
 

 

Cláudia Gonçalves Lopes Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida do Paiva 

Arquitetura e Escultura 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em História da Arte Portuguesa, orientada pela 

Professora Doutora Lúcia Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Setembro de 2015 



 

 

Ermida do Paiva 

Arquitetura e Escultura 

 

 

 

Cláudia Gonçalves Lopes Cunha 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em História da Arte Portuguesa, orientada pela 

Professora Doutora Lúcia Maria Cardoso Rosas 

 

 

 

 

 

 

Membros do Júri 

 

 

Professora Doutora Lúcia Maria Cardoso Rosas 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Professora Doutora Maria Leonor César Machado de Sousa Botelho 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Professor Doutor Nuno Miguel de Resende Jorge Mendes 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

 

 

Classificação obtida: …. valores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olhar as formas e as diversas configurações das realizações românicas e senti-las nos seus 

fundamentos culturais, funcionais e estilísticos e também nas suas circunstâncias históricas e 

geográficas é uma tarefa exigente e longa que temos de tentar em sucessivas aproximações. 
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Resumo 

 

 O interesse na Ermida do Paiva foi espoletado pelos trabalhos que lhe consagrou Aarão de 

Lacerda em 1919. Desde então, a obra não foi, todavia, objeto de outro estudo monográfico, havendo 

novas questões a explorar pela historiografia da arte – como recentemente sublinharam Lúcia Rosas, 

Leonor Botelho e Nuno Resende. 

 Este trabalho incide sobre três temáticas principais: a primeira versa a questão da Ordem 

Premonstratense em Portugal e na Ermida do Paiva, a fundação monástica e a figura de D. Roberto, 

seu impulsionador; a segunda, a implantação do mosteiro na Serra de Montemuro, o quadro histórico-

social, religioso, cultural, e o contexto territorial em que esta ocorreu; a terceira, e principal, incide 

sobre a arquitetura e escultura do monumento, designadamente as características que o singularizam 

no panorama da arquitetura românica portuguesa, com enfoque nas marcas forâneas que a obra acusa, 

apontadas por Ferreira de Almeida. 

 A escassez de fontes documentais não permite avançar na problemática das datas de fundação 

monástica, da filiação Premonstratense, ou das origens de D. Roberto. A inscrição de sagração da 

igreja parece permanecer como única cronologia segura para a datação da obra (1214). Atestadas 

ficam as ligações de D. Roberto e do seu cenóbio ao poder régio e à nobreza, nas políticas de 

ocupação e organização do território, em período de formação do novo reino. A sacralidade do lugar, 

as potencialidades agrícolas, e uma rede de caminhos e povoados, ajudam a compreender a 

implantação monástica. 

 A conjugação de diversas soluções e modelos arquitetónicos e escultóricos oriundos do 

Limousin, evidenciada em Ermida do Paiva, leva-nos a refletir sobre o papel desta obra nos processos 

de introdução, entre nós, dessas formas artísticas do Centro-Oeste francês, e da sua difusão pelo 

território português – cuja explicação, até agora, tem sido associada unicamente à Sé do Porto. O 

contributo da Arqueologia (estudo das siglas) será imprescindível para comprovar a ligação às obras 

cistercienses da região, podendo vir a clarificar o papel de Cister na construção românica da época. 

 

Palavras-chave: Ermida do Paiva, Premonstratense, arquitetura românica. 
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Abstract 

 
 Ermida do Paiva first became the subject of academic interest with the studies of Aarão de 

Lacerda in 1919. Since then, no other comprehensive monographs on this monument have emerged 

and yet, today, new questions can be explored by art historians. 

 Our research encompasses three main topics: first, the Order of Prémontré in Portugal and in 

Ermida do Paiva, the origins of the monastery and the historical figure of D. Roberto, its founder; 

second, the reasons for the monastic implantation in the territory of Serra de Montemuro, and its 

historical, social, religious, cultural context; third (and the main one), the architecture and sculpture of 

Ermida do Paiva, specially their singular aspects in the context of Portuguese Romanesque 

architecture – which relate the building to foreign architecture, as pointed by Ferreira de Almeida.  

 Portuguese documents do not allow us to know the date of the monastic foundation, its 

adoption of the Prémontré Order, or the origins of D. Roberto. The inscription of the consecration of 

the church, in 1214, seems to be the only date that we can consider for the building construction. The 

relations of D. Roberto and its monastery with Portuguese monarchy and nobility took place in the 

context of territorial occupation, when the new kingdom was being formed. The sacred aspect of the 

place, the agricultural potentialities of the land, and a network of roads and settlements, seem to 

explain the monastic implantation. 

 Several architectural solutions and models - typical from Limousin - applied in Ermida do 

Paiva lead us to reflect on the role of this building in the introduction in Portugal of artistic forms from 

the Centre-Western territory of France; until now, its expansion in Portuguese territory has been 

associated only with the construction of Porto’s cathedral. Archaeology (the study of masons' marks) 

could provide evidence for the links between this and other buildings to the Cistercian constructions in 

Beira Alta, and unravel the role of the Cistercian Order in medieval Portuguese architecture. 

 

Keywords: Ermida do Paiva, Premonstratensian, romanesque architecture. 
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  Escolha do tema 
 

 O objeto desta dissertação de Mestrado em História da Arte Portuguesa é a igreja paroquial da 

Ermida, também designada de Nossa Senhora da Conceição, situada na freguesia de Ermida (atual 

União das Freguesias de Picão e Ermida), no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, e inserida na 

diocese de Lamego. Classificada como Monumento Nacional em 19161, o conjunto edificado que fora 

uma casa monástica medieval passaria a ser conhecido como Ermida do Paiva - denominação que 

adotamos -, na sequência dos trabalhos que ao seu estudo consagrou Aarão de Lacerda.  

 Incidindo sobre a arquitetura e a escultura arquitetónica da Ermida do Paiva, o nosso estudo 

enquadra-se no domínio da arquitetura religiosa em Portugal na Idade Média. A escolha do tema foi 

motivada pelo nosso interesse nesta área de investigação, o qual se foi aprofundando ao longo deste 

curso de mestrado. Dada a nossa anterior formação académica (Arquitetura), as questões inerentes à 

relação entre edifício e paisagem sempre nos atraíram. A vontade de explorar esta temática - que já se 

havia manifestado em visitas realizadas a locais tão emblemáticos como São Pedro das Águias, São 

João de Tarouca ou Santa Maria das Júnias - veio encontrar um campo fértil no domínio da 

Arquitetura Medieval em Portugal2. 

 Um artigo recente, Ermida do Paiva: reflexões e problemáticas3, espoletou a vontade de 

conhecermos a vetusta igreja e vestígios da estrutura monástica, e veio chamar a atenção para as 

questões que permanecem por abordar pela historiografia da arte quanto àquela obra, motivando-nos a 

seguir as vias de investigação delineadas pelos seus autores. 

 

 Objetivos 
 

 Recentemente, Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende sublinharam que a 

Ermida do Paiva convida precisamente a uma revisão historiográfica, na medida em que pouco se 

avançou no estudo desta obra desde os trabalhos de Aarão de Lacerda (primeiro quartel do século 

XX), havendo novas achegas - sobretudo da autoria de Carlos Alberto Ferreira de Almeida - que 

carecem de ser abordadas4. Com efeito, Ferreira de Almeida dedicou a sua atenção ao monumento em 

diversos dos trabalhos de síntese que consagrou ao estudo do românico em Portugal. Todavia, a 

                                                        
1 Através do Decreto n.º 2.303, Diário do Governo, 1.ª série, n.º 60, de 29-03-1916. 
2 Unidade curricular do curso de Mestrado em História da Arte Portuguesa. 
3 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva: reflexões e problemáticas”. 
Revista da Faculdade de Letras: ciências e técnicas do património. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de 
Letras, 2013 (Volume XII), p. 245-262. 
4 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 248. 
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Ermida do Paiva não tornou a ser objeto de um estudo monográfico desde a obra de Aarão de Lacerda 

(1919). 

 Desde cedo, nos seus trabalhos, Carlos Alberto Ferreira de Almeida frisou a relevância da 

Ermida do Paiva para a historiografia que se dedica ao estudo da arquitetura românica em Portugal, 

descrevendo-a como “uma construção com diversas características novas no panorama da arquitectura 

românica portuguesa de então”5. Para o autor, as soluções empregues nesta obra, embora revelando 

algo da ambiência regional, acusam sobretudo “notórios influxos forâneos”6, designadamente do 

Centro-Oeste de França. Tendo elencado os principais pontos em que este conjunto edificado se 

destaca, Ferreira de Almeida considerou tratar-se de um “monumento com qualidades e lições que o 

singularizam dentro da nossa arquitectura românica”7. 

 É nosso objetivo proceder à análise da arquitetura e escultura arquitetónica da Ermida do 

Paiva, pretendendo-se evidenciar as soluções empregues na obra e apreciá-las no contexto da 

arquitetura românica portuguesa, mas sobretudo à luz de modelos e formas característicos da região 

francesa do Limousin - seguindo as observações de Ferreira de Almeida. Esperamos identificar as 

soluções arquitetónicas e escultóricas do monumento que remetem para aspetos forâneos e, neste 

contexto, questionarmo-nos sobre os modos e processos de transmissão dos modelos e formas 

artísticas naquela época. Partindo da tese historiográfica que tem associado a marca limosina 

patenteada na Ermida do Paiva ao dialeto do românico portuense - com a Sé do Porto como obra 

nuclear -, é nosso intuito aprofundar esta problemática e avançar com novas interrogações e hipóteses 

relativas à adoção, em Ermida do Paiva, das soluções oriundas daquela região francesa. 

 Indissociável da análise arquitetónica, a questão das siglas merecerá também a nossa atenção, 

na medida em que constituiu um dos aspetos em que a Ermida do Paiva se singulariza no panorama 

das construções românicas da época. Este campo de investigação parece revelar-se basilar para se 

abordar a complicada questão da datação do monumento, como iremos observar. 

 Apontamos também como objetivo deste estudo incidir sobre a problemática da fundação 

monástica, da preexistência eremítica do local, das incertezas quanto à filiação na Ordem de 

Prémontré - ordem religiosa cuja história é mal conhecida entre nós. Pretendemos ainda evidenciar as 

motivações e lógicas de implantação deste conjunto edificado no quadro territorial e histórico da 

região das Beiras, bem como o papel do mosteiro nos processos de ocupação e organização do 

território português, então em formação, esperando poder estabelecer hipóteses acerca das relações 

com outras estruturas monásticas da região (nomeadamente as abadias cistercienses). 

                                                        
5 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. História da Arte em Portugal. Vol. 3. Lisboa: Publicações Alfa, 
1986, p. 107. 
6 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 108. 
7 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. História da Arte em Portugal. Vol. 1. 1.ª Edição. Lisboa: 
Editorial Presença, 2001, p. 128. 
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 Metodologia e estrutura da dissertação 
  

 Esta dissertação divide-se em duas partes, tendo-se optado em primeiro lugar por 

apresentarmos e caracterizarmos o quadro histórico, documental, territorial, sociopolítico, religioso, 

cultural, em que se dá a fundação monástica e a implantação da Ermida do Paiva na vertente 

meridional da Serra de Montemuro. Cremos que esta abordagem é fundamental na medida em que 

enriquece a análise da sua arquitetura e escultura arquitetónica, desenvolvida ao longo da segunda 

parte da dissertação, estabelecendo-se pontos de contacto entre os dois capítulos sempre que 

necessário, para sustentar perspetivas e hipóteses por nós apontadas; recordando as palavras de Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, que sublinharam que a fundura significativa de 

uma obra de arte apenas será possível com um estudo aprofundado de compreensão do seu tempo, “A 

usufruição que um objeto artístico nos faculta é tanto mais ampla e perdurável quanto mais o 

sondarmos humanisticamente”8. 

 Na abordagem da problemática da fundação monástica e das dúvidas que permanecem sobre o 

seu processo de filiação na reforma Premonstratense, optamos por proceder à revisão do conhecimento 

que até ao momento a historiografia produziu sobre a questão, não sendo possível avançar mais dada a 

escassez das fontes e as lacunas de informação que a documentação existente apresenta. A consulta de 

publicação recente respeitante à abadia de La Caridad de Ciudad Rodrigo9 - casa a cuja paternidade se 

terá submetido Ermida do Paiva segundo os cronistas de Prémontré – não foi possível de se 

concretizar neste estudo, podendo esta e outra bibliografia editada em Espanha vir a trazer novos 

dados, relevantes para a questão. 

 Para a caracterização do quadro histórico-social, religioso, cultural, e do contexto territorial 

em que se deu a implantação monástica, baseamo-nos nas fontes disponíveis e ainda na bibliografia 

sobre o assunto para tentar reconstituir, ainda que de forma incompleta, os domínios da Ermida do 

Paiva. As lacunas e limitações evidenciadas neste processo decorrem, por um lado, da ausência de 

fontes documentais e, por outro, da escassez de informação na documentação existente. Para este 

exercício, socorremo-nos sobretudo das Inquirições Gerais de 1258, conscientes embora do facto de os 

dados nelas apontados serem, por vezes, insuficientes, e ainda do facto de estas fontes poderem não 

traduzir a totalidade do património fundiário do mosteiro. Não obstante estas limitações, recorremos 

aos mapas existentes e aos dados disponíveis para ilustrarmos o texto com cartografia temática e ainda 

visualizações que efetuamos através da tecnologia Google Earth. 

                                                        
8 ALMEIDA, C. A. Ferreira de; BARROCA, M. Jorge – O Gótico. História da Arte em Portugal. Vol. 2. 1.ª 
Edição. Lisboa: Editorial Presença, 2002, p. 12. 
9 MARTÍN VISO, Iñaki - Becerro del Monasterio de Nuestra Señora de La Caridad de Ciudad Rodrigo (siglos 
XII-XIX). Ciudad Rodrigo (Salamanca): Centro de Estudios Mirobrigenses 2007. 
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 Com o intuito de compreender a época e o contexto territorial em que se deu a fundação 

monástica, apoiamo-nos nos trabalhos que Carlos Alberto Ferreira de Almeida consagrou ao Entre-

Douro-e-Minho; estas obras, ainda que incidindo fundamentalmente sobre o território a norte do rio 

Douro, não deixaram de abordar os domínios correspondentes à Serra de Montemuro (continuando 

mesmo para sul do Paiva), possibilitando uma leitura do local de implantação da Ermida a uma escala 

mais ampla (nomeadamente nas suas ligações viárias com o vale do Douro e a região norte). Para além 

das obras de José Mattoso e de Amorim Girão, recorremos ao estudo que Nuno Resende recentemente 

consagrou ao território da Serra de Montemuro - o qual, embora tendo como limites temporais a Época 

Moderna, fornece ainda assim achegas para a compreensão daqueles domínios na Idade Média 

(nomeadamente no papel que no seu ordenamento tiveram as casas monásticas). 

 Assim, o primeiro capítulo da dissertação traduz sobretudo uma revisão e interpretação das 

fontes e bibliografia consultadas, com o intuito de introduzir e apoiar a redação (analítica) que 

conduzimos ao longo da segunda parte. A realização de futuros estudos sobre o território em causa10 

poderá vir a trazer contributos significativos para um maior desenvolvimento dos tópicos por nós 

abordados; assim como as metodologias já testadas para o caso do mosteiro de São João de Tarouca, 

como iremos ver. Reforçando este sentido de interdisciplinaridade, fundamental para uma 

compreensão mais aprofundada da obra de arquitetura na época românica, evidenciamos ainda o facto 

de a Ermida do Paiva carecer de ser abordada do ponto de vista da Arqueologia - nomeadamente 

através de trabalhos arqueológicos, inexistentes até à data segundo informação da Direção-Geral do 

Património Cultural, e que trarão certamente novos contributos para a questão da implantação 

monástica.  

 

 A segunda parte corresponde ao estudo da arquitetura e da escultura arquitetónica da Ermida 

do Paiva e apresenta-se em modo de ensaio, evidenciando uma redação de teor mais analítico; a 

escolha desta estrutura justifica-se pelo facto de não desejarmos compartimentar a abordagem dos 

vários tópicos que se apresentam relacionados, traduzindo a nossa própria reflexão.  

 Dentro da estrutura contínua deste segundo capítulo, podemos, todavia, referir uma lógica de 

análise que se inicia a escala maior - incidindo sobre a planimetria/volumetria e as soluções 

arquitetónicas, com especial destaque para a cabeceira -, prosseguindo depois com alguns aspetos 

particulares como a modinatura dos portais e das frestas de iluminação (ou a solução dos capitéis de 

face diédrica), para concluirmos com a escultura arquitetónica da Ermida do Paiva. As questões cuja 

análise é transversal aos vários aspetos da sua arquitetura e escultura – como a das marcas lapidares, o 

                                                        
10 Ver, por exemplo, as metodologias referidas por Nuno Resende. RESENDE, Nuno - "Todos os caminhos vão 
dar a Roma? Síntese sobre estudos hodográficos e problemáticas afins em Portugal". Trabalho apresentado em 
III ENCONTRO CITCEM. Paisagem - (I)Materialidade. Porto-Baião, 21-24 Novembro 2013. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

6 

cotejo com modelos e soluções similares, ou a problemática das intervenções e restauros efetuados 

sobre os monumentos11 - vão surgindo à medida a que o raciocínio o impõe.  

 Na ausência de fontes documentais sobre as obras de construção da Ermida do Paiva, impõe-

se a apreciação da arquitetura e escultura arquitetónica, e a comparação estilística das suas 

características com outros exemplares da arquitetura românica.  

 Na análise dos aspetos planimétricos e volumétricos, selecionamos, no contexto do românico 

português, exemplares de nave única e uma abside que evidenciam, à semelhança da Ermida do Paiva, 

soluções de maior complexidade e erudição adotadas nomeadamente nas cabeceiras; assim, para o 

cotejo com a Ermida excluímos uma grande percentagem das igrejas de nave única da época românica 

em Portugal, as quais seguem uma tipologia muito comum de nave e abside de plantas retangulares, 

frequentemente cobertas a madeira. Esta opção explica-se pelo facto de o universo de edifícios que 

adotaram este esquema ser de tal modo vasto que qualquer exercício comparativo poderá revelar-se 

inconclusivo; e ainda por considerarmos que a Ermida do Paiva se distancia claramente desse 

universo, quer pelas soluções arquitetónicas e construtivas da cabeceira, quer pela própria 

espacialidade interna do templo. Socorremo-nos ainda de edifícios que mostram outros esquemas - 

designadamente igrejas de três naves e cabeceiras tripartidas - sempre que necessário para a análise de 

aspetos específicos, independentemente das soluções planimétricas adotadas (em pormenores de 

índole arquitetónica e construtiva, ou ainda na apreciação da escultura).  

 No panorama da arquitetura românica do território do Centro-Oeste de França – como 

referimos, Ferreira de Almeida identificou a região do Limousin como berço de soluções e modelos 

adotados quer no caso da Ermida quer em outros exemplares portugueses –, a vastidão de obras é 

muito acentuada e o recurso a fontes e bibliografia recente sobre os edifícios (designadamente peças 

desenhadas da arquitetura, ou textos que esclareçam sobre as cronologias construtivas e as 

intervenções de restauro) é, para nós, algo limitada. Ainda assim, tendo sido possível encontrar 

afinidades sobretudo com alguns exemplares da área meridional da região limosina, optámos por 

incidir sobretudo nas construções daquele território, focando a nossa atenção na bibliografia 

especializada sobre o tema e ainda nos recursos existentes online. 

 A existência de um levantamento gráfico completo e atualizado da Ermida do Paiva – 

ressalvamos que não foi editado qualquer boletim sobre a obra pela DGEMN e as peças desenhadas do 

edifício, existentes no SIPA, são escassas – poderá fornecer informação relevante para a análise da sua 

arquitetura, e permitir efetuar, de modo mais expressivo, exercícios analíticos e de cotejo com outros 

exemplares do românico português. De igual modo, dada a especificidade das marcas lapidares da 

                                                        
11 Sempre que necessário incidir sobre esta matéria, apoiamo-nos na bibliografia sobre o tema e nas fontes 
nomeadamente os Boletins editados pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 
bem como as páginas dos monumentos no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA). 
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Ermida do Paiva - e tendo já sido evidenciado o parentesco com as siglas cistercienses -, aguardamos, 

com expectativa, a realização de um estudo gliptográfico, no domínio da Arqueologia, o qual poderá, 

certamente, trazer um contributo significativo para a questão da datação da obra, do faseamento da sua 

construção, e da relação com outras obras/estaleiros.  

 

 Quanto aos elementos gráficos desta dissertação, optamos por apresentar ao longo do texto as 

imagens das obras por nós abordadas, crendo que, com esta disposição, a nossa análise e raciocínio 

são mais facilmente explanados, tornando-se a leitura também mais imediata.  

 O Catálogo. Arquitetura e Escultura da Ermida de Paiva compõe-se de fichas dos principais 

elementos arquitetónicos e escultóricos da Ermida, onde fornecemos informação descritiva e analítica 

mais pormenorizada, podendo ser consultado como um complemento da redação do Capítulo 2. Nestas 

fichas, para além do levantamento fotográfico de cada uma das parcelas, por nós efetuado, 

acrescentamos ainda imagens de exemplares de outras obras cujo cotejo se torna relevante para o 

elemento tratado, bem como observações e comentários efetuados por outros autores. As fichas estão 

ordenadas de modo a que se possa fazer uma leitura contínua dos elementos arquitetónicos e 

escultóricos da obra, iniciando-se no lado externo – do portal axial até às frestas de iluminação e ao 

portal lateral, percorrendo ainda a escultura dos capitéis e cachorros -, para se concluir no interior do 

edifício, onde se privilegiou a abside, estrutura mais nobre da igreja. Pensamos que esta disposição 

permite ter uma perspetiva de conjunto - e talvez mesmo a ideia de um percurso – na observação dos 

elementos arquitetónicos e escultóricos da Ermida do Paiva.  

 No caso dos elementos aos quais atribuímos maior enfoque na análise - o portal axial, a 

modinatura das frestas de iluminação, a escultura de certos capitéis (Fichas n.º 1, 2, 3, 10 e 14) -, as 

imagens dos exemplares que selecionamos para a comparação com a Ermida do Paiva encontram-se 

dispostas ao longo do Capítulo 2, acompanhando a redação. 

 Em anexo, apresentamos ainda elementos gráficos como mapas, cartografia temática ou peças 

desenhadas da arquitetura, cuja dimensão justifica a sua colocação separadamente. Na comparação 

entre as peças desenhadas das igrejas cotejadas, optámos por apresentar o único corte transversal da 

Ermida do Paiva existente, que secciona a nave ao nível do portal lateral, e que foi executado no 

sentido da fachada ocidental; embora este não constitua um corte transversal feito no sentido do arco-

triunfal e capela-mor da igreja, como acontece nos restantes cortes transversais selecionados (Ferreira, 

Roriz e Sanfins de Friestas), entendemos ainda assim que a comparação entre estas peças desenhadas 

permite ter uma perceção das proporções das naves dos quatro edifícios, relevante para a análise 

efetuada ao longo do Capítulo 2 da dissertação. Todas as peças desenhadas se encontram à escala 

1/200, permitindo deste modo proceder à análise comparativa das dimensões dos edifícios. 
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 Estado da Arte 
 

 Como recentemente expresso por Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende12 a 

Ermida do Paiva deve a sua fortuna crítica a Aarão de Lacerda (1890-1947), crendo aqueles autores 

que possa ter sido a sua classificação como Monumento Nacional, em 1916, a espoletar o interesse 

pelo conjunto edificado. Em período da historiografia portuguesa13 em que surgiam os primeiros 

estudos dedicados a um único edifício, Aarão de Lacerda editava em 1919 a sua monografia sobre o 

monumento 14, reunindo e aprofundando conhecimento que já havia publicado sob a forma de três 

artigos15. 

 Tendo procedido a um cuidado levantamento fotográfico do edifício, bem como ao registo 

gráfico da sua planta, escultura e ainda das marcas de canteiro - que levariam o autor a nomeá-lo 

Templo das Siglas -, Aarão de Lacerda procurou clarificar as origens do vetusto mosteiro e a sua 

ligação à Ordem Premonstratense, baseando-se nos cronistas portugueses da Época Moderna e nos 

Anais da Ordem. Com um discurso em que não escondeu a sua admiração – e mesmo devoção - pelo 

objeto de estudo, o autor apreciou a sua arquitetura e a escultura arquitetónica à luz de modelos 

nacionais e forâneos, destacando a singularidade da solução adotada na cabeceira. Aarão de Lacerda 

pretendeu dar resposta à questão da datação do monumento, associando-a às datas registadas na 

inscrição funerária de D. Roberto (1160) e nos Anais da Ordem (1178). 

 O interesse no Templo das Siglas ver-se-ia confirmado com o monumento a integrar as obras 

de caráter monumental 16  produzidas sobre a arquitetura e arte românicas em Portugal, quer 

(novamente) pela mão de Aarão de Lacerda17 quer pela de Reynaldo dos Santos18 (1880-1970). Aarão 

de Lacerda apresentou uma síntese do que havia escrito anteriormente, enquanto que Reynaldo dos 

                                                        
12 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 245-262. 
13 Para um maior desenvolvimento do assunto ver o que sobre ele escreveu Maria Leonor Botelho. BOTELHO, 
Maria Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica em Portugal (1870-2010). Tese de 
doutoramento de Conhecimento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. Porto, Edição de Autor, 2010, Vol. I, p. 226-232. 
14 LACERDA, Aarão de – O Templo das Siglas. A igreja da Ermida do Paiva. Porto: Edição de Autor, 1919. 
15 LACERDA, Aarão de – “O Templo das Siglas (A Igreja da Ermida do Paiva) I. O Templo e a Paisagem”. 
Terra Portuguesa. Revista Ilustrada de Arqueologia Artística e Etnografia. Volume III, Ano 2º, n.ºs 21 a 23. 
Lisboa: S. Pessanha, 1917, p. 220-223. LACERDA, Aarão de – “O Templo das Siglas (A Igreja da Ermida do 
Paiva) II. História e Estilo”. Terra Portuguesa. Revista Ilustrada de Arqueologia Artística e Etnografia. Volume 
III, Ano 3º, n.ºs 29 a 30. Lisboa: S. Pessanha, 1918, p. 78-80. LACERDA, Aarão de – “O Monumento”. A 
Águia. Órgão da Renascença Portuguesa. Porto: Renascença Portuguesa. 2ª Série. Vol. XVI, 1919, p. 65-76. 
16 Sobre esta matéria ver BOTELHO, Maria Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica... 
Op. Cit., Vol. I, p. 232-246. 
17 LACERDA, Aarão de - “Arte”. PERES, Damião (Dir. Literária) e CERDEIRA, Eleutério (Dir. Artística) – 
História de Portugal. Edição Monumental comemorativa do 8º Centenário da Fundação da Nacionalidade. 
Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1929, Vol. II, p. 652. 
18 SANTOS, Reynaldo dos – O Românico em Portugal. Lisboa: Editorial Sul, 1955, p. 121-122. SANTOS, 
Reynaldo dos - Oito séculos de arte portuguesa. História e Espírito. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade 
[196-] Vol. II, p. 71-72. 
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Santos entendeu que as características da Ermida do Paiva estavam em consonância com uma 

cronologia mais tardia, ligando as obras de construção às datas apontadas nos Anais Premonstratenses 

(1173-1178), posteriores aquela registada na inscrição funerária de D. Roberto.    

 

 Seria apenas em 1971 que se dava um contributo fundamental para a questão, com Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida (1934-1996) a identificar as influências francesas, de origem limosina, na 

Ermida do Paiva, associando a obra ao dialecto do românico portuense. Com efeito, nas suas 

Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica Portuguesa 19  o autor frisou que o modo 

específico de organizar o alçado de frestas e portais, acusando um modelo oriundo da região francesa 

do Limousin, se encontra não só no grupo de obras associado à Sé do Porto (Cedofeita e Águas 

Santas), como evidenciara Manuel Monteiro (1879-1952)20, mas também em exemplares situados na 

área de Amarante - como Travanca e Freixo de Baixo - e ainda no território da Beira Alta, na Ermida 

do Paiva mas também em Armamar21. Salientando o caráter excecional da abside poligonal da Ermida 

do Paiva no contexto das igrejas românicas portuguesas, Ferreira de Almeida entendeu que esta 

solução refletia “já tempos góticos”22, tendo o autor avançado com uma cronologia de meados do 

século XIII para a datação da obra23. 

 Posteriormente, na sua Tese de Doutoramento Arquitectura Românica de Entre Douro e 

Minho24, Carlos Alberto Ferreira de Almeida aprofundou a questão das marcas da arquitetura limosina 

na obra da Sé do Porto, chamando a atenção para a particularidade da planimetria poligonal da sua 

cabeceira medieval, à semelhança de exemplares do Limousin25. Aquele autor terá sido o primeiro a 

compreender o impacto, entre nós, a nível regional, das soluções oriundas daquele território francês, 

patenteadas na arquitetura e escultura da Sé portucalense – ideia, aliás, expressa pelo próprio26. 

 Regressando à Ermida do Paiva, torna-se indispensável continuar a citar o contributo de 
                                                        
19 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica Portuguesa”. Revista 
da Faculdade de Letras, Série I, Vol. 2. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1971, p. 65-116. 
Abordando a importância dos trabalhos de Carlos Alberto Ferreira de Almeida na historiografia sobre a matéria, 
Maria Leonor Botelho afirma que as Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica Portuguesa, editadas 
em 1971, “viriam a definir uma ruptura fundamental da escrita sobre românico em Portugal”. Ver BOTELHO, 
Maria Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica... Op. Cit., Vol. I, p. 258.  
20 MONTEIRO, Manuel – Igrejas Medievais do Porto. Porto: Marques Abreu Editor, 1954. Manuel Monteiro 
terá sido o primeiro autor a apontar a marca limosina na obra da Sé portucalense e a sua influência nas igrejas de 
São Martinho de Cedofeita e de Águas Santas. Sobre o assunto ver BOTELHO, Maria Leonor - A Historiografia 
da Arquitectura da Época Românica... Op. Cit., Vol. I, p. 442-443. 
21 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...”. Op. Cit., p. 91-92. 
22 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...”. Op. Cit., p. 104. 
23 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...”. Op. Cit., p. 104-
105. 
24 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Porto, 1978. Dissertação de 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2 vols. 
25 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., p. 253-255. 
26 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., p. 253. Ver ainda 
BOTELHO, Maria Leonor – A Sé do Porto no Século XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, p. 13. 
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Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que em publicação intitulada Influências Francesas na Arte 

Românica Portuguesa27 abordou a problemática das soluções e modelos da arquitetura francesa 

patenteados no românico português - com destaque para a solução dos capitéis de face diédrica 

(associados às soluções de planimetria poligonal), observada quer em Ermida do Paiva quer em Roriz. 

Também nos estudos de síntese que consagrou ao estudo do românico em Portugal28 o autor realçou os 

diversos aspetos novos que singularizaram o Templo das Siglas no contexto da arquitetura românica 

portuguesa – entre os quais as proporções da nave, a forma inédita patenteada na abside, as marcas de 

canteiro pela sua abundância e características. 

 Nestes trabalhos Carlos Alberto Ferreira de Almeida introduziu uma nova cronologia 

associada à datação da obra – 1214, talvez na sequência da leitura da inscrição comemorativa da 

sagração da igreja (tímpano do portal lateral) que entretanto M. Gonçalves da Costa parece ter 

realizado29. A implantação do edifício monástico no contexto territorial em que se insere foi também 

objeto de apreciação por parte de Ferreira de Almeida30 - uma das temáticas em que este autor se 

destacou, pela abordagem inovadora que trouxe ao estudo da arquitetura românica em Portugal31.   

 

 Outros autores incluíram Ermida do Paiva na sua análise, sem contudo trazerem novos 

avanços significativos face aos escritos de Ferreira de Almeida. Em edição da coleção francesa La 

Nuit des temps (Zodiaque), dedicada ao Românico em Portugal32, Gerhard N. Graf debruçou-se sobre 

a problemática da fundação monástica e da construção da igreja, concluindo que subsistiam incertezas 

quanto às respetivas cronologias. Graf advertiu que as propostas dos diversos autores para a datação 

da obra variavam entre 1160 até meados do século XIII, entendendo que seria consensual tratar-se de 

uma construção tardia no contexto do românico33. Este autor encontrou uma diferença de qualidade 

                                                        
27 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Separata de “Histoire du 
Portugal. Histoire Européenne. Actes du Colloque” (1986, 22-23 Mai 1986). Paris: Fondation Calouste 
Gulbenkian - Centre Culturel Portugais, 1987, p. 27-36. 
28 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. 
Op. Cit., 2001. 
29 COSTA, M. Gonçalves da - História do bispado e cidade de Lamego. Lamego: Oficinas Gráficas de Barbosa 
& Xavier, 1977-1986, 5 Vols. Vol. II - Idade Média: Paróquias e Conventos (1979), p. 549. 
30 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 11. 
31 A compreensão da arquitetura românica na sua funda relação com o território, lido como uma realidade 
complexa - e completa - em todas as suas vertentes geográfica, social, económica, cultural, política, religiosa, 
etc., é, para Maria Leonor Botelho, uma das principais contribuições da obra de Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida para a historiografia da época românica em Portugal; a sua abordagem antropológica do território 
constituiu, para a autora, uma ruptura no modo de analisar a implantação dos edifícios da época românica, tendo 
desde então marcado os trabalhos de diversos autores que se debruçam sobre a temática. Ver BOTELHO, Maria 
Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica... Op. Cit., Vol. I, p. 265-280, p. 291, p. 367-375 
e p. 476. 
32 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. La Nuit des Temps. Paris: Zodiaque, 1986. Idem – 
Portugal Roman. Le Nord du Portugal. La Nuit des Temps. Paris: Zodiaque, 1987. 
33 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 217-218. Para além das cronologias  já 
mencionadas, Gerhard N. Graf referiu ainda que a data de 1140 havia sido observada num dos silhares da 
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entre o corpo da igreja e a cabeceira, quer ao nível do aparelho quer da escultura dos capitéis34, 

avançado com a hipótese de terem trabalho na obra diferentes ateliers de artistas, uns de habilidade 

superior; as características da edificação levaram Gerhard Graf a especular que a cabeceira da Ermida 

do Paiva tenha correspondido a uma reforma posterior relativamente à construção da nave35. 

 Jorge Rodrigues incluiu a Ermida do Paiva no grupo de edifícios românicos da região de 

Lamego destacando, quanto a cronologias, a data de 1214 gravada no tímpano do portal lateral, 

alusiva à sagração do templo. Referindo a boa qualidade do aparelho, o autor salientou ainda a sua 

escultura arquitetónica, tendo considerado que os capitéis do exterior da cabeceira recordam o 

românico francês, enquanto que os do interior do templo, bem como os modilhões, se aproximam mais 

da tradição nacional36. 

 

 A presença dos cónegos de Prémontré em Portugal foi objeto de atenção por parte de vários 

historiadores desde a publicação da monografia de Aarão de Lacerda, tendo José Mattoso chamado a 

atenção, na década de sessenta do século passado, para o facto de a história desta Ordem Religiosa ser 

entre nós “muito obscura”37 dada a escassez de fontes. Mais recentemente, Saúl António Gomes 

sublinhou novamente este aspeto, afirmando que a fixação dos Premonstratenses em Portugal se deu 

em contexto de dificuldades e que esta Ordem apresenta, aparentemente, um caráter marginal no 

contexto histórico do monaquismo português38. 

 Sobre esta problemática debruçou-se o padre e historiador da Ordem Norbert Backmund 

(1907-1987), nos anos cinquenta39, fazendo uma revisão crítica do que haviam escrito os cronistas 

ibéricos (Época Moderna), bem como dos próprios Anais de Prémontré. Backmund terá sido o 

primeiro estudioso a alertar para a pouca solidez de alguns destes registos, pondo em causa a tradição 

historiográfica da fundação premonstratense da Ermida do Paiva e avançando com uma nova hipótese 

para a adoção da comunidade religiosa da reforma de Prémontré. 

                                                                                                                                                                             

fachada norte da igreja, de acordo com Manuel Real, apontando Graf para a possibilidade de se tratar do 
reaproveitamento de material de um primitivo edifício, anterior aquele que se encontra hoje no local.  
34 Na análise da escultura Graf destacou ainda os capitéis colocados no lado externo da abside, bem como 
aqueles situados na capela-mor mas unicamente no seu tramo poligonal, considerando que mostravam a mesma 
fatura, devendo a sua autoria pertencer a um atelier mais qualificado do que o que executara as restantes 
parcelas. GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 219-222. 
35 Imaginando o autor que a abside fosse originalmente de planta retangular, tendo sido posteriormente ampliada 
e abobadada, acrescentando-se então o tramo poligonal. GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du 
Portugal. Op. Cit., p. 221-222. 
36 RODRIGUES, Jorge - “A  Arquitectura  Românica” In PEREIRA, Paulo (dir.) – História da Arte Portuguesa. 
Primeiro Volume. Da Pré-História ao «Modo» Gótico. S.l.: Círculo de Leitores, 1995, p. 250. 
37 MATTOSO, José – “Premonstratenses”. Enciclopédia luso-brasileira de cultura. Lisboa: Verbo, 1963. Vol. 
15, col. 1002-1003. 
38 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal (dir. Carlos 
Moreira Azevedo). Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, Vol. P-V, p. 56-59. 
39 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal do Porto. N.º 22, 1959, (3-4), p. 416-441. 
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 Por sua vez José Mattoso produziu em 1971 um importante estudo onde procedeu à 

caracterização sócio-religiosa das comunidades eremíticas em Portugal no século XII40, explicando-

nos o modo como muitos destes primitivos eremitérios desapareceram ou passaram a constituir 

comunidades filiadas nas novas Ordens Religiosas então em expansão na Europa cristã. Baseando-se 

em documentação que fora divulgada anos antes por N. Backmund41, e avançando com a referência a 

novas fontes - o caso das Inquirições -, José Mattoso enriqueceu o debate sobre a fundação monástica 

da Ermida do Paiva ao introduzir a temática da primitiva comunidade eremítica fixada no local, e do 

contexto político, geográfico, social, religioso, em que se inseriu tal fenómeno. 

 M. Gonçalves da Costa (1910-1997) na sua obra sobre a História do bispado e cidade de 

Lamego42 apresentou uma síntese das várias fontes referentes à Ermida do Paiva, observando também 

as incertezas quando à fundação monástica, dada a ausência de documentação43. A atenção deste autor 

incidiu também nas inscrições patenteadas na fachada sul da igreja, tendo M. Gonçalves da Costa 

sugerido a data de 1214 registada no tímpano do portal lateral do templo, alusiva à sua sagração44. 

 

 É inquestionável o contributo que a Arqueologia pode trazer para a questão, sendo 

fundamental que se realizem trabalhos de prospeção arqueológica no local de implantação da Ermida 

do Paiva e sua envolvente - inexistentes até ao momento, segundo informação fornecida pela Direção-

Geral do Património Cultural.  

 Mário Jorge Barroca45 procedeu à análise das duas inscrições patenteadas na fachada sul do 

templo, tendo evidenciado o caráter excecional da inscrição pintada no tímpano do portal lateral, no 

contexto da Epigrafia medieval portuguesa. A leitura que fez desta inscrição introduziu um novo dado 

na problemática da filiação do mosteiro da Ermida do Paiva, ao apontar a presença de um presbítero 

Premonstratense logo no ato de sagração do templo, ocorrido em 121446. 

 Mais recentemente Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian procederam ao levantamento e 

análise das siglas das estruturas medievais do complexo monástico de São João de Tarouca47, tendo 

                                                        
40 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Lusitania Sacra. Lisboa: 1971, 1.ª Série, Tomo 9, 
p. 7-40. 
41 Nomeadamente uma carta de proteção dada aos religiosos da Ermida do Paiva pelo Legado do Papa em 1173. 
BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 437-438. 
42 COSTA, M. Gonçalves da - História do bispado e cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. I - Idade Média: A Mitra 
e o Município (1977), p. 605-606. Vol. II - Idade Média: Paróquias e Conventos (1979), p. 548-553. 
43 COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 548-552. 
44 COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. I, p. 605-606. 
45  BARROCA, Mário Jorge - Epigrafia Medieval Portuguesa: 862-1422. Dissertação de Doutoramento 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995, 4 vols., texto policopiado. Vol. 2, Tomo 1, p. 
234-237 e p. 550-552, Inscrições n.º 105 e 273. 
46 BARROCA, Mário Jorge - Epigrafia Medieval Portuguesa.... Op. Cit., Vol. 2, Tomo 1, Inscrição n.º 273. 
47 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In 
As Idades Medieval e Moderna na Península Ibérica. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular (Faro 
2004). Faro: DHAP da Universidade do Algarve, 2010 (Promontoria Monográfica 13), p. 79-90. 
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obtido dados fundamentais sobre o faseamento da obra, os ritmos de construção e ainda sobre os 

grupos de canteiros envolvidos. Neste Estudo gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca, Ana 

Sampaio e Castro e Luís Sebastian puderam ainda aferir um outro dado importante (numa primeira 

abordagem que pretendem aprofundar futuramente) que é o do grande parentesco evidenciado entre as 

marcas lapidares da Ermida do Paiva e as siglas das estruturas medievais de Tarouca. 

 

 O artigo intitulado Ermida do Paiva: reflexões e problemáticas48 - que referimos ao iniciar 

este Estado da Arte - constitui a mais recente publicação sobre a Ermida do Paiva (2013), onde Lúcia 

Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende refletem acerca do conhecimento produzido até ao 

momento sobre a questão. Partindo da obra responsável pela fortuna crítica do monumento – o Templo 

das Siglas de Aarão de Lacerda -, aqueles autores questionam-se sobre o quão a historiografia terá 

inovado, desde então, com exceção para os trabalhos de Ferreira de Almeida49. Lúcia Rosas, Maria 

Leonor Botelho e Nuno Resende ressalvam que essa fortuna, apesar de precocemente estabelecida 

pela mão de A. de Lacerda, não impediu que tardassem as primeiras intervenções oficiais de 

salvaguarda do monumento50. 

 Considerando a Ermida do Paiva um “testemunho significativo da arquitetura da época 

românica em Portugal”51, aqueles autores concluem que esta obra coloca, para a historiografia atual, 

uma série de questões e problemáticas ainda por explorar, convidando “precisamente a uma revisão 

historiográfica sobre o românico português”52. 

 Nesse sentido, Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende delineiam as possíveis 

vias de investigação que podem ser adotadas pela historiografia da arte para o estudo do Templo das 

Siglas: as incertezas envolvendo a fundação do mosteiro e a chegada dos Premonstratenses, e a 

necessidade de se proceder a uma revisão crítica das fontes, escassas e pouco reveladores sobre a 

presença destes religiosos entre nós; a importância das questões territoriais na fixação de uma 

primitiva comunidade de eremitas no local e, posteriormente, na implantação de um mosteiro de 

cónegos regrantes53. 

                                                        
48 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 245-262. 
49 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 250. 
50 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 250. Lúcia 
Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende chamam a atenção para o facto de as primeiras intervenções 
oficiais de salvaguarda da Ermida do Paiva terem sido levadas a cabo apenas a partir de meados do século XX, 
inicialmente como obras de urgência e, posteriomente nas décadas de sessenta e setenta como obras de 
beneficiação, restauro ou reparação. Sobre as obras realizadas consultar em SIPA – Sistema de Informação para 
o Património Arquitectónico a descrição do monumento n.º IPA.00004296 (Número IPA Antigo: 
PT021803060001), da autoria de Anouk Costa (1997) e de Rute Antunes (2006): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4296  
51 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 250. 
52 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 259. 
53 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 250-255. 
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 Outra temática que estes autores creem que deve ser abordada prende-se com a grande 

variedade de modelos patenteados nos elementos arquitetónicos e escultóricos da Ermida do Paiva, e a 

necessidade de se refletir sobre as filiações estilísticas e os modos de propagação das formas artísticas 

e dos modelos na Idade Média; a par do que têm escrito sobre o assunto autores como P. Kurmann, 

Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende sugerem que talvez possa ser profícua a 

conjugação do pressuposto da deslocação dos artistas com a viagem dos próprios modelos54. 

 Aqueles autores atribuem ainda especial destaque à questão das siglas, existentes na Ermida 

do Paiva em grande quantidade e variedade de desenho, fazendo do monumento um exemplar 

excecional para se aprofundar o estudo sobre os processos construtivos na Idade Média, 

nomeadamente o funcionamento e organização dos estaleiros da época românica55. 

  

                                                        
54 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 256-257. 
55 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 255-256. 
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 1.1. A fundação do mosteiro da Ermida do Paiva e a historiografia da 

Ordem Premonstratense em Portugal  
 

 Em artigo recente, Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende56 constatam que várias 

dúvidas permanecem sobre a fundação do mosteiro da Ermida do Paiva e a figura de D. Roberto, 

personagem cujo nome se tornou indissociável da fortuna da casa religiosa.  

 O documento mais remoto sobre o antigo cenóbio situado perto de Castro Daire parece ser 

uma carta através da qual D. Afonso Henriques doou, em 1145, a herdade que possuía na ermida de 

São João da Foz do Douro a Roberto e seus confrades do eremitério de Riba Paiva; ao fazer a doação 

o primeiro monarca português dirige-se a tibi Rouberto et consociis tuis eiusdem cenobii et Sancte 

Marie semper uirginis et beati archangeli Micaaelis, quorum reliquie in eadem heremita habentur que 

est in Ripa Pauie57.  

 Conforme sublinham aqueles autores, terá sido Aarão de Lacerda o primeiro a debruçar-se 

sobre a questão da origem do mosteiro, centrando-se nas fontes então disponíveis, a crónica da 

«Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho», de D. Nicolau de Santa Maria, e a dos 

«Eremitas de S. Agostinho» escrita por Frei António da Purificação”58; ambos os cronistas atribuíram 

uma filiação premonstratense59 à Ermida do Paiva, associando-a à vinda para Portugal, em 1147, de 

cónegos daquela Ordem, juntamente com os Cruzados que auxiliaram D. Afonso Henriques na 

conquista de Lisboa. Avaliando os textos produzidos por aqueles cronistas da Época Moderna, Lúcia 

Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende advertem que “A narrativa é inconsistente em vários aspectos, 

nomeadamente na identificação das personagens envolvidas e na sua relação com o rei”60. Citando os 

Anais Premonstratenses, Aarão de Lacerda apresentou a listagem dos mosteiros da Ordem situados na 

Península Ibérica - a Circaria Hispaniae -, dos quais consta S.ª Maria da Ermida com data de 

fundação de 117361. 

                                                        
56 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 251. 
57 AZEVEDO, Rui de; ALMEIDA, Luís Ferrand de – Documentos Medievais Portugueses: Documentos Régios. 
Vol. I, Tomo 1. Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1958, p. 260 (Documento n.º 211). 
58 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 251. 
59 Os Premonstratenses constituem uma Ordem de cónegos regulares seguidores da Regra de Santo Agostinho, 
fundada por S. Norberto - “pregador afamado e asceta prestigiado” - em Prémontré (França), em 1121. 
Beneficiando da simpatia de numerosos bispos e dos próprios papas, que viram na Ordem “um auxiliar precioso 
na tarefa da reforma do clero ao serviço do apostolado diocesano, bem como no controlo dos movimentos 
eremíticos que pululavam por toda a Europa Central”, os Premonstratenses receberam ainda o apadrinhamento 
de São Bernardo, tendo as suas abadias chegado a um total de 1300 no século XIII. "Os usos e modelos de 
vivência conventual administrativa e religioso-litúrgica dos Norbertinos são devedores das normas cistercienses. 
Os Premonstratenses implantaram-se rapidamente por toda a França, Alemanha, Países Baixos, Hungria e 
Península Ibérica, organizando-se em províncias designadas circarias”. GOMES; Saúl António – 
“Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal. Op. Cit.  
60 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 251. 
61 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 38. 
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 Na fachada sul da cabeceira da igreja uma inscrição funerária alude à morte de Roberto em 

1160, e em baixo, no solo encontra-se um “sarcófago antropomórfico, de granito, sem tampa, talvez a 

sepultura de D. Roberto, cuja presença era assinalada pelo epitáfio”, como explica Mário Barroca62. 

Nas Inquirições Gerais de 1258, e mesmo em documentos posteriores63, o mosteiro continuaria a ser 

designado como eremitério ou ermida de D. Roberto, evidenciando como aquela figura terá sido 

marcante no processo de fundação do cenóbio. 

 
Figura 1 Inscrição funerária de D. Roberto, na fachada sul da cabeceira (tramo reto), e sarcófago que se encontra sob 
a mesma, no solo. 

 

 A tradição da fundação premonstratense da Ermida do Paiva terá sido questionada, pela 

primeira vez, por Norbert Backmund nos anos cinquenta do século XX. Lúcia Rosas, Leonor Botelho 

e Nuno Resende frisam que “Num país em que a ordem instituída por São Norberto não possuía 

raízes, nem memória histórica, Backmund recorreu às fontes dos reinos vizinhos, onde Premontré se 

difundiu expressivamente ao longo do século XII”64. 

 Com efeito N. Backmund, no seu estudo Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal, 

começou por ressalvar que a presença da Ordem em contexto nacional era “au moins pour le moyen-

                                                        
62 BARROCA, Mário Jorge - Epigrafia Medieval Portuguesa: 862-1422. Op. Cit., Inscrição n.º 105. 
63 Saúl António Gomes refere que se sabe que em 1294 D. Dinis, enquanto padroeiro, consentiu na eleição que o 
convento do mosteiro do eremita Roberto fizera de D. Pedro para seu prior. Num censo de 1320-1321 regista-se 
que o mosteiro de Santa Maria de Ermida de Dom Roberto apresentava rendimentos avaliados em 300 libras. 
Em 1358 D. Pedro I confirmou os privilégios e graças do moesteyro e conuento da hermjda de sam Ruberte; o 
mesmo rei em 1363 consentiu e outorgou a eleição de Frei Afonso, frade professo de Sancta Maria da hermjda 
de dom Roberto do bispado de Lamego, para prior do moesteiro de Bemdoma do bispado do Porto. D. João I 
isentou os habitantes de São Joaninho de pagarem foros e prestarem serviços concelhios, a fim de fazer mercê ao 
convento de D. Ruberto, em 1386. GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história 
religiosa de Portugal. Op. Cit. 
64 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 250. 
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âge, un problème assez délicat”65. O autor referiu que a documentação da Ordem menciona quatro 

mosteiros portugueses - Ermida do Paiva, São Vicente de Fora, São Julião do Pereiro e Vandoma -, 

todos fundados no século XII, mas as fontes coevas não fazem qualquer referência à filiação em 

Prémontré, datando do século XVI os primeiros documentos da Ordem alusivos aos cenóbios em 

causa. Backmund observou que as fontes medievais portuguesas não apresentam qualquer menção aos 

Premonstratenses66.  

 Analisando os relatos feitos pelos cronistas da Ordem de Prémontré na Época Moderna, 

Norbert Backmund explica que Fr. Bernard de Leon - “pour ainsi dire, le premier historien dans 

l’Ordre de Prémontré”67 – redigiu a Grande Chronica de la Orden Premonstratense (entre 1600 e 

1610) com o fim de glorificar os feitos da sua Ordem, nunca citando fontes e evidenciando muito 

pouco valor enquanto historiador. É sobre esta base muito pouco sólida que se terão apoiado os 

cronistas Esteban de Noriega e Charles Louis Hugo, o que levou N. Backmund a colocar em causa 

vários dos dados registados pelos historiados premonstratenses sobre os mosteiros portugueses68.  

 Em 1173 o Cardeal Jacinto, Legado do Papa, terá concedido aos religiosos da Ermida do 

Paiva uma carta de proteção declarando que viviam sob a Regra de Santo Agostinho, dispensando-os 

do pagamento de dízimos, a civis ou eclesiásticos, em virtude das funções assistenciais que estariam 

obrigados a assegurar69. Backmund esclareceu que o original deste documento é inexistente, tendo 

sido uma cópia que os cronistas da Ordem teriam consultado (Esteban de Noriega e depois Charles 

Louis Hugo), pertencente ao Becerro do mosteiro de Santa Maria de La Caridad de Ciudad Rodrigo70. 

                                                        
65 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 416. 
66 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 416-418. 
67 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 423. 
68 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 423. Teresa López de 
Guereño Sanz adverte também para a necessidade de se proceder a uma leitura crítica dos cronistas 
premonstratenses da Época Moderna. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Mª Teresa - Los premonstratenses y su 
arquitectura: historia de un olvido. Universidad Autónoma de Madrid, 1992, Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte 4 (1992), p. 84. Francisco Javier Pérez Rodríguez debruça-se sobre o problema das 
fontes na historiografia dos mosteiros premonstratenses na Península Ibérica, designadamente na Circaria 
Hispânica, referindo que “Como en muchos otros casos, la tradición arranca verdaderamente de época moderna 
y, por ejemplo, tanto Backmund como Moral son bastante críticos con ella y afirman que no tiene base 
documental alguna”. Para além desta questão, Francisco Javier Pérez Rodríguez exemplifica como algumas 
fontes medievais foram manipuladas ou falsificadas, durante a Baixa Idade Média, para conferir antiguidade a 
certas tradições que careciam de base documental; ou ainda como se procedeu à invenção de determinados 
diplomas régios, para comprovar direitos que certos mosteiros detinham desde tempos antigos mas sem dispor 
de documentação que os atestasse. RODRÍGUEZ, Francisco Javier Pérez – “Los monasterios premonstratenses 
en los reinos occidentales de la península ibérica”. In Entre el claustro y el mundo: canónigos regulares y 
monjes premonstratenses en la Edad Media (coord. José Angel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Ramón 
Teja). Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del Románico, 2009, p. 163-206. 
69 PINTO, Gisela; VICENTE, Maria Graça – Premonstratenses. Dicionário Histórico das Ordens e Instituições 
Afins em Portugal. Lisboa: Gradiva, 2010. 
70 N. Backmund indica que no Becerro de La Caridad de Ciudad Rodrigo há documentação respeitante à Ermida 
do Paiva; segundo  o cronista Esteban de Noriega, o mosteiro de Ermida do Paiva teria sido filiado diretamente 
em Prémontré, num primeiro momento, tendo posteriormente sido submetido a La Caridad, situada mais perto 
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Naquele documento (publicado aliás por Norbert Backmund) há passagens que referem a Ordem de 

Prémontré, mas que o autor considerou serem dúbias, colocando mesmo a hipótese de a cópia, ainda 

que produzida sobre uma fonte genuína, ter sido falsificada71. 

