação entre alguns significados e a respetiva utilização espacial. 

No próximo capítulo, terceiro, examinaremos as origens do edificado e a evolução 

histórica de cada um dos elementos do nosso estudo, e em alguns casos a possível 

intervenção arquitetónica sentida até ao século XIX.  

 

 

                                                 
242

 Posteriormente, trataremos com maior detalhe esta expressão no capítulo seguinte que aborda a 

caracterização do edificado. Podemos adiantar que a expressão é de autoria de Manuel Monteiro e que 

designa características comuns ao pré-românico com temas originários de Coimbra e da Sé do Porto.  