 A todas estas circunstâncias, Backmund acrescenta ainda o facto de nenhum mosteiro 

português constar dos catálogos oficiais das Circarias e mosteiros que a Ordem mandou produzir nos 

séculos XIII e XIV72; entre 1300 e 1320 são redigidos os últimos catálogos da Ordem, os quais 

omitem a Ermida do Paiva73. 

 Por todos estes motivos, Norbert Backmund considerou que D. Roberto não teria sido nem 

Premonstratense nem abade mas sim um eremita, à volta do qual teria emergido uma comunidade74; 

este cenóbio teria posteriormente adotado uma vida canónica, sob a Regra de Santo Agostinho, e 

algures entre 1300 e 1474 filiara-se na reforma de Prémontré, possivelmente sob a influência da 

abadia de La Caridad (Ciudad Rodrigo), não muito distante da Ermida do Paiva. Para Backmund, a 

mitra e a crossa de báculo provenientes do Templo das Siglas (hoje expostas no Museu Nacional de 

Arte Antiga) indiciam que o cenóbio foi uma abadia durante um certo período de tempo; o autor 

considera credível que se tenha tratado, então, de uma casa premonstratense75. 

 Saúl António Gomes sublinha que a fixação dos Premonstratenses em Portugal se deu em 

contexto de dificuldades, com a Ordem a afirmar-se “sempre como um caso de aparente marginalidade 

no percurso histórico do monaquismo português”76. Em março de 1264 Urbano IV insistia junto do 

legado pontífice mestre Silício para que fosse recolhido o subsídio para a Terra Santa no arcebispado 

de Braga, mormente em todos os seus cabidos e conventos Cisterciensis, Premonstratenensis, 

Cluniacensis...; embora esta afirmação não possa ser tida como prova definitiva da presença dos 

cónegos de Prémontré em Portugal naquela época, para Saúl António Gomes a sua análise dentro do 

contexto historiográfico e documental sobre a questão leva o autor a crer que “se torna irrefutável a 

existência de casas dessa ordem entre nós”77. 

 Segundo Backmund, o abade-geral Jean d’Ecluse encarregou em 1499 os abades dos 

mosteiros de San Cristóbal de Ibeas (Burgos) e de Santa María de Bujedo de Candepajares (Burgos) 

de visitarem os mosteiros da Ordem em Portugal e de os submeter à sua obediência, da qual se teriam 

                                                                                                                                                                             

de Castro Daire, em Ciudad Rodrigo. BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. 
Op. Cit. 
71 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 426. 
72 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 427. 
73 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 431. 
74 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 426. Backmund coloca 
como hipótese que os primeiros religiosos se tratassem de “une espèce d’ermites-oblats-bénédictins”.  
75 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 430. 
76 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal. Op. Cit.  
77 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal. Op. Cit. 
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afastado78. Em 1501 a Ermida do Paiva, já secularizada, era instituída em comenda a favor de D. 

Diogo Ortiz, bispo eleito de Ceuta79. D. Manuel I, a quem os visitadores espanhóis se dirigiram, 

declarou não conhecer casas premonstratenses no seu reino; todavia, em 1502 autoriza a que se 

promova a reforma no mosteiro da Ermida, ordenando que se instituísse uma abadia segundo as 

constituições dessa Ordem (na condição do padroado pertencer ao Marquês de Vila Real).  

 Assim, Backmund supôs que, entre 1499 e 1502, a Ordem de Prémontré terá conseguido ver 

confirmadas as suas prerrogativas em Portugal80. Apesar da ausência de fontes documentais coevas da 

filiação premonstratense da Ermida do Paiva, na Idade Média, Backmund considerou significativo o 

facto de a casa religiosa ter sido reconhecida como abadia premonstratense a partir de 1502, “en vertu 

de titres antérieurs, qui étaient probablement très bien fondés”81.  

   

 A mando de D. Manuel I, foram feitas inquirições sobre os direitos do mosteiro da Ermida do 

Paiva nas povoações do respetivo couto e noutras vizinhas; dessa ação resultaria o foral manuelino de 

1514. O governo do abade comendatário D. Cristóvão de Noronha, que chegou a reconhecer em 1514 

o abade premonstratense de La Caridad (Ciudad Rodrigo) como pater abbas, ter-se-á revelado 

ruinoso, com a casa reduzida a uma comunidade de dois religiosos82. “Não obstante a secularização 

ocorrida durante este período, a sua posse continuou a ser litigada entre Agostinhos portugueses e os 

Premonstratenses espanhóis até ao século XVII, como sintetizaram Backmund e Gomes”83. 

 Segundo Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende, a favor da tese da filiação 

premonstratense da Ermida do Paiva está o facto de se encontrarem nos obituários da abadia de La 

Caridad nomes de alguns abades e religiosos da Ermida que remetem para as povoações vizinhas de 

Bugalhão e Reriz – detalhe que, para os autores, reforça as ligações entre os dois mosteiros84. 

 Aqueles autores chamam ainda a atenção para a leitura que Mário Barroca propôs para a 

inscrição pintada a ocre no tímpano do portal lateral da Ermida do Paiva, e que se refere à sagração da 

igreja em 121485. Apontada já por M. Gonçalves da Costa86, esta cronologia foi tida em conta por 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que considerou poder ser aceite para a datação da obra87. 

                                                        
78 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 420. 
79 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal. Op. Cit. 
80 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 432. 
81 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 436. 
82 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Dicionário de história religiosa de Portugal. Op. Cit. 
83 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 255. 
84 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 254. Entre 
os referidos nomes estão Johanes du Bugallon ou Martin de Reriz, referidos aliás por Norbert Backmund. Ver 
BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 430. 
85 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 253. 
86 COSTA, M. Gonçalves da - História do bispado e cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. I, p. 606. 
87 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 18 e p. 107-108. ALMEIDA, C. A. Ferreira de 
– O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

21 

 Mário Barroca88 procedeu à análise e leitura desta inscrição epigráfica, apontando que tenha 

sido registado não apenas o ato de sagração da igreja, em 1214, mas também a presença do bispo de 

Lamego (diocese onde se insere Ermida), que seria então D. Paio Furtado89, e ainda de um presbítero 

da Ordem Premonstratense; esta leitura apontará, então, para uma filiação do mosteiro na Ordem de 

Prémontré em cronologia mais precoce do que o suposto por N. Backmund. 

 Analisando a implantação dos mosteiros da Ordem de Prémontré nos reinos ocidentais da 

Península Ibérica90, Francisco Javier Pérez Rodríguez explica que, embora a categoria de Priorado não 

fosse reconhecida pela Ordem, na listagem de casas premonstratenses que foi levada a cabo pelos 

abades da Circaria Hispânica em 1525 ficou patente a distinção entre abadias e priorados91. A 

documentação referente à Ermida do Paiva parece referir-se sempre a priores e não a abades, como 

observaram Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende92. Considerando provável que a Ermida do 

Paiva tenha constituído um priorado premonstratense, Pérez Rodríguez entende que não é estranho 

que o mosteiro beirão não constasse dos catálogos mandados fazer pela Ordem nos séculos XIII e XIV 

– circunstância que, como referido, levou Backmund a considerar a impossibilidade de uma filiação 

premonstratense nesse período -, na medida em que a categoria de priorado não era reconhecida em 

Prémontré. Para Pérez Rodríguez, o facto de o obituário de La Caridad de Ciudad Rodrigo fazer 

referência a algum abade da Ermida do Paiva será um indício de que o priorado ascendeu, a dada 

altura, à categoria de abadia93. Verifica-se, todavia, que também a listagem feita pelos abades da 

Circaria Hispânica (1525) omite a Ermida do Paiva, não a designando nem como abadia nem como 

priorado. 

 

 Se a figura de D. Roberto e a questão da fundação do mosteiro da Ermida do Paiva e a sua 

filiação na Ordem Premonstratense permanecem pouco clarificadas, devido à escassez de 

documentação, já a sua associação ao poder régio e à alta nobreza ficou patente nas fontes medievais 

que respeitam ao património fundiário. Para além da doação do primeiro monarca português, nas 

                                                        
88 BARROCA, Mário - Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422). Op. Cit., Inscrição n.º 273. 
89 O bispo D. Paio, no seu testamento de 1264, beneficia o mosteiro da Ermida do Paiva, renunciando à terça 
episcopal: “totum panem de Heremita mandat fratibus de Heremita pro conducto”. COSTA, M. Gonçalves da - 
História do bispado e cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 549. 
90 As fundações premonstratenses na Península Ibérica repartiram-se entre a Circaria da Gasconha, onde se 
inseria a Catalunha e o nordeste peninsular, e a Circaria Hispânica, que englobava os reinos de Castilha e de 
Leão e o território português.  
91 RODRÍGUEZ, Francisco Javier Pérez – “Los monasterios premonstratenses...”. Op. Cit., 176-177. 
92 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva...”. Op. Cit., p. 252. 
93 RODRÍGUEZ, Francisco Javier Pérez – “Los monasterios premonstratenses...”. Op. Cit., 177-179. Francisco 
Javier Pérez Rodríguez refere que a qualidade de abadia não se deve ter mantido durante um longo período, dado 
que em finais do século XV volta a estar um prior à frente da casa religiosa. 
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Inquirições Gerais de 1258 regista-se, em Alhões, que metade da villa de Aloes94 era reguenga e que a 

outra metade pertencia ao hermitagio Donni Roberti, tendo sido dada a povoar a D. Roberto por 

incumbência de D. Mem Moniz e D. Cristina. M. Gonçalves da Costa refere que este foral data de 

114095. O cenóbio foi beneficiado com diversas outras doações e privilégios, como veremos adiante.  

 No seu estudo sobre o fenómeno eremítico em Portugal no século XII, José Mattoso afirma 

que, embora se possa supor que D. Roberto seria de proveniência nórdica, em virtude do nome, nada 

se conhece ao certo sobre a sua origem; segundo o autor tratar-se-ia “de um daqueles numerosos 

franci, que apareceram em Portugal no século XII, vindos em expedições de Cruzados ou de outro 

modo, e que colaboraram na Reconquista ou no repovoamento”96. J. Mattoso expressa ainda que 

“nessa época são, por vezes, os nobres os primeiros a tomar o hábito eremítico”97. A Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira refere que, entre genealogistas principalmente, há quem o 

considere filho do referido Mem Moniz de Ribadouro, hipótese para a qual não se encontra, todavia, 

qualquer documentação98.  

 Em 1191 temos uma nova referência às ligações entre o poder régio e o mosteiro, com D. 

Sancho I  a incumbir o Prior  da Ermida do Paiva de conferir carta de foral a Pinhel99. Para Paula Pinto 

Costa “é evidente que a concessão do foral de 1191 se inscreve numa política de organização 

territorial e administrativa desta região, tanto mais relevante quanto é vizinha do reino castelhano-

leonês” 100. O pedido feito ao Prior da Ermida reflete uma opção que foi comum para a cronologia em 

apreço, que é a do envolvimento de um agente monástico nos processos de povoamento do 

território101. Para a autora, a opção de D. Sancho na concessão do foral a Pinhel pode ser um sinal do 

interesse do monarca em dar projeção à comunidade premonstratense e, em simultâneo, e “em 

benefício do jovem reino que tinha a seu encargo”102, usufruir do prestígio que aquela Ordem teria. 

 

                                                        
94 Inquirições Gerais de 1258 (D. Afonso III). Portugaliae Monumenta Historica: a saeculo octavo post 
Christum usque ad quintumdecimum - Inquisitiones. Lisboa, Academia das Ciências, 1888-1977. Vol. I, Parte II, 
Fascículo VII, p. 983. Os inquiridores registam que os povoadores de Alhões tiveram carta de foro de D. Mem 
Moniz e D. Cristina e que a perderam. Ver MONIZ (Mem). In Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 
Lisboa: Editorial Enciclopédia, [1936]. 
95 COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 376. 
96 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 27. 
97 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 26. 
98 Ver MONIZ (Mem); ROBERTO; RIBA PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
99 Documento proveniente do cartório de São Bento de Avé Maria do Porto, e publicado em PMH Leges et 
consuetud (1866) I, p. 481. 
100 COSTA, Paula Pinto - Os forais de Pinhel. Pinhel: Município de Pinhel, 2010, p. 21. Paula Costa explica-nos 
que a política de povoamento e de concessão de forais de D. Sancho I deu continuidade à obra encetada pelo pai 
D. Afonso Henriques (forais de Marialva, Moreira de Rei, Trancoso, etc.).  
101 COSTA, Paula Pinto - Os forais de Pinhel. Op. Cit., p. 20. 
102 COSTA, Paula Pinto - Os forais de Pinhel. Op. Cit., p. 22. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

23 

 Segundo José Mattoso, a “conversão da comunidade livre e espontânea em comunidade 

regular, filiada num dos institutos florescentes da época”103, foi uma das transformações pelas quais 

passaram alguns dos eremitérios do século XII – o conjunto estudado pelo autor incidia sobre os 

territórios do Entre-Douro-e-Minho e das Beiras. Outras ermidas desapareceram ou caíram em 

decadência. Com efeito, J. Mattoso refere a passagem de vários daqueles eremitérios aos movimentos 

“que nesse momento atingiam maior pujança e vigor espiritual”104, como as Ordens de Cister - os 

casos de Bouro, Sever e Lafões -, dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra - o eremitério de 

São Romão de Seia - e ainda Prémontré, com a Ermida do Paiva e talvez Vandoma. 

 No seu Routier des abbayes cisterciennes du Portugal, Dom Maur Cocheril (1914-1982) 

concluiu que “Les cisterciens entrèrent au Portugal par la Beira”105. O processo mais frequente nas 

primeiras fundações cistercienses foi a filiação de eremitérios ou de mosteiros beneditinos, como pode 

ter sido o caso em Tarouca, e talvez Salzedas, e em Sever e Lafões, segundo aquele autor106. 

Historiograficamente, o mosteiro de São João de Tarouca tem sido considerado como a primeira 

fundação cisterciense em território português107; beneficiando de carta de couto de D. Afonso 

Henriques em 1140 e ainda da doação feita pelo monarca do couto de Santa Eulália (junto à foz do 

Douro) em 1144108, ter-se-ão principiado os trabalhos de construção em 1154 com a igreja sagrada em 

1169109. A cerca de 15 quilómetros, as obras do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Salzedas 

começaram em 1168, depois de abandonado um primeiro local de implantação, em Abadia Velha. Os 

religiosos usufruíam da carta de couto de D. Teresa Afonso de 1156110; D. Maur Cocheril considera 

que a filiação cisterciense em Salzedas terá ocorrido entre 1161 e 1196111. 

                                                        
103 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 23. 
104 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 22. Teresa López de Guereño Sanz 
afirma que “La Orden Premonstratense surge en el siglo XII, al igual que la Cisterciense, como consecuencia de 
un movimiento reformador que promovía la vuelta a un monacato rigorista”. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Mª 
Teresa - Los premonstratenses y su arquitectura…. Op. Cit., p. 76. 
105  COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Paris: Fondation Calouste 
Gulbenkian Centre Culturel Portugais, 1986 (Nouv. éd. rev.), p. 32.  
106 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 18. Maria Alegria 
Marques crê que Lafões, Tarouca e Sever não tiveram qualquer ligação ao movimento beneditino propriamente 
dito, tratando-se antes de comunidades eremíticas. MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre a 
Ordem de Cister em Portugal. Lisboa: Colibri, 2008 (2.ª Edição), p. 41. 
107 Sobre o debate acerca da primazia das fundações de Tarouca e Lafões ver o que escreveram os autores 
CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “A implantação monástica no Vale do Varosa: o caso do 
Mosteiro de S. João de Tarouca.” In Oppidium, 2008-2009 (ano 4, n.º 3), p. 117-119.  
108 CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “A implantação monástica no Vale...”. Op. Cit., p. 117. 
109 SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição arquitectónica do 
Mosteiro cisterciense de S. João de Tarouca”. In Revista de História da Arte. Lisboa: Instituto de História da 
Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa. n.º 4. 2007, p. 143-144. 
110 CASTRO, Ana Sampaio e – “Vias medievais nos coutos monásticos de S. João de Tarouca e St.ª Maria de 
Salzedas”. In Atas das 1.as Conferências do Museu de Lamego/CITCEM. Lamego, Museu de Lamego/CITCEM, 
2013, p. 106. 
111 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 97. 
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 Na década de quarenta do século XII o eremitério de Sever terá sido agregado pelos monges 

cistercienses de Tarouca (Santiago de Sever); em Lafões um pequeno mosteiro beneditino – 

anteriormente um eremitério - terá sido filiado em Cister na década de sessenta segundo M. Cocheril 

(São Cristóvão de Lafões/São Pedro do Sul). Santa Maria de Maceira Dão  (Mangualde) terá adotado a 

nova observância em 1188 e São Pedro das Águias (Tabuaço) ter-se-á tornado cisterciense não antes 

de finais do século XII; ainda na Beira é encetada, sem sucesso, uma outra tentativa de fundação 

cisterciense em São Pedro de Mouraz, no reinado de D. Afonso Henriques112.  

 Segundo M. Cocheril terá sido na Beira Alta que o povoamento cisterciense foi mais denso113. 

Maria Alegria Marques sublinha que o movimento cisterciense, chegado a Portugal em fase de plena 

expansão, teve um núcleo inicial beirão114. Efetivamente aquela autora, abordando a questão da 

fundação das casas cistercienses medievais, evidencia a “existência de dois polos, por excelência: 

Beira e Alcobaça”115. Maria Alegria Marques crê que no caso da Beira as razões prendem-se com a 

tradição eremítica da zona, a qual propendia à aceitação da nova observância, uma vez tomada a 

decisão de optar pela vida comunitária116; no caso de eremitérios ou casas de fundação recente “a 

adaptação do preexistente ao novo não levantaria grandes problemas, tanto mais que, no caso da vida 

eremítica, a semelhança do género de vida era, até, um elemento muito favorável”117.  

 Sem a pretensão de abordarmos a questão das primeiras fundações cistercienses no território 

português, com este breve apontamento pretendemos compreender algo do quadro sócio-religioso do 

território beirão num intervalo cronológico que é coevo das principais datas associadas à Ermida do 

Paiva - como referimos, desde 1145, altura em que D. Roberto e confrades, que estão em Riba Paiva, 

recebem a doação de D. Afonso Henriques, até 1214 quando se dá a sagração do Templo das Siglas. 

Num contexto marcado pela forte presença eremítica, e que se terá tornado no ”berceau de l’Ordre de 

                                                        
112 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 32. Maria Alegria 
Marques apresentou novas propostas cronológicas para as fundações cistercienses dos séculos XII e XIII. 
Segundo a autora, a observância de Cister teria sido introduzida em S. Cristóvão de Lafões em 1138, em Tarouca 
em 1144, em Sever em 1141, em Maceira-Dão entre 1154 e 1161, em Salzedas entre 1156 e 1159, em S. Pedro 
das Águias cerca de 1170 e em S. Maria de Aguiar entre 1170 e 1176. MARQUES, Maria Alegria Fernandes - 
Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Op. Cit., p. 48-49. Não iremos incidir sobre esta questão por não 
ser objeto do nosso estudo; todavia tomamos nota das balizas cronológicas onde se incluem as várias propostas 
formuladas pelos autores para as fundações dos mosteiros masculinos na Beira, na medida em que este intervalo 
é coevo das datas importantes referentes à Ermida do Paiva. 
113 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 73. 
114 MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Op. Cit., 47. 
115 MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Op. Cit., p. 51. 
116 MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Op. Cit., p. 51. No 
caso de Alcobaça a autora evidencia “o carácter despovoado da região, o desertum, atracção conhecida dos 
monges brancos”. 
117 MARQUES, Maria Alegria Fernandes – “Os sítios de Cister nas Beiras”. In As Beiras e a presença de Cister: 
espaços, património edificado, espiritualidade. Actas do I Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões. São 
Cristóvão de Lafões: Sociedade do Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, 2006, p. 15. 
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Cîteuax au Portugal”118 como referiu Maur Cocheril, não podemos deixar de conjecturar sobre a 

existência de ligações do eremitério de D. Roberto - e mais tarde o mosteiro da Ermida do Paiva - com 

o que deve ter constituído uma rede densa de ermidas, cenóbios e mosteiros; e de como deverá ter sido 

marcante o fenómeno da chegada e fixação dos Cistercienses, trazendo consigo uma organização, uma 

escala (quer na edificação, que na própria ocupação e ordenamento do território) inéditas na região, 

novos modelos e soluções arquitetónicas e técnicas e processos construtivos de grande avanço119. 

 

 1.2. Território, domínio senhorial e povoamento 
 

 Como observou José Mattoso, o lugar onde se havia fixado o primitivo eremitério da Ermida, 

em Riba Paiva, situava-se “nas franjas da região de Anegia”120 – um importante território no contexto 

da reorganização político-militar conduzida pelo rei Afonso III das Astúrias, com o objetivo de gerar 

condições de segurança para a fixação de populações no Vale do Douro, e cuja criação foi 

contemporânea das presúrias de Portucale (868) e de Coimbra (878)121. 

 Descrito por A. M. de Carvalho Lima como um corredor natural, de orientação 

noroeste/sudeste - definido a oriente pelo Marão e Montemuro, a sul pelo maciço da Serra da Freita e a 

ocidente por uma cumeada designada na Idade Média de Serra Sicca -, o territorium da civitas de 

Anegia terá correspondido aos atuais concelhos de Cinfães, Penafiel, Marco de Canaveses, Castelo de 

Paiva e Arouca122. Esta barreira natural era fortificada em vários pontos estratégicos sobre os rios 

Douro (Monte do Castelo em Broalhos, e o Alto do Castelo, em Medas, Gondomar), Sousa (Castelo 

de Aguiar, Paredes) e Ferreira (Alto do Castelo, em Campo, Valongo). Segundo Ferreira de Almeida, 

                                                        
118 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 73. 
119 Maria Alegria Marques refere que os Cistercienses terão sido “extraordinários agentes de progresso” entre 
nós, sendo nomeadamente responsáveis pela transformação da economia medieval portuguesa, e impulsionando 
o fenómeno do municipalismo. MARQUES, Maria Alegria Fernandes - Estudos sobre a Ordem de Cister em 
Portugal. Op. Cit., p. 52. Maria do Céu Simões Tereno realça a marca indelével deixada pela Ordem de Cister na 
ocupação e ordenamento do território, contribuindo designadamente para o municipalismo crescente através das 
povoações geradas a partir das suas granjas. TERENO, Maria do Céu Simões – “Arquitectura das granjas 
cistercienses na região das Beiras: Notas de investigação preliminar”. In As Beiras e a presença de Cister... 
Actas do I Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões. Op. Cit., p. 33. Por sua vez Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida sublinhou que “O românico cisterciense apresenta, em Portugal, modelos construtivos muito novos para 
o nosso panorama arquitectónico”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 135. 
Inovador terá sido também o sistema rigoroso de fundação de novos mosteiros, sempre através de filiação, com a 
abadia-mãe a enviar para uma nova abadia monges que garantiriam a pureza da regra e a vinculação a 
determinados padrões arquitetónicos. ALMEIDA, C. A. Ferreira de; BARROCA, M. Jorge – O Gótico. História 
da Arte em Portugal. Op. Cit., p. 35. 
120 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 16-17. 
121 ROSAS, Lúcia (coord.) – Românico do Vale do Sousa. Lousada: Comunidade Urbana do Vale do Sousa, 
2008, p. 48. 
122 LIMA, António Manuel de Carvalho – “O Território de Anegia e a organização administrativa e militar do 
curso terminal do Douro (Séculos IX-XII)” in BARROCA, Mário (Coord.) – C. A. Ferreira de Almeida. In 
memoriam. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, vol. 1, p. 399-400. 
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o Douro era já então uma grande via fluvial, no sentido este-oeste, passando por este território dois 

importantes caminhos que ligavam o Norte e o Sul123. 

 
Figura 2 O local de implantação da Ermida do Paiva nas franjas do território de Anegia; ao fundo o vale do Douro e 
mais a norte o Tâmega. No maciço de Montemuro observe-se o vale do Bestança, dividindo a serra no sentido norte-
sul. 

 

 Entre o início e os meados do século XI ocorreu uma fragmentação deste territorium, com 

origem no abrandamento das razias muçulmanas, mas também na pressão social exercida pelas 

famílias de infanções – que ambicionavam uma maior repartição de poderes militares, administrativos 

e judiciais -, o que conduziu à sua divisão numa série de terræ, cada uma encabeçada por um 

castelo124. Depois, e à medida que a autoridade régia se foi impondo e a própria organização do reino 

também evoluiu, essas terras desmembraram-se em unidades mais reduzidas, os Julgados (com um 

número muito variável de freguesias, e um juiz nomeado pelo monarca), os Coutos e as Honras, com 

jurisdição senhorial própria, eclesiástica ou laica125. Por todas estas razões “desde muito cedo esta 

região adquire uma notória importância estratégica e nos aparece dominada por uma das mais 

importantes famílias portucalenses de então, a de Ribadouro”126.  

  

                                                        
123 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 94. 
124 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso e PIZARRO, José Augusto de Sotto-Mayor - “Território, Senhores e 
Património na Idade Média” in Marco de Canaveses. Perspectivas. Marco de Canaveses: Câmara Municipal de 
Marco de Canaveses, 2009, p. 83. 
125 ROSAS, Lúcia e PIZARRO, J. A. de Sotto-Mayor - “Território, Senhores e Património...”. Op. Cit., p. 84. 
126 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 94.  
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Figura 3 Localização do mosteiro da Ermida do Paiva (Carta de Portugal, Esc. 1/100000, folha n.º 14 - Lamego). 

 

 Embora a obra Vias Medievais. Entre Douro e Minho127 tenha tido como objeto a antiga 

região do Entre-Douro-e-Minho – incidindo fundamentalmente no território a norte do Douro -, nela 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida não deixou de abordar a questão das travessias sobre aquele rio e 

as ligações viárias a importantes pontos como Lamego, Viseu, Arouca e mesmo Coimbra, incluindo 

no seu mapa uma parte considerável do maciço de Montemuro128. Segundo o autor, uma das vias 

romanas que saía de Braga, passando a oeste de Guimarães, atravessava o rio Tâmega na ponte de 

Canaveses, descia até Riba Douro, depois de passar Freixo, e atravessava o Douro em local chamado 

Porto Antigo; em seguida, percorria a serra de Montemuro, descendo-a depois em direção a Castro 

                                                        
127 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Dissertação para a licenciatura em 
História apresentada à Faculdade de Letras do Porto, 1968, 2 vols. 
128 Sobre a problemática da rede viária, e os estudos de reconstituição das vias romanas e medievais na região do 
Montemuro, ver RESENDE, Nuno - Fervor & Devoção: Património, culto e espiritualidade nas ermidas de 
Montemuro (séculos XVI a XVIII). Porto: Universidade do Porto, 2012. Dissertação de doutoramento em 
História da Arte Portuguesa, p. 180-193. Sobre o estado da questão em Portugal, ver RESENDE, Nuno - "Todos 
os caminhos vão dar a Roma? ...". Op. Cit. 
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Daire e Viseu129. A. M. de Carvalho Lima referiu que outra importante via, de origem romana, 

provinha da zona de Arouca, percorrendo o vale do rio Paiva até à sua foz, no Douro, onde se fazia a 

travessia em direção a Várzea do Douro e depois Alpendorada130. 

 Baseando-se nos registos dos geógrafos árabes, e através da interpretação das linhas de 

presúria e reconquista, C. A. Ferreira de Almeida131 concluiu que as estradas de Riba Douro132 para o 

Entre-Douro-e-Minho constituíram, durante a primeira parte da Idade Média, a direção viária mais 

importante - e seguida - entre o norte e sul da zona ocidental da Península Ibérica. Seria apenas no 

século XIII que a linha de trânsito preferida entre o norte e o sul de Portugal deixaria de passar em 

Riba Douro, para se fazer junto ao Porto, cidade cujo potencial comercial se destacava então133. 

 Referindo-se à importância viária deste território, Ferreira de Almeida chamou a atenção para 

a ação de proteção dos primeiros reis portugueses, rainhas e princesas, que teve aí largo predomínio134 

- tendo como exemplo a ponte começada a fazer sobre o Douro (entre Barqueiro e Barrô) no tempo de 

D. Afonso Henriques e para a qual o monarca deixa um legado, ou ainda a albergaria fundada com 

fins assistenciais em Canaveses, por D. Mafalda135. 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida entendeu que o legado deixado pelo primeiro monarca 

português para a construção da ponte sobre o Douro é um sinal da importância do trânsito naquela 

região136. Nos trajetos entre Riba Douro e Entre-Douro-e-Minho Ferreira de Almeida apontou duas 

travessias sobre o rio Douro, ambas com ligação a Marco de Canaveses (importante ponto de 

                                                        
129 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 40-41. 
130 LIMA, António Manuel de Carvalho – “O Território de Anegia e a organização...”. Op. Cit., p. 400-401. 
131 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 176. 
132 Ribadouro era uma designação que se referia à região marginal do Douro, em ambas as partes do rio; ficou 
associada aos fidalgos que, embora sem pertencer de um modo exato a uma só linhagem, derivam 
principalmente da dos Gascos, e que possuíram o principal dos seus haveres situados em ambas as margens do 
Douro. “Se nos servirmos da divisão administrativa da actualidade, teremos, da parte Norte do Douro, os conc. 
de Marco de Canaveses, Penafiel, Paredes e parte do de Gondomar (a nascente do Sousa); da banda sul, a quase 
totalidade do de Castelo de Paiva e a maior parte do de Cinfães. Eis o Ribadouro do primeiro período da 
Monarquia, de importância histórica e, especialmente, genealógica”. Ver RIBADOURO. Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Editorial Enciclopédia [1936]. 
133 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 165. 
134 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 176. Desde os 
finais do século XI até ao século XIV, considerou-se que os atos de arranjar calçadas e construir pontes eram 
obras de piedade, vendo-se reis, eclesiásticos e nobres a deixar nos seus testamentos legados para construir 
pontes. “Foi esta mentalidade que possibilitou a grande actividade pontística da época românica, de tão 
assinalável significado técnico e arquitectónico”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 
149. No contexto da assistência medieval “acreditou-se que a fundação de um hospital ou albergaria era uma das 
obras pias mais santas. Assim, reis, raínhas, princesas, poderosos, concelhos, confrarias, ordens, particulares, etc. 
procuraram assegurar bens de alma com a fundação e dotação dessas casas”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias 
Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 69. 
135 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 67. 
136 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 217-218. Ferreira 
de Almeida depreendeu que a construção desta ponte deve ter sido encabeçada pelos monges de São João de 
Tarouca, pelo facto de o monarca lhes ter entregue o donativo que para ela destinou. ALMEIDA, C. A. Ferreira 
de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 176. 
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passagem desde a época romana): uma fazia-se em Aregos – com foral de 1183, já se revelando então 

como local de passagem com a sua barca -, sobretudo para aqueles que vinham da zona de Lamego; os 

que viajavam de Castro Daire, preferiam a travessia em Porto Antigo, seguindo depois até Freixo, e 

daí para Marco de Canaveses; estre trajeto seguia o da antiga via romana137. 

 
Figura 4 Local de implantação da Ermida do Paiva, no contexto territorial da Serra de Montemuro. Sobre o Douro, 
apontamos as travessias propostas por Carlos Alberto Ferreira de Almeida, em Porto Antigo, no alinhamento com o 
vale do Bestança, e em Aregos; mais próximo da área de Lamego seria o local da ponte de D. Afonso Henriques. 

 

 No território de Montemuro, para sul de São Martinho de Mouros e Aregos, a pacificação 

definitiva da região havia-se dado apenas com as campanhas vitoriosas de Fernando o Magno, depois 

de 1050138. A partir da segunda metade do século XI, os grandes movimentos militares, populacionais, 

faziam-se já não tanto pela carraria antiqua do vale do rio Paiva, “mas sobretudo pela sua homónima 

do vale do Bestança, que por isso foi desde então densamente fortificada”139. 

 Amorim Girão destacou a importância deste vale, descrevendo o Bestança como uma linha de 

fratura no relevo do maciço do Montemuro, que o dividia em dois setores; o geógrafo concluiu que o 

seu traçado, sensivelmente retilíneo, concorreu para a formação de uma “linha de deslocação” 140 que 

tem continuação para a margem direita do rio Douro, que se atravessa em Porto Antigo. Referindo-se 

àquela serra como uma “zona montanhosa particularmente propícia por um lado ao isolamento (...) 

                                                        
137 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. 1, p. 176-177. 
138 LIMA, António Manuel de Carvalho – “O Território de Anegia e a organização...”. Op. Cit., p. 402. A 
reconquista dos castelos de Lamego e São Martinho de Mouros deu-se em 1057 e 1058. 
139 LIMA, António Manuel de Carvalho – “O Território de Anegia e a organização...”. Op. Cit., p. 402. 
140 GIRÃO, Amorim – Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Coimbra: Coimbra Editora, 1940, p. 
21-22. 
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onde os vales dos rios Douro e Paiva, profundamente encaixados e de caprichosos meandros, não 

facilitavam as comunicações”141, Amorim Girão chamou a atenção para o papel que a “brecha quase 

rectilínea do Bestança”142 teve, ao permitir que o território de Montemuro se pudesse constituir como 

zona obrigatória de passagem e cómodo lugar de refúgio. 

 
Figura 5 A paisagem da bacia hidrográfica do Paiva, visualizada a partir do local de implantação monástica. 

 

 A Riba de Bestança pertencia à coroa, à exceção da parte correspondente a Cinfães (vila e seu 

aro), que terá sido honra de D. Egas Moniz e D. Mem Moniz, doada por D. Afonso Henriques143. 

Aqueles dois irmãos foram os ricos-homens das terras de Sanfins, Tendais, S. Salvador e Ferreiros, as 

quais formavam o território correspondente ao atual concelho de Cinfães; a sua ocupação foi levada a 

cabo por Egas Moniz e sua mulher D. Teresa Afonso na terra de Sanfins, e por Mem Moniz com a sua 

mulher D. Cristina Gonçalves nas de S. Salvador, Ferreiros e Tendais144. O ordenamento deste 

território foi feito através da concessão de cartas de povoação ou de foro, com destaque para D. Mem 

Moniz e mulher, responsáveis pelo povoamento de muitas villas reguengas entre 1130 e 1155: 

                                                        
141 GIRÃO, Amorim – Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 22. 
142 GIRÃO, Amorim – Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 22. 
143 Riba de Bestança era a designação medieval do vale do Bestança, rio que nasce no cume mais alto da serra de 
Montemuro, junto às Portas (de Montemuro), a mais de mil metros de altitude, e que vai desaguar a norte, no 
Douro, perto de Porto Antigo. Ver RIBA DE BESTANÇA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. 
Cit. 
144 Ver SINFÃES. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

31 

Marcelim (1132), Macieira e Aveloso (1150), em Tendais; Pomeiró (1137), Gralheira (1144), e Vilas 

Boas (1152) nas terras de Ferreiros, e ainda Alhões, Ramires, entre outras145. 

 
Figura 6 Local de implantação da Ermida do Paiva, numa das encostas da vertente sul da serra de Montemuro, junto 
ao rio Paiva; a maior altitude, a villa de Alhões, junto ao vale do Bestança, rio que vai desaguar a norte, no Douro. 

 Na terra de Ferreiros a villa de Aloes146 terá sido dada a povoar, por D. Mem Moniz e D. 

Cristina, a D. Roberto do mosteiro da Ermida. Constituindo aquele vale - a Riba de Bestança - uma 

“faixa importante de povoamento que vai desde Porto Antigo, na margem do Douro, até Alhões, um 

dos povoados mais altos da serra”147 (como sublinhou Amorim Girão), Alhões revelará, então, uma 

posição estratégica no contexto da ocupação desse território; e o seu povoamento, tendo como 

protagonistas D. Mem Moniz e D. Cristina, e o D. Roberto da Ermida do Paiva, será uma expressão do 

prestígio daquele homem e do seu cenóbio junto dos poderosos senhores de Riba Douro, e do seu 

papel nos processos de povoamento e organização territorial de Montemuro. 

 Conforme frisou José Augusto de Sotto-Mayor Pizarro148, a fundação ou a proteção de 

mosteiros foi uma das vias privilegiadas pela aristocracia para a afirmação do seu prestígio social e 

político, desde as famílias da nobreza condal até às de infanções; o autor destacou o quão importante 

foi a associação entre as principais famílias de infanções e as comunidades monásticas das regiões que 

dominavam149.  

                                                        
145 Ver SINFÃES. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
146 Portugaliae Monumenta Historica (…) - Inquisitiones, p. 983.  
147 GIRÃO, Amorim – Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 90. 
148 PIZARRO, José Augusto de Sotto-Mayor – “Nobreza e Território”. In Livro de Atas do I Congresso 
Internacional da Rota do Românico, Lousada 28 - 30 de setembro de 2011. Lousada: Centro de Estudos do 
Românico e Território, 2012, p. 29-33. 
149 PIZARRO, J. A. de Sotto-Mayor – “Nobreza e Território”. Op. Cit., p. 30. 
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 Com efeito, quando, desde a segunda metade do século X, mas sobretudo ao longo do século 
XI, os infanções – um conjunto de “famílias” de proveniência muito heterogénea, situadas num 
patamar inferior ao da nobreza condal do Porto e de Coimbra, a qual dominara o território entre os 
rios Minho e Mondego desde as presúrias dos meados do século IX – começaram a adquirir mais 
protagonismo político, uma das vias para a sua influência crescente passou pela implantação e 
domínio de determinados territórios; o que incluía o controle mais ou menos directo dos mosteiros ali 
implantados, ou a fundação de novas comunidades, beneficiando-os, em contrapartida, com doações e 
protecção150. 
 

 Nesse contexto sobressai a linhagem dos senhores de Riba Douro, cujas raízes podem 

remontar ao século X. A sua atuação está bem documentada a partir do início do século XI, 

governando Anegia e impondo-se, através de diferentes ramos, em territórios em ambas as margens do 

rio Douro, e especialmente no vale do Tâmega; e no território entre os rios Paiva e Távora, sobretudo 

no século XII151. Com Mónio Viegas, o Gasco (sepultado no mosteiro de Vila Boa do Bispo, fundado 

pelo seu parente o bispo do Porto D. Sesnando), Egas Moniz o Aio (fundador do mosteiro de Tuías) e 

os seus filhos, os senhores de Riba Douro fundaram ou controlaram a maior parte dos mosteiros da 

região, como Paço de Sousa, Valpedre, Pendorada, Vila Boa do Bispo, Vila Boa de Quires e Tuías, ou 

ainda Cárquere, Salzedas e Arouca152. 

 
Figura 7 A povoação de Alhões, situada a mais de 1000 metros de altitude, sobranceira ao vale do Bestança, na 
vertente norte da Serra de Montemuro; ao longe, pode observar-se o vale do Douro, rio onde vai desaguar o Bestança. 

 

 Se a figura de D. Roberto e a questão da fundação do mosteiro da Ermida do Paiva 
                                                        
150 ROSAS, Lúcia e PIZARRO, J. A. de Sotto-Mayor - “Território, Senhores e Património...”. Op. Cit, p. 92. 
151 ROSAS, Lúcia e PIZARRO, J. A. de Sotto-Mayor - “Território, Senhores e Património...”. Op. Cit, p. 92. 
152 ROSAS, Lúcia e PIZARRO, J. A. de Sotto-Mayor - “Território, Senhores e Património...”. Op. Cit, p. 92. 
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permanecem pouco clarificadas, já a sua associação à nobreza ficou atestada nas fontes medievais que 

respeitam ao património fundiário. As Inquirições de 1258153 revelam a ligação com os senhores de 

Riba Douro, com D. Mem Moniz e mulher a encarregarem D. Roberto de povoar Alhões, que era 

reguenga, sob condição de metade da povoação ficar para o mosteiro154. 

 
Figura 8 Vista da vertente norte da serra de Montemuro, a partir do Douro. Ao longo do vale do rio Bestança, os 
locais onde os agentes régios inquiriram em 1258 sobre os domínios da Ermida do Paiva, em Alhões, Tendais, Joazim; 
há ainda menção a uma propriedade que o eremitério de D. Roberto vendera a D. Urraca Viegas, abadessa do 
mosteiro de Tarouquela, em finais do século XII. 

 

 Também em Santa Ovaia (Santa Eulália, Cinfães), território que foi “a mais importante honra 

de Mem Moniz de Ribadouro”155, possuía o eremitério de D. Roberto várias propriedades156 - o que 

sugeriu aos autores da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira que tais haveres possam ter sido 

o resultado de doações do próprio Mem Moniz157 , e que aquele nobre tenha sido o “grande 

protector”158 do mosteiro da Ermida do Paiva. Mais tarde, o descendente de Mem Moniz, D. Pedro 

Anes 159, e sua mulher D. Urraca Afonso (filha de D. Afonso III de Portugal e de D. Urraca Abril, e 

que, como a mãe, foi benfeitora do mosteiro de São João de Tarouca), iriam beneficiar a Ermida do 

                                                        
153 Portugaliae Monumenta Historica (…) - Inquisitiones, p. 983. 
154 Ver MONIZ (Mem). Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
155 Ver MONIZ (Mem). Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
156 Portugaliae Monumenta Historica (…) - Inquisitiones, p. 973. 
157 Ver SINFÃES. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
158 Ver SÃO JOANINHO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
159 CASTRO, Ana Sampaio e – “A paisagem monástica no Vale do Varosa: o caso dos mosteiros cistercienses 
de St.ª Maria de Salzedas e S. João de Tarouca”. In CEM Cultura, Espaço & Memória: revista do CITCEM (dir. 
Gaspar Martins Pereira), N.º 4 (2013), Porto: CITCEM-Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço 
e Memória, 2013, p. 29. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

34 

Paiva com “os dízimos e primícias da sua póvoa de Vila Flor” 160, situada entre Penamacor e Sortelha, 

através de contrato de 1278. 

 Segundo as Inquirições de D. Dinis (1290), citadas na Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira161, também os senhores de Mões - Alvarengas e Castros, senhores de Resende -, que eram 

descendentes de D. Moço Viegas (filho de Egas Moniz o Aio, o primeiro senhor daquelas terras), para 

quem teria sido constituído o couto de Mões, fizeram doações ao mosteiro da Ermida do Paiva. 

 Poderão ter-se verificado ligações com outra estirpe, a dos Ortigosa (uma honra situada na 

atual freguesia de Travanca, Cinfães), segundo registo de um escambo mencionado no Elucidário das 

palavras, termos e frases (...)162; refere-se a umas casas que Ermida do Paiva possuía na cidade de 

Coimbra e que poderão ter constituído uma doação de Egas Moniz de Urtigosa163. Uma carta datada de 

1198 registou a venda de um casal que o mosteiro da Ermida possuía no lugar da Lavandeira, junto a 

Tarouquela, a D. Urraca Viegas, filha de Egas Moniz de Ortigosa, e abadessa do mosteiro de 

Tarouquela164. 

 Significativa será a carta através da qual D. Afonso Henriques doa, a 1 de outubro de 1145, a 

sua propriedade na ermida de São João da Foz do Douro a Roberto e seus confrades do eremitério em 

Ripa Paviae165. Referindo-se ao movimento eremítico em Portugal no século XII, José Mattoso166 

observou um acentuado interesse do monarca português pelos eremitas, nos primeiros anos do seu 

reinado. Tendo analisado um grupo de eremitérios localizados no Entre-Douro-e-Minho e nas Beiras, 

o autor relacionou a posição geográfica dos casos estudados com a situação do povoamento durante a 

primeira metade do século XII; embora não se tratassem de lugares completamente desertos, ficavam 

próximos de terras possivelmente repovoadas no final do século XI, marcando, portanto, “o avanço do 

movimento colonizador da centúria seguinte”167. A partir dos eremitérios examinados, José Mattoso 

pôde então concluir que:  

 (...) o movimento eremítico está relacionado com o progresso do repovoamento na zona Norte 
do País, e constitui (...) uma das formas que entre nós se adoptaram para fixar os habitantes em 

                                                        
160 COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 549. 
161 Ver SÃO JOANINHO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
162 Ver RECCOREIÇÃO. VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de - Elucidário das palavras, termos e frases que 
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Lisboa: A. J. Fernandes Lopes 1865. 
163 Ver RIBA PAIVA; ver ROBERTO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
164 Cf. COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 549. 
165 Riba de Paiva foi uma designação medieval para toda a zona marginal do rio Paiva, especialmente a sua parte 
inferior, mais próxima do Douro, sendo usada para a localização de povoados, Julgados ou terras, instituições 
religiosas (igrejas e mosteiros), e até para designação de estirpes nobre. Constituindo uma “região de notável 
actuação senhorial”, a veia do Paiva possuía também um papel de grande importância no conjunto administrativo 
do país, no primeiro período da monarquia, organizando-se segundo vários Julgados ou terras, entre os quais 
Paiva, Arouca, Lafões, Reriz, Alva, Mões e Ferreiros (na margem esquerda do rio) e Sanfins, Parada, Castro 
Daire e Tarouca (na margem direita). Ver RIBA DE PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. 
Cit. 
166 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 14. 
167 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 18. 
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lugares de fraca densidade humana. Sendo assim, não admira que a autoridade régia tenha querido 
favorecer os eremitas concedendo-lhes privilégios importantes e gratuitos168. 
  

 
Figura 9 A fachada principal da igreja, dominando a paisagem junto ao vale do Paiva. 

  

 Nesse contexto, a proximidade a estradas e caminhos existentes na altura, ou que então se 

criaram, deve ter sido um aspeto determinante na escolha dos lugares de fixação dos eremitas. 

Segundo J. Mattoso, os anacoretas medievais procuraram com frequência sítios desertos, mas que se 

localizassem junto ou perto de estradas e burgos, e não tanto o isolamento absoluto; desse modo, 

podiam obter géneros e utensílios indispensáveis à sua subsistência, bem como praticar atos de 

hospitalidade 169 . Aquele autor procurou reconstituir os locais de implantação dos eremitérios 

estudados e as vias de comunicação existentes no século XII170. Reportando-se à Ermida do Paiva, J. 

                                                        
168 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 18. 
169 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 19. 
170 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 19. J. Mattoso ressalvou que o mapa 
das vias medievais portuguesas, em algumas zonas, era ainda mal conhecido, à data, salientando o caso 
excecional da região do Entre-Douro-e-Minho graças à tese de C. A. Ferreira de Almeida Vias Medievais. Entre 
Douro e Minho (salvaguardando, todavia, o facto de não poder assegurar que muitas das vias traçadas por 
Ferreira de Almeida já existissem no século XII). J. Mattoso baseou-se ainda num mapa de Aristides de Amorim 
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Mattoso observou que o caminho que ligava Lamego a Viseu, passando por Castro Daire, passava a 

leste do eremitério; e a oeste ficava a antiga estrada que ligava Entre-os-Rios a Viseu e que 

acompanhava o rio Paiva, no seu curso inferior171. 

 O caso de Ermida do Paiva ilustra bem o quadro traçado por José Mattoso para o fenómeno 

eremítico do século XII - que revelou que a maior parte daqueles eremitas adotou um isolamento 

relativo, perto de estradas, algumas delas até da maior importância. Pode concluir-se que o local de 

fixação de D. Roberto e seus eremitas se situava não longe de Castro Daire172, podendo a partir daí 

aceder-se ao caminho (norte-sul) que seguia para Lamego ou Viseu, duas importantes dioceses 

(inserindo-se a Ermida na diocese lamecense). Carlos Alberto Ferreira de Almeida, salientando a 

importância de Viseu e de Castro Daire, afirmou que era por aí que se fazia a ligação de Coimbra ao 

Norte, segundo o testemunho de geógrafos árabes nos séculos X e XII173.  

 
Figura 10 O local de implantação monástica, beneficiando da proximidade do vale do Paiva, de Castro Daire e ainda 
do vale do Bestança. 

 

 No sentido este-oeste, através da via que seguia ao longo do rio Paiva, podiam os religiosos 

aceder a Entre-os-Rios; Nuno Resende destacou a importância do Vale do Paiva, rio que, não sendo 

                                                                                                                                                                             

Girão em Geografia de Portugal (Porto: Portucalense Editora, 1941, junto à p. 366), ainda que entendesse que o 
mesmo era demasiado vago, não podendo por tal motivo garantir a sua exatidão. 
171 MATTOSO, José - “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 20. 
172 Povoação que, com o foral de D. Afonso Henriques, começava a ganhar importância, tornando-se na cabeça 
de um pequeno julgado (separando-se do primitivo julgado de Moção), e sendo do padroado real. 
173 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Os caminhos e a assistência no Norte de Portugal”. In A pobreza e a 
assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média: actas das 1.ªs jornadas Luso-Espanholas de 
História Medieval. Lisboa: Instituto de Alta-Cultura/CEH-FLUL, 1973. Vol. 1, p. 50. 
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navegável, constituiu um canal de penetração entre o Douro e a Beira174. E a partir da villa de Alhões – 

que deve ter constituído um núcleo importante do domínio do eremitério de D. Roberto, já que o 

mesmo foi responsável pelo seu povoamento, pertencendo à Ermida do Paiva o padroado da sua igreja 

– poderia percorrer-se o importante vale de Bestança (onde a casa monástica tinha os seus domínios), 

seguindo até Porto Antigo, ou Aregos, onde se fazia a travessia sobre o Douro. 

 

 1.3. Os domínios do mosteiro da Ermida do Paiva 
 

 Como já mencionado, o documento mais remoto sobre a Ermida do Paiva parece ser a carta 

através da qual D. Afonso Henriques doou em 1145 a herdade que possuía na ermida de São João da 

Foz do Douro a D. Roberto e seus confrades do eremitério de Riba Paiva; os limites dessa 

propriedade, registados no documento, faziam-se pelo rio de Sancto Pelagio da maneira que separa 

cum Bustu et per Alfagares ou pela archana si quomodo venit a Dorio a Aguela175. A importância 

desta herdade foi salientada por Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que a apresentou como um 

exemplo das propriedades que os mosteiros ambicionavam possuir nas terras piscatórias176. Com 

efeito, aquele autor sublinhou que o sal e o pescado177 constituíram “dois grandes vectores da 

economia medieval da época românica, tão importantes eles são na alimentação e comércio daquele 

tempo”178. Naquele tempo todos os mosteiros com certa vitalidade adquiriram, por compra ou doação, 

propriedades e direitos nestes locais de importância nuclear179. 

 Nesse contexto, a carta de doação será significativa do apreço que D. Afonso Henriques terá 

tido por D. Roberto, e talvez revele a vontade régia de dotar o cenóbio das condições necessárias para 

                                                        
174 RESENDE, Nuno - Fervor & Devoção. Op. Cit., p. 79 e p. 175. Nuno Resende observou como as vias, no 
território de Montemuro, aproveitaram os vales como forma de vencer os fortes desníveis da serra, e estes 
assumiram assim funções de refúgio e de passagem, com destaque para o Paiva, os dois ribeiros do Bestança, o 
Varosa e o Balsemão.  
175 CRUZ, António – “Da Cantareira a Carreiros. A «Póvoa Marítima» e o Couto de S. João da Foz do Douro”. 
O Tripeiro. Série Nova. Porto, 1984, Ano III, n.º 2, p. 40-42. Em 1196 o Mosteiro de S. Salvador de Bouças, em 
cujo couto se incluía a povoação da Foz do Douro, era doado por D. Sancho I e D. Dulce à filha D. Mafalda; 
mais tarde, D. Mafalda decide doar o couto de São João da Foz ao mosteiro beneditino de Santo Tirso, 
confirmando tal benesse ao abade do mosteiro, D. Mendo, em 1211. 
176 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 135. 
177 Para além da questão comercial, o pescado revelou-se muito importante na alimentação dos mosteiros por ser 
o único conduto admissível em dias de abstinência e na Quaresma e em ocasiões de enterros e aniversários, 
alturas em que se evitava a carne; os mosteiros necessitavam de assegurar a obtenção do pescado e a sua 
acumulação em grandes quantidades, revelando-se também fundamental a produção do sal. Ver ALMEIDA, C. 
A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 134-135. 
178 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 129. 
179 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 130. 
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se tornar numa estrutura com forte presença em parte do território montemurano, a par de outras 

instituições monásticas a implantar-se na época na região180. 

 
Figura 11 Vista de povoações situadas na vertente sul da Serra de Montemuro; por trás destas elevações/encostas fica 
o vale do rio Paiva, escondido pela orografia acentuada da serra. Do lado direito, Cetos, em cujo termo o eremitério 
de D. Roberto possuía propriedades, segundo as Inquirições (1258), e, logo abaixo baixo, Pereira; do lado esquerdo, e 
em plano mais afastado, Codeçais, que constituía um dos lugares do couto do mosteiro. 

 

 Além da ermida de São João da Foz do Douro, o monarca terá ainda doado ao eremitério de 

D. Roberto dois casais da sua povoação de Reriz (Reyriz)181, na margem esquerda do rio Paiva. Poderá 

ter sido D. Afonso Henriques182 o rei que coutou o território do mosteiro, designado Couto da 

Ermida183. Os seus domínios incluíam o lugar onde se havia fixado o cenóbio, numa das encostas 

meridionais do Montemuro, junto à margem direita do rio Paiva, e ainda Vilar e Codeçais, lugares 

situados a norte e a maior altitude, e territorialmente separados do primeiro184. Em Cetos (Secos) os 

                                                        
180 Em 1144 D. Afonso Henrique terá também beneficiado São João de Tarouca com o couto de Santa Eulália, 
junto à foz do Douro; tal doação reflete a importância do sal e do pescado, fundamentais para o desenvolvimento 
da instituição monástica. Ver CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “A implantação monástica no 
Vale do Varosa...”. Op. Cit., p. 117-119.  
181 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 925. Apesar de isentos das obrigações e tributos 
devidos ao Rei, os dois casais que o mosteiro possuía em Reriz não se encontravam dispensados do serviço da 
hoste e da anúduva.  
182 Ver RIBA PAIVA; ver ROBERTO (D.). Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
183 O topónimo Ermida, que terá tido origem na designação primitiva do cenóbio como ermida/eremitério, 
permaneceu até hoje, tendo designado vila, sede de concelho e freguesia. Cf. RIBA PAIVA. Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
184 Ver RIBA PAIVA; ver ROBERTO (D.). Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. Os lugares 
do couto iriam dar origem à futura freguesia da Ermida. 
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inquiridores de D. Afonso III “testemunharam sobre a condição e sujeição temporal do mosteiro. Era 

do padroado e da apresentação régia, edificado em propriedade reguenga”185:  

 Nos vero inquisitores interrogantes de Johanne Martini piore monasterii de hermitagio Donni 
Roberti et de Dominico Johannis fratre ejusdem loci et de Johanne Martini fratre similiter et de aliis 
fratribus, si monasterium de Hermitagio habet aliquos patronos vel heredes, omnes una voce dixerunt, 
quod monasterium de Hermitagio est totum Domini Regis, et est hedificatum in propria hereditate 
Regis, et Dominus Rex est patronus, et, quicquid boni monasterium habet, per Reges habet, et dixerunt 
eciam, quod omnes priores, qui duerunt missi in prelatura in ipso monasterio, fuerunt missi et concessi 
per Reges.186  

 

 Os censos e emprazamentos do mosteiro foram confirmados no Foral concedido por D. 

Manuel I em 1514 (ver em Anexo II a Carta Lugares do Foral do Couto da Ermida). A carta de Foral 

do Couto da Ermida elenca os vários lugares que pertenciam ao mosteiro, salientando a dispersão do 

seu património pelo território que constitui hoje o concelho de Castro Daire187: a oriente, São Joaninho 

e Cujó (onde o mosteiro possuía um casal), e a ocidente, Ester, constituindo estes três “enclaves 

distanciados”188; e dentro dos limites do antigo couto, Carvalhosa, Codeçais e Sobrado/Sobradinho189. 

 
Figura 12 Lugares, vilas, povoações ou termos, onde o mosteiro da Ermida usufruía de propriedades, segundo as 
Inquirições de 1258 (apoiando-nos ainda nos autores da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira), e como 
confirmado na carta de Foral de D. Manuel I; desde São Joaninho e Cujó, a oriente, a Ester, a ocidente. Observe-se as 
povoações situadas a maior altitude, na serra, pertencentes ao antigo couto do mosteiro (Carvalhosa, Codeçais, 
Sobrado/Sobradinho e Vilar). 

                                                        
185 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 253. 
186 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 943. Tal informação havia sido atestada pelo Prior 
Johanne Martini, bem como por vários dos monges então inquiridos. 
187 CORREIA, Alberto; ALVES, Alexandre e VAZ, João Inês - Castro Daire. Viseu: Câmara Municipal de 
Castro Daire, 1995 (2.ª edição), p. 73. 
188 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
189 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
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 Com efeito, as Inquirições de 1258 revelam que o mosteiro da Ermida do Paiva havia sido 

beneficiado com numerosas propriedades foreiras - casais, vinhas, herdades, soutos, etc. - dispersas 

pelo território, a maior parte doadas em testamento pelos habitantes da região e pela nobreza (ver 

Carta Domínio Territorial da mosteiro da Ermida). Na villa de Reriz possuía o hermitagio de Donno 

Ruberte190 vários bens, entre os quais diversas vinhas localizadas na várzea (de Reriz) e, ainda dentro 

do termo da povoação, dois moinhos191 reguengos situados nas águas do Paiva, doados por Donna 

Maior. 

 Em Castro de Airo192 (Castro Daire) e nas povoações incluídas no seu termo o mosteiro foi 

favorecido com inúmeras doações de terras foreiras: diversas vinhas, herdades, soutos, campos, 

dispersos por Brazos de Castro193 (Braços, onde o mosteiro possuía, juntamente com a Igreja de 

Castro, um casal), Covelias 194 , Faragias/Fareygia 195  (que se refere a Farejinhas 196 ), Faregia 

(Fareja197), onde se incluíram duas doações testamentárias que Terasina promoveu pro anima sui 

mariti198, e nas aldeias de Felgosa (Folgosa199), Felgosia200 e Baltar201. 

 Ainda no termo de Castro de Airo, os inquiridores registaram em Monasterio (Mosteiro, 

Castro Daire) que o hermitagium Donni Roberti202, tal como a Igreja de Castro e a Ordem do Hospital, 

possuía muitos herdamentos e vinhas (não se sabendo quem os tinha doado, nem quando); este dado 

contribui para reforçar a perspetiva de a casa religiosa ter sido favorecida com muitas doações de 

propriedades nas imediações daquela importante povoação203. 

                                                        
190 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 925. 
191 Sobre a grande importância económica dos moinhos na sociedade medieval ver o que escreveu Carlos 
Alberto Ferreira de Almeida. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. 
Op. Cit., Vol. I, p. 73-78. 
192 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 933. 
193 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 933. 
194 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 934-935. Covelias, topónimo que já não existe na 
atual freguesia ou concelho de Castro Daire, pode ter designado a aldeia de Covelas (Cf. CORREIA, Alberto; 
ALVES, Alexandre e VAZ, João Inês - Castro Daire. Op. Cit., p. 68) ou de Covelinhas (Cf. RIBA PAIVA. 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit.). 
195 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 934 e 936. 
196 Ver RIBA PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
197 Ver RIBA PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
198 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 938-939. 
199 Ver RIBA PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit 
200 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 936-937. Felgosia não se sabe localizar atualmente. 
Cf. CORREIA, Alberto; ALVES, Alexandre e VAZ, João Inês - Castro Daire. Op. Cit., p. 68. 
201 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 937. 
202 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 938. 
203 Com o aforamento feito por D. Afonso Henriques, Castro Daire começara a ganhar importância, tornando-se 
na cabeça de um pequeno julgado, separado do primitivo julgado de Moção. Ver RIBA DE PAIVA. Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. A antiga povoação situava-se num ponto de passagem de vias 
importantes, como já referido. As Inquirições de D. Afonso III revelam que o rei era dono e patrono da ecclesie 
Sancti Petri de Castro de Airo (Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 933). O termo da vila 
era formado pelas aldeias de Fareja, Baltar, Farejinhas, Folgosa, Mosteiro, Braços, Covelas, Lamelas, Mezio e 
Folgosia (Cf. CORREIA, Alberto; ALVES, Alexandre e VAZ, João Inês - Castro Daire. Op. Cit., p. 68). 
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 As propriedades e rendimentos da Ermida do Paiva estendiam-se para norte, nas terras de 

Monteiras204, situadas na serra, a maior altitude (cerca de 920m), e pertencendo ainda ao termo de 

Castro Daire205. O seu património fundiário não se limitava, contudo, ao termo de Castro Daire; em 

Moura Morta - povoação então incluída no termo de Moção – o mosteiro usufruía de propriedades que 

eram cultivadas pelos homines206 do couto da Ermida (que habitavam o lugar de Vilar)207. 

 Também em São Joaninho, povoação que se inseria no couto de Mões na primeira metade do 

século XII (tal como Mões, Moledo e Cujó, onde o mosteiro possuía um casal), a Ermida do Paiva 

tinha várias propriedades; a respeito do couto de Mões, os autores da Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira, citando as inquirições de D. Dinis (1290), referem que os seus senhores, que 

eram da linhagem de D. Moço Viegas, beneficiaram o mosteiro da Ermida com grandes doações de 

terras208. O cenóbio usufruía ainda de propriedades em Gondivao209 e em Secos210 (Cetos211). 

 Um outro importante núcleo dos domínios de Ermida do Paiva deve ter-se constituído mais a 

norte, ao longo do vale do Bestança, com a vila de Alhões - povoada por D. Roberto como já vimos212 

- e com propriedades que a casa monástica explorava no território que constitui o atual concelho de 

Cinfães213. Nuno Resende chamou a atenção para o facto de uma dessas propriedades, situada nos 

limites de Quinhão, ter a designação Moimenta, topónimo que persiste e se situa no termo da Granja 

(que no século XII estaria incluído no termo de Quinhão)214; recorrendo à leitura do território – atente-

se no facto de uma das principais estradas locais seguir de Alhões até à Granja - e a uma análise crítica 

                                                        
204  Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 934, 938-940. Adotando as localizações 
identificadas na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (Ver RIBA PAIVA), contam-se cerca de 12 
herdades na posse do mosteiro em Monteiras. 
205 Ver MONTEIRAS. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
206 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 941. 
207 Ver RIBA PAIVA. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
208 “(...) foi todo herdamento e honra de Dom Moço Viegas e ora... herdamentos de Cárquere e do mosteiro da 
Ermida, e do mosteiro de Arouca e de Entre-Ambos-os-Rios e de homens filhos de algo e de donas e... da Sé de 
Viseu e... do Hospital”. Ver SÃO JOANINHO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Op. Cit. 
209 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 942. Povoação desaparecida que, juntamente com 
Bugalhão (também não mais existente) e Picão, constituíam o território que viria a ser a freguesia de Picão, à 
data incluído no Julgado e terra de Moção. 
210 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 943. 
211 Cetos terá sido povoada por carta de D. Egas Moniz de Ribadouro, de 1139, pertencendo então à paróquia de 
S. João de Pinheiro, incluída no Julgado de Moção. Ver PINHEIRO. Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira. Op. Cit. 
212 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 983. Para além da revelar a associação entre estes 
nobres e D. Roberto, no povoamento de Alhões, as inquirições informam ainda que em 1258 já existiam onze 
casais na povoação, sendo metade dela do mosteiro. 
213 Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 973 e 979. 
214 RESENDE, Nuno – “Escrever História sem palavras. A influência económica e espiritual dos mosteiros 
cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra de Montemuro, através da análise de fontes indirectas 
(séculos XVI a XVIII)”. In M. Á. González García and J. L. A. Carreiras (Coord. de) Actas. IV Congresso 
Internacional Císter en Portugal y en Galicia. Braga-Oseira, 2009. 1, p. 369-372. 
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da documentação existente, aquele autor crê que a Granja de Tendais pode ter sido uma criação 

premonstratense, e não cisterciense215. 

 

 O direito de padroado – uma forma de controlo social e económico - poderá também espelhar 

a área de domínio territorial da Ermida do Paiva, a qual deve ter incidido nas encostas sul de 

Montemuro e parte do seu maciço, e nas imediações de Castro Daire (ver em Anexo II a Carta 

Domínio Territorial da mosteiro da Ermida). Com efeito, segundo N. Backmund216 encontravam-se 

sob a jurisdição do mosteiro as igrejas de Santa Maria de Baltar217, São João de Pendilhe (trata-se de 

São Joaninho, onde Ermida do Paiva possuía vários herdamentos)218, São Pelágio de Alhões (na vila 

de Alhões), e ainda as abadias de Reriz, São Pedro de Ester219 e Santa Eufémia de Vandoma, cuja 

localização não se conhece, e que pode ter pertencido à diocese do Porto220. 

 
Figura 13 Igrejas cujo padroado pertencia à Ermida do Paiva, dispersas na vertente sul da serra de Montemuro. 

                                                        
215 RESENDE, Nuno – “Escrever História sem palavras...”. Op. Cit., p. 372. M.ª Teresa López de Guereño Sanz, 
abordando os pontos de contacto entre Cister e Premontré, explica-nos que entre eles está o sistema de 
exploração agrícola das granjas, utilizado por ambas as Ordens. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, M.ª Teresa - 
Los premonstratenses y su arquitectura.... Op. Cit., p. 81. Ver o que a autora escreve sobre a Ordem 
Premonstratense e os mosteiros medievais fundados em território dos reinos de Leão e Castela. LÓPEZ DE 
GUEREÑO SANZ, M.ª Teresa - Monasterios medievales premonstratenses: reinos de Castilla y León. 
Salamanca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1997. 
216 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 437. 
217 Correspondendo ao mosteiro de Baltar, que se situaria no lugar de Mosteiro, em Cabril, a oeste da Ermida. 
ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 252. 
218 São Joaninho foi designada como de Pendilhe (Pendilhe era uma povoação vizinha) para a distinguir de outra 
São Joaninho, de Armamar. Ver SÃO JOANINHO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Op. Cit. 
219 A antiga abadia, tendo S. Pedro como orago, deu origem à freguesia de Ester, correspondendo-lhe 
posteriormente a igreja matriz de Ester. Cf. CORREIA, Alberto; ALVES, Alexandre e VAZ, João Inês - Castro 
Daire. Op. Cit., p. 261. 
220 GOMES, Saúl António – “Premonstratenses”. Op. Cit., p. 56-59. 
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 Para além da ermida de São João da Foz do Douro, no Porto, o mosteiro poderá ainda ter 

possuído bens na paróquia de São Cristóvão em Coimbra (doados talvez por Egas Moniz de Urtigosa), 

segundo a referência221 de um escambo de umas casas realizado entre o prior da Ermida do Paiva e o 

subdiácono de São Cristóvão de Coimbra, Pedro Julião222, realizado em 1196223. O cenóbio deve ter 

beneficiado de privilégios vários, como a doação testamentária do bispo lamecense D. Paio, de 1246, 

ou o usufruto das dízimos e primícias da póvoa de D. Pedro Anes e D. Urraca Afonso, em 1278224. 

 O património de Ermida do Paiva, apreciado por N. Backmund, terá levado aquele autor a 

considerar que, em finais do século XIII, o mosteiro era não só importante como rico225. Porém, 

conforme sublinha Nuno Resende, a reconstituição rigorosa da totalidade do seu património encontra-

se prejudicada pelo facto de ser desconhecido o paradeiro do cartório original do mosteiro226; a 

ausência de fontes sobre a Ermida poderá inviabilizar o conhecimento da totalidade dos seus bens 

fundiários, bem como uma leitura completa da área territorial de domínio da casa monástica 

(incluindo, mesmo, os limites do couto e da própria cerca monástica). Ainda assim, a informação 

disponível - designadamente o número de padroados e posterior comenda, bem como a área do couto e 

paróquia - leva Nuno Resende a concluir que os seus monges deveriam “controlar económica e 

espiritualmente uma parte substancial da encosta sul de Montemuro e parte da cabeceira do vale do 

Bestança”227.  

 

 1.4. A implantação monástica e a transformação do território 
 

 A fixação do eremitério de D. Roberto em Riba Paiva, beneficiando do patrocínio régio - para 

além das doações de terra por D. Afonso Henriques, o mosteiro encontrava-se implantado em 

propriedade reguenga tendo o rei como patrono228, e foi de iniciativa régia o couto do mosteiro, 

conforme ficou atestado nas Inquirições de D. Dinis229 - e da proteção dos senhores de Riba Douro, 

deu-se no contexto do movimento eremítico do século XII. Com frisou José Mattoso, este fenómeno 
                                                        
221 Ver RECCORREIÇÃO. VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de - Elucidário das palavras, termos e frases... 
Op. Cit., Vol. 2., p. 182. 
222 REAL, Manuel Luís - A Arte Românica de Coimbra (Novos Dados – Novas Hipóteses). Porto, Edição de 
Autor, 1974. Dissertação de Licenciatura em História pela Faculdade de Letras do Porto, Vol. I, p. 173. 
223 Ver RIBA PAIVA e ROBERTO. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Op. Cit. 
224 COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Op. Cit., Vol. II, p. 549. 
225 BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au Portugal”. Op. Cit., p. 431. 
226 Sobre o assunto ver RESENDE, Nuno – “Escrever História sem palavras...”. Op. Cit., p. 370 e RESENDE, 
Nuno - Fervor & Devoção... Op. Cit., Vol. 1, p. 257-258. 
227 RESENDE, Nuno - Fervor & Devoção... Op. Cit., Vol. 1, p. 258. 
228 Segundo registado nas Inquirições de 1258. Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 943. 
229 Agradecemos ao Prof. Doutor José Augusto de Sotto-Mayor Pizarro esta informação. As Inquirições de D. 
Dinis têm vindo a ser publicadas pelo referido autor, embora à data desta dissertação as respeitantes aos Julgados 
em estudo estejam ainda inéditas. 
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foi inseparável da rede viária e da questão do repovoamento do território, tendo contribuído “para 

reforçar a densidade humana e melhorar as comunicações”230.  

 A proximidade às principais vias de comunicação, se necessária para que os cenóbios 

pudessem beneficiar de ajudas e do acesso a géneros e utensílios indispensáveis para a sua 

subsistência, ter-se-á revelado fundamental para que os religiosos pudessem praticar obras de 

caridade, tais como ocupar-se da receção e hospitalidade dos peregrinos231 e dos pobres232. Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida explicou o quão importante a assistência foi na Idade Média, e como ela 

esteve “radicalmente ligada aos caminhos”233, dado o carácter itinerante da sociedade da época. 

Aquele autor afirmou que, durante muito tempo, os mosteiros foram as únicas casas onde a 

hospitalidade estava assegurada; muito antes de existirem albergarias, os mosteiros serviram de 

hospedarias aos que itineravam234 . A hospitalidade aos que viajavam “era uma das constantes 

obrigações dos mosteiros, não só por imposição da regra de vida que seguiam, como também por força 

dos legados pios que recebiam. Em quase todas as doações aos mosteiros se anuncia essa 

obrigação”235.  

 Conforme observou José Mattoso236 essa obrigação ficou bem patente na carta de proteção que 

o Cardeal Jacinto (Legado do Papa) concedera à Ermida do Paiva em 1173, beneficiando o cenóbio, 

em contrapartida, da isenção de pagar o dízimo a poderes civis ou eclesiásticos: 

 Et quia omnia vestra sustentationibus religiosorum peregrinorum et pauperum debent cedere, 
ac per hoc nullatenus aliis usibus ea convenerit applicare: constituimus, ut de laboribus, quos propriis 
manibus vel sumptibus colitis, sive nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino clericus vel laicus 
a vobis decimas exigere praesumat237. 
 

                                                        
230 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 21. 
231 Ferreira de Almeida sublinhou que a época românica foi um tempo de grandes peregrinações; para o autor, a 
mobilidade dos homens daquele período, “por motivação de crença religiosa ou por gosto, por imperativos 
vitais, na mira do lucro ou por razões profissionais, como os pedreiros”, evidenciou o carácter itinerante da 
sociedade medieval. Foi a partir do século XI que os centros de grandes relíquias ganharam maior notoriedade e 
uma extraordinária importância. A peregrinação religiosa introduziu-se de tal modo nos hábitos da época que a 
palavra peregrino - que até essa altura designava toda a espécie de viandante – passa a designar apenas o 
itinerante por motivação religiosa. Cf. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 63-64. 
232 Segundo C. A. Ferreira de Almeida a Idade Média, embora não tenha descurado a assistência aos pobres 
locais e aos membros das suas corporações, esteve, acima de tudo, interessada na assistência aos viandantes; o 
autor explicou-nos como o verdadeiro pobre, então, não permaneceria parado na sua terra - a não ser que não 
pudesse deslocar-se - mas sim viveria pedindo e andando. Esta mentalidade, segundo Ferreira de Almeida, terá 
mesmo marcado as ordens mendicantes, quando aquelas pensaram em deambular e pedir esmola para a 
realização do seu ideal evangélico de pobreza. “Eis porque o ideal de caridade medieval visava sobretudo o 
peregrino, isto é, o estranho ao lugar”. Cf. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. 
Op. Cit., p. 67. 
233 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Os caminhos e a assistência no Norte de Portugal”. Op. Cit., p. 46. 
234 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., p. 74. 
235 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - Vias Medievais. Entre Douro e Minho. Op. Cit., p. 74. 
236 MATTOSO, José – “Eremitas portugueses no século XII”. Op. Cit., p. 35. 
237 Documento publicado por N. Backmund. BACKMUND, N. – “Les origines de l’ordre de Prémontré au 
Portugal”, Op. Cit., p. 437-438. Ver o documento que apresentamos em Apêndice Documental. 
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 A carta através da qual D. Afonso Henriques doou propriedades em São João da Foz do Douro 

a D. Roberto e seus confrades refere a existência de relíquias no eremitério junto ao Paiva, o que pode 

levar a conjeturar que, para além de acolher viajantes que se dirigiam a locais de peregrinação na 

região, ou mesmo fora dela, o próprio cenóbio possa ter sido centro de romagem238. 

 Se a proximidade a estradas e burgos/povoados importantes pode ter influído na escolha do 

local de fixação do primitivo eremitério, em Riba Paiva, a sua passagem a comunidade regular e a 

edificação do complexo monástico deve ter originado, na segunda metade do século XII e ao longo da 

centúria seguinte, a transformação daquela paisagem, num contexto de ordenamento territorial e social 

de parte da serra de Montemuro - incluindo a criação de uma rede de caminhos que se deve ter 

adensado à medida que a importância e prestígio do mosteiro aumentavam, e que o seu domínio se ia 

alargando. 

 
Figura 14 Ermida do Paiva, destacando-se na paisagem de uma das encostas de Montemuro. 

                                                        
238 Carlos Alberto Ferreira de Almeida explicou como a escolha do lugar para a construção de uma igreja não é 
arbitrária, partindo, muitas vezes, “de razões galvanizantes como aparição celeste, milagrosa, encontro 
prodigioso de relíquias ou de imagens”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro 
e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 7. 
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 Com efeito, o mosteiro tinha o direito de padroado de várias igrejas (beneficiando da 

integração do património do mosteiro de Baltar) e o seu património fundiário foi-se ampliando através 

de uma política de doações, trocas e escambos239. Conforme constatam Lúcia Rosas, Maria Leonor 

Botelho e Nuno Resende, em 1258 as Inquirições testemunharam a riqueza e a importância de Ermida 

do Paiva: “os seus bens distribuíam-se ao longo das encostas meridionais do Montemuro, estendiam-

se para norte seguindo o curso do vale da ribeira do Bestança (...) e em redor do couto, algumas terras 

a oeste, nas imediações de Castro Daire”240. A extensão do seu património e a sua dispersão pelas 

encostas sul de Montemuro, ao longo do vale do Bestança e em redor de Castro Daire (como referimos 

no subcapítulo anterior), levam aqueles autores a imputar aos monges a provável construção de uma 

rede viária, a fundação de alguns povoados e uma vasta campanha de arroteamentos241. 

 Noutra parte daquela serra tiveram os Cistercienses um papel fulcral no ordenamento 

territorial, com os poderosos mosteiros de S. João de Tarouca e St.ª Maria de Salzedas a dominar o 

vale do Varosa. Recentemente foram elaborados estudos sobre a importância destas casas monásticas 

na criação de caminhos e na transformação da paisagem viária, procedendo-se designadamente à 

reconstituição do traçado de vias em ambos os coutos monásticos242. A metodologia seguida nestes 

trabalhos - tendo como base a recolha bibliográfica e documental, a topografia, foto-interpretação e 

análise da paisagem, a toponímia e hagiotoponímia, e a prospeção arqueológica243 - poderá constituir 

um modelo a adotar em estudos que venham a incidir sobre a Ermida do Paiva, os quais seriam 

fundamentais para que se conhecesse melhor a sua área de domínio territorial e o papel da comunidade 

monástica na transformação da paisagem montemurana.  

 

 Referindo-se à implantação dos edifícios religiosos na época românica, Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida sublinhou o quão importante foi a carga simbólica do lugar, na escolha de sítio 

para a fundação de uma igreja ou de um mosteiro. “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”244. A existência de antiga vida eremítica, que havia conferido 

sacralidade ao lugar, pode explicar a implantação de mosteiros em locais inóspitos como São Pedro 

das Águias (Tabuaço) ou Pitões das Júnias (Montalegre). 

                                                        
239 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 253. 
240 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 254. 
241 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 254. 
242 CASTRO, Ana Sampaio e – “A paisagem monástica no Vale do Varosa...”. Op. Cit., p. 25-49. CASTRO, 
Ana Sampaio e – “Vias medievais nos coutos monásticos...”. Op. Cit., p. 105-123. CASTRO, Ana Sampaio e 
SEBASTIAN, Luís – “A implantação monástica no Vale do Varosa...” Op. Cit., p. 115-136. 
243 Ver CASTRO, Ana Sampaio e – “Vias medievais nos coutos monásticos...”. Op. Cit., p. 106. 
244 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 13. 
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 Refletindo sobre a implantação do mosteiro da Ermida, Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e 

Nuno Resende chamam a atenção para o primitivo eremitério fixado em Riba Paiva, crendo aqueles 

autores que várias daquelas antigas estruturas - ermos, eremitórios ou eremitérios – devem ter servido 

de base para a ocupação por comunidades regrantes245. Em consonância com as conclusões de José 

Mattoso, Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende referem-se aos eremitas como “homens 

que, embora isolados, não se afastavam dos caminhos e até da população, tornavam-se figuras 

veneradas e ocasionavam cultos de âmbito local ou regional que, quer o poder régio, quer o poder 

eclesiástico tentavam submeter ao seu domínio”246. Com efeito, a importância da figura de D. Roberto 

parece ter-se verificado quer a nível local, quer mesmo regional, pois é através do seu nome que o 

mosteiro da Ermida do Paiva continuaria a ser designado na documentação dos séculos XIII e XIV. 

 
Figura 15 Vista do local de implantação monástica e do vale do rio Paiva. Ao fundo, a povoação de Pinheiro. 

 

 Observando a paisagem a partir do local de implantação de Ermida do Paiva, não podemos 

deixar de apreciar o caráter deslumbrante do cenário visualizado, numa perspetiva muito ampla e que 

se estende até longe, ao longo da bacia do Paiva, com os seus vales, encostas e elevações. Lúcia Rosas 

encontrou este tipo de situação em outros eremitérios247. A questão foi analisada por C. A. Ferreira de 

Almeida para as ermidas e a religiosidade popular, tendo aquele autor intuído que “as alturas e o 

deslumbramento paisagístico favorecem o numinoso, facilitam a possibilidade de hierofanias e podem 

                                                        
245 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 249. 
246 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 249. 
247 ROSAS, Lúcia – “O eremitério Os Santos em Sendim/Picote.” In Douro - Estudos & Documentos. Vol. 5 n.º 
9 (2000), p. 47-57. 
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predispôr para o sagrado”248; assim sendo, não é por acaso que nos sítios mais deslumbrantes, ou mais 

aprazíveis, se encontram sistematicamente ermidas. 

 

 
Figura 16 Vista da Ermida do Paiva em 1946.  

 

 Se a fundação monástica em Riba Paiva se pode explicar pela sacralidade do lugar, conferida 

pela presença eremítica - ancorada na figura de D. Roberto - e pelas relíquias que aí se guardavam, por 

outro lado, outros imperativos, de natureza socioeconómica, devem ser também considerados quanto 

ao lugar da sua fundação. 

 Conforme escreveu Carlos Alberto Ferreira de Almeida, os mosteiros da época românica, 

sobretudo os mais ricos, procuraram ocupar as melhores terras agrícolas, em terras baixas e com 

abundância de água, onde se podia praticar agricultura de regadio; exemplos desse tipo de implantação 

são os mosteiros de Pombeiro (Felgueiras)249 e Travanca (Amarante)250. Outro tipo de implantação 

deu-se em áreas de maior altitude, na serra, revelando um “tipo de instalação mais arcaico, muito 

ligado à usufruição de manchas propícias à pastorícia”251, como é o caso de São João da Arga 

(Caminha). E em Sanfins de Friestas (Valença), no meio de uma mata de carvalhos da qual restam 

alguns vestígios, foi erigido um importante mosteiro “entre o monte largo e despido da pastorícia e da 

caça e uma mancha de campos que aí chegam em socalcos”252.  

                                                        
248 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Religiosidade Popular e Ermidas" In AZEVEDO, Joaquim de (dir.) - 
Religiosidade Popular. Studium Generale - Estudos Contemporâneos. Porto: Centro de Estudos Humanísticos. 
Ministério da Cultura - Delegação Regional do Norte, 1984, n.º 6, p. 75-83. 
249 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 13. 
250 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 9. 
251 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 13. 
252 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 53. 
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 Sobre este tipo de implantação debruçou-se também Lúcia Rosas ao estudar as igrejas da 

margem esquerda do rio Minho, verificando que parte dessas igrejas e mosteiros se situaram “em 

zonas médias, ou seja, entre as terras de cultura e as de economia agro-pastoril. É o caso dos mosteiros 

de Sanfins de Friestas, de Santa Maria de Fiães e das igrejas paroquiais de Castro Laboreiro e Lamas 

de Mouro”253. 

 
Figura 17 Ermida do Paiva, junto à margem direita do rio Paiva, fotografada em 1971. 

 

 Analisando a implantação de Ermida do Paiva, Carlos Alberto Ferreira de Almeida referiu que 

a casa monástica foi edificada entre a mancha do monte, mais extensa, apta para a pastorícia, e a de 

campos, que se faz em socalcos que descem até ao Paiva254. Com efeito, estabelecida “na cumeada de 

uma pequena elevação a 380 metros de altitude, situada na encosta sul do maciço do Montemuro, 

próximo à margem do rio Paiva”255, Ermida do Paiva terá beneficiado de áreas requeridas para o 

cultivo, na forma de socalcos que se sucedem até ao rio, e da proximidade de terrenos a maior altitude, 

mais vastos e despidos de vegetação, propícios à pastorícia. 

                                                        
253 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda do Rio Minho. 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica – Trabalho de Síntese apresentado à Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, 1987, 2 vols. (texto dactilografado), p. 4-22. No caso dos edifícios religiosos da 
margem sul do rio Minho, Lúcia Rosas apontou ainda razões de ordem histórica, ao demonstrar como esta 
implantação teve motivações políticas, num contexto de defesa e ordenamento territorial, pelo facto da linha do 
Minho constituir a fronteira entre os territórios português e galego.  
254 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 11. 
255 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 250. 
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Figura 18 Vistas do local de implantação monástica, tendo como fundo as áreas de monte e, do lado direito, a 
paisagem em socalcos, junto à povoação de Pinheiro. 

 

 Nas Inquirições de 1258 encontrámos referência a soutos que haviam sido doados ao 

hermitagio de D. Roberto, sobretudo nas aldeias que formavam o termo de Castro Daire, onde o 

mosteiro detinha um património fundiário considerável – consulte-se em Anexo II a Carta Domínio 

Territorial do Mosteiro da Ermida. Amorim Girão chamou a atenção para um importante maciço 

florestal do concelho de Castro Daire, com vastas quantidades de castanha e de madeiras, designado 

Souto do Bugalhão, que se encontrava perto da ponte da Ermida256. 

 A situação de implantação da Ermida do Paiva parece assim ter estado associada à trilogia que 

compunha o equilíbrio do ecossistema do território, explicada por Ferreira de Almeida para o Entre-

Douro-e-Minho257: o ager, destinado ao cultivo, feito nas encostas em socalcos, ou nas áreas alagadas, 

                                                        
256 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 56. 
257 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho. Sua Sacralização". In Nova 
Renascença. Porto: Associação Cultural "Nova Renascença", 1981, vol. I, n.º 2, p. 202-212. IDEM - 
Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 23-38. 
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no fundo dos vales258; o monte, que se opõe ao campo (ou ager) por constituir espaço selvagem, muito 

menos humanizado, e que é propício à pastagem; e a zona de soutos, com carvalhos, castanheiros e até 

sobreiros, essenciais para as madeiras e para a alimentação de pessoas e dos suínos, e que forma uma 

mancha distinta e, como tal, intermediária e complementar dos dois primeiros259. 

 Na caracterização dos solos que compõem o território de Montemuro Amorim Girão observou 

que o leito do Paiva, a partir de Castro Daire, segue através de terrenos graníticos, durante cerca de 

dez quilómetros260; nessa extensão do vale do Paiva, até Cabril, as margens são descritas como 

intensamente arborizadas e abundantes de nascentes de água, por oposição aos terrenos xistosos, que 

são de menor fertilidade261. Assim, no vale do Paiva, a implantação de Ermida do Paiva teria 

beneficiado da extensão de melhor potencial agrícola, segundo as conclusões daquele geógrafo262. 

 Amorim Girão destacou a importância de Ermida do Paiva na ocupação e ordenamento 

territorial de parte da serra de Montemuro; concluiu - baseado talvez nas Inquirições - que a 

implantação daquela casa monástica na região foi fundamental no “desbravamento da serra, na sua 

adaptação à cultura, e no fomento agrícola e pecuário”263. Com a fixação e o desenvolvimento da 

Ermida naquele local, deve ter-se iniciado um processo de transformação – ou humanização conforme 

escreve Nuno Resende264  - da paisagem daquelas encostas meridionais da serra montemurana, 

podendo imaginar-se os processos de arroteamento das terras e a criação de socalcos aptos ao cultivo, 

bem como a criação de caminhos que permitissem o seu acesso. Referindo-se ao papel fulcral dos 

monges da Ermida do Paiva na aplicação de técnicas de cultivo, que contribuiu para o progresso de 

antigos povoados, Amorim Girão chamou ainda a atenção para as importantes obras de captação e 

canalização das águas que terão sido introduzidas pela casa monástica265.  

 O acesso a recursos hídricos deve ter sido um imperativo na escolha do local da fundação 

monástica, sendo a água imprescindível para a subsistência da comunidade religiosa: elemento 

obrigatório para a agricultura e criação de animais (possibilitando a rega das áreas de cultivo, o 

trabalho dos moinhos), era também fundamental na vida quotidiana dos religiosos. 

                                                        
258 Como é o caso da várzea de Reriz, onde o mosteiro da Ermida do Paiva usufruía de propriedades, conforme 
registado nas Inquirições de 1258. Portugaliae Monumenta Historica (...) – Inquisitiones, p. 925. 
259 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho...". Op. Cit., p. 203-204. 
260 Segundo Amorim Girão, o rio Paiva, desde a nascente, na Serra da Senhora da Lapa, até à sua foz, assenta 
alternadamente sobre terrenos graníticos e terrenos xistosos. Cf. GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais 
desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 47. 
261 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 30 e p. 91. 
262 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 120. 
263 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 120. 
264 Sobre os processos de transformação do território no maciço de Montemuro, ainda que para a Época 
Moderna, ver o que escreve Nuno Resende. RESENDE, Nuno - Fervor & Devoção... Op. Cit., p. 143-150. 
265 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 120. A respeito das 
inovações introduzidas pelos monges de Ermida do Paiva, nas técnicas agrícolas e na criação de sistemas 
hidráulicos, não foi possível encontrar documentação que pormenorize a tese avançada por Amorim Girão. 
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Figura 19 Extrato da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000, folha n.º 156 (Reriz). 

 

 Na cartografia produzida no século XX é possível verificar a representação de várias linhas de 

água nas imediações do local de implantação do mosteiro, das quais podemos destacar o ribeiro que 

passa junto da Ermida do Paiva; o curso das suas águas tem uma forte presença sonora na envolvente 

do Templo das Siglas, como apreciou Aarão de Lacerda266. Um pouco mais afastados correm o rio 

Teixeira, que desagua no Paiva, em Pinheiro, e o ribeiro da Carvalhosa, que desagua no rio Vidoeiro 

em lugar junto à Ponte da Ermida. À semelhança do que fizeram outras comunidades monásticas267, os 

monges da Ermida do Paiva devem ter sabido captar as águas dos poços, nascentes e minas, e criar 

estruturas para o abastecimento dos edifícios do mosteiro, bem como canais de irrigação que 

permitissem conduzir as águas às áreas de cultivo (quer nos campos, quer nos socalcos das encostas). 

 

 Estudando a importância do regadio no Entre-Douro-e-Minho, nos séculos XII e XIII, Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida explicou-nos como o homem medieval conseguiu utilizar a água quer dos 

                                                        
266 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 18. 
267 O aproveitamento dos recursos hídricos e a criação de verdadeiros sistemas hidráulicos foram estudados, por 
exemplo, nos casos dos mosteiros de Santa Maria de Pombeiro e de São João de Tarouca. PINTO, Marcelo 
Mendes – Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro - Arqueologia. Câmara Municipal de Felgueiras, 2011. 
JORGE, Virgolino Ferreira - “Análise Preliminar das Estruturas Hidráulicas da Abadia Cisterciense de São João 
de Tarouca (Portugal)”. In Actas del II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal. Ourense: 
Ediciones Monte Casino, 1998, vol. III, p. 1407-1420. 
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rios ou regatos, quer das nascentes, na produção agrícola: nos rios, era retirada mediante o sistema de 

represas que obrigava a água a desviar-se para os regos de irrigação; a utilização das águas das 

nascentes, situadas a cota superior, obrigava ao sistema das poças (onde se acumulava a água) de onde 

elas eram conduzidas, por gravidade, aos regos das parcelas que irrigavam268. 

 
Figura 20 O local de implantação monástica, numa cumeada, entre duas elevações orientadas a sul, sobranceiro à 
margem do rio Paiva. 

  

 Amorim Girão, analisando as características climatéricas de Montemuro, salientou a diferença 

entre as vertentes da serra expostas ao sol e as que estão em sombra, destacando as vertentes mais 

soalheiras voltadas a sul, para o Paiva269. Observando in loco a implantação da Ermida do Paiva, em 

vários momentos, pudemos verificar uma situação muito favorável já que a cumeada onde se erigiu o 

edifício, numa das encostas meridionais do maciço do Montemuro, se encontra banhada pelo sol 

durante a maior parte do dia. Por outro lado, parece-nos que a sua localização, próxima de uma 

depressão entre duas elevações, virada a sul, deve potenciar o abrigo dos ventos. As suas dependências 

regulares, das quais restam apenas algumas estruturas da construção românica, situam-se no lado sul 

da igreja - que é a “banda do sol onde estas construções costumam localizar-se, embora haja 

excepções por razões históricas ou topográficas”270, como explanou Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida. 

                                                        
268 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Importância do regadio no Entre-Douro-e- Minho, nos séculos XII e XIII. 
Separata do Livro de Homenagem a Orlando Ribeiro. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1988, vol. II, p. 
65-70. 
269 GIRÃO, Amorim - Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal. Op. Cit., p. 50-53. 
270 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 98. 
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Figura 21 Implantação monástica, orientada no sentido nordeste-sudoeste, em local próximo do rio Paiva. 

 

 Virgolino Ferreira Jorge, incidindo sobre a implantação cisterciense, faz referência ao ganho 

solar que esta situação potencia, permitindo “combater o desconforto da alta inércia térmica dos 

materiais de construção, sentido durante o rigor do Inverno”271 . O autor refere ainda que na 

implantação monástica pesam ainda as características hidrofisiográficas do sítio, situando-se os 

lugares regulares “a norte ou a sul da igreja, consoante a pendente do terreno e a direcção e 

proximidade do curso de água, o qual facilita o desempenho do sistema hidráulico do mosteiro”272; 

assim, devido a esta disposição e ainda face à orientação canónica da igreja, para o lado nascente, o 

templo ocupa sempre o local de maior cota topográfica, podendo situar-se a montante de um ribeiro ou 

levada273. 

 Apenas com a realização de trabalhos arqueológicos no local de implantação da Ermida do 

Paiva e sua envolvente - inexistentes até ao momento – poderão surgir dados sobre os sistemas 

hidráulicos desenvolvidos pela casa monástica, a que se referiu Amorim Girão, e sobre a implantação 

das estruturas regulares e da sua relação com a igreja. 

                                                        
271 JORGE, Virgolino Ferreira – “Organização espácio-funcional da abadia cisterciense medieva. Alcobaça 
como modelo de análise”. In As Beiras e a presença de Cister... Actas do I Encontro Cultural de São Cristóvão 
de Lafões. Op. Cit., p. 74. 
272 JORGE, Virgolino Ferreira – “Organização espácio-funcional da abadia cisterciense...” Op. Cit., p. 74. 
273 JORGE, Virgolino Ferreira – “Organização espácio-funcional da abadia cisterciense...” Op. Cit., p. 74. 
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Figura 22 As parcelas remanescentes das construções regulares da Ermida do Paiva. 

 

 A possibilidade de se obter matéria prima (pedra, madeiras) para as obras de construção deve 

também ser tida em conta no lugar de fundação monástica, conforme expressam Lúcia Rosas, Maria 

Leonor Botelho e Nuno Resende274. Para o caso de São João de Tarouca, um estudo petrográfico 

realizado no âmbito da geologia permitiu já identificar as pedreiras próximas do local de implantação 

do mosteiro cisterciense275.  

 Por último, não podemos deixar de apontar, observando in situ a Ermida do Paiva, que aquela 

estrutura domina toda a paisagem envolvente. Se, por um lado, a edificação se integra muito 

harmoniosamente na configuração orográfica daquela extensão da bacia do Paiva, por outro lado ela 

marca claramente aquele cenário, destacando-se de qualquer outra construção existente no vale: pela 

sua volumetria, marcada pelo volume alto e largo da nave da igreja e pela configuração da cabeceira; 

pelo modo como a edificação se implanta - e organiza - de nível, estabelecendo um expressivo 

contraste com as características topográficas do terreno; pelo modo como a fachada da igreja - alta e 

larga, marcada por dois robustos contrafortes - se singulariza no contexto daquela paisagem. 

 Na época de fundação monástica - talvez no decurso da segunda metade do século XII - 

Ermida do Paiva deve ter constituído, ainda mais expressivamente, um sinal da humanização daquele 

território, da ocupação das suas terras e do seu ordenamento. Também Aarão de Lacerda se deixou 

                                                        
274 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 248. 
275 Ver SEBASTIAN, Luís – “Mosteiro de S. João de Tarouca: da investigação à musealização.” In Atas das 1.as 
Conferências do Museu de Lamego/CITCEM. Lamego, Museu de Lamego/CITCEM, 2013, p. 35-37. 
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impressionar pelo impacto daquela estrutura no território envolvente, referindo-se à “sua frontaria 

altaneira a dominar o vale onde corria sonoro o Paiva”276. 

 Nessa perspetiva, a implantação da Ermida do Paiva remete-nos para a ideia que Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida277 tão bem glosou, salientando o quanto a igreja foi representativa para os 

homens daquela época, como sinal da posse e ocupação da terra, e garantia de uma certa segurança 

religiosa e psíquica dos seus moradores. “Com a sua torre e o seu sino, é um verdadeiro sinal de 

paisagem humana, estruturada e habitada”278. 

 
Figura 23 A Ermida do Paiva, com a sua fachada ocidental banhada pelo luz do poente. 

 

 Sobre este caráter simbólico da implantação dos edifícios religiosos na Europa da época 

românica debruçou-se também Christian Norberg-Schulz, que frisou que os santuários e centros de 

peregrinação conferiram uma nova segurança psicológica, ao homem daqueles tempos conturbados279. 

Referindo-se ao papel fulcral que os mosteiros tiveram na construção da sociedade medieval, aquele 

                                                        
276 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 18. 
277 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. I, p. 176. 
278 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 7. 
279  NORBERG-SCHULZ, Christian - La signification dans l´architecture occidentale. Bruxelles: Pierre 
Mardaga éditeur, 1977 (Cinquème édition), p. 153. 
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autor escreveu que “les monastères n’étaient pas refuge mais présence au monde, et leurs expériences 

vitales, de l’intérieur débouchaient au dehors”280; os mosteiros e as suas igrejas materializaram, para o 

homem daquele tempo, a Civitas Dei. Por estas razões, o caráter de permanência, de estabilidade das 

comunidades monásticas - o stabilitas loci - foi basilar na sociedade da Idade Média, conforme 

expressou Norberg-Schulz 281 . Referindo-se à ligação entre arquitetura e lugar, Norberg-Schulz 

considerou que o ato base da arquitetura é o de compreender a vocação do lugar282. “En tant qu’ imago 

mundi, l’oeuvre d’art aide l’homme à habiter”283. 

 A implantação da Ermida do Paiva evidencia uma profunda e significativa ligação entre 

arquitetura e sítio. Constitui certamente um testemunho da ideia glosada por Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida, que referiu que a igreja, mais que qualquer outro edifício, é uma estrutura cuja construção 

“marca com perenidade”284 o sítio de implantação. A “funda relação do românico com o território”285 

tem sido uma das questões exploradas pela historiografia que se tem debruçado sobre a época 

românica em Portugal, na esteira da lição de Ferreira de Almeida; o seu pensamento continua a 

manter-se basilar para a compreensão deste capítulo da história da arquitetura românica. 

 Mais que em qualquer outra região, a arquitetura românica portuguesa, desde as catedrais às 
igrejas monasteriais, desde os castelos às paroquiais e às ermidas que consagram sítios de hierofanias, 
de devoção eremítica ou de proteção às comunidades agrícolas e de pastores, tem de ser sentida e 
apreciada in situ e nos seus contornos geográficos e históricos. Só assim, inserida na paisagem e no 
habitat local, ela é verdadeiramente compreensível, só assim ela tem uma rica lição para contar286. 
 

 Podemos certamente concluir que a Ermida do Paiva é um caso pleno de significações para a 

compreensão do binómio arquitetura-lugar, a ser interpretado à luz do contexto sociocultural da época 

medieval. 

 

                                                        
280 NORBERG-SCHULZ, Christian - La signification dans l´architecture occidentale. Op. Cit., p. 180. 
281 NORBERG-SCHULZ, Christian - La signification dans l´architecture occidentale. Op. Cit., p. 180. 
282 NORBERG-SCHULZ, Christian – Genius Loci: Paysage, ambiance, architecture. Bruxelles: Pierre Mardaga 
éditeur, 1997 (Troisième édition), p. 23. Para Norberg-Schulz a arquitetura existe quando, através dela, um 
determinado lugar se torna conhecido/perceptível ao homem; ou seja, significa visualizar/concretizar o seu 
genius loci (tema que o autor explorou, na sua abordagem simbólica/existencial do conceito de lugar). 
283 NORBERG-SCHULZ, Christian – Genius Loci: Paysage, ambiance, architecture. Op. Cit., p. 23. 
284 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 66.  
285 BOTELHO, Maria Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica... Op. Cit., Vol. I, p. 367. 
286 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – “Arquitectura”. In Nos Confins da Idade Média. Arte Portuguesa. Séculos 
XII-XV. Catálogo da Exposição realizada no Museu Nacional Soares dos Reis (13 de Março a 26 de Abril de 
1992). Porto: IPM - Museu Nacional Soares dos Reis, 1992, p. 75. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

A arquitetura e a escultura da Ermida do Paiva 
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 Embora apresente uma planimetria de corpo de nave única e cabeceira com uma abside, a 

Ermida do Paiva afasta-se do esquema arquitetónico mais utilizado nas igrejas românicas portuguesas 

- nave única e cabeceira com uma abside, de planta retangular e ambas cobertas com tetos em 

madeira287 -, pelas dimensões/proporções do corpo da igreja e, sobretudo, pela complexa solução 

patenteada na sua capela-mor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 Planta da Ermida do Paiva (1954). 
Figura 25 Vista da nave e capela-mor, sob o coro. 

!
 Analisando o grupo de igrejas com cabeceira constituída por uma abside de planta 

semicircular, abobadada, Carlos Alberto Ferreira de Almeida salientou a “arquitetura bem cuidada, 

segundo os melhores modelos românicos”288 de São João de Longos Vales (Monção), Sanfins de 

                                                        
287 Carlos Alberto Ferreira de Almeida referiu que, em Portugal, “reflexo da simplicidade e da limitação dos 
programas da arquitectura religiosa”, dentre uma centena de igrejas românicas, 80% das mesmas apresentam 
cabeceira com uma única abside, sendo esta retangular em mais de 85% desses exemplares. ALMEIDA, C. A. 
Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 77. Também Lúcia Rosas esclarece que em Portugal a arquitetura 
românica não apresenta grande variedade de soluções no que diz respeito à planimetria e ao jogo de volumes, 
chamando a atenção para a repetição do esquema de nave única e uma abside, ambas cobertas por tetos de 
madeira, como se observa em Cabeça Santa, São Miguel ou São Gens de Boelhe (concelho de Penafiel). Ver 
ROSAS, Lúcia (coord.) – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 130, 144 e 194.  
288 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 77 e 84. Em anterior obra de síntese que o 
autor consagrou ao românico português, Ferreira de Almeida fez ainda referência aos casos do mosteiro de 
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Friestas (Valença), São Pedro de Roriz (Santo Tirso) e São Pedro de Ferreira (Paços de Ferreira) - 

estas últimas apresentando contorno poligonal no seu lado interno. Poderá estabelecer-se um paralelo 

entre este grupo de igrejas, em que é manifesta a qualidade arquitetónica das suas absides, e a Ermida 

do Paiva - onde se verifica um significativo contraste entre a solução adotada na cabeceira (onde mais 

se investiu) e a do corpo da igreja, de menor complexidade planimétrica, volumétrica e arquitetónica. 

Como sublinhou Ferreira de Almeida, esta questão pode explicar-se pelo facto de a cabeceira 

constituir a parte mais nobre do edifício, de maior importância e valor simbólico, e também pela 

circunstância de ser a primeira a erguer-se289. 

 
Figura 26 Cabeceiras das igrejas de São João de Longos Vales, Sanfins de Friestas, São Pedro de Roriz e São Pedro de 
Ferreira.  

!
 Adotando o esquema sistematicamente seguido nas absides semicirculares, na Ermida do 

Paiva a cabeceira organiza-se em dois tramos, ambos abobadados, separados por um arco toral 

sustentado por duas colunas adossadas. O primeiro tramo apresenta planimetria reta e as suas paredes 

são animadas internamente por arcadas cegas, compostas por dois arcos que se apoiam numa coluna 

                                                                                                                                                                             

Banho (Barcelos) e da igreja de Armamar (Armamar), a respeito da qualidade arquitetónica das cabeceiras com 
abside de planta semicircular. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 30.  
289 Consistindo na primeira parte do edifício a ser construída, à cabeceira corresponderia uma maior abundância 
de fundos e também um maior entusiasmo, conforme expressou Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 84. 
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adossada, no centro, e em impostas assentes diretamente em pilastras, nos extremos. Em ambos os 

lados, a segunda arcada abriga uma fresta de iluminação (sob a qual, no lado da Epístola, se dispõe 

uma pequena abertura em arco quebrado).  

 
Figura 27 Abside da Ermida do Paiva: vistas externa e interna. 

!
 A animação dos panos murários das cabeceiras com recurso a arcadas cegas corresponde a um 

“alçado próprio da arquitectura românica”290, que irá ser utilizado também na época gótica, como frisa 

Lúcia Rosas.  

 Este modo de conferir animação e ritmo aos muros está patente, de modo singular, na Sé 

Velha de Coimbra, conforme apontou C. A. Ferreira de Almeida291; explicando que as arcadas cegas 

foram frequentes no interior das capelas-mor, aquele autor salientou ainda os exemplares das igrejas 

de São Pedro e de São Tiago292, erguidas também em Coimbra293.  

                                                        
290 A igreja de São Pedro de Cête (Paredes) constitui um exemplo da persistência dos padrões românicos em 
construções realizadas já na época gótica (e mesmo posteriores), tendo como um sintoma desse fenómeno a 
animação das paredes da sua cabeceira com recurso a arcadas cegas (entre outros aspetos). Cf. ROSAS, Lúcia – 
Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 161-163. 
291 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica ...". Op. Cit., p. 105. 
292 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica ...". Op. Cit., p. 105. 
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Figura 28 Sé Velha de Coimbra: arcadas cegas da capela-mor; a mesma vista antes do restauro realizado entre 1893 e 
1918. São Pedro de Coimbra: vestígios dos arcos cegos da abside românica, fotografados in situ antes da demolição do 
monumento; pilastras dos arcos expostas hoje no Museu Nacional Machado de Castro. Em baixo, São Tiago de 
Coimbra: arcadas cegas da capela-mor; imagem da cabeceira durante a intervenção de restauro da DGEMN; 
vestígios do segundo tramo da abside de São Tiago. 

!
 Manuel Real afirmou que foi importante, no ciclo conimbricense, a “dupla arcaria cega 

existente no tramo recto da capela-mor da Sé”294, sugerindo aquele autor que o pormenor arquitetónico 

da catedral295 deve ter sido seguido em outras igrejas da cidade, designadamente São Tiago. Na sua 

                                                                                                                                                                             
293 Conforme refere Lúcia Rosas “Coimbra é um centro de notáveis exemplos de arquitectura românica. Por 
razões históricas cedo recebeu influências eruditas vindas de França, às quais se miscigenaram reportórios e 
técnicas próprias da artesania moçárabe, que tinha antecedentes bem enraizados na região, criando uma 
linguagem decorativa muito original, para a qual contribuiu também a existência de inúmeras pedreiras de 
calcário”. Cf. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 44. 
294 Para Manuel Real, a cabeceira de São Tiago seguiu o modelo da Sé Velha de Coimbra, repetindo o mesmo 
modo de animar e ritmar o alçado das paredes com arcadas cegas. Cf. REAL, Manuel Luís - A Arte Românica de 
Coimbra. Op. Cit. Vol. I, p. 311. 
295 No restauro realizado na Sé Velha entre 1893 e 1918, foi removida a obra de talha que revestia a capela-mor 
(paredes laterais, teto e arco triunfal), e com a supressão dos painéis de madeira entalhada dos muros laterais 
ficaram a descoberto as arcadas cegas primitivas com os respetivos capitéis e cimalhas; apesar de parcialmente 
quebrados aquando da colocação da talha dourada (século XVII), a deterioração desses elementos românicos não 
era tão grande que inviabilizasse o seu restauro. Ver ROSAS, Lúcia – Monumentos Pátrios. A Arquitectura 
Religiosa Medieval – Património e Restauro (1835-1928). Porto: Dissertação de Doutoramento em História da 
Arte em Portugal apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995, 2 volumes (texto 
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tese sobre a arquitetura românica em Coimbra, Manuel Real apresentou imagens dos vestígios dos 

arcos cegos que fariam parte da capela-mor românica da igreja de São Pedro, reformada na Época 

Moderna296.  Também em São Pedro de Rates (Póvoa de Varzim) - igreja que tem vindo a ser 

cotejada, sobretudo na escultura, com a corrente artística de São Pedro de Coimbra297 - se empregaram 

arcadas cegas para animar as paredes do primeiro tramo da capela-mor; estas são visíveis no registo 

fotográfico do monumento durante as obras de restauro promovidas pela DGEMN no século XX 

(destas resultou a reconstrução do segundo tramo da capela-mor, de planta semicircular, com a adição 

de novos arcos cegos)298.  

 
Figura 29 Arcos cegos do tramo reto da abside de Roriz. Em baixo, arcos cegos do tramo reto da abside da Ermida do 
Paiva. 

                                                                                                                                                                             

policopiado). Vol. I, p. 216-246 e Vol. II, p. 367-380.  Para visualizar o registo fotográfico das obras de restauro 
da Sé Velha, consultar a página do monumento n.º IPA.00002673 (SIPA):  
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2673  
296 REAL, Manuel Luís - A Arte Românica de Coimbra. Op. Cit. Vol. I, p. 77-78 e Vol. II, figuras 47 e 48. Os 
vestígios dos arcos cegos da primitiva capela-mor de São Pedro de Coimbra e as suas pilastras (expostas hoje no 
Museu Nacional Machado de Castro) foram fotografados in situ antes da demolição do monumento. 
297 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...", Op. Cit., p. 90-91 e 
94-95. REAL, Manuel Luís - A Arte Românica de Coimbra. Op. Cit. Vol. I, p. 84-87. ALMEIDA, C. A. Ferreira 
de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 103-105. 
298 Acerca das obras realizadas em Rates consultar a página do monumento n.º IPA.00005133 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5133  
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 Elas foram ainda adotadas nas absides das igrejas de São Cristóvão de Rio Mau (Vila do 

Conde), de Fonte Arcada (Póvoa de Lanhoso), em São Martinho de Cedofeita (Porto) (edifício que foi 

objeto de um restauro muito interventivo no século XX, no contexto da DGEMN299), em São Salvador 

de Travanca (Amarante) (onde a capela-mor, da Época Moderna, conservou vestígios da arcaria cega 

da abside primitiva, românica300), ou em Santa Maria Maior de Tarouquela (Cinfães), para além das já 

referidas igrejas de São Pedro de Roriz e São Pedro de Ferreira301. Na abside de Roriz, o alçado das 

arcadas cegas do tramo reto apresenta semelhanças com as do tramo correspondente em Ermida do 

Paiva – designadamente no modo como se estabelece o seu remate, através de impostas assentes 

diretamente sobre pilastras - , embora se deva ter em conta que a cabeceira daquela igreja do concelho 

de Santo Tirso foi também objeto de obras profundas de restauro na primeira metade do século XX302. 

 

 Foi, porventura, o segundo tramo da abside do Templo das Siglas aquele que mais chamou a 

atenção de Aarão de Lacerda303, designadamente dada a sua invulgar planimetria. Com efeito, este 

apresenta-se poligonal em ambos os lados, mas é constituído por quatro e não cinco panos - como 

vemos no interior das absides de São Pedro de Ferreira e em São Pedro de Roriz (ver em Anexo IV a 

comparação entre as plantas dos monumentos). 

 Gerhard N. Graf salientou este remate insólito do tramo poligonal da abside, declarando não 

conhecer nenhum outro exemplo semelhante; para o autor, este facto talvez se deva a uma certa 

inexperiência por parte do mestre que dirigiu os trabalhos304. Carlos Alberto Ferreira de Almeida 

destacou esta característica singular da cabeceira de Ermida do Paiva, considerando-a “uma forma 

excepcional e não perfeitamente alcançada, porque a solução facetada para remate da cabeceira 

recomenda e usa, sistematicamente, um número ímpar de faces”305. Para Ferreira de Almeida, a 

cabeceira representa um dos vários aspetos - como iremos observar - que fazem da Ermida do Paiva 

um “monumento com qualidades e lições que o singularizam dentro da nossa arquitectura 

românica”306. 

                                                        
299 Sobre Cedofeita consultar a página do monumento n.º IPA.00005463 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5463  
300 Ver o registo fotográfico da igreja de Travanca na página do monumento n.º IPA.00003954 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3954  
301 Consultar a página do monumento n.º IPA.00005096 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5096  
302 Acerca das obras de restauro em Roriz, consultar a página do monumento n.º IPA.00005410 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5410  
303 Aarão de Lacerda destacou a forma invulgar do remate do tramo poligonal da abside da Ermida, referindo-se 
ao facto de o eixo coincidir com um vértice de ângulo, dado o seu número par de lados. Tendo observado uma 
ligeira inclinação deste eixo para o lado esquerdo, A. de Lacerda atribuiu-lhe um valor simbólico, associando-a à 
representação de Cristo na cruz. Cf. LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 58-59. 
304 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 221. 
305 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
306 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
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 Internamente, a cada um dos quatro panos murários corresponde um arco cego, de perfil 

quebrado, sustentado por colunas duplas adossadas em cada um dos ângulos e por pilastras nos 

extremos (remate semelhante ao empregue no tramo de planta reta); dentro dos dois arcos cegos 

centrais abre-se uma fresta, em arco quebrado na face interna e em volta perfeita na face externa. 

Assim a particularidade do número par de lados deste remate, já sublinhada, tem como consequência 

que no eixo da capela-mor não se situe a habitual fresta de iluminação307, mas sim o ângulo entre duas 

faces/frestas. Outro detalhe curioso que se pode observar neste tramo poligonal da cabeceira é a 

solução adotada nos capitéis das colunas duplas das arcadas cegas, o qual iremos abordar adiante. No 

exterior, cada um dos três ângulos recebe uma coluna adossada, e dois contrafortes de secção 

retangular marcam a passagem do tramo poligonal para o tramo reto da abside, em correspondência 

com o arco toral que sustenta o teto abobadado nesse ponto de transição; observam-se ainda duas 

colunas adossadas às fachadas do tramo reto (uma de cada lado). 

 
Figura 30 Capelas-mor das igrejas de Ermida do Paiva, São Pedro de Ferreira e São Pedro de Roriz. 

 

 No conjunto das igrejas da época românica em Portugal não se deteta, atualmente, a existência 

de outro exemplar de cabeceira de planimetria poligonal308, à exceção do absidíolo que subsiste da 

cabeceira medieval da Sé do Porto e ainda do absidíolo remanescente da igreja de São Tiago de 

Coimbra (semicircular no interior). A singularidade da solução arquitetónica da cabeceira da Ermida 

                                                        
307 Esta é uma das entradas de luz mais nobres do templo, que ilumina o altar onde o celebrante, virado a 
nascente, conduz a missa; outras frestas de iluminação importantes eram as que se encontravam sobre o arco 
cruzeiro ou a da fachada ocidental. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e 
Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 102. 
308 As absides de São Pedro de Roriz e de São Pedro de Ferreira apresentam remate poligonal mas apenas no seu 
interior, sendo o exterior semicircular. 
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do Paiva ficou patenteada nas Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica Portuguesa309 de 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 

 Contudo, talvez a construção de absides de planta poligonal possa ter tido alguma expressão 

no contexto da arquitetura românica portuguesa. Em Coimbra - “o grande centro da arte românica em 

Portugal”310 -, sabemos pela obra de Augusto Filipe Simões (1835-1884)311 que a igreja de São 

Cristóvão possuía cabeceira tripartida, constituída por abside poligonal, em ambos os lados, e dois 

absidíolos semicirculares no interior e retangulares no seu exterior (adossados ao tramo reto da capela 

mor); esta informação ficou registada na planta desenhada por António Francisco Barata, antes da 

demolição do edifício no século XIX, publicada por A. F. Simões312. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 Planta da igreja de São Cristóvão de Coimbra. 

 Manuel Real também se debruçou sobre a solução planimétrica da cabeceira de São Cristóvão 

de Coimbra, salientando o remate poligonal da sua capela-mor313. Este autor, na abordagem que faz à 

                                                        
309 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 104. 
Nesta publicação de 1971 Carlos Alberto Ferreira de Almeida procedeu a uma Classificação Sumária do 
Românico Português onde organizou e agrupou as igrejas do românico nacional com base nas soluções das suas 
cabeceiras (no seu número de capelas, forma externa e cobertura), bem como em outros corpos/elementos 
arquitetónicos. 
310 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 141. Como frisou Ferreira de Almeida “De 
Santa Cruz à Sé Velha, da igreja de São Pedro à de Santiago, a arquitectura coimbrã mostra uma rica variedade, 
tanto nas soluções espaciais como na linguagem decorativa, fruto da convergência de assumida corrente 
moçárabe local com poderosos influxos, bastante novos, provindos de França, aqui chegados em consequência 
do dinamismo dos encomendadores de então”. 
311 SIMÕES, Augusto Filipe - Reliquias da architectura romano-byzantina em Portugal e particularmente na 
cidade de Coimbra. Lisboa: Typ. Portugueza, 1870. Esta constituiu a primeira publicação consagrada à 
arquitetura românica portuguesa. Sobre este assunto ver BOTELHO, Maria Leonor - A Historiografia da 
Arquitectura da Época Românica... Op. Cit., Vol. I, p. 135-143. 
312 SIMÕES, Augusto Filipe - Reliquias da architectura romano-byzantina em Portugal... Op. Cit., p. 14-15. 
313 REAL, Manuel Luís – “A Colegiada de S. Cristóvão de Coimbra e seus capitéis” In Aa. Vv. – Estudos de 
Arte e História. Homenagem a Artur Nobre de Gusmão. 1.ª Edição. Lisboa: Vega (ed. Patrocinada por Instituto 
Nacional de Investigação Científica, Fundação Calouste Gulbenkian, Universidade Nova de Lisboa), 1995, p. 
210-211. 
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organização espacial das igrejas de beneditinos e de agostinhos314, atribui um papel preponderante à 

fundação do mosteiro de Santa Cruz em Coimbra315; avançando com uma hipótese de reconstituição 

da primitiva capela-mor de Santa Cruz, Manuel Real apresenta-a, internamente, com um primeiro 

tramo reto seguido de tramo de remate poligonal (cinco faces), com cada ângulo a receber uma coluna 

adossada316. Sublinhando os laços estabelecidos entre os crúzios e São Rufo de Avinhão, Manuel Real 

defende a importância de Santa Cruz de Coimbra na propagação da solução de planimetria poligonal 

das cabeceiras, por influência daquela abadia da Provença, a qual crê ter predominado nas igrejas de 

cónegos regrantes em Portugal - como exemplo refere os absidíolos da igreja de São Vicente de Fora, 

em Lisboa, que terão possuído remate poligonal no seu interior317. 

 Baseando-se nos estudos de Manuel Real, Jorge Alarcão refere que a construção da igreja 

românica de São Cristóvão foi iniciada antes de 1169, decorrendo as obras ainda nos finais da década 

de 1180318; na planta publicada por Augusto Filipe Simões pode observar-se que a capela-mor, 

poligonal em ambos os lados, compunha-se de cinco panos e os seus ângulos externos receberam 

colunas adossadas.  

 Augusto Filipe Simões, referindo-se à igreja de São Tiago de Coimbra, afirmou que, quando 

se alargou a antiga rua de Coruche, em 1861, apareceu parte da primitiva capela-mor; segundo relato 

dos trabalhos, constituía um hemiciclo ornado com colunas, semelhantes às do portal principal (nos 

espaços entre colunas, havia estátuas dos Evangelistas)319. Segundo Jorge Alarcão, a igreja de São 

Tiago, cujas obras ter-se-ão iniciado em fins do terceiro quartel do século XII, talvez pudesse já estar 

concluída em 1183, apesar de ter sido sagrada apenas em 1206320. Este edifício foi objeto de um 

restauro muito profundo no século XX e a cabeceira conserva, por inteiro, unicamente o absidíolo do 

lado do Evangelho, semicircular no interior mas poligonal externamente. Manuel Real defende que as 

obras de São Tiago terão recebido a atenção de Mestre Roberto321, nomeadamente na cabeceira onde 

                                                        
314 REAL, Manuel Luís – “A organização do espaço arquitetónico entre Beneditinos e Agostinhos, no séc. XII” 
In JORGE, Vítor Oliveira – Arqueologia. Porto: Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto (GEAP), 
(Dezembro) 1982, n.º 6, p. 118-132. 
315 O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, com obras iniciadas em 1131 e o altar principal dedicado em 1150 
(estando nessa altura construída a sua cabeceira), tornou-se na época um importantíssimo centro de irradiação 
cultural e artística, constituindo uma “esplêndida expressão da abertura e das experiências europeizantes do 
Portugal de então”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 131. 
316 REAL, Manuel Luís – “O Convento Românico de São Vicente de Fora” In ALÇADA, Margarida – 
Monumentos. Revista Semestral de Edifícios e Monumentos. Lisboa: DGEMN e MOPTC, 1995 (Março), n.º 2, 
p. 14-23. 
317 REAL, Manuel Luís – “O Convento Românico de São Vicente de Fora”. Op. Cit., p. 14-23. 
318 ALARCÃO, Jorge de – Coimbra. A montagem do cenário urbano. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2008, p. 93.  
319 SIMÕES, Augusto Filipe - Reliquias da architectura romano-byzantina em Portugal... Op. Cit., p. 14. 
320 ALARCÃO, Jorge de – Coimbra. A montagem do cenário urbano. Op. Cit., p. 114. 
321 Mestre Roberto, arquiteto da Sé de Lisboa, ter-se-á deslocado a Coimbra para trabalhar nas obras da Sé Velha 
(nomeadamente no portal) entre 1162 e 1174-1175. ALARCÃO, Jorge de – Coimbra. A montagem do cenário 
urbano. Op. Cit., p. 119. 
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aquele terá trabalhado a “ensaiar experiências, a fazer as absides poligonais no exterior...”322. A 

observação de algumas fotografias (sem datação) do arquivo do monumento323 leva a que nos 

questionemos se a própria abside de São Tiago não terá tido originalmente planimetria poligonal, com 

cinco faces e colunas adossadas nos ângulos - numa solução com paralelo, talvez, na abside de São 

Cristóvão. Esse registo fotográfico parece ainda permitir que se coloque como hipótese a existência de 

colunas adossadas aos ângulos internos da capela-mor de São Tiago, sustentando talvez arcadas cegas 

que poderiam acolher as estátuas referidas por A. F. Simões. 

 
Figura 32 Vestígios do segundo tramo da abside de São Tiago de Coimbra.  

!
 Regressando à Ermida do Paiva, será adequado pensar que a comunidade monástica mantinha 

relações diretas com Coimbra, à semelhança de outros institutos religiosos da época, dada a 

importância que aquela cidade assumia do ponto de vista político, militar, e mesmo eclesiástico 

(atente-se, por exemplo, no facto de os bispados de Viseu e de Lamego terem estado subordinados à 

diocese de Coimbra, até à década de 40 do século XII). Uma expressão dessas ligações pode ter sido o 

escambo realizado entre o Prior da Ermida do Paiva e um subdiácono de São Cristóvão, Pedro Julião, 

em 1196, sobre umas casas que o mosteiro de D. Roberto possuiria na cidade de Coimbra324. No plano 

político, a solicitação que D. Sancho I fez ao Prior da Ermida para conceder carta de foral a Pinhel, em 

1191 - no contexto das disputas travadas com o reino leonês sobre o domínio das terras fronteiriças de 

Riba Côa325 -, parece confirmar o prestígio de que a casa religiosa gozava junto do poder régio, como 

já havia sucedido no reinado de D. Afonso Henriques326. 

                                                        
322 REAL, Manuel Luís - A Arte Românica de Coimbra. Op. Cit. Vol. I, p. 178. 
323 Para observar o registo fotográfico de São Tiago, consultar a página do monumento n.º IPA.00001626 
(SIPA):  
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1626  
324 Ver o que escrevemos sobre o assunto no subcapítulo Os domínios do mosteiro da Ermida do Paiva. 
325 Sobre esta carta de foral ver COSTA, Paula Pinto - Os forais de Pinhel. Op. Cit., p. 19-28. 
326 Este dado reforça a tese de o mosteiro da Ermida do Paiva ter sido envolvido nas políticas de povoamento e 
organização do território promovidas pelos primeiros monarcas portugueses; já em 1145 o prior D. Roberto 
havia concedido carta de foral a Alhões, podendo ter havido ainda outros casos de ação de povoamento dos quais 
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 Ocorre-nos conjeturar que o Prior da Ermida do Paiva - talvez o  encomendador da obra327 - e 

os seus religiosos possam ter conhecido diretamente os modelos arquitetónicos e artísticos, de grande 

vanguarda e erudição, em execução nos diversos edifícios e estaleiros na Coimbra da segunda metade 

do século XII328. Todavia, não se deverá deixar de ter presente a tese de que outros fatores explicam a 

difusão dos modelos do românico daquela cidade pelo território português - como o da passagem de 

artistas oriundos das obras da área de Coimbra para Norte, sobretudo para a Sé do Porto, conforme 

frisou Manuel Real329. Por outro lado, na análise da sua cabeceira poligonal, deve considerar-se o facto 

de se verificar na Ermida do Paiva um conjunto de soluções e modelos arquitetónicos e escultóricos 

específicos que, em conjugação com a solução planimétrica da sua abside, permitiram que se 

associasse esta obra às influências da região francesa do Limousin – como evidenciou Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida330. 

 

 Abandonando, por agora, o núcleo do românico conimbricense, deter-nos-emos no caso da 

primitiva igreja abacial de Salzedas, implantada no local designado Abadia Velha (Salzedas, concelho 

de Tarouca)331. As suas ruínas começaram a aparecer em 1969332, revelando a existência de um templo 

                                                                                                                                                                             

não resultou qualquer registo documental. Como já referido, D. Afonso Henriques beneficiou o cenóbio de D. 
Roberto com várias doações, tendo sido o couto do mosteiro constituído pelo poder régio. 
327 Segundo C. A. Ferreira de Almeida, os abades ou priores das instituições monásticas foram sistematicamente 
encomendadores de igrejas românicas. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 68. 
Também Lúcia Rosas sublinha que os principais encomendadores da arquitetura românica, para além dos bispos 
das dioceses então restauradas (Braga, Coimbra, Porto, Lamego, Viseu, Lisboa e Évora), foram os priores e 
abades dos mosteiros. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 40. 
328 A cidade dos tempos dos condes D. Henrique e D. Teresa compunha-se de edifícios religiosos ainda muito 
modestos; a sua monumentalização iria verificar-se a partir da década de 1130. Em 1136 estavam já adiantadas 
as obras do mosteiro de Santa Cruz, e na década de 1140 ou 1150 terão começado as da Sé românica; em 1155 
estava reconstruída a igreja de Santa Justa. Jorge Alarcão coloca como hipótese as igrejas de S. Tiago e de S. 
Salvador terem sido reedificadas na década de 1170. Também da segunda metade do século XII datará a 
reconstrução da igreja de S. Pedro, a reedificação de S. Bartolomeu e a construção da igreja de S. Cristóvão; as 
obras de reedificação de S. João de Almedina talvez se tenham iniciado nas décadas de 1160 ou 1170. “Assim, 
em pouco mais de 50 anos, alterou-se consideravelmente a fisionomia da cidade”, com uma grande quantidade 
de “monumentos de tamanho vulto erguidos em tão curto tempo”, dos quais a Sé foi o mais importante. 
ALARCÃO, Jorge de – Coimbra. A montagem do cenário urbano. Op. Cit., p. 114-115. 
329 Segundo Manuel Real, em Coimbra verificaram-se dificuldades nas oficinas e no acabamento das obras ainda 
em curso, após a morte do principal mecenas, o bispo D. Miguel Salomão, em 1179; em consequência disso os 
artistas terão procurado trabalho noutras oficinas, nomeadamente na obra da Sé do Porto, para onde terá vindo o 
próprio mestre Soeiro (um dos mestres da obra da Sé Velha de Coimbra). Para Manuel Real, a comparação entre 
alguns dos capitéis de Coimbra, do Porto e da Igreja de Ferreira mostram um processo nítido de evolução no 
modo de trabalhar a pedra; na Sé portucalense e na obra de Cedofeita os artistas tiveram que adaptar, pela 
primeira vez, os modelos executados no calcário de Coimbra ao granito empregue na região, levando a uma 
perda de rigor no desenho. REAL, Manuel Luís – A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de 
convergência estilística. Separata de “Paços de Ferreira - Estudos Monográficos”. Paços de Ferreira: Câmara 
Municipal, 1986, p. 269 e 277-280. 
330 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
331 O processo de transferência dos mosteiros e das comunidades monásticas ocorreu frequentemente no contexto 
das primeiras fundações da Ordem de Cister; outros exemplos de transferência de sítio são Santa Maria de 
Alcobaça (Alcobaça) e São Pedro das Águias (Tabuaço). 
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de grande porte (constituído por três naves, transepto saliente e cabeceira de três capelas escalonadas) 

que antecedeu a fundação definitiva do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Salzedas333. Embora 

inicialmente (nos finais dos anos sessenta do século XX) se tenha pensado que a cabeceira seria de 

planimetria retangular, à semelhança de São João de Tarouca334, na década de noventa as suas três 

capelas vieram a ser postas a descoberto, na sua totalidade, revelando uma configuração poligonal. 

Segundo Ricardo Teixeira, a abside apresenta configuração interna de planta poligonal com cinco 

panos e hemicircular no exterior (semicircular na parte correspondente aos três panos centrais); o 

tramo poligonal dos dois absidíolos apresenta quatro faces, interna e externamente335. 

 
Figura 33 Planta das escavações da Abadia Velha.  
Figura 34 Vista do alicerce do absidíolo sul, evidenciando o perfil poligonal do remate da capela; parece apresentar 
número par de lados, pelo que no alinhamento do eixo do absidíolo se encontrará um ângulo entre dois lados.  

                                                                                                                                                                             
332 REAL, Manuel Luís – A Abadia Velha de Salzedas. Notícia do aparecimento das suas ruínas. Separata do 
Vol. XCII da «Revista de Guimarães». Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1983. Nesta publicação, Manuel 
Real refere-se ao estado das ruínas aparecidas reportando-se ao ano de 1973, quando as capelas da cabeceira 
ainda se encontravam, na sua maior parte, por destapar. 
333 Esta igreja terá sido fundada alguns anos após São João de Tarouca (em Tarouca os trabalhos de construção 
foram iniciados em 1154, com a igreja sagrada em 1169); o projeto foi abandonado pouco tempo depois, sendo o 
local conhecido como “Abadia Velha”. Cf. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 136. 
Para Manuel Real, a obra da Abadia Velha data dos fins do terceiro quartel do século XII, com os trabalhos 
iniciados em 1168. Cf. REAL, Manuel Luís – A Abadia Velha de Salzedas. Notícia do aparecimento das suas 
ruínas. Op. Cit., p. 221-223. 
334 Ver REAL, Manuel Luís – “A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal 
Medievo”. In Monasticon (II): nos caminhos de Cister. Actas do VIII Encontro Cultural de S. Cristóvão de 
Lafões. São Cristóvão de Lafões: Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, 2013, p. 89. 
335 TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. In DIAS, Geraldo Coelho 
[et al.] – Cister no Vale do Douro. Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto. 
Porto: Edições Afrontamento, 1999, p. 209-214. 
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 Para além da particularidade de se tratar de uma cabeceira de planimetria poligonal - solução 

que parece ser original no contexto das primeiras fundações cistercienses em Portugal336 e mesmo na 

Europa337 -, destaca-se ainda o pormenor do número par de lados (quatro) que parece constituir o 

remate dos absidíolos (como explicou Ferreira de Almeida, este remate faz-se sistematicamente com 

três ou cinco faces). Apesar de não conhecermos a solução arquitetónica que se concretizaria a partir 

destes arranques da Abadia Velha, não podemos deixar de notar a singularidade do detalhe aqui 

observado, à semelhança do que se verifica na abside da Ermida do Paiva. Os ângulos externos dos 

absidíolos da Abadia Velha deveriam receber colunas adossadas - de acordo com o registo fotográfico 

analisado -, tratando-se de um remate que encontramos no Tempo das Siglas, e que talvez estivesse 

patente também em São Tiago e em São Cristóvão de Coimbra. 

 
Figura 35 Vista do absidíolo norte da cabeceira da Abadia Velha, de planimetria poligonal, com quatro panos.  
Figura 36 Parte de uma coluna adossada ao lado externo da cabeceira; vista das escavações da Abadia Velha; capitel 
com escultura figurativa (aves).  

 

! Nas fundações da Abadia Velha, e ainda nos vários elementos arquitetónicos soltos que se 

encontraram no local - colunas, aduelas, impostas, capitéis, silhares -, foi detetada a presença 

                                                        
336 Para Carlos Alberto Ferreira de Almeida, a cabeceira tripartida de absides escalonadas, de remate reto, de 
Santa Maria de Fiães, é uma realização programada de acordo com o melhor espírito cisterciense. ALMEIDA, C. 
A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 136-137. Esta terá sido a solução executada na cabeceira de São 
João de Tarouca. Sobre Tarouca ver JORGE, Virgolino Ferreira – “Arquitectura, medida e número na igreja 
cisterciense de São João de Tarouca (Portugal)” in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu 
Coelho Dias. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006. Vol. 2, p. 367-385. Ver ainda 
SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição...”. Op. Cit., p. 142-
171.  
337 Sobre as teses de uma planta bernardina ou uma planta ideal cisterciense, formuladas por vários autores, ver 
MARTINS, Ana Maria Tavares Ferreira – As arquitecturas de Cister em Portugal: a actualidade das suas 
reabilitações e a sua inserção no território. Tese de doutoramento apresentada ao Dep. de Historia, Teoría y 
Composición Arquitectónicas, Univ. de Sevilla, 2011, Vol. I, p. 264-275. Sobre esta questão, consultar ainda 
SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op. Cit., e 
JORGE, Virgolino Ferreira – “Organização espácio-funcional da abadia cisterciense...” Op. Cit. Acerca da 
Abadia Velha e da cabeceira tipo cisterciense ver COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du 
Portugal. Op. Cit., p. 98.  
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sistemática de siglas, constituindo “marcas bastante elaboradas e complexas”338 que evidenciam um 

cuidadoso e empenhado talhe, conforme notou Ricardo Teixeira; as suas características (entre as quais 

a apresentação de arestas arredondadas) fazem delas um conjunto singular no contexto dos 

monumentos medievais portugueses, com semelhanças com conjuntos de siglas encontradas no 

mosteiro de São João de Tarouca e sobretudo em Santa Maria de Salzedas339. Este parentesco foi 

também referido por Manuel Real340, que avançou com a hipótese de uma grande parte dos canteiros 

da obra tarouquense se ter deslocado para a primeira oficina em Abadia Velha, e que uma passagem 

semelhante se pode ter dado entre as duas abadias de Salzedas, dada a grande repetição de marcas 

entre os dois monumentos (D. Maur Cocheril também havia feito referência a este facto, citando uma 

nota do arquiteto Manuel João da Bernarda341). 

 Nos seus primeiros trabalhos, Carlos Alberto Ferreira de Almeida sublinhou a especificidade 

das siglas dos edifícios cistercienses que, pela sua abundância e pelas suas formas, lhe pareceram 

estranhas ao panorama português da época; para o autor, essas marcas de canteiro “revelam bem as 

poderosas influências chegadas de fora, com artífices estrangeiros, possivelmente monges” 342 . 

Analisando as influências que as primeiras grandes obras cistercienses terão tido no contexto da 

arquitetura românica nacional, Ferreira de Almeida chamou a atenção para a Matriz de Armamar 

(Armamar) onde as siglas apresentam ligações com Salzedas343. Este detalhe foi observado também 

por Ricardo Teixeira, que verificou que em Armamar se repetem determinadas siglas do grupo 

cisterciense - recordando este autor o facto de aquela igreja ter estado institucionalmente ligada ao 

mosteiro de Santa Maria de Salzedas344.  

 

 Ainda sobre as marcas lapidares, Carlos Alberto Ferreira de Almeida frisou as características 

excecionais das siglas da Ermida do Paiva, que “pela sua grandeza, abundância e firmeza de traçado 

(...) assumem aspectos estranhamente decorativos”345. Foi esta característica peculiar que levou Aarão 

de Lacerda a designar o monumento de Templo das Siglas, nome pelo qual continua hoje a ser 

conhecido346. Mais recentemente, Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian procederam ao estudo 

gliptográfico sobre as estruturas medievais do complexo monástico de São João de Tarouca, tendo 

obtido importantes dados sobre o faseamento da obra, os ritmos de construção e o número de canteiros 

                                                        
338 TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 213. 
339 TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 213. 
340 REAL, Manuel Luís - A Abadia Velha e Salzedas. Notícia do aparecimento das suas ruínas. Op. Cit., p. 224. 
341 COCHERIL, D. Maur - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Op. Cit., p. 98. 
342 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 97. 
343 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 97. 
344 TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 234-235. 
345 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 50. 
346 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 246-247. 
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envolvidos347. Numa primeira abordagem feita aos casos de Santa Maria de Salzedas e da Ermida do 

Paiva, com o intuito de abordar o fenómeno da mobilidade dos canteiros, aqueles autores constatam a 

utilização de um número considerável de siglas da obra tarouquense nos dois monumentos348. No caso 

da Ermida do Paiva, Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian observam a existência de uma média de 

vinte e duas marcas de canteiro, “todas elas semelhantes às identificadas no mosteiro de S. João de 

Tarouca”349; os autores apontam ainda o facto de as marcas observadas nas aduelas da Ermida do 

Paiva serem, de grosso modo, as mesmas das aduelas S. João de Tarouca, distando as duas obras cerca 

de 35 quilómetros350.  

 
Figura 37 Marcas lapidares da Ermida do Paiva, apontadas por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian como 
semelhantes às siglas inventariadas e estudadas pelos mesmos autores em São João de Tarouca: aduelas do portal 
principal da Ermida e coluna adossada ao tramo reto da abside, lado norte.  

 

 Significativo será o facto de a matriz de Armamar conter certos pormenores arquitetónicos 

que denunciam a influência do dialeto do românico portuense, conforme concluiu Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida351, certamente pela observação das frestas da cabeceira daquela igreja. Com 

efeito, “a utilização sistemática de grosso toro diédrico nas arquivoltas de portais e janelas que se 

apoia directamente em pequeno capitel, eliminando-se a imposta”352, constituiu um sistema que se 

                                                        
347 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 79-90. SEBASTIAN, 
Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op. Cit., p. 142-171. 
348 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83. 
349 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83. 
350 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83. Ana Sampaio e 
Castro e Luís Sebastian referem, nas conclusões deste Estudo gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca, 
a intenção futura de proceder a um estudo mais aprofundado das marcas de canteiro de Santa Maria de Salzedas 
e da Ermida do Paiva, com vista a uma investigação abrangente sobre a questão da área territorial de influência 
da obra de S. João de Tarouca. 
351 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 91. 
352 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
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estendeu por toda a região portuense; este modo de organizar as arcadas das frestas apresenta-se como 

uma das marcas da influência limosina na obra da Sé do Porto, conforme frisou Ferreira de 

Almeida353, e como havia escrito Manuel Monteiro354.  

 Abordando a questão em 1971 nas suas Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica 

Portuguesa355, Carlos Alberto Ferreira de Almeida terá sido o primeiro autor a abordar o impacto que 

o estilo românico “já bastante evoluído deste edifício, com a sua nítida marca limosina, exerceu na 

arte românica do tempo, naquela região”356. No grupo ligado ao dialeto do românico portuense 

Ferreira de Almeida incluiu a Ermida do Paiva, evidenciando o facto de nela se ter empregue 

sistematicamente nas arcadas dos seus portais e frestas “os toros diédricos da escola portuense, 

associados também à significativa ausência de impostas”357.  

Figura 38 Portal da igreja abacial de Solignac; fresta da igreja abacial de La Souterraine; fresta da igreja da 
Colegiada de Saint-Léonard de Noblat. 

 Neste modo de organizar as arcaturas, os toros diédricos acompanham a espessura das colunas 

ou colunelos aos quais sucedem, com a transição feita através de um pequeno capitel dispensando-se o 

ábaco ou a imposta; esta modinatura confere ao portal ou fresta “um ritmo que não vemos em nenhum 

                                                        
353 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 115. 
354 “Afirma-se nesta parte principal do edifício o seu carácter essencialmente limosino pelo desproporcionado 
estreitamento das colaterais em relação à nave e pela molduragem diédrica dos pilares, formalotes, torais e 
janelas. Isto ajusta-se aos ensinamentos que ministram certos monumentos típicos, tais como: S. Pedro de 
Uzerche e S. Martinho de Brive”. MONTEIRO, Manuel – Igrejas Medievais do Porto. Op. Cit., p. 16. A 
propósito da igreja de Cedofeita, M. Monteiro salientou o emprego da moldura diédrica num dos portais laterais 
mas considerando que as marcas limosinas nesta obra têm um aspeto esporádico, ao contrário da Sé do Porto que 
conjuga outras soluções próprias daquele território francês, como frisou. A mesma referência à moldura diédrica 
– limosina - é feita em relação ao templo de Águas Santas, aspeto que para o autor acusa um influxo tardio da 
Sé, à semelhança do ocorrido nos portais das igrejas de Travanca e de Freixo, citados também por M. Monteiro. 
MONTEIRO, Manuel – Igrejas Medievais... Op. Cit., p. 41, 42 e 59. 
355 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 91-92. 
356 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 253. 
Ver ainda BOTELHO, Maria Leonor – A Sé do Porto no Século XX. Op. Cit., p. 13. 
357 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
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outro”358. As obras da catedral portuense devem ter arrancado no último quartel do século XII, 

perdurando ao longo do século XIII359, e a inscrição de sagração no portal lateral da Ermida do Paiva 

remete-nos para 1214, cronologia que Ferreira de Almeida considerou adequada para datar a sua 

construção360. Segundo o autor, essas datas corresponderão ao grande arranque da atividade comercial 

e marítima do Porto, e as intensas relações comerciais da cidade portuguesa com La Rochelle, nesse 

tempo, e a existência de poderosos núcleos de limosinos naquele porto francês, ajudam a explicar estas 

influências no românico portuense361. 

 Exemplos desta maneira específica de organizar o alçado de frestas e portais podem ser 

encontrados nas igrejas abaciais de Solignac (Haute-Vienne/Limousin), La Souterraine 

(Creuse/Limousin) e Bénévent (Creuse/Limousin), ou ainda nas colegiais de Saint-Léonard de Noblat 

(Haute-Vienne/Limousin), Le Dorat (Haute-Vienne/Limousin) ou Brive (Corrèze/Limousin) – 

observe-se a sua localização em Anexo V, na Carta das igrejas românicas da região do Limousin. Em 

contexto nacional, outros edifícios apresentam esta modinatura na organização das frestas, assunto ao 

qual regressaremos. 

 

 Retomando o caso de Armamar, é opinião de Ricardo Teixeira que a abside desta igreja 

apresenta “nítidas semelhanças formais com o absidíolo de Salzedas"362. Parece-nos, contudo, que na 

análise deste monumento e na sua comparação formal com outros edifícios terão que ser tidas em 

conta as obras de restauro promovidas nos século XX (DGEMN) 363 , quando se procedeu à 

uniformização de todo o alçado da cabeceira, anulando várias alterações ocorridas possivelmente na 

Época Moderna. Da consulta do registo fotográfico do arquivo do monumento pode, todavia, 

observar-se que as duas frestas da cabeceira que apresentam a solução dos toros diédricos e capitéis 

sem ábaco-imposta são anteriores ao restauro. 

 Citando Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende 

sublinham que embora a contabilidade do trabalho no estaleiro tenha sido um poderoso motivo para a 

divulgação do uso das siglas - ao qual acresce ainda o poder significante da marca pessoal do canteiro 

-, o uso de sinais gravados serviu também como marcação de posição, presente nas aduelas das 

arcadas e nas fiadas das abóbadas, registando a ordem de colocação364. No arco exterior e na 

arquivolta do portal sul da Ermida do Paiva, Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende observam 

                                                        
358 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 92. 
359 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 114. 
360 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
361 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
362 TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 234-235. 
363  Sobre as obras de restauro em Armamar, ver a página do monumento n.º IPA.00004286 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4286  
364 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 254. 
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a repetição da mesma sigla, em praticamente todas as aduelas, tendo ainda notado possíveis marcas de 

posição também na abóbada da cabeceira365. 

 
Figura 39 Igreja de Armamar: vista da cabeceira antes, durante e após a intervenção de restauro (DGMEN), sendo a 
última fotografia de 1956. Em baixo, do lado direito, o absidíolo remanescente da cabeceira primitiva da igreja de 
Santa Maria de Salzedas, lado externo, fotografado em 1980; o mesmo absidíolo, visto hoje, do lado interno. 

 Cremos que um levantamento sistemático e um estudo comparativo das siglas da Ermida do 

Paiva e de Armamar (e outros que venham entretanto a justificar a sua inserção no grupo) - a par da 

Abadia Velha e de Santa Maria de Salzedas e à semelhança do estudo já efetuado para São João de 

Tarouca366 -, poderá tornar mais significativo o cotejo entre os elementos arquitetónicos e escultóricos 

dos dois monumentos, e ainda possibilitar a formulação de hipóteses relativas à organização do 

trabalho dos seus estaleiros e os canteiros e/ou ateliers envolvidos367; e também permitir que se avance 

com propostas mais sólidas de datação das obras e faseamentos construtivos368. 

                                                        
365 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 254. 
366 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 79-90. 
367 Sobre a questão dos canteiros e ateliers envolvidos na construção dos edifícios do mosteiro tarouquense, com 
base no estudo das siglas, ver as hipóteses formuladas por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian em CASTRO 
Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 82-83. 
368 Acerca da importância de um levantamento e estudo sistemático e abrangente a efetuar-se sobre as marcas de 
canteiro nesta área geográfica, ver a pretensão dos autores CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – 
“Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83. E ainda TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia dos espaços cistercienses 
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 A confirmação, em Armamar, de marcas lapidares semelhantes às do grupo cisterciense 

Tarouca/Abadia Velha/Salzedas, em conjugação com a solução da modinatura das suas frestas, poderá 

vir a trazer um contributo importante para o estudo da Ermida do Paiva e para a questão da circulação 

dos modelos e formas artísticas nesta época, na medida em que ambos os monumentos apresentam a 

solução limosina de organização de frestas - em Ermida de modo sistemático -, a par da questão das 

siglas. Esse estudo – o qual poderá beneficiar ainda da inclusão de outros exemplares, de modo a 

possibilitar conclusões mais abrangentes – talvez possa trazer ainda novos dados para a compreensão 

do papel/importância dos estaleiros cistercienses na construção daquela época, na região369. 

 
Figura 40 Igreja de Armamar. Vistas da cabeceira, de algumas das siglas e das suas frestas. 

 

 Mas, para Carlos Alberto Ferreira de Almeida a marca limosina patenteada na obra da Sé do 

Porto - e consequentemente no grupo do românico portuense - não se evidenciou unicamente pela 

adoção desta modinatura particular no arranjo das frestas370, mas sim pela conjugação deste aspeto 

                                                                                                                                                                             

no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 232-235. Carlos Alberto Ferreira de Almeida sublinhou bem o impacto que o 
estudo sistemático das marcas lapidares poderá vir a ter na historiografia da arquitetura medieval portuguesa: 
“Quando possuirmos um bom corpus de siglas, com boas delimitações geográficas e algumas atribuições 
cronológicas seguras, a história da nossa arquitectura medieval poderá ter um novo avanço”. ALMEIDA, C. A. 
Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 72. 
369 Ricardo Teixeira alerta para a necessidade de se estudar devidamente o impacto que as primeiras realizações 
cistercienses na Beira Alta tiveram na arquitetura medieval da região. Cf. TEIXEIRA, Ricardo – “Arqueologia 
dos espaços cistercienses no Vale do Douro”. Op. Cit., p. 234. 
370 Conforme refere Maria Leonor Botelho, no âmbito das obras de restauro promovidas pela DGEMN entre 
1927 e 1935, as frestas da Sé portuense foram reconstruídas, parcial ou totalmente, em conformidade com os 
elementos primitivos que se descobriram, com o intuito de traduzir o caráter limosino que terá estado patente na 
edificação original. Cf. BOTELHO, Maria Leonor – A Sé do Porto no Século XX. Op. Cit., p. 94. 
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com outras soluções, nomeadamente de índole arquitetónica371, entre as quais o esquema adotado na 

primitiva cabeceira da catedral portucalense; esta era constituída por capela-mor, rodeada de 

deambulatório com três capelas radiantes e dois absidíolos laterais poligonais372. 

 Tratava-se de uma cabeceira em charola, única no panorama nacional da época, e com 

semelhanças com exemplares da região limosina como Beaulieu 373  (Beaulieu-sur-

Dordogne/Corrèze/Limousin), Le Dorat 374  (Le Dorat/Haute-Vienne/Limousin), Solignac 375 

(Solignac/Haute-Vienne/Limousin), e ainda Souillac376, situada no departamento limítrofe Lot (no 

território da antiga província francesa de Quercy)377.  

 
Figura 41 Cabeceiras das igrejas do Limousin (e Quercy): Saint-Pierre, Beaulieu-sur-Dordogne; Saint-Pierre-ès-
Liens, Le Dorat; Saint-Pierre, Solignac; Sainte-Marie, Souillac (Quercy); Saint-Léonard, Saint-Léonard-de-Noblat; 
Sainte-Valérie, Chambon-sur-Voueize. 

                                                        
371 Para Ferreira de Almeida, os arcobotantes erigidos na Sé portuense - pioneiros em Portugal, juntamente com 
os de Alcobaça – podem ser formalmente comparados com os de Saint-Léonard-de-Noblat. As arcaturas sob 
cornija que terão aparecido na primitiva cabeceira da catedral do Porto, expandindo-se depois pela região (Paço 
de Sousa, Roriz e Pombeiro), são para Ferreira de Almeida outro sintoma das influências do Centro-Oeste de 
França. Cf. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 31. 
372 A reconstituição da primitiva cabeceira da catedral portuense tem sido abordada com base na análise de 
parcelas que foram conservadas, e ainda em documentação antiga publicada por Magalhães Basto. Cf. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 115.  
373 Sobre Beaulieu-sur-Dordogne, ver a página do Monumento com a referência PA00099667, na Base Mérimée 
do Ministère de la Culture et de la Communication: 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPW
D=4%24%2534P  
374 Sobre Le Dorat, consultar na Base Mérimée a página do Monumento, que tem a referência PA00100297. 
375 Monumento que possui a referência PA00100503 na Base Mérimée. 
376 Monumento com a referência PA00095262 na Base Mérimée: 
377 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 31. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 115. 
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 Ferreira de Almeida defendeu que as capelas radiantes da cabeceira da Sé portuense, à 

semelhança dos absidíolos laterais, deveriam também ter sido poligonais, tendo apresentado uma 

proposta de reconstituição na sua Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho 378 (consulte-se o 

Anexo III). Outros exemplos citados pelo autor para o cotejo com a cabeceira medieval da sé 

portucalense são a igreja da colegiada de Saint-Léonard-de-Noblat 379  (Saint-Léonard-de-

Noblat/Haute-Vienne/Limousin) e ainda a da Abadia de Sainte-Valérie (Chambon-sur-

Voueize/Creuse/Limousin). Assim, a este ar de família (limosina) patenteado na cabeceira medieval 

da sé portuense, há que juntar o emprego do sistema de organização das frestas, entre outros aspetos, 

para se compreender a marca da arquitetura da região do Limousin na catedral da cidade do Porto380. 

 
Figura 42 Sé do Porto: absidíolo remanescente da cabeceira medieval (lado da Epístola), vistas do seu lado externo e 
vestígios dos seus arcos cegos no interior; vista das naves central e lateral, lado interno, mostrando as frestas com 
modinatura de toro diédrico e capitéis sem ábaco. 

!
! Um aspeto singular que Ferreira de Almeida terá identificado como oriundo daquela região 

francesa, revela-se nos “capitéis de face diédrica”381 que se apresentam como solução de remate das 

arcadas e colunas nos lados internos dos espaços de planimetria poligonal. Para aquele autor, este tipo 

                                                        
378 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 253-
255.  
379 Consultar a página do Monumento com a referência PA00100467 na Base Mérimée. 
380 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 253-
255. Carlos Alberto Ferreira de Almeida frisou ainda, a propósito dos aspetos que acusam influência limosina na 
Sé do Porto, o uso de arcobotantes e o emprego de arcaturas sob cornija no remate da cabeceira. 
381 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
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de capitel, que se pode observar na obra limosina de Le Dorat, terá aparecido pela primeira vez entre 

nós na Sé do Porto, observando-se também em Ermida do Paiva e em Roriz382. A capela de São Pedro, 

único corpo remanescente da cabeceira medieval da catedral portuense e de planimetria poligonal 

interna e externamente, apresenta ainda vestígios das suas arcadas cegas internas, contudo o seu 

elevado estado de degradação não nos permite efetuar uma análise comparativa com a abside da 

Ermida do Paiva; poderá ter sido a observação destes vestígios, ou ainda de parcelas conservadas de 

outras capelas, que permitiu a Carlos Alberto Ferreira de Almeida concluir sobre o emprego dos 

“capitéis de ábaco diédrico”383 na cabeceira da Sé portuense384. 

 
Figura 43 Pormenor dos capitéis de face diédrica dos arcos cegos da abside da Ermida do Paiva, tramo poligonal. 
Vista dos arcos cegos do tramo poligonal da abside de Roriz. O interior da igreja da colegiada de Le Dorat, onde foi 
utilizada a mesma solução de capitel nos arcos da sua torre lanterna. 

 

 Na Ermida do Paiva, Ferreira de Almeida evidenciou a utilização deste tipo de capitel nas 

colunas duplas adossadas aos ângulos internos do tramo poligonal; situando-se eles próprios (os 

capitéis) no diedro formado por tais planos, e sendo o ábaco bipartido (formando um ângulo) aquele 

autor designou-os capitéis de face diédrica385. A conjugação desta solução, pouco frequente em 

contexto nacional (a julgar pelos testemunhos que chegaram até nós - Ermida do Paiva e S. Pedro de 

Roriz), com a planimetria poligonal da abside e ainda o uso sistemático da moldura de toro diédrico e 

                                                        
382 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. Ver o 
que o autor escreve a propósito deste tipo de capitel na Nota n.º 15. 
383 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 85. 
384 Sobre a Sé do Porto, consultar a página do monumento n.º IPA.00001086 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1086  
385 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
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capitéis sem ábaco nas frestas e portais, levaram Ferreira de Almeida a associar a Ermida do Paiva às 

influências da região limosina e ao foco do românico desenvolvido a partir da Sé do Porto386. 

Figura 44 Fachadas da Ermida do Paiva, onde se pode observar o emprego sistemático da solução limosina na 
modinatura dos portais e das frestas; volumetria da abside, com o seu segundo tramo poligonal. 

 

 Se os exemplares de cabeceiras francesas que citámos - igrejas de poderosas abadias ou 

colegiadas, com programas de grande escala e complexidade arquitectónica – se propiciam a 

exercícios de cotejo significativos com a obra da Sé do Porto, já no caso da Ermida do Paiva tal 

análise comparativa pode não ser tão expressiva, dada a diferença nos programas arquitetónicos e na 

própria escala da edificação. Para o estudo da abside do Tempo das Siglas será porventura relevante 

                                                        
386 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
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apreciarmos o caso da igreja de Noailles387, implantada perto de Brive-La-Gaillarde, no departamento 

de Corrèze da região francesa do Limousin. 

 Sobre a Église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Noailles Évelyne Proust refere que nada se 

conhece acerca da construção do edifício medieval, embora a igreja apareça já referenciada no século 

X, como parochia de Noallias e se saiba que ela passa para a dependência de Brive no século XII388. A 

sua planimetria de nave única e cabeceira com uma abside terá sido modificada com a adição de 

volumes em épocas posteriores389. A abside apresenta um tramo de planta poligonal, interna e 

externamente, constituído por cinco panos, com arcaturas cegas que se apoiam em capitéis 

duplos/colunas geminadas nos três panos centrais; no tramo reto da cabeceira a arcatura dupla, em 

cada lado, apoia-se sobre três capitéis cujas colunas foram suprimidas para permitir a abertura de vãos 

de iluminação390. Um arco toral ligeiramente quebrado e duas colunas adossadas delimitam o espaço 

deste tramo, onde a iluminação se faz através da fresta aberta no pano central, no eixo da abside; 

Évelyne Proust refere que também os panos primeiro e quinto apresentam fenestrações, tendo todas as 

três sido modificadas391. 

 
Figura 45 Do lado esquerdo, a capela-mor da igreja de Noailles. Do lado direito, vistas da capela-mor da Ermida do 
Paiva. 

 

 Apesar do número de lados do tramo poligonal da abside divergir do da Ermida do Paiva, a 

cabeceira desta igreja limosina patenteia uma solução arquitetónica que apresenta muitas semelhanças 
                                                        
387 Sobre a igreja de Noailles, consultar a página do Monumento com a referência PA00099822 na Base 
Mérimée. 
388 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Un domaine original du grand art languedocien. 
Paris: Picard, 2004, p. 301. 
389 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 301. Évelyne Proust refere ainda que 
data do final da época gótica a cobertura da nave com cruzaria de ogivas; a igreja foi objeto de obras de restauro 
no século XX, que incidiram na cobertura dos primeiros tramos da nave e sobretudo na reconstrução total do 
corpo da fachada ocidental. 
390 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 302. 
391 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 302. 
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formais com o caso português. Neste tramo poligonal torna-se evidente a possibilidade de cotejo entre 

os dois alçados interiores, com as arcaturas cegas - de perfil quebrado na Ermida do Paiva e de volta 

perfeita em Noailles - a apoiarem-se em colunas duplas, adossadas aos ângulos formados pelos panos 

murários, com os seus capitéis geminados de face diédrica. Nas duas absides, superiormente a rematar 

este alçado encontra-se um friso que tem continuidade na imposta dos capitéis das duas colunas 

adossadas que delimitam o tramo poligonal e que suportam o arco toral. Em ambos os casos, este friso 

prolonga-se para o tramo reto da abside, onde as paredes se animam com recurso a dupla arcatura 

cega; na Ermida do Paiva esta arcatura cega apresenta um alçado semelhante ao do tramo poligonal 

(com a diferença no tipo de suporte dos arcos, que passam a ser pilastras e uma coluna simples no 

meio), enquanto que em Noailles é possível verificar esse facto apenas parcialmente, pois foram 

suprimidas as colunas da sua arcatura cega (restando unicamente os capitéis)392. 

 
Figura 46 Do lado esquerdo, vista da abóbada e alçado do segundo tramo da abside de Noailles. Do lado direito, o 
segundo tramo da abside da Ermida do Paiva. 

 

 Numa primeira leitura, a espacialidade interna da abside e as proporções dos seus elementos 

arquitetónicos - a altura das paredes relativamente à das abóbadas; a relação entre a largura e a altura 

dos panos que compõem as paredes, ou seja, o alçado das arcaturas cegas; a relação entre a altura, a 

largura e a profundidade em ambos os seus tramos - parecem não divergir muito entre o caso francês e 

                                                        
392 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 302. 
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o português; contudo, tal formulação é feita com base na observação do registo fotográfico de ambos 

os edifícios, carecendo de uma verificação que só será possível através da comparação entre as plantas 

e cortes transversais e longitudinais dos dois monumentos. Em ambas as cabeceiras um arco toral 

separa e ajuda a suportar as coberturas abobadadas dos dois tramos; no caso da Ermida trata-se de um 

arco único, enquanto que em Noailles esta arcada é dupla, com o segundo arco a apoiar-se no pé-

direito do tramo reto da cabeceira. Tal como na igreja francesa, também no Templo das Siglas a abside 

se cobre com abóbada de perfil quebrado, de canhão, no tramo reto, e de forno no tramo poligonal, 

facetada (correspondendo, como já vimos, quatro ou cinco lados, no caso português ou francês). 

 
Figura 47 Pormenor das arcadas cegas dos tramos poligonais das absides de Noailles e de Ermida do Paiva, com 
colunas duplas e capitéis geminados, de ábacos de face diédrica. Em baixo, vista da arcada cega do tramo reto da 
abside de Noailles, onde foram suprimidas as colunas; o mesmo ângulo na capela-mor da Ermida do Paiva.  

 

 Tal como em Noailles, a abside da Ermida do Paiva apresenta um alçado interno formado por 

um único registo de vãos cegos/vão abertos, aproximando-se mais do caso francês do que dos 

exemplares portugueses de São Pedro de Ferreira e de São Pedro de Roriz. Estas duas igrejas 

apresentam absides de remate poligonal (interno), mas com soluções distintas da Ermida, quer porque 

se organizam em dois registos - tendo-se rasgado as frestas de iluminação ao nível superior -, quer 

pelos alçados das suas arcadas cegas. Como já referido, no Templo das Siglas o facto de o remate 
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poligonal da abside possuir quatro e não cinco (ou três) lados pode ter conduzido a que se rasgassem 

duas frestas contíguas por forma a resolver o problema da iluminação, requerida para o eixo da 

cabeceira393. Este detalhe particular, para além de traduzir uma solução que parece ser insólita no 

contexto nacional e mesmo francês (Gerhard Graf afirma não conhecer outro caso semelhante), pode 

ter dado origem a uma luminosidade distinta daquela observada nas capelas-mor de Noailles, Ferreira 

ou Roriz (observe-se a figura 30). 

 Abordando a questão das frestas de iluminação nas absides das igrejas românicas portuguesas, 

Carlos Alberto Ferreira frisou como a luminosidade da cabeceira da Igreja de Fonte Arcada (Lanhoso), 

juntamente com a sua espacialidade e o ritmo arquitetónico, representam soluções reconhecidamente 

protogóticas394. Segundo o autor, na época românica “aparecem já, sistematicamente, frestas laterais 

na cabeceira, mas só no românico tardio se desenvolvem e multiplicam as aberturas do seu topo, como 

já se evidencia em Fonte Arcada”395. Se as absides de Ferreira e de Roriz se podem incluir no grupo de 

igrejas cuja ousia apresenta duas frestas laterais (para além da central), representando a tendência mais 

comum no contexto dos templos românicos de cabeceira com uma abside, a Ermida do Paiva 

evidencia-se então como um caso singular, dada a solução inédita das suas duas frestas centrais 

(contíguas) de iluminação. 

 
Figura 48 Planta, ao nível das frestas, das absides de Ferreira, Roriz e Ermida do Paiva.  

!
 Apesar das diferenças entre as duas absides - o remate do tramo poligonal da abside de 

Noailles mostra cinco panos, não se apresentando duas frestas centrais de iluminação (mas sim uma 

abertura central e duas laterais) -, a altura a que se encontram as fenestrações da Ermida, bem como o 

modo como estas se organizam no alçado das arcadas cegas, parece ter paralelos no exemplar 
                                                        
393 A iluminação mais importante no interior da igreja, litúrgica e simbolicamente, é a do sol-nascente; é ela que 
orienta o templo, o altar e o celebrante. “Na cabeceira, a fresta do topo é um elemento fundamental e está na 
sequência da mentalidade religiosa anterior, que valoriza apenas esse foco de luz com a iluminação das velas, 
colocadas no chão”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 34. 
394 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 110. Segundo o autor, um documento datável 
de 1257 faz menção às obras de Fonte Arcada, devendo situar-se a construção daquele edifício por volta de 
meados do século XIII. 
395 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 81. 
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limosino. Esta igreja do Bas-Limousin, embora com as suas frestas modificadas, talvez evidencie o 

tipo de alçado que poderia ter patenteado o tramo poligonal da abside da Ermida do Paiva, caso este 

tivesse sido edificado na sua forma mais comum, ou seja com cinco panos. Como já referimos, 

Ferreira de Almeida considerou o remate poligonal da Ermida do Paiva (número par de lados) uma 

solução excecional que “revela alguns impasses não foi perfeitamente alcançada”396, referindo-se, 

talvez o autor, também à questão da iluminação axial da capela-mor. 

 

 Debruçando-nos sobre o alçado interno da abside de São Pedro de Roriz, constatamos que o 

seu tramo poligonal, apesar de organizado em dois registos – com as frestas ao nível superior - e com 

soluções distintas da Ermida do Paiva no arranjo da sua arcatura cega, apresenta o mesmo tipo de 

capitel de ábaco diédrico apontado por Ferreira de Almeida.  

 Esta solução aparece em algumas arcaturas cegas em espaços de planimetria poligonal, 

permitindo que se faça a transição entre os arranques dos arcos e as colunas que estão adossadas aos 

ângulos dos panos murários, com recurso a ábacos que se mostram bipartidos; ela pode ser observada 

na Colegiada de Saint-Pierre em Le Dorat (Le Dorat/Haute-Vienne/Limousin), como notou Ferreira de 

Almeida. Nesta igreja, encontramos este tipo de capitel na sua torre-lanterna, um octógono que 

enquadra oito frestas, onde os toros diédricos das arcadas são recebidos pelos “gros taillors bifurqués 

de colonnettes placées dans les angles”, conforme descreveu Jean Maury397. 

 
Figura 49 Pormenor das arcadas da torre lanterna de Le Dorat, podendo ver-se os capitéis com ábacos de face 
diédrica, nos arcos que compõem o alçado interno do octógono; observe-se ainda a sequência de molduras de toros 
diédricos e capitéis sem ábaco, a compor a modinatura das suas frestas. 

                                                        
396 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 107. 
397 MAURY, Jean; GAUTHIER, Marie-Madeleine S.; PORCHER, Jean - Limousin roman . Yonne: Zodiaque, 
1960, p. 207. Jean Maury referiu que Le Dorat foi objeto de uma intervenção geral de restauro, no século XX, 
sem que tenha mencionado qualquer intervenção específica nesta parte do edifício, pelo que presumimos que as 
parcelas da sua torre-lanterna sejam originais. MAURY, Jean - Limousin roman . Op. Cit., p. 204. 
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 No departamento limosino de Corrèze é possível encontrar este tipo de capitel na igreja de 

Saint-Étienne de Lubersac398 (Corrèze/Limousin), na arcatura cega que compõe o alçado interno da 

abside de planimetria poligonal, evidenciando uma solução distinta da adotada em Noailles e Ermida 

do Paiva, pelo facto de não apresentar, adossadas nos ângulos, colunas duplas/capitéis geminados. 

Também a cabeceira da igreja abacial de Saint-Pierre de Vigeois399 (Corrèze/Limousin) parece mostrar 

esta solução, embora de forma menos evidenciada (na sua abside, que tem contorno poligonal 

internamente, o ângulo muito aberto entre os panos murários leva a que o próprio ângulo destes ábacos 

diédricos seja menos pronunciado). 

 

 
Figura 50 Em cima, igreja de Saint-Étienne de Lubersac: vista do lado sul da abside e capitéis da sua cabeceira. 
Figura 51 Em baixo, igreja de Saint-Pierre de Vigeois: vista interna da cabeceira, vista da abside e de uma das capelas 
radiantes, e de um dos capitéis.  

 

 Abordando a escultura românica do Bas-Limousin400, Évelyne Proust afirma que, pouco 

tempo depois das grandes obras da região (a abacial de Saint-Pierre d’Uzerche, a abacial de Saint-

Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne e a igreja da colegiada de Saint-Martin de Brive401), ocorreu um 

                                                        
398 Sobre Lubersac ver a informação do Monumento com a referência PA00099793 na Base Mérimée. 
399 Monumento com a referência PA00099955 na Base Mérimée. 
400 Designação antiga, e que corresponde ao território do atual departamento de Corrèze, na região do Limousin. 
401 Como refere E. Proust, “c’est de manière quasi simultanée, ao tournant du XIIe siècle, que furent entrepris ces 
trois édifices majeurs du Bas-Limousin”. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., 
p. 47. 
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grande movimento de construção - ou, na maior parte dos casos, de reconstrução - nas igrejas de 

média dimensão do Bas-Limousin, quer nas abaciais, quer nas colegiadas, nos priorados e nas 

paroquiais402. 

 Na área correspondente às bacias hidrográficas do Vézère e do Auvézère (parte oeste do Bas-

Limousin), e ainda em alguns edifícios dos territórios limítrofes (como é o caso de Saint-Jean-de-Côle, 

Le Dorat, Solignac e Saint-Leonard-de-Noblat), a autora encontrou um conjunto particularmente 

coerente de obras de escultura em igrejas relativamente próximas umas das outras - grupo onde se 

insere o caso de Noailles (observe-se a localização destes edifícios, na região do Limousin, no anexo 

V, em Carta dos estabelecimentos religiosos do Bas-Limousin no século XII). É a partir de 1100 que 

se dá a reconstrução total das cabeceiras das igrejas de Vigeois, Lubersac, Arnac, Saint-Robert e 

Saint-Jean-de-Côle; noutros casos assiste-se mesmo à reconstrução total de edifícios existentes, como 

é o da igreja de Noailles, de Chameyrat ou Concèze403. Na análise que faz sobre as soluções das 

cabeceiras, É. Proust verifica que as absides são quase sempre de planimetria poligonal404. 

 

 Retomando a análise da cabeceira de São Pedro de Roriz, constatamos que devem ser tidas em 

conta as obras de restauro profundas ocorridas na década de trinta do século XX, das quais resultou a 

reconstrução de parte da abside405; segundo descrição do Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, as paredes e a abóbada da capela-mor em Roriz foram apeadas, dando-se em 

seguida a sua reconstituição com os elementos originais “cautelosamente aproveitados, e sem nenhum 

desvio das linhas do primitivo traçado”406. Supondo que são da construção românica os capitéis do 

tramo poligonal da sua cabeceira - ou restaurados mas preservando as suas características originais -, 

pode então verificar-se que na arcatura cega de Roriz se terá empregue a mesma solução do ábaco 

bipartido, ou de face diédrica, que se encontra nos edifícios limosinos atrás referidos.  

 Este aspeto torna-se mais significativo se considerarmos que as frestas da abside de Roriz 

apresentam também a modinatura composta por toro diédrico e capitéis sem ábaco; as obras de 

restauro da igreja incluíram a reconstituição da fresta meridional da abside, parecendo-nos, contudo, 

que poderão ser originais as restantes duas frestas da abside. 

                                                        
402 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 75. 
403 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 75. 
404 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 76. 
405 Para uma descrição das obras de restauro e observação do registo fotográfico ver a página do monumento n.º 
IPA.00005410 (SIPA). O registo fotográfico da intervenção realizada pela DGEMN permite supor que, antes do 
início dos trabalhos, a arcatura cega do tramo poligonal da abside estava ocultada pelo altar-mor, tendo sido 
posta a descoberto com a supressão dessa estrutura retabular da Época Moderna. Sobre as várias intervenções 
promovidas em Roriz consultar TOMÉ, Miguel Jorge B. Ferreira - Património e restauro em Portugal (1920-
1995). Dissertação de Mestrado em História da Arte em Portugal apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1998, 3 volumes (texto policopiado), Vol. II, p. 255-265. 
406 BOLETIM da DGEMN – Igreja de S. Pedro de Roriz, n.º 9, Setembro 1937, p. 20 e 26. 
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Figura 52 São Pedro de Roriz: vista da cabeceira no decorrer das obras de restauro (DGEMN); vista do interior da 
abside e detalhe de um dos capitéis com ábaco de face diédrica, dos arcos-cegos do tramo poligonal.  

!

 
Figura 53 Pormenor dos capitéis de ábaco diédrico das capelas-mor de Noailles (lado esquerdo) e de Ermida do Paiva. 
  

 Enquanto que a solução patenteada em Roriz apresenta uma coluna (capitel) a receber dois 

arcos, o pormenor dos ábacos diédricos da Ermida do Paiva tem claro paralelo na solução da igreja de 

Noailles, com os arcos a apoiarem-se em dois capitéis geminados que se dispõem nas colunas duplas 

do tramo poligonal. Para além dos aspetos já referidos, que aproximam a solução arquitetónica interna 

da abside do Templo das Siglas com Noailles, constatamos ainda que num dos conjuntos de capitéis 

geminados da abside portuguesa a sua escultura apresenta grandes semelhanças formais com um 

modelo empregue naquela igreja limosina, questão que aprofundaremos mais adiante. 
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 Mas, se encontramos um claro paralelo entre o alçado interno da abside da Ermida do Paiva e 

o caso limosino de Noailles, o mesmo não se verifica quando passamos à análise do lado externo. 

Embora as absides das igrejas da zona oeste do Bas-Limousin apresentem na maior parte dos casos 

planimetria poligonal, conforme notou Évelyne Proust407 – característica, portanto, que partilham com 

o Templo das Siglas –, a solução mais frequentemente empregue é a de colunas adossadas aos 

ângulos, sustentando uma arcatura cega que anima e remata o alçado408. As igrejas de Saint-Pierre du 

Vigeois (Vigeois), Saint-Étienne de Lubersac (Lubersac), Saint-Martin de Brive 409  (Brive-la-

Gaillarde), Saint-André et Saint-Léger de Meymac410 (Meymac), ou mesmo Saint-Jean-Baptiste na 

localidade de Saint-Jean-de-Côle411 (já no território da Dordogne - antigo Périgord - mas abrangida 

pela mesma corrente artística), patenteiam este esquema no alçado exterior das suas cabeceiras. 

 
Figura 54 Cabeceiras das igrejas de Brive, Vigeois e Noailles. 
 
! Outro modo de organizar o alçado externo das absides, menos complexo, é o da própria igreja 

de Noailles, onde os ângulos não apresentam quaisquer colunas ou contrafortes, nem se empregam 

arcos cegos nos panos murários; este modelo encontra-se também nas igrejas de Saint Pierre ès Liens 

em Noailhac (Noailhac), de Saint-Julien-de-Brioude de Concèze (Concèze), entre outros casos. Com 

estas breve notas não pretendemos efetuar uma análise conclusiva sobre a arquitetura das cabeceiras 

românicas do Bas-Limousin412, mas apenas evidenciar que não encontrámos uma relação de afinidade 

- como aquela observada no interior da capela-mor de Noailles - entre o alçado externo da abside da 

Ermida do Paiva e aquelas igrejas limosinas.   

 

 Na cabeceira do Templo das Siglas, os três ângulos externos do tramo poligonal recebem 

colunas adossadas que se elevam até à cornija, a qual assenta sobre capitéis, de escultura figurativa 

(antropomórfica e zoomórfica), e ainda sobre cachorros que com eles se intercalam; o tramo poligonal 

                                                        
407 Correspondendo ao território das bacias hidrográficas dos rios Vézère e Auvézère, onde se insere Noailles. 
408 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 76. 
409 Sobre Brive consultar a página do Monumento com referência IA19000042 na Base Mérimée. 
410 Monumento com a referência PA00099804 na Base Mérimée. 
411 Monumento com a referência PA00082846 na Base Mérimée. 
412 Análise essa que não constituiu o objeto do nosso estudo, e para a qual seria necessário recorrer a bibliografia 
e fontes específicas, nomeadamente acerca das intervenções que poderão ter introduzido modificações nas 
primitivas cabeceiras românicas, incluindo obras de restauro que possam ter ocorrido nos séculos XIX e XX (à 
semelhança do acontecido em Noailles). 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

91 

é delimitado por dois contrafortes que se elevam até à cornija (e cujo topo é rematado de forma a 

encaixar sob a cornija), marcando o ponto de transição entre os dois tramos da abside e as duas 

abóbadas interiores (e respetivo arco toral). Nas fachadas do tramo reto duas colunas adossadas 

participam no esforço estrutural da construção; a cornija assenta sobre os seus capitéis - que 

apresentam escultura figurativa, no lado norte, e vegetalista, no lado sul - e ainda sobre os cachorros. 

A cachorrada desta abside mostra decoração geométrica, ou apresenta-se desprovida de qualquer 

ornamentação nalguns casos, e em duas peças (fachada norte) ostenta cabeças de animal. 

 
Figura 55 Vistas do lado externo da cabeceira da Ermida do Paiva. 

 

 A cobertura da cabeceira faz-se com telhados de duas e de quatro águas (correspondendo ao 

número par de lados) respetivamente nos tramos reto e poligonal da abside. Com exceção do detalhe 

invulgar – como explicámos - das duas frestas contíguas, que corresponderão à fonte de luz nascente 

requerida para iluminar o altar-mor, na abside da Ermida do Paiva os vãos rasgam-se alternadamente, 

ao longo dos panos murários; a esta alternância equivale internamente um alçado onde se intercalam 
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arcos/vãos abertos com arcos/vãos cegos, característica que representa uma solução muito estimada no 

contexto da arquitetura românica, conforme nos explica Lúcia Rosas413. 

 

 Para além do Templo das Siglas, no conjunto das igrejas românicas portuguesas não subsistiu 

outro exemplar de cabeceira poligonal externamente, à exceção do absidíolo da primitiva cabeceira da 

Sé do Porto; este apresenta-se todavia muito modificado no seu remate superior, tendo ainda sido 

objeto de intervenção aquando das obras de restauro promovidas pela DGEMN, no século XX, 

circunstâncias essas que dificultam o cotejo com a Ermida do Paiva. O outro exemplar de cabeceira de 

planimetria poligonal da Época Românica, parcialmente remanescente, é o absidíolo do lado do 

Evangelho da igreja de São Tiago de Coimbra (internamente semicircular). Neste absidíolo, o alçado 

externo não apresenta colunas ou contrafortes adossados aos ângulos - assentando a cornija 

unicamente sobre cachorros -, e os panos murários parecem preencher-se com arcaturas cegas; deverá 

ter-se em conta as várias intervenções de restauro ocorridas no século XX em São Tiago, não sendo 

possível, a partir do registo fotográfico do monumento, aferir do estado primitivo desta capela. 

 
Figura 56 Vistas dos absidíolos das cabeceiras de São Tiago de Coimbra e da Sé do Porto.  

!
 Teria sido porventura interessante conhecer o aspeto original da abside de São Tiago, bem 

como da de São Cristóvão de Coimbra, e verificar qual a solução adotada no remate superior do 

alçado, em conjugação com as colunas que parecem ter sido adossadas aos ângulos dos seus panos 

murários; apoiar-se-ia a cornija diretamente nos capitéis das colunas (como acontece na Ermida do 

Paiva) ou em arcatura cega que fosse sustentada por tais colunas? Ou ter-se-ia empregue o sistema de 

pequenos arcos sob cornija que se pode encontrar no portal axial da Sé Velha, por cima do pórtico414? 

                                                        
413 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 37. 
414 Sobre o sistema de pequenos arcos sob cornija que rematam o alçado das superfícies murarias, C. A. Ferreira 
de Almeida referiu nas suas Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica Portuguesa que esta solução 
pode ter derivado das bandas lombardas, embora as diferenças sejam grandes. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - 
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 O arranjo exterior da abside da Ermida do Paiva pode ser cotejado com alguns exemplares 

nacionais que, embora com cabeceiras de planimetria não poligonal, mostram soluções semelhantes na 

composição do alçado. Tal como no Templo das Siglas, também as absides de São João de Longos 

Vales e de Sanfins de Friestas se organizam em dois tramos, sendo os muros do tramo não reto 

(semicircular) contrafortados com colunas adossadas que se elevam até à cornija; estas dividem o 

alçado em vários panos, ritmando-o de modo regular, naquela que constitui uma das soluções mais 

glosadas na arquitetura românica. Naquelas duas igrejas da bacia do Minho, no pano central dispõe-se, 

entre duas colunas, a fresta requerida para a iluminação axial da capela-mor - pormenor em que a 

Ermida do Paiva se singulariza – apresentando-se, tal como na igreja beirã, um único registo de vãos. 

 
Figura 57 Cabeceiras de Longos Vales, Sanfins de Friestas, Armamar, Ferreira e Roriz.  

!
 Assim, cremos que na composição geral do alçado exterior da abside podem ser apontadas 

estas afinidades com São João de Longos Vales e com Sanfins de Friestas, apesar das diferenças que 

                                                                                                                                                                             

"Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 93. No estudo Influências Francesas na 
Arte Românica Portuguesa, Ferreira de Almeida defendeu que o emprego deste sistema na primitiva cabeceira 
da Sé do Porto acusa influências limosinas, tendo-se depois expandindo pela região, desde Paço de Sousa a 
Roriz e Pombeiro. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. 
Cit., p. 31. As igrejas de São Vicente de Sousa e de São Pedro de Roriz também evidenciam o mesmo esquema 
de remate das fachadas. Na região do Limousin encontramos este sistema, por exemplo, em Saint-Martin de 
Brive (Brive-la-Gaillarde/Corrèze), embora se deva ter em conta que esta igreja foi objeto de várias reformas e 
intervenções de restauro. Cf. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 243-254. 
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estas duas igrejas evidenciam relativamente à Ermida do Paiva: as características particulares dos seus 

capitéis e cachorros – nomeadamente com uma escultura de “poderosa volumetria”415 – que divergem 

dos da Ermida; a modinatura das suas frestas de iluminação, que emprega outros modelos na sua 

modinatura que não o limosino (de toros diédricos e capitéis sem ábaco); e ainda soluções 

planimétricas e volumétricas que são distintas, se comparadas com a cabeceira do Templo das Siglas, 

como o segundo tramo que se apresenta semicircular, ou o modo como como se faz a transição entre 

os dois tramos, bem como as próprias dimensões da cabeceira (sobretudo a sua profundidade).  

 Do mesmo modo, a matriz de Armamar sugere um quadro análogo de semelhanças formais 

com o lado externo da abside da Ermida do Paiva, na medida em que o alçado da sua cabeceira se 

organiza através de colunas que dividem a superfície murária em vários panos, regulares, mostrando 

um único registo de frestas - com a particularidade de se ter empregue o esquema limosino no arranjo 

destas frestas. Em Armamar ressalvamos, novamente, o efeito das obras de restauro realizadas no 

âmbito da DGEMN, onde, entre outros, se reconstituiu por inteiro a zona superior das fachadas, não 

sendo portanto originais os remates das suas colunas (capitéis) ou os seus cachorros416. 

 Também nas cabeceiras tripartidas se pode observar este modo de organizar o alçado externo, 

nomeadamente no absidíolo românico da cabeceira da Sé Velha, nos absidíolos da igreja monasterial 

de São Salvador de Travanca, e ainda nos absidíolos de Santa Maria de Pombeiro (Felgueiras)417 e do 

Salvador de Paço de Sousa (Penafiel)418 - embora nestes dois últimos exemplares se tenha adotado o 

sistema de pequenos arcos sob cornija, o qual se verifica ainda nas absides de Ferreira e Roriz.  

 

 Analisando o interior das cabeceiras românicas cobertas por pedra, Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida explicou que as abóbadas a partir dos finais do século XII se mostram sistematicamente 

quebradas (quer nas absides de planimetria semicircular, quer naquelas que, de planta retangular, são 

abobadadas); o autor referiu ainda que, à medida que os tempos avançam, espacialmente a abside 

tende a ser mais ampla e larga, tornando-se mais aberta sobre a nave419. O perfil quebrado das 

abóbadas da capela-mor da Ermida do Paiva, bem como dos seus arcos cruzeiro e toral, leva a que 

citemos o caso de São Pedro de Ferreira, igreja cuja construção pode datar dos inícios do século XIII 

                                                        
415 Conforme frisa Lúcia Rosas, esta “escultura arquitectónica segue claramente modelos do transepto da Sé de 
Tui, bem como outras tipologias muito difundidas na Galiza, principalmente na província de Pontevedra durante 
os meados e a segunda metade do século XII”. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 41. 
416 Sobre Armamar, ver o registo fotográfico da obra na página do monumento n.º IPA.00004286 (SIPA). 
417 Nesta igreja, a capela-mor foi totalmente reconstruída na segunda metade do século XVIII, tendo-se 
conservado os absidíolos medievais. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 287-288. 
418 Esta igreja possui cabeceira constituída por capela-mor alterada durante a Época Moderna e absidíolos de 
secção semicircular à maneira românica. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit.,  p. 256. 
419 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 30. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O 
Românico. Op. Cit., 2001, p. 77. 
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segundo hipótese de Ferreira de Almeida420 - embora Manuel Real tenha proposto uma cronologia 

mais recuada, situando as obras no último quartel do século XII421 - e que mostra arcadas algo 

quebradas nas abóbadas e arcos triunfal e toral; e ainda a abside de Fonte Arcada, templo que pode ter 

sido edificado por volta de meados do século XIII422 e que mostra arcadas já plenamente quebradas no 

arco triunfal e cobertura abobadada da cabeceira. 

 
Figura 58 Arco triunfal e arco toral e abóbadas da Ermida do Paiva; ao centro, vista do arco triunfal e capela-mor de 
Ferreira. Do lado direito, vista da capela-mor de Fonte Arcada anterior ao restauro. 

!
 Se, por um lado, o emprego de arcadas quebradas aparece como dominante no românico 

tardio - nomeadamente na centúria de Trezentos - por outro lado, na arquitetura cisterciense o perfil 

quebrado dos arcos surge por influência borgonhesa e já está presente nas abóbadas de São João de 

Tarouca423, mosteiro onde os trabalhos de construção se iniciaram em 1154, com a igreja sagrada em 

1169. Também o absidíolo remanescente de Santa Maria de Salzedas (lado norte), igreja sagrada em 

1225424, apresenta abóbada de arco quebrado. 

 Abordando a morfotipologia da arquitetura dos Cistercienses na região das Beiras, Ana Pagará 

afirma que, entre as soluções construtivas importadas - e sem precedentes em Portugal – empregues 

nos templos cistercienses primevos, destaca-se o sistema de abobadamento criado a partir da utilização 
                                                        
420 Ferreira de Almeida baseou-se nas características dos capitéis e ainda no esquema de organização da 
cabeceira para situar as obras de construção de São Pedro de Ferreira nos começos do século XIII. ALMEIDA, 
C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 120. 
421 Para Manuel Real o período entre 1180 e 1195 constituiu uma fase de desenvolvimento crucial na obra de 
Ferreira. REAL, Manuel Luís – A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de convergência 
estilística. Op. Cit., p. 256 e 285. Sobre a cronologia das obras de construção e de restauro em São Pedro de 
Ferreira e a sua arquitetura e escultura ver ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 205-221. 
422 Para C. A. Ferreira de Almeida a construção da igreja de Fonte Arcada poderá ter ocorrido por volta de 
meados do século XIII, com base num documento datável de 1257. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. 
Op. Cit., 2001, p. 110. 
423 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 84. 
424 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 136. 
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da abóbada de berço quebrado; esta adequava-se perfeitamente ao remate reto dos espaços, com a 

colocação das abóbadas das naves colaterais no sentido transversal ao da abóbada da nave central, 

criando-se assim um eficaz sistema de contrafortagem425. 

 
Figura 59 Arcos e abóbadas de berço quebrado nas naves principal e colaterais (criptonaves) de São João de Tarouca. 
Absidíolo remanescente da cabeceira medieval de Santa Maria de Salzedas. 

!
 O emprego sistemático de elaboradas siglas nos elementos que constituem as molduras 

arquitetónicas da capela-mor da Ermida do Paiva e nos silhares das suas abóbadas leva a que 

reafirmamos a hipótese da ligação às obras cistercienses de Tarouca e Salzedas; como já mencionado, 

numa primeira abordagem feita ao Templo das Siglas, Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian 

detetaram a existência de uma média de vinte e duas marcas de canteiro em Ermida, todas elas 

semelhantes às de Tarouca, evidenciando-se desde logo o emprego das mesmas marcas nas aduelas de 

ambos os monumentos426. 

 Em São João de Tarouca, a análise das marcas de identidade concentrou-se na igreja do 

mosteiro, onde quase todos os elementos arquitetónicos as mostram, datando estas parcelas da segunda 

metade do século XII427. Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian notaram que nos elementos 

arquitetónicos mais elaborados - as aduelas, os cachorros e os pés-direitos das frestas - aparece o 

mesmo grupo de marcas de identidade, sugerindo que tais peças tenham sido produzidas por canteiros 

                                                        
425 PAGARÁ, Ana – “Caracterização Morfotipológica da Arquitectura dos Cistercienses na Região das Beiras”. 
In As Beiras e a presença de Cister... Actas do I Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões. Op. Cit., p. 54. 
426 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83. 
427 Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian no seu Estudo gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca 
organizaram a recolha e análise das marcas de canteiro dividindo-as entre marcas de identidade (identificativas 
do canteiro que trabalhou a pedra) e marcas utilitárias (estas últimas abrangendo marcas de posição, marcas de 
aparelhagem e marcas de altura). 
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especializados428. Ainda que as marcas patenteadas na igreja sejam, na sua grande maioria, distintas 

daquelas observadas nos restantes edifícios monásticos originais (edificados numa fase posterior), há 

um grupo de doze marcas que lhes é comum429. Aqueles autores conseguiram também detetar o 

emprego de marcas de canteiro tarouquenses (marcas n.º 33, 36, 37 e 38) em Santa Maria de Salzedas, 

sugerindo que quatro canteiros, pelo menos, tenham transitado de um local para o outro430. 

 

 
 

Figura 60 Siglas levantadas por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian nas estruturas medievais de São João de 
Tarouca. Do lado esquerdo, um grupo de marcas lapidares que os autores encontraram nos elementos arquitetónicos 
mais elaborados da igreja (aduelas, cachorros, ombreiras de janelas); do lado direito, siglas que transitaram do 
edifício da igreja para as construções monásticas. 
Em baixo, um grupo de marcas que passaram de Tarouca para a obra de Santa Maria de Salzedas.  

!
 Sem pretendermos com estas notas analisar as marcas lapidares da Ermida do Paiva – estudo 

esse que apenas será possível efetuar com o contributo da arqueologia da arquitetura, através de um 

projeto semelhante aquele já concretizado em Tarouca -, podemos, todavia, constatar que várias 

aduelas das arcadas cegas da abside do Templo das Siglas mostram siglas que nos parecem ser 

semelhantes às marcas tarouquenses n.º 36, n.º 37 e n.º 60. Por sua vez, na abóbada do tramo reto 

encontramos marcas que nos sugerem o cotejo com as marcas tarouquenses n.º 36 e n.º 86. 

 

 
                                                        
428 Carlos Alberto Ferreira de Almeida sublinhou que foram os canteiros mais experientes e dotados aqueles 
encarregados de fabricar as molduras, os frisos, as aduelas e as partes componentes dos portais e frestas. Para 
isso utilizavam pedra da melhor qualidade, por vezes já aparelhada e até siglada. Na execução de toros, escócias, 
filetes e outras molduras eram absolutamente necessários moldes, escantilhões e bitolas, que eram fornecidos ao 
canteiro-artista pelo “mestre de obra”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 70. 
429 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 81-83. 
430 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 83 e 90. 
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Figura 61 Marcas lapidares das arcadas cegas da abside da Ermida do Paiva, tramo reto, lado do Evangelho e lado da 
Epístola. 

 As marcas tarouquenses n.º 37, 60 e 86 pertencem ao grupo de siglas que passaram da igreja 

de São João de Tarouca para os outros edifícios do mosteiro, e a marca n.º 36 transitou da igreja de 

Tarouca para a obra de Santa Maria de Salzedas, segundo as conclusões de Ana Sampaio e Castro e 

Luís Sebastian431. Para estes autores, no mosteiro de Tarouca a igreja foi a primeira estrutura a ser 

edificada, seguida pela ala dos monges, calefactório e cozinha; a edificação do claustro deve 

enquadrar-se na mesma cronologia, embora não haja dados que permitam atestar tal hipótese. Segundo 

Ana Sampaio e Castro, pode apontar-se “como baliza cronológica da construção destes edifícios, 

nomeadamente da Sala do Capítulo, os últimos decénios do século XII e os primeiros da centúria 

seguinte”432.  

 
Figura 62 Abóbada da abside da Ermida do Paiva, tramo reto, lado da Epístola; detalhe das marcas lapidares dos 
seus silhares. 

 Não sendo possível avançarmos mais na questão, realçamos, contudo, que as cronologias 

construtivas apontadas por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian são coevas das principais datas que 

a historiografia aponta no caso da Ermida do Paiva - nomeadamente o ano de sagração (1214), que 

                                                        
431 CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo gliptográfico…”. Op. Cit., p. 89 e 90. 
432 CASTRO, Ana Sampaio e – “A sacralização dos espaços: o anel de oração do mosteiro de São João de 
Tarouca”. In Cister no Douro. Catálogo de exposição (Coord. Luís Sebastian e Nuno Resende). DRCN/Museu 
de Lamego/Vale do Varosa, 2015, p. 28-33. 
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Carlos Ferreira de Almeida considerou ser adequado para datar a obra433. Dada a quantidade e 

qualidade (variedade de desenho das suas formas) das marcas lapidares da Ermida do Paiva – 

constituindo este um dos aspetos em que o monumento se singulariza no panorama construtivo 

nacional da época, segundo Ferreira de Almeida434 -, o levantamento e estudo analítico das suas siglas 

trará certamente dados fundamentais para aprofundar o conhecimento sobre a cronologia da obra, o 

faseamento da construção, o número de canteiros envolvidos, etc.; e, se concretizado no âmbito de um 

corpus mais vasto435, talvez possa vir a revelar melhor o impacto que Cister teve, naquela época, no 

movimento construtivo da região436.  

 
Figura 63 Marcas lapidares da Ermida do Paiva. Em baixo, do lado esquerdo, parcela remanescente do claustro 
medieval; do lado direito, reaproveitamento de um silhar siglado em estrutura posteriormente edificada. 

                                                        
433 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
434 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 107-108. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O 
Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
435 Ferreira de Almeida destacou o impacto que um bom corpus de siglas pode vir a ter no estudo da arquitetura 
medieval portuguesa. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 72. Ana Sampaio e Castro 
e Luís Sebastian avançaram recentemente neste domínio, procedendo à criação de uma Base de Dados 
Gliptográfica, com metodologia proposta para o efeito. CASTRO Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – “Estudo 
gliptográfico…”. Op. Cit., p. 79-90. 
436 Abordando a importância de Cister na inovação construtiva e arquitetónica no panorama nacional, da época, 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida salientou, a propósito do estudo das marcas lapidares, que também neste 
aspeto os cistercienses devem ter influenciado as nossas oficinas de cantaria. Cf. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – 
Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 48. 
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 Ao abordar a questão dos canteiros, pedreiros, arquitetos ou mestres-de-obras, Ferreira de 

Almeida frisou que uma igreja românica - mesmo que pequena -, pela solução dos seus portais com 

capitéis e arcadas, ou pela solução da abóbada que frequentemente cobre a capela-mor, requeria um 

mestre de obra com razoável conhecimento artístico437. Tal como é frequente noutros casos de 

edificação românica, não chegou até nós qualquer documentação que informe sobre os obras da 

Ermida do Paiva438, sobre o seu encomendante – o “senhor” da obra - ou os fundos despendidos (e a 

sua proveniência); ou ainda acerca do autor do risco, o arquiteto, o mestre da obra ou o magister 

operis439, sobre o qual não possuimos quaisquer referências documentais. Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida afirmou que é possível que em muitas igrejas monacais o autor do risco, e até aquele que 

dirigia a obra, tenha sido monge, fenómeno que “parece ter sido regra nos mosteiros cistercienses, em 

cujos obradouros os monges e os conversos tiveram um papel muito importante”440. 

 Embora nada saibamos sobre o arquiteto, ou o mestre que dirigiu os trabalhos na Ermida do 

Paiva, podemos supor que aquele certamente teria bons conhecimentos técnicos e artísticos, 

nomeadamente dada a solução complexa da sua cabeceira, sobretudo no arranjo interior; ainda que, 

como já mencionámos, certos autores tenham considerado que o remate do seu tramo poligonal revele 

alguns impasses, ou mesmo dificuldades, no risco ou na execução da obra441. 

 Retomando a problemática da filiação monástica da Ermida do Paiva, sabe-se que “a Ordem 

Premonstratense bebia, em termos normativos e organizacionais, nas fontes de Cister”442, tendo já sido 

atestadas as relações estabelecidas entre estes dois movimentos, surgidos no contexto reformador do 

monaquismo europeu do século XII. Abordando a influência de Cister na arquitetura dos mosteiros 

dos cónegos regulares de Premontré, Teresa López de Guereño Sanz faz menção à relação de amizade 

que unia São Bernardo e Norberto de Xanten; citando os estudiosos que já se debruçaram sobre as 

relações entre as duas Ordens, a autora refere que S. Norberto recebeu o apoio de S. Bernardo nas 

novas fundações premonstratenses, e que os Cistercienses chegaram mesmo a visitar anualmente as 

casas de Premontré443 . Poderá especular-se se esse apoio se terá traduzido nomeadamente na 

                                                        
437 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 71. 
438 C. A. Ferreira de Almeida sublinhou que a ausência de fontes sobre as obras românicas é uma constante no 
panorama nacional. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., 
Vol. II, p. 22. Lúcia Rosas também chamou a atenção para as dificuldades que advêm da ausência de 
documentação referente à maioria das obras românicas, referindo que este é um fenómeno europeu. ROSAS, 
Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 33. 
439 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 31. 
440 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 72. 
441 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 107. GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. 
Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 221. 
442 RESENDE, Nuno – “Escrever História sem palavras...”. Op. Cit., p. 372. Nomeadamente, o primeiro 
legislador de Premontré, Hugo de Fosses, adotou literalmente muitos capítulos da Charta Caritatis cisterciense, 
adaptando-os contudo às necessidades espirituais e litúrgicas da sua Ordem. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Mª 
Teresa - Los premonstratenses y su arquitectura…. Op. Cit., p. 80. 
443 LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Mª Teresa - Los premonstratenses y su arquitectura…. Op. Cit., p. 81-82. 
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participação de monges ou conversos de Cister nas obras dos mosteiros premonstratenses, incluindo 

na direção dos trabalhos? 

 Se, por um lado, nos parece ser seguro avançar com a tese da ligação a Cister - nomeadamente 

em virtude das siglas, ou ainda em face de algumas semelhanças formais que encontramos, por 

exemplo, entre o alçado principal a fachada ocidental da igreja de Tarouca (e que iremos ainda 

explorar) -, por outro lado temos que considerar que o magister operis da Ermida do Paiva conhecia os 

modelos próprios da região do Limousin, dada a volumetria poligonal da cabeceira, a solução do 

alçado interno da abside, o pormenor dos seus capitéis de face diédrica, bem como o emprego 

sistemático da modinatura de procedência limosina nas frestas e portais. 

 

 Passando a analisar a espacialidade da capela-mor da Ermida do Paiva – a qual é indissociável 

da espacialidade da nave -, regressamos à ideia glosada por Carlos Alberto Ferreira de Almeida de 

que, à medida que o tempo avança, “a abside tende a ser cada vez mais ampla e alta, sobretudo, mais 

aberta sobre a nave”444; aquele autor sublinhou como a espacialidade da capela-mor da igreja de S. 

Cristóvão de Rio Mau (cronologia de 1151), muito baixa e com um arco cruzeiro que torna muito 

reservado o espaço da abside, é tão distinta da de Roriz, onde a capela-mor é muito alta e aberta para o 

espaço da nave445. Na sua obra Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho Ferreira de Almeida 

mencionou este aspeto evolutivo das capelas-mor dos templos de uma nave, explicando que a altura 

das absides tende aumentar cada vez mais, como se observa em Ferreira ou em Fonte Arcada, e as 

suas frestas/vãos passam a organizar-se em dois registos/andares446. 

 Ao apreciar a espacialidade da ousia da Ermida do Paiva, deparamo-nos novamente com o 

facto de a maior parte das nossas igrejas da época românica de nave única e cabeceira com uma abside 

seguirem esquemas de planimetria reta, com as capelas-mor frequentemente cobertas a madeira – 

características que, por si só, já modificam a nossa perceção do espaço interno das cabeceiras, se 

comparadas com as absides de planta semicircular ou poligonal. Como afirmámos anteriormente, não 

chegaram até nós outros exemplares de absides românicas de planimetria poligonal (para além de 

Roriz e Ferreira, mas que apenas são poligonais internamente) que permitam o cotejo com a capela-

mor do Templo das Siglas. Quanto à igreja francesa de Noailles, que abordámos a propósito do alçado 

interno da abside, constatamos que as obras de remodelação que ocorreram no edifício, modificando o 

sistema de cobertura da nave e mesmo o alçado do próprio arco triunfal447, dificultam a análise da 

relação espacial entre os dois corpos (abside-nave). 

                                                        
444 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 77. 
445 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 77. 
446 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 88-89. 
447 Cf. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 302. Évelyne Proust informa que 
em Noailles a nave da igreja foi coberta com abóbadas em cruzaria de ogivas, no final da época gótica, referindo 
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 Não obstante estas circunstâncias, se tomarmos como exemplo as obras apontadas por Ferreira 

de Almeida, podemos efetivamente aferir que o arco triunfal em Rio Mau é mais baixo do que o da 

Ermida do Paiva, apresentando também proporções distintas; as suas colunas são baixas, com cerca de 

2,8 m448, e o arco cruzeiro tem aproximadamente 4,3 m de altura sob a arquivolta interior (mostrando- 

pouco alto, comparativamente com a largura)449. Nesta igreja, a própria abside tem um pé-direito 

reduzido, que poderá variar entre 2,8 m (arranque das abóbadas, sobre a imposta) e 5,5 m (ponto mais 

elevado da abóbada)450; a este aspeto acresce ainda o facto de ao vão do arco não corresponder a 

largura da abside (esta expande-se para os lados, uma vez ultrapassado o arco triunfal). Por todos estes 

motivos, o espaço da capela-mor em Rio Mau parece muito reservado, fechado, relativamente à nave. 

Figura 64 Vista da nave e capela-mor das igrejas de Rio Mau e Ermida do Paiva. 

!
 Apesar de não dispormos do alçado do arco triunfal e capela-mor da Ermida do Paiva, é 

possível verificar, através do registo fotográfico, que as impostas deste arco se situam um pouco 

abaixo do remate inferior das frestas das fachadas laterais da nave, sendo que este se situa cerca de 

5,25 m acima do pavimento da nave451; poderá talvez supor-se que as colunas do arco cruzeiro do 

Templo das Siglas tenham uma altura variável entre 4,5 m e 5 m (dependendo da diferença de nível 

dos pavimentos da nave e cabeceira). Aarão de Lacerda escreveu que o arco triunfal tem 9,20 m452, 

tendo-se referido, provavelmente, à medida dada pelo remate superior (friso). Embora não possamos 

comparar o alçado do arco cruzeiro da Ermida com o de Rio Mau, verificamos ainda assim que ele é 

muito mais alto do que o arco da igreja de Vila do Conde, tal como é também mais elevado o pé-

direito das suas nave e abside. As proporções do arco triunfal são também distintas das de Rio Mau, já 

                                                                                                                                                                             

ainda que as colunas que hoje se observam no local devem ter sido, originalmente, muito mais altas; foram ainda 
adicionadas duas capelas que vieram alterar a planimetria original da nave. 
448 Medição extraída sobre o desenho n.º DES.00003458 (SIPA), que constitui o corte transversal que secciona a 
capela-mor de Rio Mau, revelando o alçado interno do arco triunfal (escala 1/100). A medição da coluna foi feita 
a partir do pavimento da capela-mor e incluindo a imposta do arco cruzeiro. Consultar a página do monumento 
n.º IPA.00005246 (SIPA): http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5246  
449 Medição feita no corte transversal, desenho n.º DES.00003458 (SIPA), a partir da linha de pavimento. 
450 Medições retiradas do corte transversal da capela-mor, a partir do seu pavimento, desenho n.º DES.00003458. 
451 Medição retirada a partir do corte transversal da Ermida do Paiva, que seciona a nave no sentido dos pés da 
igreja, desenho n.º DES.00009236 (SIPA) à escala 1/50. 
452 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 56. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

 

 

103 

que as suas colunas são mais elevadas (mais esguias) e a sua altura parece exceder a dimensão (altura) 

da moldura (arquivoltas e friso envolvente); quanto ao vão, a sua altura parece ser superior à largura, 

esta apresentando cerca de 3,5 m (entre colunas)453.  

 Como registou Ferreira de Almeida, a igreja de S. Pedro de Roriz possui um arco triunfal 

muito alto, e uma abside também alta e sobretudo muito ampla, aberta sobre a nave; as suas colunas 

elevam-se até cerca de 5,55 m454 e o arco atinge no ponto mais alto aproximadamente 9 m455 

(internamente cerca de 8,1 m). O vão (entre colunas) tem em média cerca de 4,5 m de largura 

(variável), sendo portanto mais aberto que o da Ermida do Paiva. Assim, se o arco cruzeiro da Ermida 

é consideravelmente mais alto do que o de Rio Mau, e a sua abside - com um pé-direito maior - mostra 

uma espacialidade muito menos reservada do que a ousia de Vila do Conde, observamos, por outro 

lado, que a capela-mor do Templo das Siglas não é tão aberta, ou exposta perante o espaço da nave, 

como acontece em Roriz. 

 
Figura 65 Capelas-mor de Roriz e Ferreira. Capela-mor da Ermida do Paiva. 

!
 Analisando a espacialidade daquela igreja do concelho de Santo Tirso, Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida salientou, para além da “boa altura das paredes da sua nave, a que se associa também a da 

capela-mor”456, o facto de a altura do arco triunfal se elevar até ao nível da abóbada que cobre a 

abside457. Para o autor estas características definiram em Roriz uma espacialidade mais avançada 

relativamente a várias igrejas românicas anteriores, constituindo novidades em relação à arquitetura do 
                                                        
453 Medição que retirámos da planta à escala 1/100 da Ermida do Paiva, desenho n.º DES.00009234 (SIPA). 
454 Medição que extraímos do corte longitudinal, desenho n.º DES.00010402 (SIPA) à escala 1/50. Medida 
retirada a partir do pavimento da abside e incluindo a imposta. 
455 Medição da altura máxima do arco, sobre o remate exterior da segunda arquivolta, e a partir do degrau da 
abside junto à nave. Medição retirada dos desenhos n.º DES.00010402 e n.º DES.00010415 (SIPA). 
456 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 78. 
457 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 78. 
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século XII (juntamente com outros aspetos, como a luminosidade). Compreendendo bem a 

importância do arco triunfal no estudo da arquitetura religiosa, Ferreira de Almeida afirmou que 

“Desde o pré-românico ao gótico final, esta relação da altura do arco cruzeiro com a da nave e com a 

da capela-mor é um elemento chave na compreensão da evolução da espacialidade da arquitectura 

religiosa e da sua classificação”458.  

 Também em S. Pedro de Ferreira a igreja revela um arco triunfal muito alto, e a sua capela-

mor é de igual modo elevada e ampla, e mais aberta sobre o espaço da nave do que o observado em 

Ermida do Paiva; as colunas do arco cruzeiro de Ferreira atingem uma altura com cerca de cerca 7 

m459 e a arcada chega até aos 10,6 m (9,65 m interiormente), com um vão com aproximadamente 5,05 

m de largura460. Tanto a abside de Roriz como a de Ferreira têm um pé-direito que lhes permite 

organizar os seus vãos/frestas em dois níveis (como acontece também em Fonte Arcada), enquanto 

que a capela-mor da Ermida do Paiva, mais baixa, mantém a solução mais utilizada no panorama 

nacional das igrejas românicas de cabeceira com uma abside: um único registo/nível de aberturas. 

 
Figura 66 Arco triunfal da Ermida do Paiva. 

 Um levantamento gráfico (alçado) do arco triunfal do Templo das Siglas, bem como um corte 

longitudinal que seccione nave e capela-mor461, poderão vir a possibilitar exercícios de cotejo mais 

expressivos entre as suas dimensões e proporções e os exemplares de Roriz e Ferreira. Apesar desta 

lacuna, na Ermida do Paiva é possível verificar que o vão do arco triunfal se eleva quase até ao nível 

da abóbada que cobre a capela-mor; lateralmente, também não existe uma descontinuidade muito 

acentuada entre o vão do arco cruzeiro e as paredes da abside. Esta característica faz com que a igreja 

beirã se aproxime mais dos casos de Ferreira e Roriz - e ainda dos exemplares de Sanfins de Friestas 

ou de Fonte Arcada462 - do que da espacialidade de igrejas como S. Salvador de Bravães (Ponte da 

                                                        
458 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 78. 
459 As colunas foram medidas a partir do pavimento da capela-mor, incluindo a imposta. Medição feita no 
desenho n.º DES.00010400 à escala 1/50 (SIPA). 
460 Medidas obtidas através do desenho n.º DES.00010398 (SIPA). 
461 Peças desenhadas que para já se revelam inexistentes, de acordo com a página do monumento n.º 
IPA.00004296 (SIPA).  
462 A igreja de Fonte Arcada foi alvo de um restauro muito profundo (DGEMN) que incidiu sobre a capela-mor 
mas também sobre a nave, pelo que optámos por não a incluir nos exercícios de cotejo das proporções e 
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Barca) ou Santa Maria Maior de Tarouquela; nestas não existe uma continuidade entre o vão do arco 

cruzeiro e a cobertura da abside, do que resulta que o espaço da capela-mor, a partir do arco triunfal, 

se revela apenas parcialmente para quem se encontra na nave (sendo portanto mais reservado). 

 Voltamos a salientar que não dispomos de um conjunto vasto de exemplares de igrejas de 

nave única e cabeceira com uma abside de planimetria não reta, da época românica, que nos permita 

realizar um exercício analítico mais abrangente; no cotejo com edifícios como Bravães, Tarouquela ou 

mesmo Rio Mau, teremos ainda que salvaguardar o facto de se tratarem de templos com capelas-mor 

de planimetria retangular e muitas vezes cobertas a madeira (Bravães e Tarouquela) – características 

que, por si só, já introduzem variações significativas à perceção da espacialidade da cabeceira e da 

nave (e à relação com o arco triunfal), relativamente às igrejas de abside semicircular (ou poligonal) e 

abobadadas. 

 

 Para além da altura e proporções do arco triunfal, e mesmo a altura da abside e da nave, 

cremos que outro factor que pode influir na espacialidade do templo é a própria solução do alçado do 

arco cruzeiro. Constatamos que em Roriz o alçado do arco triunfal é menos elaborado - mais 

simplificado - do que em Ermida do Paiva, pois compõe-se unicamente de duas arquivoltas, a primeira 

(inferior) assente em duas colunas adossadas e a segunda (superior) apoiada diretamente no pé-direito 

da parede; é rematado por um friso que se prolonga lateralmente, animando o resto da superfície 

murária. Também em Ferreira encontramos um arco triunfal composto por duas arquivoltas, situadas 

em planos desfasados, a primeira assente em colunas adossadas e a segunda no pé-direito da parede; 

um friso remata a arcada. 

 Na Ermida do Paiva o desenho do arco triunfal torna-se mais complicado, e o seu alçado 

ocupa uma maior superfície do pano murário: é formado por três arquivoltas, em planos desfasados, às 

quais corresponde uma sequência de colunas adossadas e dois pés-direitos, também em planos 

desfasados; o conjunto é rematado ainda com um friso. Este alçado apresenta uma sequência de planos 

e uma complexidade maior do que os exemplares de Roriz e Ferreira – o que confere uma maior carga 

expressiva ao arco cruzeiro, tornando, a nosso ver, menos fluído o espaço entre a nave e a capela-mor 

da Ermida do Paiva. 

 Outro aspeto determinante na espacialidade interna do templo será a relação entre a largura e a 

altura da própria nave, proporção essa que tem implicações diretas no alçado da fachada onde se insere 

o arco triunfal. Constatamos que no Templo das Siglas a nave apresenta-se muito larga, relativamente 

                                                                                                                                                                             

dimensões (altura, largura, profundidade, etc.) dos edifícios aqui tratados. Sobre as obras de restauro de Fonte 
Arcada consultar a página do monumento n.º IPA.00000287 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=287  
Consultar ainda TOMÉ, Miguel Jorge B. Ferreira - Património e restauro em Portugal (1920-1995). Op. Cit., 
Vol. II, p. 144-151. 
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à sua profundidade e também à altura, se comparada com outros templos de nave única; externamente, 

a largura varia entre 11,6 m e 11 m (internamente tem entre 9,5 m e 9 m), e de profundidade apresenta 

cerca de 18,4 m (aproximadamente 16 m no interior)463. O corte transversal da igreja, que secciona a 

nave na zona do portal lateral, revela que as fachadas, externamente, se elevam até cerca de 9 m 

(altura sob cornija)464. A cabeceira da Ermida do Paiva tem cerca de 7,5 m de largura (exterior), no 

tramo reto, e a sua profundidade máxima, medida a partir da fachada posterior da nave, aparenta ser 

também 7,5 m (excluindo a coluna adossada). 

 
Figura 67 Vista das naves de Roriz, Ferreira e Ermida do Paiva.  

 Analisando as igrejas de uma nave com cabeceira de planimetria não reta465, verificamos que 

em S. Pedro de Roriz a nave apresenta aproximadamente 10,2 m de largura por 22,7 m de 

profundidade (externamente)466; o corte transversal que secciona a nave permite aferir que as fachadas, 

na zona do portal lateral, atingem uma altura com cerca de 11 m467. A planta de São Pedro de Ferreira 

mostra, por sua vez, uma nave com aproximadamente 11,2 m por 22 m468; a altura das suas fachadas, 

na zona correspondente ao portal lateral, é de cerca de 11,8 m469. Quanto às cabeceiras, a abside de 

Roriz apresenta, em planta, dimensões e proporções mais aproximadas da abside da Ermida do Paiva 

(cerca de 8,3 m por 8,2 m), enquanto que Ferreira mostra uma abside maior e, proporcionalmente, 

mais profunda (aproximadamente 9,6 m por 10,5 m). 

                                                        
463 Medidas efetuadas a partir da planta da Ermida do Paiva, desenho n.º DES.00009234 (SIPA) à escala 1/100. 
464 Medição extraída a partir do corte transversal da Ermida do Paiva, que seciona a nave na zona do portal 
lateral, desenho SIPA n.º DES.00009236 (SIPA) à escala 1/50.  
465 Embora tenhamos recorrido ao casos de Rio Mau, Tarouquela e Bravães para abordarmos a questão da altura 
da capela-mor, entendemos que para o cotejo das dimensões e proporções da Ermida do Paiva com outras obras 
é mais rigoroso selecionar edifícios de nave única que possuam cabeceiras de planimetria semicircular, dado 
que, em termos volumétricos (designadamente a relação nave-abside), estes patenteiam uma relação de maior 
afinidade com a Ermida do que as igrejas com absides retas. 
466 Planta à escala 1/100, desenho n.º DES.00010405 (SIPA). 
467 Corte transversal à escala 1/50, desenho n.º DES.00010415 (SIPA). 
468 Planta à escala 1/100, desenho n.º DES.00010395 (SIPA). 
469 Corte transversal à escala 1/50, desenho n.º DES. 00010398 (SIPA). 
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 Parece-nos curioso, então, que a nave da Ermida do Paiva seja menos profunda e mais baixa 

do que as naves de Ferreira e de Roriz (bem como são inferiores as dimensões da sua cabeceira), mas 

que apresente uma largura igual ou mesmo superior - sobretudo na zona dos pés da igreja – à largura 

das naves daquelas duas igrejas. O pé-direito da nave do Templo das Siglas é inferior ao daquelas duas 

naves (sobretudo a nave de S. Pedro de Ferreira, muito alta), mas revela-se superior, por exemplo, ao 

da nave de Sanfins de Friestas - no Anexo IV, observe-se a comparação entre as plantas e os cortes 

transversais de Roriz, Ferreira, Ermida do Paiva e ainda Sanfins de Friestas. 

 Enquanto que em Roriz e em Ferreira o arco triunfal preenche uma grande parte do alçado da 

respetiva fachada - restando dois espaços laterais não muito largos -, em Ermida do Paiva esta solução 

é distinta, pois existe uma porção mais extensa de pano murário a envolver, de cada lado, o arco 

cruzeiro (decorrente da grande largura da nave); cremos que este detalhe também contribui para, no 

caso de Roriz e Ferreira, tornar mais contínuo o espaço entre nave e cabeceira, e, por outro lado, 

conferir um maior sentido de reserva à espacialidade da capela-mor do Templo das Siglas.  

 
Figura 68 Vista dos arcos triunfais e capelas-mor das igrejas de Sanfins de Friestas e São Pedro de Abragão. 
!
 Neste aspeto, será interessante determo-nos, novamente, no caso da igreja do mosteiro de 

Sanfins de Friestas, onde a nave, muito estreita, apresenta praticamente a mesma largura que a 

cabeceira (7,5 m externamente)470; possuindo um pé-direito elevado, o seu “espaço interior está muito 

unido ao do coro e parece ter sido pensado apenas para a comunidade monasterial”471. Lúcia Rosas 

considera que o essencial da obra de Sanfins de Friestas ter-se-á dado nos finais do século XII472. 

Neste caráter particular que se revela na espacialidade de Sanfins de Friestas – os espaços da abside e 

da nave são praticamente contínuos –, cuja obra nos pode parecer precoce se confrontada com os casos 

                                                        
470 Medição efetuada na planta à escala 1/100, desenho n.º DES.00170115 (SIPA). 
471 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 87. 
472 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 51. 
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de Ferreira473 e de Roriz474, há influências do românico galego (Tui) na arquitetura e escultura 

(apontadas por Ferreira de Almeida e Lúcia Rosas475) que talvez possam ajudar a explicar a solução 

espacial adotada. 

 Será curioso observar que, por sua vez, a cabeceira de São Pedro de Abragão (Penafiel), que 

datará já do segundo quartel do século XIII476, mostra uma abside baixa e o seu arco cruzeiro tem 

proporções muito distintas das do arco triunfal de Roriz, de Ferreira, ou mesmo da Ermida do Paiva, 

com colunas largas e pouco altas (retomando-se um sentido de maior reserva, na sua capela-mor). 

 O cotejo dos casos aqui citados poderá, porventura, constituir uma expressão de como devem 

ter sido complexos os processos de construção medieval, das escolhas/opções tomadas, quer ao nível 

dos programas arquitetónicos quer artísticos, e da própria evolução do gosto – numa conjugação de 

fatores de diversa natureza, como o contexto histórico em que se concretizaram as obras, o perfil 

sociocultural do encomendante, a formação artística e técnica do magister operis, os artífices 

envolvidos e a sua proveniência, a proximidade a outras obras/estaleiros, o ritmo e o faseamento da 

construção, etc. 

 Um exercício cujo âmbito fosse ainda mais abrangente, incidindo sobre um número mais 

vasto de edifícios, poderia colocar outras questões para além daquelas que aqui abordámos, sem, 

contudo, nos garantir a possibilidade de se estabelecer uma cronologia mais precisa para as obras da 

Ermida do Paiva, ou o seu enquadramento em determinado grupo de edifícios. Lúcia Rosas sublinhou 

que “A arquitectura românica não resultou de grandes princípios directores nem foi fruto de teorias 

elaboradas. A diversidade é um dos seus aspectos mais característicos e mais importantes para o seu 

entendimento”477; a ideia glosada pela autora remete-nos para a complexidade de que se reveste a 

análise da arquitetura e arte românicas, advertindo-nos, talvez, sobre a necessidade de sermos 

                                                        
473 Como já mencionado, segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida as obras de construção de S. Pedro de 
Ferreira podem ter-se dado nos começos do século XIII, embora Manuel Real tenha proposto uma cronologia 
mais recuada, situando-as no último quartel do século XII. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. 
Cit., 2001, p. 120. REAL, Manuel Luís – A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo de 
convergência estilística. Op. Cit., p. 256 e 285. 
474 Para Ferreira de Almeida a cronologia da cabeceira de S. Pedro de Roriz não deve ser anterior aos começos 
do século XIII, enquanto Manuel Real considera que a construção ter-se-á iniciado ainda em finais do século 
XII. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 114. REAL, Manuel Luís; SÁ, Pedro – O 
Mosteiro de Roriz na Arte Românica do Douro Litoral. Santo Tirso: Imprensa Portuguesa, 1982, p. 37. 
475 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 87. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do 
Sousa. Op. Cit., p. 41. 
476 Como refere Lúcia Rosas, a cabeceira e o respetivo arco cruzeiro, bem como a empena da nave, constituem 
os únicos elementos que restaram da construção românica em São Pedro de Abragão. ROSAS, Lúcia – 
Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 73-76. Embora a nave atual em Abragão seja da Época Moderna, foi 
preservada a empena (tardoz) da construção românica, o que permite que tenhamos uma ideia do que poderá ter 
sido a relação de altura entre a nave, o arco triunfal e a capela-mor. 
Ver a página do monumento n.º IPA.00005269 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5269  
477 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 38. 
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cautelosos ao abordar a problemática da cronologia dos edifícios, das tendências evolutivas da 

construção medieval e ainda das filiações estilísticas das obras. 

 

 A largura particularmente acentuada da nave da Ermida do Paiva é percetível também do 

exterior, quando apreciada a fachada principal da igreja; se o espaço exterior que antecede a entrada 

no templo não possibilita a visualização frontal da fachada por ser demasiado curto (consequência, 

talvez, da adaptação do edifício às características orográficas e topográficas do local de implantação), 

a sua observação a partir da povoação de Pinheiro permite que verifiquemos que as proporções deste 

alçado são algo invulgares, se confrontadas com outros templos românicos de uma nave. 

 Com efeito, no Templo das Siglas a fachada ocidental mostra-se muito larga, 

comparativamente à altura, se cotejada com os exemplos de Roriz e de Ferreira – igrejas com 

naves/fachadas principais mais altas, como já vimos -, com o caso de Sanfins de Friestas (com a sua 

nave/fachada principal muito estreita) ou ainda Fonte Arcada, onde a nave/fachada principal, embora 

alta e relativamente larga478, tem ainda assim proporções distintas da Ermida do Paiva. 

 
Figura 69 Fachadas principais de Ferreira, Roriz e Sanfins de Friestas.  

 De igual modo, nas igrejas de nave única com absides de planimetria reta é difícil encontrar 

exemplares de fachadas principais cujo alçado apresente a mesma razão entre largura e altura e, 

cumulativamente, a mesma relação entre as proporções da fachada e as dos restantes elementos – 

sobretudo o portal. Se a fachada principal de Tarouquela mostra uma relação entre largura e altura 

mais passível de ser comparada com a Ermida do Paiva, podemos observar que na fachada daquela 

                                                        
478 Também no caso de Fonte Arcada as proporções da fachada principal são distintas das da fachada ocidental 
da Ermida do Paiva, com um alçado que mostra uma altura mais elevada comparativamente à sua largura; atente-
se ainda no facto de parte considerável da largura da fachada, nos extremos, corresponder na realidade aos 
contrafortes. Como já mencionámos, a igreja de Fonte Arcada foi objeto de um restauro muito profundo no 
século XX, que incluiu também a reconstituição de parte da fachada ocidental e da parte superior da nave. 
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igreja de Cinfães há uma superfície menor de muro a envolver o portal, quer lateral quer 

superiormente (ou seja, tem menores dimensões). 

 O mesmo se poderia referir, por exemplo, para o caso da igreja de Abade de Neiva (Barcelos), 

templo onde a fachada se apresenta muito larga, parecendo não corresponder a uma solução 

planimétrica de uma nave. Apesar da sua construção datar já da época gótica (primeira metade do 

século XIV), na nave deste tempo “regressou-se à ambiência e às soluções do estilo românico, embora 

os portais sejam goticizantes”479. Também aqui não encontramos paralelo com as proporções da 

Ermida do Paiva; para além da largura da nave de Abade de Neiva não corresponder inteiramente à 

fachada principal (parte do muro é falso), a relação entre a altura da fachada e a do portal - este é um 

outro parâmetro importante na análise das proporções da fachada ocidental - é bem distinta daquela 

verificada no alçado principal do Templo das Siglas. 

 
Figura 70 Fachadas principais da Ermida do Paiva, de Taroquela e de Abade de Neiva. 

 A fachada ocidental da Ermida do Paiva – relativamente alta e muito larga, como já vimos - é 

marcada por dois contrafortes que a dividem em três panos, e que se elevam quase até à empena; no 

eixo do pano central dispõe-se o portal axial do templo e, superiormente, um óculo de dimensão média 

constitui a única fresta de iluminação nesta fachada480. Os panos laterais, mais estreitos que o central, 

                                                        
479 C. A. Ferreira de Almeida explicou como a igreja de Abade de Neiva (Barcelos) testemunha o “quanto a 
nossa arquitectura medieval, rural, ficou presa aos padrões românicos de construir”. A cabeceira mostra-se 
arquitetonicamente mais evoluída do que o corpo da igreja, “onde se voltou a padrões arcaizantes”. Na nave 
regressou-se “ao emprego de pequenas e simples frestas e ao sistema de modilhões românicos”; a fachada mostra 
um óculo redondo sobre o portal, mas este mostra-se alto e esguio, de arco quebrado, sem tímpano. ALMEIDA, 
C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 67. Lúcia Rosas também sublinha como em território 
nacional o padrão construtivo da época românica teve uma longa permanência, designadamente nas regiões do 
Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes e Beiras; o emprego do seu modo de construir em edifícios do século 
XIV, chegando por vezes mesmo até ao século XVI, sugere a designação de românico de resistência. Como nota 
a autora, a igreja de São Mamede de Vila Verde (Felgueiras) ou a Ermida da Nossa Senhora do Vale (Paredes) 
constituem bons exemplos desta característica da arquitetura medieval portuguesa. ROSAS, Lúcia – Românico 
do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 50-52. 
480 Segundo Ferreira de Almeida esta abertura existe sistematicamente na fachada ocidental dos templos, na parte 
média superior, constituindo em edifícios mais antigos apenas uma fresta, para passar a janelão nos programas 
mais recentes e grandiosos, como na Sé Velha de Coimbra, ou a rosácea, como acontece nas Catedrais do Porto e 
Lisboa; para o autor, o desenvolvimento desta abertura de iluminação deverá explicar-se por influências 
europeias, pois não tem tradição hispânica. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 35. 
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possuem ainda assim uma largura considerável; sobre o da direita ergue-se uma sineira, único 

elemento que interrompe a linha da cobertura. O remate da fachada faz-se em empena, evidenciando, 

no sentido transversal, a forma do telhado em duas águas que cobre a nave; uma cruz esculpida em 

pedra coroa a frontaria. 

 
Figura 71 Fachadas principais da Ermida do Paiva e de São João de Tarouca. 

 As proporções desta fachada e a sua compartimentação em três panos, através de dois 

volumosos contrafortes, levam-nos a propor novamente o cotejo com o caso de São João de Tarouca, 

salvaguardando-se a diferença de escalas patente entre os dois edifícios - sendo o templo cisterciense 

de maiores dimensões481 e edificado segundo um programa planimétrico distinto, de três naves com 

transepto e cabeceira tripartida. Uma proposta de reconstituição da edificação românica original, 

levada a cabo por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian, permite-nos ter uma ideia do que poderá ter 

sido o aspeto inicial da fachada ocidental do templo cisterciense; entre as alterações que foram sendo 

introduzidas ao longo dos séculos, aqueles autores evidenciam a “elevação das meias águas laterais, 

mais baixas na solução original, passando o telhado a apenas duas águas”482. 

 
Figura 72 Proposta de reconstituição da fachada medieval de São João de Tarouca, segundo ilustração de Hugo 
Pereira e Luís Sebastian. 

 Apesar de a Ermida do Paiva não possuir um programa de três naves – pelo que não se coloca 

a questão do desfasamento entre as águas da nave central e das naves laterais -, a sua fachada parece 
                                                        
481 Sobre as dimensões e proporções de S. João de Tarouca ver JORGE, Virgolino Ferreira – “Arquitectura, 
medida e número...”. Op. Cit. 
482 SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op. Cit. 

Revista de História da Arte Nº 4 – 2007 Uma primeira proposta de reconstituição arquitectónica do Mosteiro Cisterciense de S. João de Tarouca 163

Fig. 9 – Proposta de reconstituição da fachada da igreja medieval do Mosteiro de S. João de Tarouca,
com anotação aritmológica do sistema ad quadratum. © Ilustração de Hugo Pereira e Luís Sebastian

Fig. 10 – Proposta de reconstituição da fachada da igreja medieval do Mosteiro de S. João de Tarouca, 
com anotação aritmológica de pormenor. © Ilustração de Hugo Pereira e Luís Sebastian
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apresentar algumas afinidades com a fachada principal de Tarouca: pelo modo como se organizou a 

superfície murária em três panos, com recurso a dois contrafortes que se elevam quase até ao topo da 

fachada; pela relação entre a largura do pano central e a dos panos laterais; pela própria proporção do 

pano central (salvaguardando-se a diferença de escalas dos dois monumentos) nomeadamente a 

relação com a altura do portal.  

 Em suma, observando as proporções da fachada principal da Ermida do Paiva, bem como a 

organização do seu alçado, parece-nos que estamos perante características invulgares no panorama da 

arquitetura religiosa portuguesa da época. Para a sua análise, cremos que os paralelos talvez tenham 

que ser procurados nos edifícios construídos pelos Cistercienses e, sobretudo, em soluções de “origem 

forânea”483 - como intuiu Ferreira de Almeida ao descrever a Ermida como “uma construção com 

diversas características novas no panorama da arquitectura românica portuguesa de então”484. 

 Retomando o cotejo com a arquitetura medieval francesa - e sem a pretensão de esgotarmos o 

tema, dada a grande diversidade e a vastidão de casos daquele país –, referimos, por exemplo, o caso 

da igreja de Notre-Dame de Plaisance485 (Montmorillon), no departamento francês de Vienne (região 

de Poitou-Charentes), limítrofe do departamento de Haute-Vienne (Limousin), cuja fachada principal 

revela o emprego da modinatura limosina de toros diédricos e capitéis sem ábaco no portal e na fresta; 

as proporções da fachada ocidental deste templo - que possui uma nave central e duas cripto-naves 

laterais extremamente estreitas -, bem como a relação das dimensões da fachada com a altura do 

portal, poderão sugerir soluções com algum parentesco com a fachada ocidental da Ermida do Paiva.  

 
Figura 73 Igreja de Notre-Dame de Plaisance. 

                                                        
483 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 107. Entre as características que singularizam 
a Ermida do Paiva no contexto da arquitetura românica portuguesa, Ferreira de Almeida evidenciou o facto de a 
nave se mostrar relativamente alta e muito larga. 
484 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 107. 
485 Sobre esta igreja consultar a página do Monumento com a referência n.º PA00105582 na Base Mérimée. 
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 Em Ermida do Paiva, dois contrafortes foram adossados às fachadas laterais, imediatamente a 

seguir à esquina com a fachada principal; deixando livre as esquinas, eles contribuem, juntamente com 

os dois contrafortes da parte central, e mesmo o portal, para conferir a este muro um expressivo jogo 

(sequência) de planos, percetível sobretudo com os efeitos de luz e sombra. Se não encontramos outro 

exemplar de igreja de nave única, da época românica em Portugal, que apresente a mesma solução de 

dois contrafortes colocados na parte central da fachada ocidental, dividindo-a em três panos, já o modo 

de colocar os contrafortes nas fachadas laterais, junto à fachada principal, deixando livres as esquinas, 

tem paralelo nas soluções empregues na Capela de Nossa Senhora da Orada486 (Melgaço) e em Santa 

Maria Maior de Tarouquela487.  

 
Figura 74 Contrafortes da fachada principal e fachadas laterais da Ermida do Paiva. 

!
 Na fachada principal do Templo das Siglas o remate superior da empena, lateralmente, faz-se 

através de uma peça semelhante a um cachorro - a do lado norte encontrando-se adornada com três 

esferas -, à qual se encosta o contraforte da fachada lateral, o que confere maior relevo a este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
486 Sobre Orada consultar a página do monumento n.º IPA.00003498 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3498  
487 Sobre as várias soluções adotadas nos contrafortes da arquitetura românica portuguesa ver o que escreveu C. 
A. Ferreira de Almeida. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 85.  
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elemento; também na igreja de Tarouquela encontramos uma solução muito semelhante nos remates 

superiores da fachada ocidental e sua relação com os contrafortes dos muros laterais. 

 
Figura 75 Contrafortes das igrejas de Tarouquela, Orada e Abragão.  

!
 As fachadas da Ermida do Paiva, erguidas em cantaria de granito488, em aparelho pseudo-

isódomo489, mostram na parte inferior um embasamento que percorre todo o edifício, embora se torne 

menos visível na cabeceira (dado que o declive do terreno envolvente oculta parte dele). Este 

embasamento490 ganha maior proeminência na fachada ocidental (a sua altura parece mesmo elevar-se 

relativamente ao embasamento da fachada setentrional) onde acompanha os diferentes planos verticais 

dados pelo muro e seus contrafortes, adquirindo um jogo de saliências/reentrâncias bastante 

expressivo. O embasamento, juntamente com os contrafortes e ainda o aspeto maciço do pano 

murário, contribuem para conferir à fachada principal do templo um carácter de grande robustez. 

 Gerhard Graf destacou esta qualidade muito robusta da fachada principal do Templo das 

Siglas pondo em evidência a importância deste muro para a estabilidade do edifício; para Graf, a 

função estrutural do maciço pétreo que frequentemente existe nas fachadas ocidentais das igrejas 

portuguesas (onde se rasga o portal axial)491, ausente em Ermida, é compensada pela espessura do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
488 A pedra foi o material mais importante, e de utilização mais sistemática, em toda a nossa arquitetura 
medieval, usada quer nas paredes quer nos elementos decorativos e escultóricos. Como referiu C. A. Ferreira de 
Almeida “Os monumentos românicos e góticos do Noroeste de Portugal, das bacias do Douro e das Beiras, 
situados sobre manchas quase contínuas de granito, utilizam, exclusivamente, este tipo de rocha”. ALMEIDA, 
C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 74. 
489 Ou seja, compostas por fiadas de pedra de diferentes alturas, mas onde os silhares de cada fiada apresentam a 
mesma altura, embora possam ter diferentes comprimentos. Ver ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura 
Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 28. 
490 Segundo Ferreira de Almeida, frequentemente na parte exterior dos muros laterais das igrejas românicas pode 
observar-se, junto ao solo, “dois ou três ressaltos que evidenciam a opção de uma base alargada não só no seu 
alicerce como também no arranque”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 39. 
491 Esta solução encontra-se nas fachadas principais de São Pedro de Ferreira, de Bravães, no Salvador de Paço 
de Sousa (Penafiel), em São Vicente de Sousa (Felgueiras) ou em Salvador de Unhão (Felgueiras). Na Sé Velha 
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muro e pelos dois contrafortes que se elevam quase até ao topo, bem como os outros dois colocados 

junto às esquinas492.  

 
Figura 76 Embasamento, aparelho e contrafortes da Ermida do Paiva. 

!
 Na fachada norte do templo podemos observar que, para além do contraforte colocado junto à 

esquina com a fachada ocidental, outros dois contrafortes apoiam o pano murário, apresentando todos 

secção retangular. Estes elementos mostram-se escalonados, tal como acontece na cabeceira românica 

da igreja de Abragão, mas também em Orada ou em Tarouquela; neste modo de edificar os 

contrafortes, e abordando o caso de São Pedro de Abragão, Lúcia Rosas evidencia o facto de se tratar 

de uma solução que contribui para reduzir a infiltração das águas pluviais493.  

 Como salientou Carlos Alberto Ferreira de Almeida, a presença de contrafortes é mais 

requerida nas partes que são abobadadas, “acompanhando, sistematicamente, as arcadas transversais e 

os pontos fulcrais onde se exerce o peso das elevações”494. Assim, a maior parte das igrejas com naves 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de Coimbra, este corpo saliente eleva-se até à empena da fachada, tal como acontece em Rio Mau. ALMEIDA, 
C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 80-81. 
492 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 219. 
493 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 73. 
494 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 85. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 116 

não abobadadas não apresenta neste corpo contrafortes, havendo todavia exceções, como é o caso de 

São Pedro de Ferreira; neste edifício, com nave coberta a teto de madeira, foram adossados 

contrafortes às fachadas laterais para conferir uma maior segurança estrutural, em face da grande 

altura das superfícies murárias495. Na Ermida do Paiva a colocação de contrafortes nas fachadas 

laterais pode ter-se dado pelo mesmo motivo, dado a nave ser relativamente alta, como já vimos, e 

sobretudo muito larga. Todavia, se em Ferreira encontramos regularidade na colocação dos 

contrafortes das fachadas laterais e uma relação de simetria nos dois lados - podendo mesmo verificar-

se que a planta da nave apresenta quatro tramos, os quais são delimitados pelos contrafortes e por 

colunas adossadas que lhes correspondem no lado interno -, o mesmo não sucede no Templo das 

Siglas (observe-se em Anexo IV a comparação entre as plantas dos dois edifícios). 

 
Figura 77 Pormenor do remate dos contrafortes laterais da Ermida do Paiva: em cima, no lado esquerdo, contraforte 
do tramo reto da abside, lado norte; detalhe de um dos contrafortes do mesmo lado, na nave. Vistas do contraforte da 
fachada lateral da nave, lado sul. 

!
 Com efeito, na igreja beirã constatamos que é irregular a distribuição dos contrafortes na 

fachada norte, e que não há correspondência entre estes e os da fachada sul – à exceção dos dois 

contrafortes colocados junto à fachada principal; assim, não existe uma correspondência entre a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
495 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 110. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 1986, p. 41. Sobre os contrafortes de São Pedro de 
Ferreira ver ainda REAL, Manuel Luís – A Igreja de S. Pedro de Ferreira... Op. Cit., p. 258. 
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organização interna do espaço da nave e a distribuição dos contrafortes no lado externo, acrescendo 

ainda o facto de ser inferior o número de contrafortes no lado sul (dois). Para Gerhard N. Graf, esta 

irregularidade na colocação e distribuição dos contrafortes da nave da Ermida do Paiva pode ser um 

testemunho “de l’incertitude de l’architecte quant à la stabilité de l’emsemble”496.  

 Questionamo-nos se a colocação dos contrafortes nos muros laterais da nave da Ermida do 

Paiva estaria prevista desde o início das obras, ou se aqueles teriam sido acrescentados no decorrer dos 

trabalhos de construção para assegurar a estabilidade do edifício, ou ainda modificados 

posteriormente; uma vez que também os silhares destes elementos mostram siglas, voltamos a 

salientar a importância de se proceder ao levantamento sistemático destas marcas lapidares e do seu 

estudo, o que poderá trazer dados essenciais para o esclarecimento desta matéria, bem como para a 

questão do ritmo das obras e de um eventual faseamento da construção497.  

 
Figura 78 Vista da fachada norte da igreja de Travanca, tirada antes das obras de restauro executadas no século XX. 
Do lado direito, pormenor dos contrafortes da fachada lateral da nave (lado sul) da igreja de Ferreira. 

!
 Observando o remate dos contrafortes das fachadas laterais da Ermida do Paiva, podemos 

verificar que aqueles se elevam até ao topo do muro, encaixando-se sob a cornija – quase como se não 

tivesse havido a preocupação de se estabelecer uma relação formal com os cachorros que a sustentam. 

Trata-se de uma solução muito distinta daquela empregue em São Pedro de Ferreira, onde os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
496 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 219. 
497 Conforme explica Lúcia Rosas “A construção de um templo era na maioria das vezes muito demorada, como 
demonstram as igrejas de São Pedro de Rates (Póvoa de Varzim) e de São Salvador de Arnoso (Famalicão), 
entre outros exemplares. A interrupção das obras e as alterações de programa, detectáveis tanto nas marcas que 
deixaram na construção dos muros, como na utilização de gramáticas decorativas cronologicamente distintas, 
eram muito frequentes já que a edificação de um templo era, na Época Românica, muito onerosa”. Normalmente 
a edificação iniciava-se pela cabeceira, que podia ser sagrada assim que concluída (o que permitia a prática do 
culto enquanto as restantes parcelas se iam erguendo), estando então já delimitado o corpo da igreja pelo 
arranque das paredes exteriores. “O intervalo de tempo decorrido entre a construção da cabeceira e a finalização 
da totalidade da obra podia ser de várias décadas”. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 
211-212. 
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contrafortes se elevam até se unirem aos cachorros que suportam a arcatura sob cornija, havendo uma 

conjugação muito cuidada entre ambos os elementos498. 

 Nos contrafortes da fachada norte da igreja de Travanca encontramos uma solução de remate 

que, porventura, parece revelar afinidades com os contrafortes dos muros laterais da Ermida do Paiva; 

porém, no estabelecimento de aproximações formais com Travanca, teremos que considerar a 

eventualidade de os contrafortes daquele templo amarantino poderem não traduzir, hoje, uma solução 

coeva da edificação original ou da construção do Templo das Siglas. Se, por um lado, é imperioso 

investigar o efeito das obras de restauro levadas a cabo naquele monumento no século XX (ao 

analisarmos o registo fotográfico desta fachada, no boletim da DGEMN, podemos especular que o 

remate dos contrafortes sob a cornija não tenha sido objeto de modificação no restauro realizado499), 

por outro lado, ao observarmos este detalhe da igreja de Travanca, não poderemos deixar de colocar a 

hipótese de os contrafortes originais terem sido objeto de modificação, ao longo dos muitos séculos de 

vida do monumento. 

 Abordando a questão do restauro realizado na igreja de Cedofeita - e as implicações dessa 

intervenção na análise da arquitetura e escultura do templo românico -, Lúcia Rosas adverte-nos para a 

necessidade de se considerar o fator da passagem do tempo no estudo de edifícios tão vetustos; a 

autora recorda-nos como é “de primordial importância atender às alterações que o tempo e a história 

introduziram nos edifícios porque a sua passagem por eles raramente é passiva”500. 

 
Figura 79 Pormenor dos contrafortes das fachadas ocidentais das igrejas de Orada e Travanca. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
498 Referindo-se à qualidade arquitetónica e escultórica patenteada nesta obra, Lúcia Rosas observa como “Uma 
igreja como a de São Pedro de Ferreira, com alguma complexidade na organização do alçado da cabeceira e no 
seu abobadamento, bem como nos alçados da nave, necessitou seguramente de mestres com bons conhecimentos 
técnicos”. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 214. 
499 Para consultar o registo fotográfico da igreja de São Salvador de Travanca, ver a página do monumento n.º 
IPA.00003954 (SIPA). Sobre as obras de restauro promovidas em Travanca ver ainda TOMÉ, Miguel Jorge B. 
Ferreira - Património e restauro em Portugal (1920-1995). Op. Cit., Vol. III, p. 159-168. 
500 ROSAS, Lúcia  – A Colegiada de S. Martinho de Cedofeita do Porto. Separata do “Boletim Municipal de 
Cultura”. Penafiel, 3.ª série, n.º 2/3, 1985-86. Porto, 1988, p. 52. 
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 Quanto à solução dos contrafortes da fachada principal em Ermida do Paiva, constatamos que 

estes gigantes se elevam quase até ao topo da fachada, sem que estabeleçam qualquer conjugação 

formal com a empena; o seu remate faz-se através de um perfil em plano ligeiramente inclinado, que 

não tem qualquer relação com as linhas oblíquas da empena. Pensamos que esta solução pode ser 

cotejada com os exemplares das fachadas principais de Travanca e da Senhora da Orada, mas 

sobretudo com as igrejas dos mosteiros cistercienses; segundo proposta apresentada no Ensaio de 

reconstituição arquitetónica do mosteiro cisterciense medieval de S. João de Tarouca 501 , seria 

semelhante a solução de remate dos contrafortes originais da fachada principal da igreja de Tarouca. 

 
Figura 80 Reconstituição da arquitetura medieval de São João de Tarouca, da autoria de Luís Sebastian e Paulo 
Bernardes. Do lado direito, pormenor da fachada principal e contrafortes da Ermida do Paiva. 

!
 Idêntico detalhe parece revelar-se na fachada ocidental de Santa Maria de Fiães (Melgaço)502, 

e neste edifício os remates de outros gigantes levam-nos a pensar em similitudes com os contrafortes 

das fachadas laterais do Templo das Siglas. Como referimos para o caso de Travanca, de igual modo 

em Fiães é necessário salvaguardar o efeito das obras de restauro promovidas no século XX e, para 

além dessa questão, considerar ainda a eventualidade de as próprias parcelas a restaurar já não 

traduzirem, antes de intervencionadas, o seu estado original503 . Também a igreja do mosteiro 

cisterciense de Armenteira, situado em Pontevedra (e cujas obras de construção estariam, no seu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
501 SEBASTIAN, Luís; BERNARDES, Paulo – “Ensaio de reconstituição arquitetónica do mosteiro cisterciense 
medieval de S. João de Tarouca”. In Cister: Por entre História e Imaginário – Livro do IX Encontro Cultural de 
São Cristóvão de Lafões. São Cristóvão de Lafões: Associação dos Amigos do Mosteiro de São Cristóvão de 
Lafões, 2014, pp. 77-93. 
502 Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida “O presente edifício é, de raiz, obra cisterciense e, certamente, 
foi começado ainda no decurso do primeiro quartel do século XIII”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O 
Românico. Op. Cit., 2001, p. 136. 
503 Sobre as obras de restauro realizadas em Fiães consultar a página do monumento n.º IPA.00005248 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5248  
Um exercício mais minucioso sobre os elementos intervencionados durante as obras de restauro - que implicaria 
a análise rigorosa do arquivo fotográfico do monumento e da descrição das obras, e a observação in loco do 
edifício - não nos é possível efetuar com profundidade para Santa Maria de Fiães ou outros edifícios já citados, 
nesta dissertação, extrapolando ainda o âmbito do nosso objeto de estudo.  

87Ensaio de reconstituição arquitetónica do mosteiro cisterciense medieval de S. João de Tarouca
Luís Sebastian; Paulo Bernardes

foi de todo infrutífera, e isto apesar de termos realizado mais que uma sondagem
arqueológica com o único fito de solucionar o problema. Assim, se os vestígios mí-
nimos da rede hidráulica nos permitem posicionar a casa do lavabo, para a sua
configuração tivemos que recorrer novamente aos paralelos mais correntes. Para
o lavabo propriamente dito tivemos a sorte de recuperar a taça e o seu respetivo
suporte (Figura 10).

O edifício da igreja revelou-se sem surpresas. Tendo-se preservado em grande
parte sob o azulejo seiscentista e a talha setecentista, apenas a capela-mor e cape-
las laterais originais foram desmanteladas no século XVIII, com a primeira a ser
substituída por uma nova capela-mor com o dobro da profundidade. Se as cape-
las laterais foram fáceis de reconstituir, não estando longe da reconstrução que a
Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) fez da capela la-
teral Sul na década de quarenta do século XX, não contamos novamente com
quaisquer dados para os vãos com que a parede Este da capela-mor certamente
contaria na sua solução original. Novamente aqui, recorremos à extrapolação e
adaptação dimensional e figurativa a partir dos restantes vãos conservados, ser-
vindo-nos de linha condutora os paralelos disponíveis (Figura 11).

Já o nartex levantou várias dúvidas. Não tendo sido possível escavar toda a
área de implantação do mesmo, e tendo esta sido aterrada nos princípios de sécu-
lo XX, igualando a cota de circulação da rua atual, apenas fomos capazes de le-
var a cabo uma sondagem junto à porta principal da igreja, o que nos permitiu
identificar o alicerce dos cinco degraus que inicialmente a precediam. Todavia,
acreditamos que a nossa extrapolação da arcaria do claustro à arcaria do nartex
seja viável (Figura 12). O facto de ter sido um nartex aberto lateralmente é uma

Figura 12 – Aspeto da reconstituição tridimensional: Vista geral de Sudoeste.
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essencial, concluídas cerca de 1220-1225504) apresenta uma fachada onde robustos contrafortes se 

elevam quase até ao remate da empena, lembrando o mesmo esquema de 

composição/compartimentação do alçado e de remate dos contrafortes. 

 
Figura 81 Fachada principal da igreja de Armenteira, e pormenor do remate dos seus contrafortes.  

 

 Regressando à solução arquitetónica da fachada ocidental da Capela da Nossa Senhora da 

Orada, é interessante que C. A. Ferreira de Almeida tenha chamado a atenção para a ligação daquela 

ermida ao mosteiro cisterciense de Fiães – factor que, juntamente com as dádivas dos devotos, terá 

possibilitado uma “personalizada construção, sobranceira ao rio Minho, a cujo enquadramento 

arquitectónico os quatro fortes contrafortes da fachada, dois em cada um dos lados, dão extraordinário 

vigor” 505 . Para o autor, os seus volumosos contrafortes conferem à fachada “uma relativa 

movimentação e uma segurança altaneira sobre o rio Minho, que corre a seus pés”506, situação que 

pensamos encontrar-se, também, na Ermida do Paiva. Lúcia Rosas abordou a questão da ligação de 

Orada ao mosteiro cisterciense de Fiães fazendo referência a documentação existente507; aquela autora 

chama a atenção para o nártex que se encontraria adossado à fachada principal do templo (associado 

às funções de assistência dos peregrinos), hoje inexistente, e cujas ruínas podem ser observadas em 

gravura publicada por José Augusto Vieira508.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
504 PÉREZ, José Carlos Valle – “Armenteira”. Enciclopedia del Románico en Galicia. Pontevedra. Aguilar de 
Campoo: Fundación Santa María la Real, Centro de estudios del románico, 2012, 2 Vol. Consultado em 
Enciclopedia online (Románico Digital): http://www.romanicodigital.com/listado-Pdf.aspx#PONTEVEDRA  
505 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – O Românico. Op. Cit., 2001, p. 90. 
506 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 56. 
507 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. II, p. 100-103. 
Para além da documentação que associa Orada ao mosteiro de Fiães, Lúcia Rosas esclarece que uma inscrição na 
fachada principal do templo consagra a fundação de Orada pelo prior do mosteiro. 
508 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. II, p. 101. 
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Figura 82 Vistas da igreja de Fiães, em 1958, ano em que se iniciam as obras de restauro do edifício. Em baixo, do 
lado direito, vista da fachada principal da Senhora da Orada e sua envolvente.  

!
 Na cabeceira da Ermida do Paiva os contrafortes tomam a forma de três colunas adossadas nos 

três ângulos do tramo de planta poligonal, ajudando a suportar os panos da abóbada facetada, em 

conjugação com as arcadas cegas e respetivas colunas que internamente lhes correspondem; no tramo 

reto, outras duas colunas apoiam os muros exteriormente e dois gigantes reforçam a estabilidade da 

abside no ponto de separação entre os dois tramos, ajudando a suportar o peso do arco toral que divide 

as abóbadas. A regra e a simetria na distribuição destes elementos contrasta com a irregularidade 

verificada nas fachadas laterais do corpo da igreja, evidenciando uma maior complexidade construtiva 

e investimento na construção da cabeceira509. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
509 Esta é a parte mais nobre e cuidada das igrejas, onde “há uma maior concentração de lavores arquitectónicos 
decorativos”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 42. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 122 

 
Figura 83 Alçados norte e sul da cabeceira da Ermida do Paiva. 

!
 Na cabeceira, a cornija assenta sobre capitéis onde parece dispensar-se o emprego de ábacos, 

situação que Lúcia Rosas também evidenciou nos capitéis do lado externo das cabeceiras de Sanfins 

de Friestas e de Longos Vales510 (consulte-se as Fichas de Catálogo n.º 4 e 5). Os cachorros que se 

dispõem sob as cornijas da abside e da nave aparentam possuir dimensões relativamente grandes, 

sendo compridos, e nalguns casos muito largos (consulte-se a Ficha de Catálogo n.º 11). Estes 

modilhões, pela forma e pela sua decoração, divergem dos cachorros da igreja de Sanfins de Friestas, 

ou dos cachorros da cabeceira da igreja de Rio Mau – para além dos da cabeceira da Sé Velha de 

Coimbra - que se apresentam estreitos, altos, e muito salientes em relação à superfície murária511. Em 

Rio Mau, a forma e o tamanho dos cachorros da nave, e sobretudo o seu tratamento (liso), evidencia 

uma época construtiva mais tardia para o corpo da igreja (relativamente à cabeceira), conforme referiu 

C. A. Ferreira de Almeida512.  

 Também Lúcia Rosas sublinha que “O modo de colocar a escultura nos cachorros e a forma 

geométrica que estes apresentam constituem importantes indicadores na datação das igrejas 

românicas”513. Os exemplares mais antigos tendem a ser retangulares, mostrando a escultura muito 

bem adaptada à sua forma; à medida que o tempo avança, os modelos reiteradamente repetidos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
510 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. II, p. 70 e 149. 
Segundo a autora, enquanto que os capitéis do interior apresentam ábacos-impostas, nos lados externos das 
cabeceiras de Longos Vales e de Sanfins de Friestas a cornija assenta diretamente nos cestos. 
511 No Entre-Douro-e-Minho, Ferreira de Almeida afirmou que o modilhão tende a alargar-se e a diminuir a sua 
altura, sendo assim o exemplar minhoto dos meados do século XII; a partir do século XIII reduz-se ainda mais a 
sua altura, não se apresentando geralmente qualquer decoração, e quando ela existe é geométrica ou reduz-se a 
uma cara. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 
105-106. 
512 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 104. 
513 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 361. 
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afastam-se, tendencialmente, deste esquema inicial, “mais erudito e mais conforme ao estilo românico 

tal como ele nasceu e se expandiu”514.  

 
Figura 84 Pormenores dos cachorros da Ermida do Paiva (nave e cabeceira), podendo observar-se a largura variável 
das peças, umas de formato mais retangular, outras mais quadrangular. 

!
 Se os cachorros da Ermida do Paiva apresentam características divergentes dos exemplares 

mais antigos, eles também não evidenciam as especificidades que são apontadas para a cachorrada dos 

edifícios do românico tardio. Na sua apreciação, terá porventura que ser tida em conta a proximidade 

dos estaleiros cistercienses de Tarouca e Salzedas; também em algumas destas peças arquitetónicas do 

Templo das Siglas se revela a presença de marcas de canteiro, cujo estudo e comparação com outros 

exemplares seria fundamental para o estabelecimento de associações com outras obras. Em face das 

reformas ocorridas na Época Moderna na igreja de São João de Tarouca (nomeadamente a elevação da 

altura das naves laterais)515, pensamos que é pouco seguro efetuar exercícios de cotejo entre os 

exemplares do mosteiro tarouquense e os da Ermida. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
514 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 361. No caso da igreja de São Mamede de Vila 
Verde, Lúcia Rosas afirma que a utilização predominante de cachorros lisos, entre outros elementos, permite 
concluir que estamos perante uma construção tardia, já do século XIV, podendo designar-se assim de românico 
de resistência. 
515 SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op. Cit. 
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Figura 85 Cachorros da cabeceira da Sé Velha de Coimbra. Em Rio Mau, as diferentes características entre os 
cachorros da abside e os da nave atestam a maior antiguidade da cabeceira, relativamente ao corpo da igreja. 

!
 Nas fachadas da Ermida do Paiva dispõem-se mísulas, a meia altura do muro, indiciando a 

presença de alpendres cobertos a madeira, característica que seria comum a outros edifícios religiosos 

da época516. Por vezes associado a essas mísulas aparece um lacrimal, destinado ao escoamento das 

águas pluviais, como nota Lúcia Rosas nas fachadas sul das igrejas do Salvador de Cabeça Santa 

(Penafiel) e de São Vicente de Sousa (Felgueiras); segundo a autora, esses alpendres, encostados às 

fachadas laterais das igrejas e por vezes à fachada principal, como no caso da igreja de São Pedro de 

Ferreira, eram destinados a várias funções, “constituindo espaços destinados a cemitérios e à 

celebração de rituais funerários, bem como a local de reunião e de abrigo”517. 

 
Figura 86 Mísulas remanescentes nos muros da Ermida do Paiva, fachadas sul e norte da nave. 

!
 No Templo das Siglas as mísulas mostram-se mais abundantes no lado sul, prolongando-se 

para a cabeceira (no contraforte externo da abside), havendo ainda vestígios de um destes elementos 

na fachada principal, junto à esquina (com a fachada sul). Uma presença maior de mísulas neste lado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
516 C. A. Ferreira de Almeida explicou que “outrora as nossas igrejas românicas rurais tinham, lateralmente, 
alpendres de madeira, garantidos hoje pelas mísulas e ressaltos existentes, próprios para apoiar coberturas de 
madeira”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 75. 
517 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 148 e 322. 
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da igreja pode estar relacionada com o facto de aí se terem encostado as dependências da Ermida do 

Paiva, sendo também nesta fachada que o número de contrafortes é menor (em relação com o lado 

norte). Analisando a arquitetura da igreja de Leça do Balio (Matosinhos), que não mostra contrafortes 

na fachada sul, por oposição à fachada setentrional do templo, C. A. Ferreira de Almeida e Mário J. 

Barroca relacionaram este facto com a implantação das estruturas claustrais a sul do templo, que 

serviriam para contrafortar o conjunto daquele lado518. 

 
Figura 87 A presença de uma maior quantidade de mísulas nas fachadas voltadas a sul pode estar relacionada com a 
edificação das estruturas regulares neste lado da igreja, seguindo aquele que é o esquema mais comum nas 
implantações monásticas. 

!
 A implantação e disposição das estruturas regulares do mosteiro da Ermida do Paiva segue 

uma solução muito repetida na época medieval: com a igreja orientada de forma canónica – situando-

se a cabeceira a oriente e a fachada principal a ocidente (mais precisamente, o eixo do edifício 

encontra-se ligeiramente orientado na direção nordeste-sudoeste), as dependências claustrais 

encostaram-se à fachada sul, “a banda do sol, mais quente”519, conforme refere Lúcia Rosas. 

 Conservando alguns vestígios do seu antigo claustro, a Ermida do Paiva ilustra bem a ideia 

glosada pela autora, que salienta que uma igreja monástica e/ou conventual não era um edifício 

isolado, como hoje tão frequentemente se nos apresenta, mas um elemento de um conjunto de 

estruturas arquitetónicas; exemplares como São Martinho de Cedofeita, São Cristóvão de Rio Mau e 

São Pedro de Rates “mostram quanto o seu aspecto original foi alterado pelo desaparecimento das 

construções destinadas à vida em comunidade”520. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
518 ALMEIDA, C. A. Ferreira de; BARROCA, M. Jorge – O Gótico. História da Arte em Portugal. Op. Cit., p. 
67. 
519 Conforme refere Lúcia Rosas “Na época medieval um complexo monástico era constituído por um conjunto 
de edifícios, cuja implantação é amplamente determinada pelo espaço ocupado pela estrutura da igreja. 
Habitualmente orientada de forma canónica, isto é, situando-se a cabeceira a oriente e a fachada principal a 
ocidente, a igreja ordena a distribuição dos aposentos claustrais, destinados a várias funções”. A autora lembra 
ainda que esta organização é decerto muito variada, pois depende da Ordem a que pertencem os religiosos, da 
topografia do próprio terreno, e das características rurais e urbanas do local escolhido para a sua construção. Por 
norma o claustro e outras dependências são encostados à fachada sul, mais exposta ao sol (logo mais quente), 
havendo todavia exceções que se explicam por razões históricas, topográficas, ou ainda que se relacionam com a 
disponibilidade do terreno adjacente ao edifício da igreja. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. 
Cit., p. 165-166.  
520 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit.,  p. 168. 
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 Carlos Alberto Ferreira de Almeida afirmou que o conhecimento sobre os planos dos claustros 

românicos portugueses é muito limitado, devido à grande escassez de testemunhos, entre os quais se 

encontra Santa Marinha da Costa (Guimarães) onde se preservaram partes da Sala do Capítulo521. É 

possível observarmos hoje as ruínas da Sala do Capítulo do mosteiro de São João de Tarouca através 

do registo fotográfico que foi feito antes do seu desaparecimento 522 . Deste modo, a parcela 

remanescente do claustro medieval da Ermida do Paiva constitui, segundo Ferreira de Almeida, “um 

dos poucos testemunhos de claustros românicos em Portugal”523, devendo, para o autor, datar ainda do 

primeiro quartel do século XIII. 

 

 
Figura 88 Vestígios do claustro em Santa Marinha da Costa.  
Figura 89 Ruínas da Sala do Capítulo de São João de Tarouca, fotografadas antes do seu desaparecimento por  
Marques Abreu. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
521 Conforme refere Carlos Alberto Ferreira de Almeida, por um lado nas nossas catedrais a construção muito 
cuidada dos claustros só aconteceu no período gótico, enquanto que, por outro lado, nos mosteiros portugueses a 
parte claustral, de edificação românica, desapareceu quase completamente – salvo alguns poucos casos – ou foi 
radicalmente transformada na Época Moderna. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 
37. Sobre Santa Marinha da Costa, observe-se o registo fotográfico dos vestígios da sala do capítulo (janela) na 
página do monumento n.º IPA.00005679, FOTO.00046718 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679  
522 JORGE, Virgolino Ferreira – “Arquitectura, medida e número...”. Op. Cit., p. 375. SEBASTIAN, Luís; 
CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op. Cit., p. 150-151. BOTELHO, 
Maria Leonor – “S. João de Tarouca: as ruínas do Mosteiro (cliché e simili-gravura de Marques Abreu)”. In 
Cister no Douro. Op. Cit., p. 164-167. 
523 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 38-39. Segundo o autor, restos de parcelas ou 
de colunas indiciam a existência de claustros românicos nos mosteiros de São Salvador de Souto (Guimarães), 
de São Miguel de Vilarinho (Santo Tirso), de Santa Maria das Júnias (Montalegre), em São João de Almedina 
(Coimbra), etc.  



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 127 

 Os elementos remanescentes do antigo do claustro da Ermida do Paiva, pelas suas 

características e localização - estão encostados à igreja e junto ao seu portal lateral524 -, podem ter 

constituído a fachada principal da Sala do Capítulo, compreendendo a porta e os dois vãos de 

iluminação daquele que seria o espaço mais nobre das dependências claustrais525. Compõem-se de 

uma série de arcadas assentes em impostas, num alçado sóbrio (sendo as impostas de desenho muito 

simplificado) mas que se mostra rigoroso, e com um aparelho cuidado. Na zona mais setentrional 

deste muro situa-se uma outra abertura (porta), adossada à fachada sul da cabeceira, a qual deve ter 

sido objeto de intervenção durante o século XX, pois como se verifica no registo fotográfico publicado 

por Aarão de Lacerda, a sua moldura seria mais complexa no primeiro quartel da centúria526. Na sua 

obra dedicada ao Templo das Siglas aquele autor refere ter ouvido relatos do aparecimento, entre as 

ruínas do claustro, de “capitéis duplos e simples, pedaços de fustes e aduelas”527.  

 
Figura 90 Parcelas remanescentes do claustro românico da Ermida do Paiva. 

!
 A realização de trabalhos arqueológicos no local revela-se fundamental para que se obtenham 

mais dados sobre a implantação das estruturas regulares do mosteiro da Ermida do Paiva. De igual 

modo, será imprescindível que um levantamento e análise das marcas lapidares da Ermida do Paiva 

incida também sobre estas estruturas, pois também aqui se encontram siglas de tamanho grande e de 

desenho variado (incluindo em silhares reaproveitados em estruturas edificadas posteriormente), 

podendo tal estudo vir a esclarecer sobre a relação entre a construção das dependências claustrais e da 

igreja, nomeadamente cronológica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
524 O lugar mais nobre das dependências claustrais é o que está encostado à igreja, logo a seguir ao seu portal 
lateral. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 38.  
525 No claustro o lugar mais nobre é sistematicamente reservado para a Sala de Capítulo, “um espaço sempre 
muito cuidado, normalmente, com portada de aparato, ladeada de duas janelas”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - 
O Românico. Op. Cit., 2001, p. 82. 
526 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 48. 
527 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 60. 
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Figura 91 Pormenores das parcelas do claustro românico da Ermida do Paiva; em cima, no lado direito, vista das 
estruturas construídas posteriormente, verificando-se o reaproveitamento de um silhar contendo uma marca lapidar. 

!
 Retomando a análise do edifício da igreja da Ermida do Paiva, constatamos que, para além da 

irregularidade já mencionada na distribuição dos contrafortes nas suas fachadas laterais, também 

encontramos diferenças na disposição das frestas de iluminação entre as fachadas norte e sul. A 

fachada norte mostra três frestas, abertas na parte superior do muro (no corte transversal que secciona 

o corpo da igreja na zona do portal lateral, as frestas estão a cerca de 5,25 m do pavimento da nave 528), 

com dimensões que aparentam ser idênticas529 embora não se distribuindo de forma regular ao longo 

da fachada; ou seja, a fresta central não se encontra situada no ponto médio da fachada, e é distinto o 

afastamento entre esta e as restantes duas. De igual modo, a disposição das frestas não apresenta uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
528 Medição retirada a partir do corte transversal da Ermida do Paiva, que seciona a nave no sentido dos pés da 
igreja, desenho n.º DES.00009236 (escala 1/50). 
529 Estas frestas aparentam possuir dimensões semelhantes; contudo, tal suposição é feita com base na 
observação da planta existente no arquivo SIPA, de 1954 (SIPA.DES.00009234), e do levantamento fotográfico 
por nós efetuado, carecendo, assim, de uma verificação mais rigorosa, que será possível quando se concretizar a 
realização de um levantamento arquitetónico mais completo (que inclua cortes e alçados) e atualizado da 
edificação. 
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relação regular com os três contrafortes; sob a última fresta, e situado ao nível do solo, encontramos 

um arcossólio em arco quebrado que se encaixa sob um dos contrafortes, seccionando-o530. 

 Já na fachada sul encontramos um número inferior de frestas (duas), e enquanto a mais 

ocidental parecer ter dimensões semelhantes às fenestrações da fachada norte, a outra fresta é 

claramente mais estreita; esta situa-se sobre o portal lateral do templo, embora não alinhada com ele. É 

possível, a partir da planta do edifício, colocar a hipótese de estas duas frestas estarem sensivelmente 

no alinhamento das frestas da fachada norte, sendo necessário proceder a um levantamento gráfico 

rigoroso do monumento para se confirme este e outros dados. Neste muro, uma terceira abertura 

parece ter sido rasgada posteriormente - talvez para ligação do templo com dependências regulares 

situadas num andar superior -, mostrando-se desalinhada das restantes e com uma forma e moldura 

totalmente distintas. 

 
Figura 92 Ermida do Paiva. Fachadas norte e sul do corpo da igreja. 

!
 Carlos Alberto Ferreira de Almeida aprofundou a questão do impacto da obra da Sé do Porto - 

e através dela das influências da arquitetura do Limousin - na construção românica da região, 

abordando os casos de Cedofeita, Águas Santas (Maia) e Cabeça Santa, e ainda Freixo de Baixo 

(Amarante) e Travanca531.   

 A igreja de São Martinho de Cedofeita - cujas obras se poderão colocar no arranque do século 

XIII - mostra em ambos os portais laterais e na fresta da fachada ocidental o emprego de toros 

diédricos; nesta fresta e no portal do lado norte não se usam ábacos ou impostas, à semelhança do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
530 “Os arcossólios abertos nas superfícies murárias, que tantas igrejas românicas conservam”, foram uma das 
soluções para a tumulação no exterior dos templos, como refere Lúcia Rosas; a construção de capelas funerárias 
adossadas aos templos e a e a edificação de galilés, ou seja, pórticos colocados à entrada das igrejas monásticas, 
representam outras soluções. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 262. Na igreja do Paço 
de Sousa encontram-se dois arcossólios funerários na face externa da parede norte da nave da igreja, a oeste da 
porta lateral; exemplares de arcossólios colocados no lado externo das fachadas podem ser encontrados nas 
igrejas do Mosteiro de São Martinho de Mancelos (Amarante), de São Miguel de Entre-os-Rios (Penafiel) e do 
Salvador de Real (Amarante), entre outros casos. Sobre São Miguel de Entre-os-Rios e Paço de Sousa, ver 
ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 189-201 e p. 253-279. Sobre Mancelos e Salvador de 
Real, ver ROSAS, Lúcia (coord. científica.); BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. 
Lousada: Centro de Estudos do Românico e do Território, 2014, Vol. 1, p. 350-375 e p. 410-421. 
531 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 91-92. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 253-255. 
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esquema da modinatura das frestas e portais empregue em muitos edifícios do Limousin532. Os capitéis 

das colunas adossadas da nave de Cedofeita têm sido cotejados com exemplares da catedral portuense 

e com outros da bacia do rio Sousa533. Analisando este templo de uma antiga comunidade de cónegos, 

Lúcia Rosas explicou como o edifício foi objeto de uma intervenção de restauro muito profunda no 

século XX, para além das próprias reformas realizadas na Época Moderna – aspetos que terão que ser 

tidos em conta na sua apreciação534. 

 
Figura 93 Cedofeita: pormenores da fresta da fachada ocidental e do portal lateral (fachada orientada a norte). 

!
 Refletindo sobre os conceitos e processos de restauro nas intervenções da DGEMN, a autora 

observa que “as obras de restauro tentaram conferir uma unidade estilística aos edifícios, que 

provavelmente alguns deles nunca tiveram”535, e como se todos tivessem sido construídos rápida e 

ordenadamente, quando se sabe que geralmente tal não aconteceu. Neste contexto, Lúcia Rosas alerta-

nos para o risco de o próprio processo de restauro conduzir não só à unidade estilística do edifício 

intervencionado, “mas também sublinhar a semelhança entre edifícios distintos”536; isto explica-se 

pelo facto de a intervenção sobre determinado monumento se ter baseado em edifícios onde os 

restauradores encontram semelhanças, sobretudo no que respeita às formas decorativas, o que levou a 

que o restauro, estilisticamente, os aproximasse ainda mais537. A advertência feita pela autora – a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
532 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 116. 
533 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 208-
209. ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 116. 
534 ROSAS, Lúcia - Monumentos Pátrios. A Arquitectura Religiosa Medieval – Património e Restauro (1835-
1928). Op. Cit., Vol. II, p. 98-100. ROSAS, Lúcia – A Colegiada de S. Martinho de Cedofeita do Porto. Op. 
Cit., p. 41-49. 
535 ROSAS, Lúcia – A Colegiada de S. Martinho de Cedofeita do Porto. Op. Cit., p. 49. 
536 ROSAS, Lúcia – A Colegiada de S. Martinho de Cedofeita do Porto. Op. Cit., p. 49. 
537 ROSAS, Lúcia – A Colegiada de S. Martinho de Cedofeita do Porto. Op. Cit., p. 50. 
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necessidade de se estudar bem os edifícios que foram restaurados e aqueles que serviram de fonte de 

informação desses restauros, eles próprios geralmente também intervencionados – é muito importante 

para as comparações estilísticas em monumentos como Armamar, Fiães ou Fonte Arcada; pois, como 

refere Lúcia Rosas, o estudo de um edifício como o de Cedofeita sem a devida atenção ao restauro 

pode incorrer facilmente em equívocos. 

 

 A igreja do Salvador de Cabeça Santa, “datável ao redor do segundo quartel do século 

XIII”538, mostra no seu portal lateral (sul) duas arquivoltas onde se encaixam toros diédricos que 

assentam em capitéis sem ábaco. Esta solução de organização do portal, bem como outros pormenores 

da escultura arquitetónica, permitiram o cotejo desta igreja do concelho de Penafiel com São Martinho 

de Cedofeita; dadas as grandes semelhanças encontradas, poderá mesmo falar-se segundo Ferreira de 

Almeida - e como havia notado Manuel Monteiro - em canteiros que tenham laborado nas duas obras, 

parecendo “indiscutível que o atelier primeiro pertence a Cedofeita”539. Apreciando o arranjo dos 

portais desta igreja e a escultura dos seus capitéis (tanto dos portais como do arco cruzeiro), Lúcia 

Rosas também realça que estas parcelas são muito similares aos exemplares de Cedofeita - obra que, 

por sua vez, acusa influências da Sé do Porto.  

 
Figura 94 Pormenores da fresta de iluminação da fachada principal e do portal lateral (fachada sul) da igreja de 
Cabeça Santa, podendo observar-se o emprego de toros diédricos e de capitéis sem ábaco-imposta. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
538 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 95. 
Sobre Cabeça Santa ver a página do Monumento n.º IPA.00005316 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5316  
539 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 204-
206. 
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 Por estes motivos Lúcia Rosas crê que Cabeça Santa constituiu um “significativo testemunho 

da existência de equipas de artistas itinerantes”540. Para a autora, este caráter itinerante das equipas de 

artistas propiciou uma viagem das formas, claramente patente na escultura desta igreja - fenómeno 

esse possibilitado pelo facto de o canteiro-escultor dispor de moldes, através dos quais se guiava para 

executar o seu trabalho, que lhe eram fornecidos pelo magister operis, o mestre da obra 541 . 

 Efetivamente, analisando a arquitetura e arte de vários monumentos dispersos em doze 

concelhos do Norte português, no âmbito do programa Rota do Românico, Lúcia Rosas, Maria Leonor 

Botelho e Nuno Resende concluíram que “os fazedores do românico nas bacias do Sousa, Tâmega e 

Douro eram conhecedores de um reportório decorativo que, vindo de outras paragens, aqui chegou 

devido à circulação de artistas ou, mesmo quiçá, à circulação de modelos e de desenhos”542.  

 
Figura 95 São Martinho de Cedofeita (em cima): capitéis do portal axial; do lado direito, capitéis sem ábaco-imposta 
do portal lateral (fachada norte) da nave.  
Figura 96 Cabeça Santa (em baixo): capitéis do portal axial da igreja; capitéis sem ábaco-imposta do portal lateral da 
igreja (fachada sul da nave); capitéis do portal axial. As grandes afinidades encontradas entre a escultura de Cabeça 
Santa e a de Cedofeita têm levado a defender-se a tese não só da utilização dos mesmos modelos nas duas obras, mas 
ainda da deslocação de artistas do estaleiro do Porto para o de Penafiel.  

!
 Abordando a questão da fortuna, em contexto nacional, dos toros diédricos de procedência 

limosina, associados ao românico portuense, Lúcia Rosas, Maria Leonor Botelho e Nuno Resende 

explicam como, através da obra de Travanca, aqueles elementos terão chegado ao portal da igreja do 

Salvador de Real (Amarante), que pertencia ao padroado do mosteiro amarantino 543 . Como 

evidenciam os autores, este motivo encontrou um bom acolhimento entre os nossos monumentos 

românicos tardios (século XIII), como testemunham os portais principais das igrejas de São Martinho 

de Mancelos (Amarante) e do Salvador de Freixo de Baixo, ou as frestas no interior da nave da igreja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
540 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 144. 
541 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 145. 
542 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 1, p. 51. 
543 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 1, p. 47. 
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de Santa Maria de Vila Boa do Bispo (Marco de Canaveses), ou ainda as frestas da Capela da Senhora 

da Livração de Fandinhães (Marco de Canaveses)544.  

  

 Regressando à Ermida do Paiva, relembramos que foi o emprego sistemático de toros 

diédricos associados à significativa ausência de impostas - no arranjo de todas as frestas e portais 

daquela igreja -, em conjugação com outros aspetos como a planimetria poligonal da sua abside, ou a 

solução dos capitéis de face diédrica, que levaram Ferreira de Almeida a identificar a marca limosina 

no monumento545. 

 No portal axial da Ermida do Paiva uma sequência de três colunas delgadas em cada lado (que 

possuem alturas diferentes dado que as suas bases assentam em três degraus distintos), prolonga-se 

nos três toros diédricos que se encaixam nas arquivoltas, quebradas, com a transição a fazer-se 

subtilmente através de capitéis de reduzidas dimensões, sem ábaco. Conjugam-se de modo 

harmonioso as linhas dos fustes com as dos toros, conferindo ao portal um ritmo gracioso, tendo 

Gerhard N. Graf frisado que “l’élégant mouvement des lignes courbes demeure ininterrompu”546. 

 
Figura 97 Portal axial da Ermida do Paiva; pormenor dos seus capitéis.  

!
 Carlos Alberto Ferreira de Almeida incluiu no sistema de organização dos portais de 

procedência limosina, associado ao foco do românico portuense, o portal axial da igreja do mosteiro 

do Salvador de Travanca547 – ainda que neste portal a solução seja algo diferente uma vez que não se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
544 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 1, p. 47, 
261, 357 e 385; Vol. 2, p. 368. 
545 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 128. 
546 GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 219. 
547 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 92. 
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empregam os capitéis de pequenas dimensões, sem ábaco, a promover a transição entre fuste e toro 

diédrico. Para Ferreira de Almeida, é a sequência dos quatro delgados fustes, que parecem continuar 

pelos toros diédricos, de idêntico diâmetro, que se abrigam nas arquivoltas, que confere ao portal 

amarantino um refinado ritmo, fazendo dele um exemplar muito bem desenhado548.  

 Apesar das diferenças entre os portais axiais de Travanca e da Ermida - no Templo das Siglas 

o portal não se encaixa num corpo saliente e os seus capitéis mostram características distintas das dos 

capitéis do portal amarantino –, em ambas as obras é bem perceptível o ritmo conferido pelo 

prolongamento das linhas dos fustes nas dos toros diédricos. Este resultado é particularmente 

harmonioso quando os portais estão sujeitos aos efeitos de luz e sombra, pois estabelece-se um nítido 

contraste entre as arestas vivas das arquivoltas e respetivos pés-direitos - dispostas em planos 

sucessivos - e a superfície redonda dos fustes e toros que se encaixam nos seus ângulos.  

 Se o portal da igreja amarantina apresenta “capitéis pouco altos mas de escultura bastante 

saliente, pequena e muito delicada”549 e impostas bem decoradas550, já o portal axial da Ermida não 

possui ábacos nem impostas e os seus capitéis mostram características particulares, como iremos ver. 

 
Figura 98 Portais axiais da Ermida do Paiva e de Travanca. 

!
 Jean Maury (1914-1978), no estudo que consagrou em 1960 ao românico do Limousin, 

evidenciou como o modo específico de organizar o alçado de frestas e portais se tornou característico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
548 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 122-123. 
549 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 100. 
550 As impostas, que se prolongam por todo o corpo saliente onde se encaixa o portal, estão muito bem 
elaboradas e evidenciam uma “magnífica técnica de cinzel”. Ver ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; 
RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 2, p. 250. 
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da arquitetura daquele território (empregue também nas construções da época gótica), conferindo um 

ar de família às igrejas dispersas pela região: 

 La fortune de la “mouluration limousine”, dans les paroisses campagnardes et les plus 
majestueux programmes, traduit une identique discrétion du goût : des colonnettes logées dans les 
piédroits des ouvertures répondent à un ou plusieurs tores sous les cintres par l'intermédiaire de petits 
chapiteaux, soit sculptés, soit lisses et comme faits au tour551. 

 

 
Figura 99 Igreja abacial de Beaulieu-sur-Dordogne: vistas das frestas de iluminação da cabeceira, lado externo e 
interno.  

!
 Para Évelyne Proust esta solução terá surgido nas últimas décadas do século XI, 

possivelmente em Beaulieu552. Com efeito, segundo a autora terá sido nas frestas da cabeceira da 

abacial de Beaulieu-sur-Dordogne que se revelou, pela primeira vez, a modinatura limosina empregue 

em ambos os lados do vão, prática que se generalizaria em seguida553. Durante a primeira metade do 

século XII a mouluration limousine encontra-se por todo o lado, e a sua evolução limita-se ao 

adelgaçar do toro; mais tarde, numa cronologia mais avançada nessa centúria, “on assiste à une 

baroquisation du schéma qui se traduit à Tulle, aprés 1175, par un tracé du tore en feston ou même en 

batons brisés” 554.  

 E. Proust explica-nos que “De la même manière et aux mêmes dates, cette mouluration est 

adoptée pour les portails où les colonnettes et les tores, disposés dans les angles, sont multipliés par le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
551 MAURY, Jean - Limousin roman . Op. Cit., p. 22. Segundo definição dos anos sessenta do século XX, 
mouluration terá constituido um novo termo “voulant signifier la particularité de certaines espèces de moulures 
dans certaines régions”. Ver MOULURATION. In VOGUÉ, Melchior de, Dom; NEUFVILLE, Jean, Dom - 
Glossaire des termes techniques à l’usage des lecteurs de "La nuit des temps". Yonne: Zodiaque, 1965, p. 302. 
552 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28. 
553 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 48. Fundado no século IX, o mosteiro 
de Beaulieu-sur-Dordogne desde cedo se tornou numa instituição muito próspera, beneficiando de grandes 
doações e de um vasto património, e o seu templo – uma primitiva construção, anterior à que vemos atualmente - 
atraía inúmeros peregrinos devido às suas relíquias. Segundo E. Proust, a atual igreja ter-se-á começado a erguer 
no período que se seguiu à filiação do mosteiro em Cluny (a partir de 1097), encetando-se então um ambicioso 
programa arquitetónico. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 226.  
554 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28. 
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nombre des ressaults”555. A autora sublinha que esta solução é específica da região limosina, não se 

tendo expandindo muito para além dos territórios limítrofes, ou seja, aparece no “sud do Berry 

(Gargilesse), ouest du Cantal autor de Mauriac et d’Ydes, nord du Quercy, est des Charentes”556.  

!
Figura 100 Portal e detalhe dos capitéis de Saint-Pierre de Lissac-sur-Couze.  

!
 Nos portais das igrejas limosinas de Saint-Pierre de Lissac-sur-Couze, Saint-Vincent de 

Meyssac e ainda Saint-Marcel de Lagraulière, todas localizadas no departamento de Corrèze, 

encontramos exemplares que podem ser cotejados com o portal ocidental da Ermida do Paiva - ainda 

que se distingam da igreja portuguesa pela ausência de tímpano e, no caso de Lagraulière557, pelo facto 

de as arquivoltas/pés-direitos não rematarem em aresta viva.  

 
Figura 101 Portais das igrejas de Meyssac e de Lagraulière.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
555 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28. 
556 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28. 
557 Sobre Lagraulière ver a página do Monumento com a referência PA00099782 na Base Mérimée: 
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 De igual modo, as igrejas de Saint-André et Saint-Léger de Meymac (Corrèze/Limousin) e 

Saint-Barthélémy de Liginiac (Corrèze/Limousin), embora com um número inferior de colunas (duas 

de cada lado), mostram um alçado no arranjo dos seus portais que revela semelhanças com o portal 

axial do Templo das Siglas. Na igreja de Saint-Barthélémy em Bénévent-l'Abbaye558, no departamento 

de Creuse (Limousin), e na igreja de Saint-Martin de Saint-Martin-de-Jussac, no departamento de 

Haute-Vienne (Limousin), verificamos o mesmo tipo de solução empregue nos seus portais. 

Novamente, em todos estes casos deparamo-nos com a ausência de tímpano, e em Meymac, no seu 

lugar, aparece uma moldura em arco polilobado. Ao abordar a questão da aplicação da mouluration 

limousine aos portais, Évelyne Proust esclarece que o gosto por portais sem tímpano, aos quais 

frequentemente se acrescentou um perfil polilobado, está bem presente na região particularmente na 

área do Bas-Limousin559. 

 
Figura 102 Portais das igrejas de Meymac, Bénévent-l'Abbaye e Saint-Martin-de-Jussac. 

!
! Também nos territórios vizinhos do Limousin detetamos a existência de alguns portais que 

poderão ser comparados com a igreja beirã: nas igrejas de Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac560 

(portal lateral meridional) e de Saint-Martin de Chalvignac, em Cantal/Auvergne, e ainda nas igrejas 

de Saint-Paul de Reilhac, de Saint-Saturnin de Mayac e de Saint-Cyr-les-Champagnes, na 

Dordogne/Aquitânia. No Templo das Siglas observamos a presença de tímpano em ambos os portais 

(como já referido com uma cruz hasteada, esculpida em baixo relevo no tímpano do portal axial, e 

uma inscrição pintada a tinta no tímpano do portal sul), aspeto que poderá, então, sugerir uma variante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
558 Monumento com a referência PA00100007 na Base Mérimée: 
559 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28. Outros exemplares destes portais 
do território da Corrèze (Bas-Limousin) podem ser observados, segundo a autora, nas igrejas de Allassac, 
Chamberet, Condat, Lubersac, Marguerides, Palisse, Saint-Bonnet-près-Bort, Vigeois (todos sem tímpano e de 
arco polilobado). 
560 Monumento com a referência PA00093544 na Base Mérimée: 
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ao modelo de proveniência limosina; como frisou Ferreira de Almeida, no contexto da arquitetura 

religiosa românica os portais das igrejas portuguesas recebem sistematicamente tímpano561. 

 
Figura 103 Portal lateral da igreja de Mauriac e portal da igreja de Saint-Martin de Chalvignac, em Cantal 
(Auvergne). Do lado direito, os portais das igrejas de Saint-Paul de Reilhac e de Saint-Cyr-les-Champagnes, em 
Dordogne (Aquitânia).  
Figura 104 Em baixo, vista do portal da igreja de Saint-Saturnin de Mayac, em Dordogne (Aquitânia), e detalhes dos 
seus capitéis. 

!
 Os capitéis do portal principal da Ermida do Paiva mostram-se de reduzidas dimensões, pouco 

volumosos, e a forma do seu cesto parece ser cilíndrica - como se este, na realidade, fosse o 

prolongamento do próprio fuste. Estes capitéis assemelham-se mais a peças decorativas, a envolver os 

fustes, do que a elementos da estrutura do portal, uma vez que não evidenciam - na sua forma e 

tamanho - quaisquer funções de suporte. Uma fotografia publicada por Aarão de Lacerda562 revela 

que, então, uma das colunas do portal havia desaparecido sem que se verificasse qualquer efeito sobre 

o toro diédrico que lhe sucedia.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
561 Como explicou Carlos Alberto Ferreira de Almeida, os portais, rematados sempre por arcada, recebem 
sistematicamente uma placa que preenche o espaço semicircular que se designa de tímpano; por razões práticas, 
para facilitar a passagem de procissões, o tímpano começa a desaparecer a partir do século XIII. ALMEIDA, C. 
A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 84.  
562 LACERDA, Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 40. 
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Figura 105 Fotografia do portal da Ermida do Paiva publicada por Aarão de Lacerda em 1919. 
Figura 106 Pormenor dos capitéis do portal da Ermida do Paiva. 

!

!
Figura 107 Portais das igrejas de Lubersac, Vigeois, Saint-Bonnet-près-Bort, Soudaine-Lavinadière, La Celle Dunoise 
e Solignac. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 140 

 Circunstância semelhante parece observar-se também em diversos portais da região do 

Limousin, como demonstram as igrejas de Saint-Étienne de Lubersac, Saint-Pierre de Vigeois, Saint-

Bonnet-de-Clermont de Saint-Bonnet-près-Bort, de Soudaine-Lavinadière, todas situadas no 

departamento de Corrèze, a igreja de Saint-Pierre-ès-Liens de La Celle Dunoise563 no departamento de 

Creuse ou a abacial de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Solignac no departamento de Haute-Vienne; ou 

ainda fora da região limosina, como exemplifica o portal da igreja de Saint-Paul de Reilhac 

(Dordogne/Aquitânia). Este facto talvez evidencie o quanto esta modinatura terá constituído um 

sistema que teve como fim a venustas das frestas e portais abertos nas superfícies murárias dos 

templos, funcionando independentemente da sua estrutura. 

 
Figura 108 Em cima, capitéis do portal axial da Ermida do Paiva. Em baixo, frestas de iluminação da nave. 

!
 Na escultura do portal axial da Ermida do Paiva patenteia-se um tema que foi empregue 

também no interior do templo, representando-se uma figura humana que emerge do cesto, debruçando-

se para a frente (cotovelos virados para trás) e que se apoia, com as mãos, em folhagem que nasce do 

colarinho; ainda no mesmo portal, um outro capitel mostra uma ave de asas abertas, colocada na 

esquina do cesto e apoiando as patas no colarinho, e outra peça mostra sequências de folhas de acanto 

recordando o capitel coríntio. Capitéis semelhantes a este último – com motivos vegetalistas, 

empregando caulículos ou, por vezes, elementos cordiformes - repetem-se nas molduras das frestas de 

iluminação das fachadas laterais da nave, quer no lado interno quer no externo; à exceção da fresta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
563 Monumento com a referência PA00100026 na Base Mérimée: 
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situada sobre o portal lateral, todas as frestas da nave empregam a solução da mouluration limousine 

em ambos os lados do vão (consultar as Fichas de Catálogo n.º 2, 3 e 10). 

 Como já mencionado, segundo E. Proust a obra de Beaulieu terá tido um papel primordial no 

estabelecimento da mouluration limousine, que a autora considera que terá surgido nas últimas 

décadas do século XI na referida igreja abacial. Terá sido nas frestas da sua cabeceira, 

designadamente, que esta solução é transposta pela primeira vez para o exterior do edifício – passando 

a aplicar-se em ambos os lados. Os seus capitéis de duas faces, esculpidos em grés564, mostram por 

vezes sequências de folhas de acanto estilizadas, glosando o capitel coríntio, ou animais afrontados. 

Esta produção integra aquilo que E. Proust designa como a primeira fase (ou mais antiga) da escultura 

de Beaulieu, a qual datará, conforme propõe a autora, entre 1100 e 1115565. 

Figura 109 Vista das frestas da cabeceira de Beaulieu e detalhe de um capitel de uma das frestas, e um capitel do 
portal sul da igreja. 

!
 Também em Brive566 se encontra o mesmo tipo de capitel produzido com o fim de integrar as 

molduras das frestas e portais, mas então com outras características estilísticas e beneficiando do 

emprego de outro material - o calcário. Para Évelyne Proust, no contexto das grandes obras iniciadas 

no Bas-Limousin na viragem do século XI para o XII (Uzerche, Beaulieu e Brive), a colegiada de 

Saint-Martin de Brive potencia um momento de charneira na história da escultura românica da região, 

com o surgimento de um novo programa em ruptura com os antecedentes da escultura limosina567. 

 Segundo a autora, a escultura realizada em Brive entre 1090 e 1120 (balizas cronológicas que 

aponta para esta fase escultórica) testemunha as influências de Sainte Foy de Conques (Aveyron/Midi-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
564 E. Proust esclarece que na cabeceira de Beaulieu subsistem dezasseis capitéis autênticos, mas que se 
encontram em estado de conservação deficiente, devido à ação das intempéries e da mutilação do material; as 
características particularmente heterogéneas deste conjunto levam a autora a colocar a questão de uma eventual 
substituição de peças. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 232. 
565 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 58 e 231. 
566 A obra de Brive, embora sujeita a várias reformas, transformações e intervenções de restauro ao longo dos 
séculos, conserva da construção românica (século XII) parte da cabeceira e do transepto e uma série de capitéis 
originais. Ver PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 244-246. 
567 Esta inovação manifesta-se nomeadamente num novo tipo de decoração vegetalista e no gosto pelos temas 
figurativos; na Colegiada de Brive terão aparecido as primeiras cenas historiadas da região. PROUST, Évelyne - 
La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 207. 
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Pyrénées) e de Saint-Sernin de Toulouse (Haute-Garonne/Midi-Pyrénées) mas também um notável 

espírito de inovação por parte dos escultores da região568; para explicar este processo coloca-se como 

hipótese a presença de artistas vindos de Conques e de Toulouse, com os quais puderam trabalhar, por 

sua vez, os artistas locais569. Para E. Proust a escultura inovadora que emerge em Brive neste período 

ter-se-á expandido no segundo quartel do século XII, marcando um grande número de edifícios 

situados no território das bacias do Vézère e do Auvézère570. 

 
Figura 110 Capitéis da igreja da colegiada de Saint-Martin de Brive; capitel do lado interno do absidíolo norte da 
cabeceira; capitel do lado interno do absidíolo sul da cabeceira; capitel da cabeceira, lado externo. 

!
 A partir do movimento de renovação artística forjado em Brive desenvolve-se, durante a 

primeira metade do século XII, um foyer muito dinâmico com uma produção escultórica de grande 

coerência na área dos vales do Vézère e do Auvézère. Ainda que esta corrente artística se tenha 

expandido para fora dos limites da região – incidindo sobre igrejas como as de Tourtoirac e de Saint-

Jean-de-Côle, na Dordogne571, ou a de Ydes, no Cantal -, é no território do Bas-Limousin que se 

encontram os conjuntos de peças mais representativos, nas igrejas de Vigeois, Arnac, Lubersac e 

Saint-Robert; e onde se faz a sua difusão principal, em edifícios como Noailles, Chameyrat, Concèze, 

Louignac e Meymac572. A sua produção emprega quase exclusivamente o calcário como material573. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
568 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 254. 
569 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 71-73 e 143. E. Proust defende que, 
por volta de 1100, os cónegos de Brive, dotados de consideráveis meios económicos, puderam promover a vinda 
dos melhores artistas do seu tempo, designadamente os do Sudoeste francês, para a ambiciosa obra que havia 
sido encetada na sua colegiada. 
570 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 207. 
571 Igrejas do antigo condado de Périgord, atual departamento de Dordogne, limítrofe ao de Corrèze. 
572 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 75-76. 
573 Material que E. Proust supõe ser de importação dos territórios limítrofes, dado que é pouco abundante na área 
do Bas Limousin. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 29-30 e 143. 
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Esta corrente atinge, ainda que esporadicamente, os grandes edifícios do Haut-Limousin, como Le 

Dorat, Solignac e Saint-Leonard-de-Noblat 574. 

 Confirma-se uma nítida preferência pela escultura figurativa nos vales do Vézère e do 

Auvézère, tendência que havia emergido na obra de Brive. Enquanto que uma vertente deste foyer se 

especializa em capitéis com a representação de cenas do Antigo e Novo Testamento (Vigeois, 

Lubersac, Arnac, Saint-Jean-de-Côle), uma outra manifesta-se na produção de um número elevado de 

capitéis não historiados, onde os escultores repetem sucessivamente os mesmos temas figurativos e 

vegetalistas – como refere E. Proust “cet atelier avait su s’organizer pour pouvoir faire face à la 

demande”575. 

 
Figura 111 Capitéis com cenas historiadas nas igrejas de Vigeois (Anunciação) e de Lubersac (Lapidação de Saint-
Étienne). Do lado direito e em baixo, do lado esquerdo, capitéis das igrejas de Noailles e Concèze, com a representação 
de homens puxando a barba e de homens entre folhagem. Nas três últimas imagens, capitéis da modinatura das 
frestas de Saint-Léonard-de-Noblat, Meymac e Le Dorat. 

!
 Entre as figuras consecutivamente replicadas por estes escultores (aparecendo isoladamente e 

não em cenas historiadas) estão os leões, os acrobatas, homens puxando ou cortando a barba, temas 

que Claude Andrault-Schmitt designa de pittoresques576. Para além dos capitéis de médio e grande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
574 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 75. 
575 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 80-117. 
576 ANDRAULT-SCHMITT, Claude – “Évelyne Proust - La sculpture romane en Bas-Limousin. Un domaine 
original du grand art languedocien [photographies de Jean-François Amelot]. Paris, Picard, 2004”. In: Cahiers 
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formato (duas, três ou quatro faces, a serem integrados nos suportes das arcadas e abóbadas), a 

execução dos capitéis de formato pequeno (duas faces), destinados à integração na modinatura 

limosina - sobretudo das frestas -, constituiu uma outra parte importante da produção escultórica deste 

grupo577.  

 
Figura 112 Capitéis da capela-mor da igreja de Noailles. Do lado direito e em baixo, capitéis da Ermida do Paiva. 

!
 Inserindo-se na produção deste atelier - para a qual E. Proust propõe uma primeira fase, entre 

1090 e 1120578 -, os capitéis da igreja de Noailles mostram um desses temas figurativos replicados em 

capitéis de médio e grande formato e nos capitéis mais pequenos destinados à modinatura limosina dos 

vãos: trata-se de uma personagem representada do tronco para cima, que se inclina para a frente, com 

os braços dobrados (cotovelos virados para trás) e apoiando-se com as mãos em elementos que 

emergem do colarinho do capitel579. Formalmente, este modelo apresenta muitas semelhanças com um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de civilisation médiévale. 49e année (n°193), Janvier-Mars 2006. La médiévistique au XXe siècle [Bilan et 
perspectives], p. 95-98. 
577 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 76. 
578 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 137. 
579 Évelyne Proust crê que estes elementos poderão ser duas pegas, em ferro, avançando com a hipótese do tema 
tratado ser o das pessoas estropiadas. A autora designa este tipo figurativo como personnage tenant deux “fers”. 
PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 127. 
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dos capitéis duplos da arcatura cega interna da abside do Templo das Siglas, apesar das divergências 

estilísticas patentes entre a escultura de um e outro caso, e ainda da diferença de material empregue 

(calcário na obra francesa e granito na portuguesa); esses paralelos revelam-se no modo como a figura 

se dispõe no cesto, no efeito que a duplicação da escultura (simetricamente, nos dois capitéis) confere 

ao conjunto, nas próprias proporções do capitel – consulte-se a Ficha de Catálogo n.º 14. Pensamos 

que estas similitudes serão particularmente significativas se considerarmos que a solução patenteada 

no alçado interno da abside da Ermida - como já vimos - tem nítidos paralelos na abside de Noailles. 

 

 
Figura 113 Torre-lanterna da igreja de Bénévent-l'Abbaye. Cabeceira da igreja de Gargilesse, de planta poligonal, e 
detalhe de um capitel de ábaco diédrico da sua arcada-cega e de um capitel de uma das suas frestas de iluminação. 

!
 O remate dos ábacos - que anteriormente descrevemos - parece apontar também para uma 

característica da arquitetura e escultura românicas da região do Limousin, conforme expressou Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida580; segundo aquele autor, pode ter sido a cabeceira românica da Sé do 

Porto a primeira obra, em contexto nacional, a receber aquela solução de remate dos ábacos581. Nas 

igrejas românicas portuguesas ela é invulgar e, desaparecida a primitiva cabeceira da catedral 

portucalense, revela-se hoje nas absides da Ermida do Paiva e de São Pedro de Roriz. No território 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
580 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. 
581 ALMEIDA, C. A. Ferreira - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 85. 
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francês, já apontámos o emprego deste tipo de capitel em Le Dorat e nas igrejas de Lubersac e 

Vigeois; outra igreja limosina que manifesta o emprego desta solução é Bénévent-l'Abbaye, na sua 

torre-lanterna. Nas torres-lanterna de Le Dorat e de Bénévent-l'Abbaye, na organização do alçado 

interno das arcaturas cegas/frestas, dispõem-se, lado a lado, os ábacos de face diédrica (ou bipartidos) 

e os capitéis de pequeno formato sem ábaco da modinatura limosina, ilustrando bem a conjugação 

destes dois modelos específicos daquele território - conjugação essa que, numa outra solução 

planimétrica e arquitetónica, encontramos em Ermida do Paiva. 

 

 
Figura 114 Vista interior de um dos absidíolos da igreja de Aciveiro, e detalhe dos capitéis das suas arcadas-cegas. Em 
baixo, perspetiva exterior da cabeceira. 

!
 Conforme explanado, os modelos da arquitetura e escultura da região do Limousin 

expandiram-se para algumas obras das regiões limítrofes; Évelyne Proust582 identificou a presença da 

mouluration limousine nas frestas da cabeceira da igreja de Saint-Laurent et Notre-Dame de 

Gargilesse583, na área correspondente ao sul do Berry (atual departamento de Indre, na região de 

Centre-Val de Loire). Também naquela obra detetamos o mesmo remate dos ábacos na arcatura cega 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
582 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 28 (ver Nota n.º 182). 
583 Monumento com a referência PA00097352 na Base Mérimée: 
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do interior da sua cabeceira de planta poligonal. Os exemplos por nós indicados podem não traduzir a 

fortuna desta solução no panorama da arquitetura românica do Limousin, ou mesmo no território 

francês, dado que resultam da nossa pesquisa para o cotejo com a Ermida do Paiva, que certamente 

não esgotou o tema584. Em território ibérico, encontramos esta solução na arcada cega interior da 

cabeceira (nos absidíolos) do mosteiro de Santa María de Aciveiro, em Pontevedra585. Dos vários 

casos observados é sem dúvida no detalhe dos ábacos da igreja de Noailles que se encontra o paralelo 

com a Ermida do Paiva, pelo modo como se conjuga o remate diédrico dos ábacos com dois capitéis 

geminados dos conjuntos de colunas duplas da arcatura cega do interior de ambas as absides. 

 

 
Figura 115 Detalhes da escultura da Ermida do Paiva: capiteis das frestas da cabeceira (tramo poligonal), capitel do 
lado externo da abside, capitel do portal lateral, e capitel da arcatura-cega da capela-mor (tramo reto). 

!
! O tema da figura esculpida nos capitéis geminados da capela-mor da Ermida do Paiva 

emprega-se nos capitéis do portal ocidental e aquilo que parece ser uma outra variação patenteia-se 

num dos capitéis exteriores de uma das frestas centrais da cabeceira; no capitel de outra fresta dispõe-

se uma ave de asas abertas para trás, patas assentes no colarinho, enquanto que dois capitéis decorados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
584 Na bibliografia consultada sobre a arquitetura e escultura românicas no Limousin não encontrámos elementos 
que esclarecessem sobre este tipo de remate dos ábacos, tendo contudo sido possível observar imagens dos casos 
referenciados nas obras citadas e também nos vários recursos online. 
585 Nesta igreja com três naves e cabeceira tripartida (um antigo mosteiro cuja filiação em Cister se torna efetiva 
em 1225) os dois absidíolos, que foram muito reformados no século XVIII, mostram remate semicircular 
externamente e poligonal internamente. Manuel Ramos Díaz afirma que um dos aspetos que destacam a planta 
de Aciveiro é o emprego de absides poligonais. Na Península Ibérica o autor sublinha a importância da catedral 
de Santiago, edifício onde se utilizaram esquemas poligonais; na Galiza estes esquemas conheceram uma 
repercussão relativamente grande, conhecendo-se mais do que uma dezena de edifícios com absides poligonais, 
datados, a maioria, da segunda metade do século XII. “Entre todos ellos tan sólo en la iglesia compostelana de 
Santa María de Sar se aplicam fórmulas y variaciones del modelo compostelano de las capillas de la girola con 
un carácter tan exepcional como el de Aciveiro, lo que determina su papel de arquitecturas experientales”. 
DÍAZ, Manuel Ramos - “Aciveiro”. Enciclopedia del Románico en Galicia. Pontevedra. Aguilar de Campoo: 
Fundación Santa María la Real, Centro de estudios del románico, 2012, 2 Vol.  
Consultado em Enciclopedia online (Románico Digital):  
http://www.romanicodigital.com/listado-Pdf.aspx#PONTEVEDRA  
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com escultura vegetalista completam o alçado destas duas fenestrações. A temática das aves está bem 

presente na escultura dos capitéis da Ermida, pois emprega-se em ambos os portais, na fresta da 

cabeceira, num dos capitéis das colunas adossadas no exterior da abside e ainda num dos capitéis da 

capela-mor (consulte-se as Fichas de Catálogo n.º 1, 3, 7, 9 e 13). 

 Retomando o exemplo da escultura limosina, vamos encontrar o emprego de modelos com 

semelhanças formais nos capitéis de pequeno formato dos portais e frestas das igrejas de Saint-Robert, 

Saint-Leonard-de-Noblat, Saint Martial de Palisse, Saint-Pierre-aux-Liens de Brignac-la-Plaine, Saint-

Barthélemy de Curemonte. Évelyne Proust sublinha que a maior parte dos temas dos capitéis de 

grande e médio formato conheceu uma adaptação aos capitéis de menores dimensões, de duas faces, 

destinados à modinatura empregue nas frestas; a autora refere por exemplo que a ave, quando está 

representada sozinha, mostra-se geralmente numa “pose héraldique”586. 

 
Figura 116 Vista do portal e seus capitéis, igreja de Saint Martial de Palisse. Em baixo, do lado direito, pormenor do 
portal de Saint-Barthélemy de Curemonte. 

!
 No foyer artístico das bacias do Vézère e do Auvézère um grupo de escultores particularmente 

hábeis, cujo trabalho se revela na igreja de Saint-Robert587, vai marcar uma nova geração de artistas 

cuja produção E. Proust designa como uma véritable art de série; para este segundo momento da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
586 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 131. 
587 Monumento com a referência PA00099877 na Base Mérimée: 
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escultura românica produzida no território daquelas duas bacias hidrográficas a autora sugere as 

balizas cronológicas 1120-1140588. 

 Os capitéis destes escultores, que não se interessam pela representação de cenas historiadas - 

produzindo peças onde repetem sucessivamente os mesmos temas vegetalistas e figurativos da geração 

anterior, mas com uma elegância e habilidade superiores -, conhecem um grande sucesso na região, 

nomeadamente nas peças de pequeno formato requeridas pelas molduras das frestas limosinas. Com 

efeito, como sublinha a autora, a difusão destes capitéis de pequeno formato conhece uma área 

territorial ainda mais vasta, e a partir dos anos de 1125 a maior parte das grandes obras da diocese de 

Limoges a eles recorre, nomeadamente Le Dorat, Solignac e Saint-Léonard-de-Noblat589. 

 
Figura 117 Vista de fresta de iluminação de Saint-Léonard-de-Noblat e pormenor dos seus capitéis (lado esquerdo e 
em cima). Do lado direito, em cima, capitel de fresta da igreja de Saint-Robert. Em baixo, vista do portal da igreja de 
Brignac e detalhe da escultura de um dos seus capitéis. 

!
 Já mencionámos a presença do modelo limosino de organização do alçado de frestas e portais 

nas igrejas de Cedofeita, Águas Santas, Cabeça Santa, Roriz, Fandinhães e Armamar, para além da 

Ermida do Paiva e da Sé do Porto. A igreja de Travanca, embora mostrando uma variante que não 

emprega os capitéis sem ábaco, revela a mesma solução dos toros diédricos que se prolongam na 

sequência das colunas/colunelos no portal axial e ainda nas frestas da nave central, na fachada norte.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
588 Paralelamente a esta produção escultórica que se aproxima de um processo de art de série (no âmbito da obra 
de Saint-Robert), desenvolve-se, ao longo do segundo quartel do século XII, a outra corrente de escultura 
figurativa associada às várias séries de capitéis historiados das igrejas de Vigeois, Lubersac, Arnac, Saint-Jean-
de-Côle. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 138-142. 
589 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 137-138. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 150 

 
Figura 118 Escultura dos capitéis das frestas de Águas Santas (lado esquerdo e em cima), Armamar (lado direito) e 
Fandinhães (em baixo). 

 A igreja do mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo (Marco de Canaveses) apresenta 

sob o edifício do século XVII vestígios da construção românica, como é o caso dos toros diédricos 

empregues na modinatura interna das frestas de iluminação da nave (solução em que se dispensa o 

capitel na transição entre colunelo e toro)590 . Outros exemplares de portais que evidenciam a 

predileção pelos toros diédricos são os casos das igrejas dos mosteiros de Salvador de Freixo de Baixo 

e São Martinho de Mancelos, não longe de Travanca. 

 
Figura 119 Portais das igrejas de Freixo de Baixo e de Mancelos. Detalhe de uma das frestas de Travanca. Nave da 
igreja de Vila Boa do Bispo, com fresta composta por moldura de toro diédrico. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
590 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 2, p. 368. 
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 Neste contexto geográfico - desde Roriz a norte até à Ermida do Paiva a sul, do Porto até 

Armamar, a leste de Lamego -, interrogamo-nos sobre a hipótese de os capitéis de pequeno formato 

requeridos para as frestas de várias destas igrejas resultarem de um processo de produção em série, 

talvez por um atelier de escultores constituído por alguns artistas oriundos do território francês 

(juntamente com um corpo de artistas nacionais/locais?).!

 
Figura 120 Capitéis das frestas de Roriz (em cima, lado esquerdo), Ermida do Paiva, Armamar (duas imagens do lado 
direito), Fandinhães e Águas Santas (em baixo). 

 Alguns aspetos levam-nos a refletir sobre a viabilidade de um tal processo produtivo: as 

dimensões reduzidas dos capitéis das frestas da Ermida do Paiva ou de Armamar, ou mesmo de 

Travanca (fachada norte), que poderiam permitir, após a sua execução, o transporte e a integração nos 

respetivos locais de obras; a grande especificidade desta solução - a mouluration limousine -, que 

tornaria as suas peças estranhas ao panorama técnico e artístico do território português, pelo menos 

num primeiro momento591; e ainda o facto de estas peças funcionarem num sistema de modinatura que 

é independente da estrutura construtiva – como já vimos – e, como tal, possíveis de serem integradas 

autonomamente592. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
591 Repare-se como a solução da modinatura das frestas da Ermida do Paiva, nomeadamente os seus capitéis, se 
distingue claramente dos exemplares de frestas das cabeceiras de Tarouquela, de Ferreira, de Longos Vales ou 
Sanfins de Friestas, de Rio Mau. 
592 Tal como acontecera no portal axial da Ermida do Paiva, também em duas das frestas da sua cabeceira se 
verificava, no primeiro quartel do século XX, a ausência dos colunelos e respetivos capitéis, sem qualquer 
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 Teriam os próprios toros diédricos conhecido um semelhante processo de fabricação em série 

e exportação para os locais de obra? Nesse caso, teria que se considerar a adaptação do tamanho das 

peças pré-fabricadas ao dimensionamento do vão (arco). Um estudo petrográfico efetuado sobre o 

conjunto das peças que compõem as frestas de Ermida do Paiva, Armamar, Fandinhães, Roriz ou 

Águas Santas, poderia trazer informação relevante acerca das características e proveniência do granito 

utilizado nos vários exemplares, dados esses que porventura seriam fundamentais para o 

estabelecimento de comparações entre os exemplares. No contexto do foyer de escultura das bacias do 

Vézère e do Auvézère, Évelyne Proust salienta que apenas uma análise precisa dos calcários dos 

diversos capitéis produzidos por aqueles grupos de artistas permitirá estabelecer a proveniência 

daqueles materiais593. 

 
Figura 121 Localização das igrejas do Porto (Sé e Cedofeita), Águas Santas, Roriz, Cabeça Santa, Vila Boa do Bispo, 
Fandinhães, Travanca, Freixo de Baixo, Mancelos, Armamar e Ermida do Paiva. 

!
 Na área do Bas-Limousin, E. Proust crê que, se por um lado havia grupos de escultores 

itinerantes que trabalharam numa determinada zona geográfica, por outro lado, talvez também uma 

parte da produção destes grupos, “realisé à la loge, était-elle entreposée puis exportée”594. Esta 

hipótese é particularmente sólida, segundo a autora, no caso dos capitéis das frestas limosinas; como já 

referido, vários destes capitéis - executados em calcário, no foyer de escultura dos vales do Vézère e 

do Auvézère - foram integrar a modinatura das frestas de igrejas do Haut-Limousin, como Le Dorat, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prejuízo para a estabilidade do muro, de acordo com fotografias publicadas por A. de Lacerda. LACERDA, 
Aarão – O Templo das Siglas. Op. Cit., p. 20. 
593 No contexto deste foyer, a autor encontrou cerca de 300 capitéis com uma grande coerência na produção 
escultórica. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 75 e 143. 
594 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 203-204. 
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Solignac e Saint-Léonard-de-Noblat595. Évelyne Proust afirma que é mais raro encontrar capitéis de 

dimensões maiores exportados, mas que ainda assim há exemplares de peças produzidas por estes 

grupos de artistas em Le Dorat e ainda em Saulgé, perto de Montmorillon (na região de Poitou)596. 

 
Figura 122 Localização dos principais edifícios do Limousin citados. Observe-se ainda a localização dos principais 
edifícios religiosos da região nos mapas que apresentamos no Anexo V. 

!
 Roland Recht, no editorial de 1998 de um número da Revue de L’Art consagrado ao tema da 

circulation des artistes, des oeuvres, des modèles dans l'Europe médiévale, sublinha que a prática da 

importação de obras se encontra atestada para o século XIII; testemunhos desse processo são o 

claustro da abadia italiana de Sassovivo, em Foligno (Umbria), erguido a partir de elementos pré-

fabricados por um escultor de mármore (ativo em Roma em 1232) ou os elementos arquitetónicos 

fabricados nos estaleiros de Tournai para uma encomenda do abade de Cambron em Bruges597. 

 Segundo Recht, a serialização na produção artística está assegurada para a centúria de 

Duzentos, especialmente no domínio da arquitetura, atestada a partir da obra da catedral de Amiens598. 

Tratando-se embora de um exemplar de arquitetura gótica - a qual acusa alterações importantes no 

processo de estaleiro e nos modos de fabrico de peças599 -, pensamos que esta referência é significativa 

pois assegura-nos a existência da produção em série no contexto das práticas construtivas do século 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
595 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 138. 
596 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 204. 
597 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles dans l'Europe médiévale”. Revue de 
l'Art, 1998, n°120, p. 5-10. 
598 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 8. 
599 Como recordam Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca “O modo gótico de construir deve 
muito às novas exigências da organização dos obradouros e a uma maior especialização e qualificação dos 
artífices que trabalhavam a pedra”. ALMEIDA, C. A. Ferreira de; BARROCA, M. Jorge – O Gótico. História da 
Arte em Portugal. Op. Cit., p. 22. 
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XIII (época em que estão ainda a decorrer as obras de vários dos edifícios por nós apontados – desde a 

Sé do Porto até Travanca, Cabeça Santa, Fandinhães). 

 Observamos grandes afinidades formais e estilísticas entre a ave de asas abertas esculpida 

num dos capitéis de uma das frestas da capela-mor de Águas Santas e as aves dos capitéis dos portais 

da Ermida do Paiva. Os capitéis das frestas da capela-mor da igreja de Roriz600 revelam também 

similitudes com os capitéis de decoração vegetalista das frestas do Templo das Siglas. Em Fandinhães, 

dois capitéis de frestas mostram modelos similares aos empregues nas frestas da Ermida do Paiva 

(figura humana que se apoia sobre folhagem, debruçando-se para a frente, e ave de asas abertas), 

embora parecendo revelar uma certa simplificação das formas se cotejados, por exemplo, com os 

capitéis do portal axial do Templo das Siglas; poderá ser um sintoma de uma repetição sucessiva do 

mesmo modelo, simplificando o detalhe escultórico no processo de cópia? Ou dever-se-á à autoria de 

um escultor menos hábil? 

 
Figura 123 Capitel de fresta da capela-mor de Águas Santas. Capitel do portal lateral da Ermida do Paiva e, do lado 
direito, capitéis do portal axial da Ermida. Em baixo, capitéis de frestas em Armamar e Fandinhães. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
600 Para além das frestas da abside revelarem o emprego da modinatura limosina, a igreja de Roriz patenteia 
ainda a solução de ábaco de face diédrica, conforme observou Ferreira de Almeida. ALMEIDA, C. A. Ferreira 
de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 32. Em Roriz devemos novamente 
ressalvar o facto de a abside ter sido objeto de uma intervenção de restauro profunda no século XX, tendo-se 
nomeadamente procedido à reconstituição de, pelo menos, uma das frestas (lado da Epístola). 
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 É curioso o facto de os capitéis do portal lateral da Ermida, ainda que sem ábaco - integrando-

se no sistema da mouluration limousine -, apresentarem características algo distintas dos capitéis do 

portal ocidental. Eles parecem ter dimensões maiores, sendo mais altos e largos do que os do portal 

ocidental (proporcionalmente, no conjunto das peças que formam o portal, têm uma maior expressão); 

e, de certo modo, recordam um pouco o sentido tectónico dos capitéis românicos de boa época601, pois 

o seu cesto possui uma forma sensivelmente trapezoidal, alargando-se na parte superior. 

 No capitel do lado direito, onde se dispõe uma ave de asas abertas, é visível a marcação do 

ponto central e das esquinas das duas faces da peça, com dados e caulículos (as lacunas de material no 

capitel oposto não nos permitem chegar à mesma conclusão). Os capitéis dos portais laterais de 

Cedofeita e de Cabeça Santa talvez se aproximem mais destas características, patenteadas no portal 

lateral do Templo das Siglas, do que nos exemplares do seu portal axial. 

 
Figura 124 Portal lateral da Ermida do Paiva e pormenor da sua escultura. Em baixo, capitéis dos portais laterais de 
Cabeça Santa e Cedofeita. 

 A figura humana apoiada em folhagem representada em vários dos capitéis da Ermida do 

Paiva constitui um tema que está presente na escultura de diversos templos do território das bacias do 

Sousa e Baixo Tâmega, encontrando-se nas igrejas de São Pedro de Abragão, do Salvador de Travanca 

e da Senhora da Livração de Fandinhães; mais a sul ele surge em Coimbra, na Sé Velha e na igreja de 

São Cristóvão. Em Armamar, um capitel de uma das frestas parece revelar um tema idêntico. 

 Como descreve Lúcia Rosas, este tema aparece no arco triunfal da igreja de São Pedro de 

Abragão, onde duas figuras-atlantes se apoiam simetricamente nas arestas do cesto e acentuam a 

função de suporte da coluna; por estes motivos, a autora conclui que neste arco cruzeiro “A forma de 

distribuir a escultura é bem enquadrada no cesto dos capitéis” 602. O mesmo modelo foi empregue no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
601 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 123.  
602 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 74. Como nos explica a autora “Este modo de 
esculpir os capitéis, numa relação muito estreita entre a sua forma e o modo de dispor a escultura é, 
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arco cruzeiro da igreja de Paços de Gaiolo, como observa Lúcia Rosas603; tal como na cabeceira 

românica da igreja penafidelense, também no arco cruzeiro desta igreja da antiga paróquia da 

Fandinhães - cuja datação não será anterior a meados do século XIII604 - as figuras esculpidas estão 

muito bem adaptadas ao cesto, dispondo-se de acordo com as linhas estruturais de suporte (do capitel). 

Conforme frisa Lúcia Rosas: 

 Uma das principais características da escultura românica reside precisamente no facto de ser 
o quadro, o espaço que existe para ser esculpido, o primeiro elemento organizador da composição. 
Daqui decorre a tendência da escultura românica para apresentar deformações morfológicas, posições 
acrobáticas ou pouco habituais, figuras pequenas em espaços curtos e figuras alongadas em espaços 
compridos (...) A singularidade da arte românica é que ela encolhe, estende, dobra ou alonga as 
figuras, ou seja, deforma-as para que elas se adaptem ao espaço que devem ocupar605. 
 

 
Figura 125 Escultura dos capitéis da Ermida do Paiva, capela-mor (interior) e portal axial; do lado direito, capitel de 
fresta da capela-mor de Armamar. Na fila central, capitel do arco-cruzeiro da igreja de Abragão e capitéis da igreja 
de Fandinhães (arco-cruzeiro e fresta). Em baixo, capitel do portal axial de Travanca; escultura de Coimbra, em 
capitel do trifório da Sé Velha e capitel da igreja de São Cristóvão (Museu Nacional Machado de Castro). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
precisamente, um dos aspectos que mais caracteriza e particulariza a escultura da Época Românica. A escultura 
românica nasceu e desenvolveu-se no quadro das peças da arquitectura, constituindo-se como uma das mais 
importantes novidades do estilo. Trata-se de uma escultura arquitectónica, não somente porque é feita na 
arquitectura mas, e fundamentalmente, porque a esta se adapta, subordinando os seus motivos aos espaços que 
tem para ocupar”. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 74. 
603 ROSAS, Lúcia - “Território, Senhores e Património na Idade Média”, Op. Cit., p. 108. 
604 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 122. 
Sobre Fandinhães, consultar a página do monumento n.º IPA.00004934 (SIPA): 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4934  
605 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 38. 
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 Permanecendo com este tema escultórico, observamos como o seu emprego num dos capitéis 

das galerias de circulação da Sé Velha de Coimbra606 ilustra bem a ideia glosada por Ferreira de 

Almeida ao analisar os capitéis românicos de boa época, “que mostravam volutas, dado e uma 

decoração disposta segundo as linhas estruturais da sua função, com folhas, cabeças e outras 

figurações centradas no dado médio que quase sempre aparecia ou nos cantos superiores, que eram os 

pontos de impacto do peso”607. Nas colunas geminadas do trifório (lado da Epístola) da catedral 

românica, num capitel duplo, dispõe-se a mesma figura inclinada para a frente, emergindo e apoiando-

se em folhagem que nasce do colarinho. 

 
Figura 126 Coluna do arco-cruzeiro de Abragão (lado da Epístola) e detalhe da sua escultura (em baixo). Coluna 
dupla do trifório da Sé Velha de Coimbra e detalhe da escultura arquitetónica. 

 Tal como evidenciou Lúcia Rosas no caso do capitel de Abragão, também aqui a escultura 

está estreitamente adaptada à forma do cesto – este mostra disposição vertical na parte inferior e 

oblíqua na parte superior, outra das características que Ferreira de Almeida associou aos capitéis 

românicos de boa época (aspeto que é um pouco menos evidente no capitel de Abragão); e o modo 

como foi colocada a figura humana evidencia bem as linhas estruturais do capitel (com os braços 

muito puxados para trás, repare-se como parecem ser os seus braços e a cabeça a suportar o 

ábaco/imposta onde se vai apoiar a arcada). No centro da composição dispõem-se antiteticamente duas 

harpias, cujo volume parece reforçar a forma trapezoidal dos cestos; com as suas cabeças unidas na 

face central, assinalam bem o ponto médio do conjunto. 

 Se há semelhanças entre os capitéis da Sé Velha e de Abragão (e o do arco cruzeiro da Capela 

de Fandinhães, que parece basear-se no da igreja penafidelense), é notória a supremacia técnica e a 

qualidade dos capitéis da catedral conimbricense, quer na complexidade e sofisticação da composição 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
606 A catedral românica de Coimbra foi aberta ao culto na década de 80 do século XII, embora continuassem as 
obras de ultimação e da torre cruzeira, que chegaram até aos inícios do século XIII. ALMEIDA, C. A. Ferreira 
de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 133. 
607 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 123.  
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quer no detalhe aplicado na escultura; observe-se, por exemplo, como em Coimbra são muito mais 

elaboradas as folhagens, que em Abragão se resumem a elementos já muito estilizados (deixando ver 

parte do cesto, descoberto); ou como a figura foi esculpida de modo muito cuidado, evidenciando um 

grande pormenor aplicado no rosto, braços e mão (muito simplificado no caso de Abragão). 

 
Figura 127 Detalhe da escultura dos capitéis da Sé Velha, em cima do lado esquerdo. Do lado direito, capitel de 
Abragão. Em baixo, capitel do arco-cruzeiro de Fandinhães e capitel de fresta de iluminação da mesma igreja. 

 Como já citado, a excelência do românico de Coimbra explica-se pelas influências eruditas 

chegadas diretamente de França, “às quais se miscigenaram reportórios e técnicas próprias da 

artesania moçárabe, que tinha antecedentes bem enraizados na região”608, conjugação esta que foi 

ainda muito favorecida pelo seu calcário, “uma pedra mais fácil que trabalhar que o duro granito 

nortenho”609. Por outro lado, a escultura de Abragão610 deve ser entendida no contexto do românico 

nacionalizado dos Vales do Sousa e Baixo Tâmega611, o que justifica a existência de características 

muito próprias e distintas do românico conimbricense, como o gosto por frisos (internos e exteriores) 

compostos por motivos geométricos, por padrões decorativos à base de palmetas, rosetas, por temas 

quase sempre vegetalistas, sistematicamente talhados a bisel612. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
608 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 44.  
609 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 130. 
610 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 73. 
611 Lúcia Rosas sublinha que terá sido na obra do Paço de Sousa, como apontou Manuel Monteiro, que se forjou 
uma corrente que tem bases na tradição pré-românica, e que foi influenciada, igualmente, por temas originários 
do românico de Coimbra e da Sé do Porto, dando origem ao que aquele autor designou por românico 
nacionalizado. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 46. 
612 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 1986, p. 88. Como frisa ainda Lúcia Rosas, “Utilizada 
nas épocas visigótica e moçárabe, a escultura talhada a bisel, bem como os motivos vegetalistas e geométricos 
que utiliza, é retomada nas igrejas do Vale do Sousa. (...) A estes modelos juntaram-se os reportórios decorativos 
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 Ainda em Coimbra, o mesmo tema volta a encontrar-se num capitel da desaparecida igreja de 

São Cristóvão613, obra que já abordámos a propósito da planimetria poligonal da sua abside; esculpido 

também em calcário, parece-nos que esta peça apresenta similitudes com o capitel do trifório da Sé 

Velha (nomeadamente no cuidado aplicado no talhe do rosto) embora o estado deficiente de 

conservação não nos permita efetuar uma análise sólida sobre as características da sua escultura614.  

 
Figura 128 Detalhe da escultura do capitel da Sé Velha. Ao centro e do lado direito, capitel remanescente da igreja de 
São Cristóvão de Coimbra (Museu Nacional Machado de Castro). 

 Na igreja de Travanca encontramos atlantes esculpidos quer no portal axial - que já 

abordámos -, quer no interior, num capitel de um dos pilares cruciformes da nave central (lado da 

Epístola, segundo tramo). Neste último, as duas figuras dispõem-se nas esquinas, no sentido das linhas 

estruturais do capitel, tal como nos exemplares de Coimbra ou de Abragão; contudo, o mau estado de 

conservação da peça impede que avancemos mais na análise da escultura. Já no seu portal ocidental, o 

mesmo tema foi adotado mas segundo um outro modelo, composto por uma única figura, pelo facto de 

se tratar de um capitel de portal, portanto com duas faces e não três.  

 Feita esta ressalva, pensamos que é possível ainda assim procedermos a um exercício 

comparativo entre a escultura do portal de Travanca e a do capitel do arco cruzeiro de Abragão. 

Deixaremos agora de parte os exemplares de Coimbra pelo facto de, formal e estilisticamente (como já 

vimos) apresentarem características muito distintas do dialecto do românico da Bacia do Sousa e 

Baixo Tâmega615, e ainda porque existem paralelos formais e decorativos entre o portal da igreja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caldeados e difundidos pelos estaleiros da Sé Velha de Coimbra, da Sé do Porto e da Sé de Braga/São Pedro de 
Rates, formando uma nova sintaxe, muito própria e muito regionalizada.” ROSAS, Lúcia – Românico do Vale 
do Sousa. Op. Cit., p. 45. 
613 Hoje exposto no Museu Nacional Machado de Castro. 
614 Manuel Real, referindo-se aos vestígios remanescentes de São Cristóvão, bem como às fontes sobre o edifício 
demolido, crê que “No seu conjunto, a escultura era de grande qualidade, e a que mais se aproximava da Sé 
Velha”. Este autor defende que os paralelos com a Sé Velha colocam-se sobretudo para as partes mais altas da 
catedral, as que considera terem sido contemporâneas da intervenção de mestre Roberto. REAL, Manuel Luís - A 
Arte Românica de Coimbra. Op. Cit. Vol. I, p. 174. 
615 Grupo onde se inserem as obras de Abragão e Travanca, e ainda Fandinhães. Para uma caracterização sumária 
daquele conjunto ver ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 116-124. 
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amarantina e o arco cruzeiro da igreja penafidelense - evidenciados por Lúcia Rosas616  - que 

sustentarão melhor o teor da análise que pretendemos efetuar. 

 Se observamos parentescos formais e estilísticos entre os dois capitéis - destacando-se desde 

logo o tratamento da figura esculpida, a forma muito estilizada como se representa a folhagem, a 

decoração dos ábacos e impostas com temas vegetalistas -, o modo como o tema foi executado no 

portal de Travanca mostra diferenças relativamente ao capitel de Abragão. Com efeito, no portal da 

igreja amarantina a escultura não apresenta a mesma relação estreita com o cesto, que se patenteia em 

Abragão. Por trás dos elementos vegetalistas e figurativos, é possível visualizar parte do cesto que se 

mostra como um fundo nu; a escultura parece quase poder destacar-se do cesto – característica que é 

não ocorre no capitel do arco cruzeiro da igreja penafidelense. 

 
Figura 129 Capitel de coluna adossada de um pilar da nave da igreja de Travanca. Vistas do mesmo tema no capitel 
do portal axial de Travanca. No lado direito, capitel do arco-cruzeiro de Abragão. 

 Em Travanca, embora a figura humana se coloque na esquina do capitel, posicionando-se em 

direção ao canto superior (segundo o que seriam as linhas estruturais do capitel), podemos verificar 

que sobre a sua cabeça/braços se situa o ábaco-imposta mas estes não apoiam qualquer elemento 

construtivo, pois o toro diédrico que lhe sucede encontra-se no alinhamento do fuste, em plano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
616 ROSAS, Lúcia – “A Análise Artística”. In ROSAS, Lúcia; MACHADO, Rosário Correia; SANTOS, Maria 
José Ferreira dos (coord) - Igreja de S. Pedro de Abragão. Redescobrir um templo românico. Penafiel: Museu 
Municipal de Penafiel/Câmara Municipal de Penafiel, 2008, p. 29. Ver ainda ROSAS, Lúcia – Românico do 
Vale do Sousa. Op. Cit., p. 74. 
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recuado. Assim – e ressalvando de novo o facto de estarmos a comparar capitéis de arcadas com 

capitéis de portal617 – , podemos sugerir que estes exemplares não mostram mais o mesmo sentido 

tectónico que encontramos patenteado em Abragão (e de modo muito evidente no capitel do trifório da 

Sé Velha). 

 
Figura 130 Localização das igrejas que patenteiam na escultura arquitetónica o tema do atlante. 

!
 Em suma, no capitel de Travanca parece esquecida a funda correspondência entre a peça 

arquitetónica (cesto) e a escultura, e não mais se evidenciam as linhas estruturais do capitel. Lúcia 

Rosas, analisando as características de ambas as obras, e ainda uma série de parcelas aparecidas 

recentemente, provenientes da construção românica de Abragão (portal e rosácea da fachada 

principal), coloca como hipótese que a obra de Travanca tenha sido realizada posteriormente618. Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida concluiu que, à medida que o tempo avança, no século XIII, já não se 

veem mais os capitéis românicos de boa época, com volutas, dados e uma decoração disposta segundo 

as linhas estruturais da sua função; assim, os capitéis tendem a diminuir de tamanho, a decoração do 

capitel torna-se mais reduzida, e se existe escultura animalista ou humana, ela não apresenta mais o 

sentido dialético de oposição simétrica, ou adapta-se mal ao cesto619. No cotejo entre os capitéis de 

Abragão e Travanca, que glosam o mesmo tema figurativo, talvez se possa ver um sintoma desse 

processo evolutivo dos capitéis românicos do Entre-Douro-e-Minho, descrito por Ferreira de Almeida.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
617 Como exemplo ilustrativo deste sentido tectónico dos capitéis nos portais românicos, poderíamos apontar os 
exemplares do portal axial da Sé Velha de Coimbra, ou ainda os dos portais ocidentais de S. Pedro das Águias e 
de Bravães. 
618 ROSAS, Lúcia – “A Análise Artística”. Op. Cit., p. 31. 
619 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...", Op. Cit., p. 78. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 122-124. 
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 Se poderíamos apontar sinais idênticos na escultura do portal axial da Ermida do Paiva – a 

redução do tamanho do capitel, a falta do seu sentido tectónico, o desaparecimento da relação estreita 

entre a escultura e a forma do cesto (a lei do quadro620) -, a Ermida terá, todavia, que ser apreciada 

num outro contexto, distinto dos processos evolutivos próprios da produção românica nacional, e 

regional. Como referido, ela reflete soluções e formas arquitetónicas e escultóricas que provêm do 

Limousin e que se empregam naquela região francesa desde finais do século XI/inícios do século XII. 

E, embora encontremos semelhanças que nos permitam cotejar os portais de Travanca e da Ermida – a 

mesma solução dos toros diédricos que se prolongam na sequência das colunas, dispostos em planos 

sucessivos –, a igreja do mosteiro amarantino não revela o mesmo quadro de conjugação de múltiplos 

aspetos de procedência limosina que se encontra patenteado no Tempo das Siglas. 

 A solução adotada no alçado do portal de Travanca - que é, aliás, uma variante da mouluration 

limousine pois emprega ábacos e imposta e possui capitéis com uma escultura muito saliente e com 

outras características estilísticas, como já vimos – talvez tenha que ser entendida como um sintoma 

dos processos de receção e transformação das formas artísticas ocorridos no território das bacias do 

Sousa e Baixo Tâmega. Como explana Lúcia Rosas, na corrente forjada nesse território empregaram-

se modelos próprios da arquitetura pré-românica das igrejas antigas, então reformadas, aos quais se 

juntaram “os reportórios decorativos caldeados e difundidos pelos estaleiros da Sé Velha de Coimbra, 

da Sé do Porto e da Sé de Braga/São Pedro de Rates, formando uma nova sintaxe, muito própria e 

muito regionalizada”621. 

 
Figura 131 Detalhes da escultura arquitetónica dos portais axiais da Ermida do Paiva e Travanca. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
620 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 38. 
621 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 45. 
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 Num artigo recente, Jean-Marie Guillouet, retomando a problemática abordada por Roland 

Recht em 1998, sublinha que a questão da mobilidade dos artistas, das obras e dos modelos na 

Europa medieval tem constituído, desde então, um objeto de estudo para os historiadores de arte nos 

últimos tempos - sendo hoje reconhecida a importância e a intensidade daquele fenómeno na época 

medieval. Todavia, as inúmeras interrogações que se colocam a propósito destas circulações 

ultrapassam a mera identificação do percurso de homens e de obras, pelo que J. M. Guillouet propõe 

que se introduza na investigação a noção de “transferts artistiques”622. Neste contexto, circulation e 

transferts, embora relacionados, representam conceitos distintos; ao empregar-se a noção de transferts 

artistiques, a metodologia proposta por Jean-Marie Guillouet visa analisar e compreender as 

circulações humanas e materiais (sendo os atores os artistas, as obras e os modelos) na sua relação 

dinâmica quer com o meio cultural de emissão, quer com o de receção623. Para o autor, esta abordagem 

permite olhar para a questão numa perspetiva nova, mais abrangente (ou complexa), possibilitando 

que a problemática/reflexão se alargue para além dos habituais conceitos de influência artística e 

receção – temas sobre os quais se tem centrado, tradicionalmente, a atenção dos historiadores de arte. 

 Para além da multiplicidade de interrogações que podem emergir a partir desta noção – de 

natureza diversa, como a disponibilidade social dos artistas, a homogeneidade de práticas técnicas e 

culturais, a permeabilidade dos knowhows624 – esta metodologia permite incidir sobre a questão da 

assimetria (ou heterogeneidade cultural) entre os dois meios envolvidos, o de emissão e o da receção; 

e compreender como, entre o meio emissor e o meio recetor, se dá a reconfiguração dos códigos de 

referência da obra. Será necessário segundo J. M. Guillouet “interroger la raison interne des sistèmes 

en jeu pour en découvrir le code de référence, son rapport avec celui du système d’émission et, 

consécutivement, la valeur agissante et perturbatrice du transfert”625. 

 Será a metodologia proposta pelo autor útil para uma reflexão sobre as formas artísticas 

patenteadas na Ermida do Paiva e para o seu cotejo com outros exemplares como são Travanca, 

Cedofeita ou Cabeça Santa? Usando a perspetiva da heterogeneidade cultural entre o meio de emissão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
622 GUILLOUET, Jean-Marie – “Les transferts artistiques: un outil opératoire pour l'histoire de l'art medieval?”. 
Histoire de l'Art, 2009, avril 2009 (64), p. 17-25. 
623 GUILLOUET, Jean-Marie – “Les transferts artistiques: un outil opératoire...?”. Op. Cit., p. 17. 
624 “What is the signification of those artist's presence so far away from their original areas? Which were the 
reasons and "political conjuntures" explaining those circulations? Furthermore, which were the constraints 
outsider artists were submited to? Did those contraints have any influence on their production and its 
elaboration? What was the place assigned to this production in their host system? In return, have the system they 
came from been reconfigured by those transfers?” Cf. GUILLOUET, Jean-Marie – “Les transferts artistiques: un 
outil opératoire...?”. Op. Cit., Abstract. 
625 GUILLOUET, Jean-Marie – “Les transferts artistiques: un outil opératoire...?”. Op. Cit., p. 20. Jean-Marie 
Guillouet aborda o caso da igreja de Santa Maria da Vitória de Batalha, onde uma escultura alusiva ao 
Coroamento da Virgem se situa na parte superior do gablete do portal ocidental, de modo semelhante ao que fora 
executado na fachada principal da catedral de Reims; para o autor, este exemplo testemunha a presença de 
artistas franceses no reino português no segundo quartel do século XV e evidencia uma reconfiguração dos 
códigos de referência da obra, em território ibérico, na medida em que esta tipologia escultórica lhe seria 
estranha (coroando o gablete, em vez de se situar no tímpano), remontando diretamente ao exemplar francês. 
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e o de receção e da “dimension perturbatrice des transferts”, poderemos apontar um primeiro momento 

de transmissão de formas artísticas (quer através de artistas que viajam, quer modelos ou mesmo 

peças) ocorrido entre o Centro-Oeste de França e o território português, patenteado na cidade do Porto 

e em Ermida do Paiva?  

 Terá posteriormente – ou mesmo simultaneamente - ocorrido um processo de reconfiguração 

das soluções e formas artísticas limosinas, no contexto específico do românico das bacias do Sousa e 

Baixo Tâmega? Repare-se como no portal ocidental de Travanca se empregou uma solução próxima 

da mouluration limousine - com os seus múltiplos toros diédricos que se conjugam com os fustes das 

respetivas colunas, em planos sequenciais dados pelo conjunto das arquivoltas/pés-direitos - mas numa 

variante que mostra impostas e capitéis com ábacos muito ornamentados. Os ábacos e imposta 

interrompem as linhas dos fustes-toros e, de certo modo, conferem à modinatura um certo sentido 

estrutural (que é virtual, dado que na realidade os capitéis não estão a exercer a função de suporte dos 

elementos superiores). Poderá esta solução estar associada ao gosto pelos frisos ornamentados com 

motivos vegetalistas (a bisel), característico, como já vimos, do românico deste território? A inserção 

do portal amarantino num maciço pétreo que se salienta da fachada constitui uma solução própria do 

românico nacionalizado.  

 
Figura 132 Detalhe dos portais axiais de Travanca e Ermida do Paiva. Em baixo, pormenor de fresta da nave de 
Travanca (fachada norte) e detalhe de fresta da cabeceira da Ermida. Capitéis do portal lateral de Cabeça Santa. 

 Também nas frestas da nave central de Travanca (fachada norte) encontramos toros diédricos 

na sequência dos colunelos e, novamente, o emprego de impostas. Numa destas frestas, o toro diédrico 

encontra-se unido à moldura do arco, e esta é quase inexistente – do que resulta que o toro diédrico 

parece adquirir um sentido estrutural, deixando de ter o carácter de elemento decorativo, independente 

da estrutura construtiva, que se mostra nos exemplares da Ermida ou de Armamar. No portal lateral 
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(sul) da igreja de Cabeça Santa encontramos capitéis que, embora sem imposta, se prolongam para os 

lados, parecendo constituir uma variante relativamente aos modelos de origem limosina e à solução 

empregue em ambos os portais da Ermida do Paiva. Em todos os portais citados, e ainda no de S. 

Martinho de Cedofeita no Porto, verificamos a presença de tímpano, o que constituirá uma variante do 

modelo que mais frequentemente se usou na região limosina (sobretudo no departamento de Corrèze) 

onde tal peça está ausente; por outro lado, não encontramos em território nacional nenhum exemplar 

de arco polilobado, que aparece em vários dos casos franceses.  

 

 Na Ermida do Paiva é abundante a temática figurativa na escultura que embeleza a abside. 

Num dos capitéis do lado externo da cabeceira encontramos uma tema que nos parece ser invulgar, no 

contexto da escultura românica portuguesa, representando-se dois homens que parecem estar a lutar; 

as duas figuras, colocadas antiteticamente nas esquinas, apresentam algum volume, sobretudo na zona 

das ancas onde a escultura é mais saliente. A escultura evidencia bem o movimento representado, ao 

estabelecer um contraste entre os dois corpos e o cesto que se apresenta como um fundo nu, em grande 

parte da superfície envolvente – como se se pretendesse com a escultura evidenciar as duas figuras, 

deixando por tratar a restante área do cesto (consulte-se a Ficha de Catálogo n.º 4). 

 
Figura 133 Vistas dos capitéis da abside (tramo reto, lado externo) e do arco cruzeiro da Ermida do Paiva. 

  Apesar de os dois homens se situaram nos ângulos, a forma do cesto e o modo como a 

escultura a ele se adapta não traduzem as linhas estruturais do capitel (que não revela qualquer sentido 

tectónico). A forma do cesto não é trapezoidal - este parece constituir quase a continuação do fuste, 

dada a forma cilíndrica e o tamanho que revela possuir. O facto de grande parte do cesto se encontrar 
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despida de escultura, tratada como um fundo nu, leva a que nos questionemos sobre a existência de 

paralelos entre a escultura dos capitéis da abside da Ermida do Paiva e algumas características 

estilísticas da escultura românica da área do Bas-Limousin.  

 Évelyne Proust, ao analisar a escultura das séries de capitéis historiados produzidas no foyer 

das bacias do Vézère e do Auvézère, observa que uma das características destas peças é o facto de os 

escultores se concentrarem nas figuras e nos pormenores a elas associados, deixando as áreas 

envolventes despidas, como um fundo nu626; a autora explica como “En fait, cette série d’images n’est 

narrative qu’en apparence. L’artiste (...) élimine tous les détails superflus. Il concentre sa composition 

sur les acteurs essenciales, qui se détachent sur un fond nu”627. Observe-se nas figuras 110 e 111 este 

detalhe na escultura dos capitéis de Brive, Vigeois ou Lubersac. 

 Um dos capitéis do arco cruzeiro da Ermida do Paiva, representando duas figuras que seguram 

na frente algo (que se assemelha a um objeto, ou um instrumento ou um livro) com as suas mãos, 

também revela o mesmo efeito, uma vez que na face central se apresenta uma grande parte da 

superfície do cesto, lisa, contrastando com o volume conferido aos dois corpos (consulte-se a Ficha de 

Catálogo n.º 12). Embora estejamos conscientes de que esta particularidade possa não ser uma 

característica exclusiva da produção escultórica da região limosina, pensamos que esta afinidade 

estilística será significativa se consideramos que no Templo das Siglas se patenteiam outras formas 

artísticas com paralelos na arquitetura e escultura românicas daquele território, como já vimos. 

 
Figura 134 Escultura arquitetónica nos capitéis do lado externo e interno da cabeceira da Ermida do Paiva.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
626 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 68 e 114. 
627 PROUST, Évelyne – “Vigeois (Corrèze): un ensemble de chapiteaux historiés en Bas-Limousin”. Cahiers de 
civilisation médiévale. 35e année (n°137), Janvier-mars 1992, p. 49-63.  
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 Prosseguindo com a análise da escultura figurativa da cabeceira da Ermida do Paiva, 

observamos o emprego de outro modelo insólito - para o qual não encontramos paralelos nas igrejas 

românicas portuguesas628 -, num dos capitéis duplos onde se dispõem figuras que mostram aspeto 

humano no tronco e cabeça e corpo de animal, com patas que se apoiam no colarinho. A cabeça situa-

se na esquina do cesto, na zona superior, inclinando-se para a frente; para baixo, os dois lados do 

corpo parecem representar-se em planos separados, como se houvesse um desdobramento em dois da 

figura (cada um ocupando um lado da superfície do cesto). Encontramos a mesma relação de simetria 

na colocação da escultura nos dois capitéis, que já mencionámos no capitel duplo com o tema do 

atlante (observe-se ainda a Ficha de Catálogo n.º 14). 

 Em vários capitéis, quer no lado interno que no externo da abside, vemos glosado o capitel 

coríntio629, tendo G. Graf sublinhado a qualidade da peça da fachada sul da cabeceira, onde o artista 

tratou com grande habilidade as volutas (consulte-se a Ficha de Catálogo n.º 8). Num dos capitéis do 

arco toral da abside representa-se um grupo de animais que recorda a Lúcia Rosas, Leonor Botelho e 

Nuno Resende “exemplares de Ganfei, Friestas (Valença) e Longos Vales (Monção) que, por sua vez, 

glosam modelos provenientes da sé de Tuy (Galiza)”630 – consulte-se a Ficha de Catálogo n.º 12. 

 

 Alguns dos modilhões da nave e da cabeceira mostram também escultura figurativa, 

constituída por cabeças de animais colocadas na face oblíqua da peça, ou então por figuras humanas - 

poderá tratar-se de um exibicionista, tema que aparece em cachorros das igrejas de Fandinhães e 

Tarouquela631? Todavia a maioria dos exemplares apresenta motivos geométricos, vegetalistas, ou 

apenas uma simples moldura que ornamenta a face, havendo ainda cachorros lisos; no seu conjunto, 

observa-se uma grande variedade decorativa. Deverá considerar-se a eventualidade de parte destas 

peças já não constituírem elementos originais? 

 Como referido, a forma dos cachorros da Ermida do Paiva diverge dos exemplares 

considerados mais antigos, que são mais estreitos e compridos, de secção tendencialmente retangular, 

mais alongados. Nos modilhões do Templo das Siglas a escultura, quando existe, não revela uma 

adaptação bem conseguida à forma do cachorro, como se verifica nas cabeceiras da Sé Velha de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
628 Manuel Real observou que na escultura da abside da Ermida do Paiva se encontram alguns modelos 
figurativos que são raros em Portugal, tais como este capitel - que designa de monstros monocéfalos - ou ainda o 
capitel do par de lutadores. REAL, Manuel Luís – “La sculpture figurative dans l’art roman du Portugal”. In 
GRAF, Gerhard N. – Portugal Roman. Le Sud du Portugal. Op. Cit., p. 71. 
629 Lúcia Rosas relembra a importância do capitel coríntio na escultura românica: “A escultura românica 
figurativa nasce no quadro do capitel coríntio. A multiplicação de colunas imposta pela utilização do pilar 
cruciforme, elemento de suporte que nasce e se desenvolve no âmbito do abobadamento em pedra das várias 
partes da igreja, resulta na existência de uma grande quantidade de capitéis. Na arquitectura românica, a 
renovação do capitel coríntio, herdado da tradição romana, irá resultar na adaptação das figuras à forma daquele 
capitel.” ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 38. 
630 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
631 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor; RESENDE, Nuno – Rota do Românico. Op. Cit., Vol. 2, p. 387. 
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Coimbra e de Rio Mau, ou em Sanfins de Friestas e em Longos Vales; as características da sua 

escultura – contida, presa à face do modilhão, de pouco detalhe e volume reduzido - são aliás bem 

distintas das especificidades da escultura dos cachorros daquelas obras, muito volumosa e saliente632. 

 
Figura 135 Pormenores da escultura dos cachorros da Ermida do Paiva. 

!
 Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende consideram que a Ermida do Paiva evidencia 

de modo acentuado uma variedade de modelos empregues na escultura de capitéis, cachorros e nas 

molduras, sublinhando aqueles autores o facto de na época românica se ter estimado largamente a 

variedade633. Lúcia Rosas salienta ainda que a escultura românica portuguesa mostra soluções muito 

diversas, no território português: “Se, por um lado, notamos semelhanças em igrejas regionalmente 

próximas, há, por outro, diferenças acentuadas de região para região e há ainda diferenças numa 

mesma região, que se explicam por razões cronológicas”634.  

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, no seu trabalho sobre as Influências Francesas na Arte 

Românica Portuguesa, advertiu-nos desde logo para as grandes dificuldades que se apresentam no 

estudo das influências na arte românica635: 

 (...) a grande multiplicação de oficinas de construção, a morosidade na conclusão das obras, 
o facto de num programa de edificação a grande maioria dos seus pormenores arquitectónicos se irem 
resolvendo, paulatinamente, à medida que as obras iam decorrendo e num diálogo entre arquitecto, 
artífices, encomendador e a tradição envolvente, faz com que as influências sejam difusas, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
632 Sobre as especificidades estilísticas dos cachorros das igrejas do Minho ver ROSAS, Lúcia – A Escultura 
Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 41-42. 
633 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
634 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 41. Lúcia Rosas observa que a igreja do mosteiro 
de Sanfins de Friestas é também um bom exemplo do apreço que tiveram pela variedade os artistas da época 
românica, pois “as cornijas da nave e da cabeceira são ritmadas por cachorros e capitéis de poderosa volumetria 
na escultura e assinalável variedade dos temas”. 
635 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 27. 
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multiplicadas direcções, e geralmente ténues. Acresce que os construtores de então amaram 
extraordinariamente a variedade. 
 

 Tal como Ferreira de Almeida observara, o “gosto e a pretensão pela variedade”636 que 

marcaram a arte românica tornam ainda mais difícil o estabelecimento de filiações estilísticas para 

estas obras, como realçam Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende637. Refletindo sobre esta 

temática, aqueles autores observam como “A investigação que aborda o papel dos actores – artistas, 

obras e modelos – e a forma como participam na reconfiguração de um determinado meio artístico” 

constitui uma linha de investigação que ainda tem perspetivas por explorar para a historiografia638.  

 Ao abordar esta problemática no caso do Templo das Siglas, Lúcia Rosas, Leonor Botelho e 

Nuno Resende constatam como “a utilização do mesmo modelo na Ermida e em Tavèrnoles é mais 

difícil de explicar, se for entendido no contexto da deslocação dos artistas”639. Na perspetiva apontada 

por Peter Kurmann, aqueles autores consideram que talvez seja necessário abandonar a tese que se 

centra unicamente na migração dos artistas para explicar a transferência das formas; como equacionam 

Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende, será mais profícuo conjugar a viagem dos artistas com 

a viagem dos modelos640? 

 Analisando a escultura figurativa do portal da fachada ocidental da catedral de Reims, Peter 

Kurmann 641  conclui que a execução de certos pormenores e a replicação de determinadas 

características estilísticas não se pode explicar unicamente pela utilização de modelos desenhados, 

sendo necessário que se considere ainda a existência de modelos plásticos, a circular também entre 

estaleiros. Este modelos tridimensionais que, tal como os desenhos, reproduziam tipos de cabeças, 

partes do corpo humano, detalhes de panejamento642, eram utilizados pelos artistas de Reims – os 

quais, por sua vez, se dividiam entre ateliers locais e duas equipas com ligações estilísticas distintas, 

uma com a obra da catedral de Amiens e outra com a da catedral de Notre-Dame de Paris. Assim, no 

contexto da escultura das grandes catedrais góticas francesas, produzida no século XIII, Peter 

Kurmann crê que “il y avait a la fois mobilité des artistes et mobilité des modèles”643.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
636 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 27. 
637 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
638 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
639 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
640 ROSAS, Lúcia; BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno – “Ermida do Paiva…”. Op. Cit., p. 255. 
641 KURMANN, Peter – “Mobilité des artistes ou mobilité des modeles? A propos de l’atelier des sculpteurs 
rémois au XIIIe siècle”. Revue de l'Art, 1998, n°1, p. 25-27. 
642 Segundo P. Kurmann no caso dos escultures das catedrais estudadas, os modelos postos à disposição dos 
artistas, pelo chefe de atelier de escultura, eram fragmentários. KURMANN, Peter – “Mobilité des artistes ou 
mobilité des modeles?...”. Op. Cit., p. 29. 
643 KURMANN, Peter – “Mobilité des artistes ou mobilité des modeles?...”. Op. Cit., p. 31. Refletindo sobre a 
necessidade de se abandonar a tese que se centra unicamente na migração dos artistas, P. Kurmann questiona-se 
se a explicação para a transmissão das formas reside então na circulação dos modelos? Ou a uma conjugação 
entre os dois atores? “N’oublions pas qu’une fois arrivés a leur destination, les modèles ont donné naissance à 
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 Com efeito, observamos temas/modelos escultóricos semelhantes aos dos atlantes portugueses 

em capitéis do Claustro de Sant Serni de Tavèrnoles e do Claustro da La Seu d'Urgell, ambos situados 

em Alt Urgell, na Catalunha. A presença da mesma temática em obras como a tribuna do Priorado de 

Sarrabone, na região do Languedoc, ou em Saint Marcel d'Iguérande, na região da Borgonha, leva-nos 

a refletir sobre a sua fortuna no contexto da escultura românica, e nas vias através das quais se terá 

dado a sua propagação na Europa medieval. Poderá a circulação/transmissão de modelos explicar a 

mesma temática figurativa em locais tão longínquos uns dos outros? Ou será necessário considerar a 

conjugação da mobilidade dos modelos com a migração das equipas de artistas? 

 
Figura 136 Em cima, capitéis dos claustros de La Seu d'Urgell e de Sant Serni de Tavèrnoles (lado direito). Em baixo, 
capitel da igreja de Saint Marcel d'Iguérande, capitel da tribuna de Sarrabone e capitel da Ermida do Paiva. 

 Roland Recht refere que, embora conservados poucos exemplares, os “carnets de modèles et 

de recueils d'exempla”644 foram usados de uma forma generalizada na época medieval. Aquele autor 

adverte-nos ainda para o facto de o artista medieval nada inventar, no sentido que atualmente damos a 

este termo; ou seja “il s’approprie un répertoire qu’il transforme et trasmet à son tour, ce qui ne 

l’empêche pas d’ être créateur”645. Citando o célebre caso de Villard de Honnecourt, R. Recht salienta 

que estes recueils constituíram não só um modo de registar e acumular notas mas também uma 

“démonstration de savoir-faire de l’artiste, de virtuosité même, destinée à seduire le futur cliente”646. 

 Na questão do papel dos atores - artistas, obras e modelos - e da sua relação com os meios 

(heterogéneos) de difusão e receção, nos processos de transmissão das formas artísticas, deveremos 

considerar eventuais efeitos de transformação (criativa?) por parte dos artistas no ato de registar os 

exemplares por eles observados?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
des oeuvres nouvelles et originales que seuls des sculpteurs connaissant parfaitement leur métier pouvaient 
accomplir”. 
644 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 7. 
645 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 7. 
646 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 7. 



Ermida do Paiva. Arquitetura e Escultura. 

! 171 

 Na ausência de fontes escritas sobre as obras - circunstância que parece ser evidenciada por 

vários autores647 -, a análise estilística parece permanecer como uma ferramenta necessária ao estudo 

da arquitetura e arte medievais; como explica R. Recht no editorial da Revue de L’Art de 1998 

“l’examen du style de chaque oeuvre ne se trouve nullement consideré comme un outil d’investigation 

obsolète. Il est même appliqué d’une façon plus exigeante, mais libéré de ce que nos appellerons l’a 

priori du nom propre”648. A questão das características formais da obra já não visa a identificação de 

“mãos” mas sim a reconstituição de processos empregues pelo artista ou artistas que trabalham numa 

mesma obra649. Sobre a perspetiva da identificação ou determinação das “mãos” (a autoria) na 

escultura românica reflete também Claude Andrault-Schmitt, que se questiona “ne peut-on imaginer 

qu’un sculpteur puisse changer de manière selon le lieu et la comande (un peu como un architecte), et 

pas seulement au cours d’une longue carrière?”650 

 
Figura 137 Localização da Ermida do Paiva, La Seu d'Urgell, Tavèrnoles, Sarrabone e Iguérande. 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
647 No caso da arquitetura e escultura românicas da área do Bas-Limousin, Évelyne Proust refere que uma das 
dificuldades para o seu estudo, nomeadamente para abordar a questão da datação da construção, é a ausência de 
documentação sobre as obras. “Pour les édifices de cette région, on ne dispose que d’un nombre três restreint de 
dates fournies par les sources”. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 11. Peter 
Kurmann não encontra nenhuma fonte escrita sobre o funcionamento dos ateliers de escultores organizados nos 
estaleiros das grandes catedrais. KURMANN, Peter – “Mobilité des artistes ou mobilité des modeles?...”. Op. 
Cit., p. 23. Para o contexto português, já fizemos referência às conclusões a que chegaram Ferreira de Almeida e 
Lúcia Rosas. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, 
p. 22. ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 33. 
648 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 9. 
649 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 9. Como sublinha 
Roland Recht “Le regard critique de l’historien de l’art permet alors de combler les lacunes laissées par 
l’absense de sources écrites”. 
650 ANDRAULT-SCHMITT, Claude – “Évelyne Proust - La sculpture romane en Bas-Limousin...”. Op. Cit., p. 
97. 
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 Roland Recht salienta ainda um outro aspeto a ser tido em conta na análise estilística das 

obras, e que se prende com a transmissão dos saberes técnicos. Abordando o caso do Mestre de 

Cabestany651, escultor ativo durante o século XII (entre 1160 e 1200), R. Recht chama a atenção para o 

facto de as obras que evidenciam uma influência tardia da arte daquele escultor se caracterizarem 

também por “des méthodes de taille selon des pans coupés et l’usage particulier du trépan”; assim, a 

influência do Mestre de Cabestany não se fez unicamente num plano formal, mas exerceu-se 

sobretudo pela via dos processos originais adotados no contexto dos ateliers dos escultores de 

mármore. “La transmission d’un savoir technique joue ici un rôle prépondérant”652. 

 

 Se a explicação para a reprodução em Cabeça Santa das formas artísticas patenteadas no 

portal setentrional de Cedofeita - que por sua vez acusa a influência da Sé portucalense - pode residir 

na utilização dos mesmos modelos por parte de uma equipa de artistas/escultores que transitou de uma 

obra para a outra, cremos que em Ermida do Paiva estamos perante um quadro distinto, sendo 

necessário considerar a presença de um arquiteto, um magister operis, oriundo do Centro-Oeste da 

França. Pois, enquanto que em todos os casos citados (à exceção da Sé do Porto) se revela a utilização 

pontual de formas próprias do território limosino - a modinatura das frestas e portais -, na Ermida do 

Paiva, para além do emprego sistemático da mouluration limousine, encontramos ainda outras 

soluções oriundas daquela região francesa, conforme observámos na cabeceira. E, como 

evidenciámos, há ainda outros aspetos desta obra para os quais não encontramos paralelos na 

arquitetura românica portuguesa – como as proporções da nave e o alçado da sua fachada ocidental. 

 Tendo como referência a abordagem proposta por Jean-Marie Guillouet, e perante a ausência 

absoluta de fontes referentes à obra da Ermida do Paiva, deparamo-nos com várias interrogações. Que 

fatores explicam as transferências artísticas ocorridas entre a região francesa do Limousin e a Ermida 

do Paiva? No contexto da arquitetura românica portuguesa, como interpretar o facto de o Templo das 

Siglas constituir o único exemplar – que chegou aos nossos dias – que conjuga, de um modo tão 

completo, soluções provenientes daquela região francesa, para além da obra da Sé do Porto653? 

 A chegada a Portugal de artistas oriundos do Centro-Oeste da França tem sido associada às 

importantes relações comerciais que a cidade do Porto mantinha com o porto francês de La Rochelle, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
651 Roland Recht frisa que desde a descoberta do tímpano da igreja de Notre-Dame des Anges de Cabestany (que 
terá fornecido o nome), perto de Perpignan, na década de quarenta do século passado, a historiografia da arte tem 
vindo a sucessivamente a enriquecer o corpus deste escultor, que hoje abrange a Toscânia, o Languedoc, a 
Catalunha e Navarra. RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 6. 
652 RECHT, Roland – “La circulation des artistes, des oeuvres, des modèles...”. Op. Cit., p. 6. 
653 O estado atual da Sé portucalense, em face das demolições e reformas ocorridas ao longos dos séculos sobre o 
edifício medieval, e ainda devido às obras de restauro executadas no século XX, não nos permite efetuar 
exercícios de cotejo com soluções e modelos empregues na região do Limousin. Por sua vez, a igreja de 
Cedofeita revela o emprego de soluções oriundas daquela área francesa mas apenas parcialmente - um portal e 
uma fresta -, tratando-se também de um monumento que sofreu muitas alterações na Época Moderna e que, 
como já vimos, foi objeto de um restauro que se traduziu na reconstrução quase total do edifício. 
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durante o período em que decorriam as obras de construção da Sé portucalense654.  Para C. A. Ferreira 

de Almeida as obras da catedral portucalense “não deverão ter arrancado antes do último quartel do 

século XII, perdurando ao longo do século XIII”655. Na construção da catedral adotou-se um programa 

arquitetónico e decorativo com soluções próprias da região francesa do Limousin, havendo ainda 

“capitéis que se reportam a modelos da Sé Velha de Coimbra”656. Vários dos modelos de procedência 

limosina teriam sido empregues nas obras então em curso na região do Porto, como Cedofeita, Águas 

Santas, ou ainda Cabeça Santa (através do templo de São Martinho de Cedofeita), ou talvez mesmo 

Roriz.  

 Tendo identificado a nítida marca limosina patenteada na Ermida do Paiva, Ferreira de 

Almeida procurou compreender os paralelos entre o foco do românico portuense e aquela igreja, 

implantada na vertente meridional da serra de Montemuro, à luz das importantes ligações que toda a 

zona de Lamego e do Alto Douro tinha, economicamente, com o Entre-Douro-e-Minho, e sobretudo 

com a cidade do Porto, por causa da via fluvial do Douro657.  

 
Figura 138 A implantação monástica cisterciense no vale do rio Varosa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
654 ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 254. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Influências Francesas na Arte Românica Portuguesa. Op. Cit., p. 31. 
655 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 114. 
656 ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 44. “No último quartel do século XII, o mestre 
Soeiro Anes, que colaborara com o mestre Roberto na catedral conimbricense, assim como vários artistas que 
trabalharam no estaleiro da catedral de Coimbra, ter-se-ão deslocado para o Porto. Na Sé portucalense e na igreja 
de São Martinho de Cedofeita, da mesma cidade, aqueles artistas adaptaram ao granito esquemas decorativos 
utilizados no calcário (...)”. ROSAS, Lúcia – Românico do Vale do Sousa. Op. Cit., p. 210. Carlos Alberto 
Ferreira de Almeida afirmou que no século XIII, na região do Porto, aparecem novos tipos de capitel, uns de 
inspiração coimbrã, decorrentes da Sé Velha e de Santiago da mesma cidade, e os de influência limosina, que se 
apresentam, tal como no território francês, sem imposta. ALMEIDA, C. A. Ferreira de – Arquitectura Românica 
de Entre Douro e Minho. Op. Cit., Vol. II, p. 122. 
657 ALMEIDA, C. A. Ferreira de - "Primeiras Impressões sobre a Arquitectura Românica...". Op. Cit., p. 91-92. 
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 Considerando o contexto específico das Beiras, e perante a evidência do parentesco entre as 

siglas da Ermida do Paiva e as de Tarouca e de Salzedas, questionamo-nos sobre a importância que 

terão tido as grandes construções cistercienses em curso naquela região, em todo este processo. Se 

algumas das características da Ermida do Paiva nos parecem próximas das obras de Tarouca e de 

Salzedas – como já observámos, as proporções e o alçado da fachada ocidental, o emprego de arcos de 

berço quebrado nos abobadamentos, o remate dos contrafortes, para além da questão das marcas 

lapidares -, outras soluções remetem para modelos provenientes do Limousin que não se encontram 

patenteados nas igrejas de São João de Tarouca ou de Santa Maria de Salzedas. 

 

 Olhando novamente para o contexto francês, constatamos que as soluções empregues na 

arquitetura românica da região limosina parecem não ter sido estranhas aos estaleiros Cistercienses. 

Évelyne Proust e Claude Andrault-Schmitt explicam como a última fase da escultura românica do 

Bas-Limousin, a partir de meados do século XII, se caracterizou por uma tendência de maior 

austeridade, reflexo da influência da construção cisterciense de Obazine658. Com efeito, em 1156 

iniciava-se a construção da igreja no lugar de um antigo cenóbio de eremitas que se havia filiado em 

Cister em 1147 (tendo Cîteaux como abadia-mãe); o templo é consagrado em 1176. Obazine 

constituiu a última grande obra românica no território do Bas-Limousin, e a principal das construções 

cistercienses da região659. 

 E. Proust refere que, se a igreja da abadia de Obazine revela os esquemas construtivos 

adotados pelos cistercienses – como, por exemplo, o alinhamento dos absidíolos pelo transepto –, por 

outro lado, ela insere-se perfeitamente nos modelos glosados no Limousin, nomeadamente com a sua 

abside de planimetria poligonal ou a solução adotada na torre-cruzeira. Em contrapartida, a sua 

escultura revela uma simplificação das formas decorativas, colocando o monumento “sous le signe de 

l’austerité chère à saint Bernard”660. 

 Também Jean Maury considerou que na obra cisterciense de Obazine a construção “adapte les 

usages de l’Ordre au style regional”661. No alçado interno da sua capela-mor observamos o emprego 

da mouluration limousine nas suas frestas de iluminação; de igual modo, o esquema de toros diédricos 

na sequência de delgados fustes surge aplicado num portal das dependências monásticas. Nos 

vestígios remanescentes da abadia cisterciense de Boschaud, parece observar-se o emprego da 

mouluration limousine em alguns dos vãos do complexo monástico; esta abadia, filiada em Clairvaux 

em 1163, situa-se em território limítrofe à região limosina, em Périgord.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
658 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 199-200 e 208. ANDRAULT-
SCHMITT, Claude – “Évelyne Proust - La sculpture romane en Bas-Limousin...”. Op. Cit., p. 95-98. 
659 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 10, 23, 187. 
660 PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 10, 23, 187.  
661 MAURY, Jean - Limousin roman . Op. Cit., p. 33. 
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 Teriam trabalhado em Obazine, e nos restantes estaleiros cistercienses do Limousin (e 

territórios vizinhos), arquitetos e artistas vindos das outras obras da região - as abadias beneditinas, as 

colegiadas e priorados, as paroquiais662?  

 
Figura 139 Na igreja da abadia de Obazine, a planimetria poligonal da abside, a presença da modinatura limosina nas 
suas frestas, e ainda a solução da sua torre cruzeira, acusam a adoção das soluções construtivas e arquitetónicas do 
Limousin. A presença de toros diédricos patenteia-se ainda nos vestígios das abadias cistercienses de Boschaud 
(Dordogne/Aquitaine) e de Vallete, em Auriac (Corrèze/Limousin), da qual resta unicamente parte de um portal. 

!
 Em face dos exemplos citados, poderemos estabelecer um paralelismo entre o território 

limosino e o local de implantação da Ermida do Paiva, na medida em que tanto Obazine (deverá ainda 

considerar-se Boschaud e talvez outras fundações cistercienses663 naquela região?) como o Templo das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
662 Évelyne Proust menciona que a partir de 1150 são mais raros os estaleiros na área do Bas-Limousin, pois a 
maior parte das comunidades religiosas e as paróquias havia sido provida de uma igreja recente, ou de um 
edifício então renovado. PROUST, Évelyne - La sculpture romane en Bas-Limousin. Op. Cit., p. 187. 
663 Segundo J. Maury, a abadia de Obazine é a única das construções cistercienses da região que se conservou na 
sua maior parte. MAURY, Jean - Limousin roman . Op. Cit., p. 33. Claude Andrault-Schmitt também refere 
Obazine como o edifício cisterciense cuja construção românica se preservou melhor até hoje no Limousin 
(conservando grande parte das estruturas monásticas), chamando a atenção para o facto de uma grande parte das 
construções da Ordem na região se encontrarem muito incompletas, ou em estado de ruína. É o caso da abadia de 
Vallete, no departamento limosino da Corrèze, da qual restam apenas vestígios de um portal, onde se pode 
constatar o emprego de um toro diédrico. ANDRAULT-SCHMITT, Claude – “Des architectures médiévales de 
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Siglas conjugam esquemas construtivos adotados pela Ordem de Cister, com soluções e modelos do 

românica da região do Limousin? Nesse contexto, poderemos especular que a transmissão das formas 

artísticas da região limosina para o território português das Beiras - devendo incluir-se pelo menos o 

caso de Armamar, a leste de Lamego - se tenha feito no âmbito dos grandes estaleiros cistercienses 

então em curso, e à margem da obra da Sé do Porto? 

 Como compreender, então, que os modelos da arquitetura da região do Limousin não tenham 

ficado patenteados nas obras cistercienses de São João de Tarouca664 ou de Santa Maria de Salzedas? 

Poderá ter algum significado o facto de a cabeceira da Abadia Velha de Salzedas evidenciar o 

emprego de planimetria poligonal na sua cabeceira? Qual a relação entre as fundações de Tarouca665 e 

de Salzedas e os mosteiros cistercienses do Limousin, ou os arquitetos e artistas que trabalharam nos 

obradouros limosinos? 

 Estas constituem algumas das interrogações com que nos deparamos ao abordar a 

problemática das influências limosinas na nossa arquitetura medieval, e em particular no caso da 

Ermida do Paiva. Questionamo-nos se, no contexto de uma eventual abordagem documental, 

historiográfica, sobre as ligações entre Portugal e aquele território francês - particularmente para os 

séculos XII e XIII -, poderão vir a ser revelados novos dados, relevantes para a compreensão da 

arquitetura e escultura da Ermida do Paiva. 

 Um sinal dessas ligações parece ter sido evidenciado nos trabalhos de Bernadette Barrière 

(1936-2004), historiadora e arqueóloga que se dedicou ao estudo do Limousin na Idade Média e ao 

universo cisterciense, nomeadamente na área do Bas-Limousin, com a abadia de Obazine. Abordando 

o tema dos centros e rotas de peregrinação e das ligações entre o sudoeste francês e a Península 

Ibérica, B. Barrière salientou a importância que terá tido o mosteiro de Rocamadour (Lot/Midi-

Pyrénées), manifestada, designadamente, nas doações que os monarcas dos reinos de Navarra, Castela 

e Portugal fizeram aquele santuário, a partir dos finais do século XII666. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qualité”. In BARRIÈRE, Bernadette (Direct.) - Moines en Limousin: l'aventure cistercienne. Limoges: Presses 
Universitaires de Limoges, 1998, p. 38-39.  
664 Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida o arquiteto de São João de Tarouca deve ter conhecido, ainda 
que “talvez indiretamente, as formas e as proporções da escola românica bernardina, de origem borgonhesa”. 
ALMEIDA, C. A. Ferreira de - O Românico. Op. Cit., 2001, p. 136. As soluções arquitetónicas de São João de 
Tarouca têm vindo a ser cotejadas com a igreja abacial de Fontenay, na Borgonha. Ver PAGARÁ, Ana – 
“Caracterização Morfotipológica da Arquitectura dos Cistercienses na Região das Beiras”. In As Beiras e a 
presença de Cister: espaços, património edificado, espiritualidade. Actas do I Encontro Cultural de São 
Cristóvão de Lafões. Op. Cit., p. 51-62. JORGE, Virgolino Ferreira – “Arquitectura, medida e número...”. Op. 
Cit. SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – “Uma primeira proposta de reconstituição…”. Op.Cit. p. 
142-171. 
665 A presença de monges da abadia cisterciense de Claraval em Portugal durante o reinado de D. Afonso 
Henriques encontra-se atestada, conforme refere Maria Alegria Fernandes Marques. MARQUES, Maria Alegria 
Fernandes - Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Op. Cit., p. 54-55. 
666  BARRIÈRE, Bernadette [Préface de Léon Pressouyre] - Limousin médiéval, le temps des créations. 
Occupation du sol, monde laïc, espace cistercien: recueil d'articles. Limoges: Presses Universitaires de 
Limoges, 2006, p. 65. 
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 A autora explicou que a criação de um novo lugar de peregrinação em Rocamadour (na antiga 

província de Quercy), no século XII, se deveu à ação dos monges da poderosa abadia beneditina de 

Saint-Martin de Tulle, situada no Bas-Limousin, e que no processo de organização e promoção da 

nova rota de peregrinação com eles colaboraram os cistercienses de Obazine667. Para além dos reinos 

de Navarra e de Castela, também o de Portugal fomentou a instalação do culto mariano de 

Rocamadour, criando-se condições para a vinda para o território nacional de monges limosinos, 

nomeadamente a sul do Douro; efetivamente, segundo B. Barrière há documentação relativa a Tulle 

que atesta que D. Afonso Henriques terá doado ao santuário de Rocamadour, em 1180, um conjunto 

de domínios situados a sul de Aveiro, os que terão dado origem à criação do priorado-hospital de 

Santa Maria de Rocamador de Souza668. 

 
Figura 140 Estabelecimentos religiosos no Bas-Limousin e em Quercy. 

!
 Questionamo-nos se remontam a cronologias ainda mais antigas as ligações - políticas, 

sociais, culturais, religiosas - entre o território que viria a constituir o reino de Portugal e a região do 

Limousin, evidenciando-se o exemplo D. Maurício Burdino, bispo de Coimbra entre 1099 e 1109; 

com efeito, D. Maurício, bispo da diocese conimbricense mas também das dioceses de Lamego e de 

Viseu, foi um monge cluniacense natural de Limoges669, vindo para a Península Ibérica com outras 

importantes figuras eclesiásticas no contexto da reforma gregoriana. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
667 BARRIÈRE, Bernadette - Limousin médiéval, le temps des créations... Op. Cit., p. 78. 
668 BARRIÈRE, Bernadette - Limousin médiéval, le temps des créations... Op. Cit., p. 81. 
669 Pensa-se que D. Maurício poderá, na verdade, ter nascido em Uzerche e ter sido monge na abadia de Uzerche, 
dependente de S. Marcial de Limoges. Ver VELOSO, Maria Teresa Nobre – “D. Maurício, monge de Cluny, 
bispo de Coimbra, peregrino na Terra Santa”. Estudos em homenagem ao Professor Doutor José Marques. Porto: 
Ed. Universidade do Porto, 2006, vol. 4, p. 125-135. 
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 Ao analisar as igrejas românicas da margem esquerda do rio Minho, Lúcia Rosas cita José 

Carlos Valle Pérez, referindo que “a repercussão do movimento cisterciense foi mais importante do 

que se supõe, e que os mosteiros da Ordem se converteram em poderosos focos irradiadores de 

sugestões artísticas” 670 . Na Galiza, se as construções cistercienses funcionaram como polos 

irradiadores de soluções proto-góticas (ou góticas), elas também assimilaram - adaptando-as - soluções 

construtivas e decorativas próprias da tradição local galega671. 

 No caso português, Lúcia Rosas crê que houve “uma rede de relações a todos os níveis, entre a 

comunidade de Cister e a população local, de que a criação artística foi seguramente um aspecto”672; a 

autora sublinha que o mosteiro de Fiães participou na construção da matriz de Melgaço, construiu a 

capela de Nossa Senhora da Orada e a igreja de Rompecilha (da qual não restam vestígios). No 

mosteiro de Paderne e na igreja paroquial de Chaviães Lúcia Rosas aponta também a influência dos 

cistercienses. 

 Outro aspeto relevante é o da adaptação dos programas às funções dos edifícios religiosos, 

conforme adverte a autora, observando que se o que resta do templo de Fiães evidencia uma quase 

ausência de decoração, própria da Ordem, já o programa escultórico de Orada é abundante673. Numa 

perspetiva da participação dos cistercienses na edificação da Ermida do Paiva, poderá este dado ajudar 

a compreender o investimento na venustas do Templo das Siglas (nomeadamente na escultura 

figurativa que ornamenta portais, frestas e colunas), edifício de uma comunidade de cónegos 

regulares? Por outro lado, deverá ter-se em conta que nas construções cistercienses dos inícios do 

século XIII a escultura arquitectónica figurativa passa a estar presente, como testemunham os 

exemplares de Salzedas analisados por Lúcia Rosas674. 

 

 Poderá residir no fenómeno das obras de Cister no território das Beiras – para além do foco 

Tarouca/Abadia Velha/Salzedas, a intensa atividade construtiva da Ordem naquela época deve ter-se 

manifestado através de fundações como São Cristóvão de Lafões e outros edifícios entretanto 

desaparecidos - a chave para se compreender a receção, naquela região, das formas de procedência 

limosina patenteadas na Ermida do Paiva? Poderão os cistercienses ter desempenhado um papel 

crucial na expansão de novas fórmulas e soluções na região, e mesmo para o Entre-Douro-e-Minho? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
670 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 65. Entre os 
aspetos que mais acusam a influência cisterciense nos templos galegos dos finais do século XII e princípios do 
século XIII, Valle Pérez elenca: “o emprego sistemático dos arcos quebrados, das abóbadas de berço quebrado, a 
sobriedade ornamental, a supressão de motivos figurativos preteridos pelos vegetalistas e geométricos e a 
adopção de capitéis com decoração em escasso relevo”. 
671 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 66. 
672 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 68. 
673 ROSAS, Lúcia – A Escultura Românica das Igrejas da Margem Esquerda…. Op. Cit., Vol. I, p. 68. 
674 ROSAS, Lúcia – “Capitel de claustro com leões afrontados”. In Cister no Douro. Op. Cit., p. 27. 
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Figura 141 Perspetivas das soluções arquitetónicas e escultóricas da Ermida do Paiva. 

!
 Sabendo-se que a Ermida do Paiva foi sagrada em 1214, deverá considerar-se a possibilidade 

do seu estaleiro ter, por sua vez, potenciado a propagação de formas e soluções forâneas para o 

território a norte do Douro (já observámos como o mosteiro da Ermida do Paiva se encontrava ligado 

ao vale do Douro, através de Alhões e do vale do Bestança, ou através da via fluvial do Paiva), quer 

através da mobilidade dos artistas quer da circulação dos modelos (ou mesmo das próprias peças?), 

para obras como Fandinhães, Vila Boa do Bispo, Travanca, etc.? 
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Considerações finais 
 

 Na problemática das origens do mosteiro da Ermida do Paiva e da sua filiação na Ordem de 

Prémontré, continuam a permanecer várias dúvidas dado que não dispomos de documentação referente 

à fundação monástica, à sua ligação à reforma premonstratense, ou ainda sobre as obras de construção. 

As fontes medievais alusivas à comunidade religiosa, chegadas até nós, datam entre 1145 – ano em 

que D. Afonso Henriques beneficia D. Roberto e seus confrades da ermida em Riba Paiva, onde se 

encontram relíquias – até ao último quartel do século XIV, com o mosteiro ainda protegido pelo poder 

régio (D. João I). Apesar da referência a Prémontré não constar de nenhuma das fontes documentais 

medievais, os autores que se debruçaram sobre esta questão historiográfica consideraram possível que 

a comunidade religiosa tenha, a dado momento, adotado aquela reforma. A inscrição de sagração da 

igreja, revelando a presença de um cónego daquela Ordem no ato religioso celebrado em 1214, 

segundo leitura recente, parece permanecer como único registo - coevo - da presença de religiosos 

premonstratenses em Ermida do Paiva. 

 Se nada se conhece sobre a figura de D. Roberto – um eremita, um religioso, um nobre? Com 

ligação aos Premonstratenses? Com origens forâneas? - , a sua importância na fundação do cenóbio e 

o seu prestígio (e talvez mesmo devoção), a nível local e regional, ficaram bem patentes nas fontes; 

com efeito, os documentos medievais portugueses continuarão a referir-se ao mosteiro como a ermida 

de D. Roberto, ao longo do século XIII e mesmo XIV. A sua ligação à alta nobreza e a proteção e 

apoio dados pelo poder régio ficaram atestados nas Inquirições e ainda em outros textos. Inserindo-se 

num movimento que foi comum no período correspondente à consolidação do território que viria a ser 

Portugal, o cenóbio da Ermida do Paiva surge envolvido nas políticas de povoamento e organização 

territorial, associado quer à alta nobreza (designadamente a estirpe dos Ribadouro) quer aos primeiros 

monarcas portugueses – o povoamento de Alhões e a Carta de Foral de Pinhel são exemplificativos 

dessas ligações e do prestígio do mosteiro. 

 A implantação da Ermida do Paiva reflete bem esses processos de ocupação e organização do 

território, com um primitivo eremitério a adotar um isolamento relativo, fixando-se perto do vale do 

rio Paiva (permitindo a circulação no sentido este-oeste), e não muito distante de um povoado já então 

importante, Castro Daire (onde se fazia, no sentido norte-sul, o caminho, entre Lamego e Viseu; era 

também aí que se tomava a direção de Coimbra). A proximidade a caminhos e mesmo estradas 

importantes seria imprescindível para que a comunidade beneficiasse de bens e apoio indispensáveis à 

sua sobrevivência, mas também fundamental para que os religiosos pudessem praticar as necessárias 

ações de assistência (aos peregrinos, aos pobres, aos muitos que então viajavam). A sacralidade do 

lugar - conferida pela presença de relíquias em Riba Paiva, e pela vida eremítica, ancorada na figura 

de D. Roberto - pode ajudar a explicar o local de fundação monástica. Por outro lado, a sua 
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proximidade a linhas de água, e a sua situação na meia encosta, entre terras de potencial agrícola e as 

áreas de monte, aptas à pastorícia, e não longe de manchas de floresta, revelar-se-ia fundamental para 

a subsistência e desenvolvimento do mosteiro.  

 Se hoje o monumento nos parece algo isolado, numa das encostas da vertente meridional da 

Serra de Montemuro, na época de fundação monástica (ocorrida talvez na segunda metade do século 

XII) e nos séculos seguintes a comunidade religiosa pode ter encabeçado um processo de 

transformação daquele território, responsável pela criação de uma rede de caminhos, a sistematização 

da exploração agrícola (em socalcos), o aproveitamento dos recursos hídricos, e o desenvolvimento de 

uma grelha de povoados – conforme nos parecem sugerir as Inquirições de D. Afonso III (1258). 

 Por todos estes motivos, a implantação da Ermida do Paiva na paisagem da bacia do Paiva 

será um testemunho da relação funda que, na época românica, houve entre território e arquitetura. 

Marcando o local de implantação, simbolizando a posse daquele território, e a segurança física e 

espiritual dos seus moradores, ela constitui certamente um significativo exemplar da ligação entre 

arquitetura e lugar. 

 Se permanecem por conhecer as cronologias da fundação monástica e da submissão da 

comunidade religiosa à Ordem de Prémontré, também não é possível avançar na problemática da 

datação da obra, dada a ausência de fontes documentais sobre a Ermida do Paiva. Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida considerou que o ano de sagração da igreja (1214), registado na inscrição pintada 

no tímpano do seu portal lateral – uma das qualidades excecionais do monumento no contexto da 

nossa arquitetura medieval, dada a inexistência de outros exemplares de inscrições pintadas, desta 

época, chegadas até aos nossos dias -, pode ser aceite para a cronologia das obras de construção; o seu 

claustro – um dos poucos claustros românicos dos quais se conservaram parcelas originais – poderá ter 

sido erguido ainda no primeiro quartel do século XIII. 

 Na questão da datação da obra o contributo da Arqueologia revela-se fundamental para que se 

possam obter novos dados, nomeadamente através do levantamento e análise das marcas lapidares – as 

suas siglas, pela abundância e pela variedade do seu desenho, fazem da Ermida do Paiva um 

monumento excecional no contexto da nossa arquitetura românica, tendo merecido a atenção de vários 

autores, desde a obra de Aarão de Lacerda. O estudo gliptográfico realizado nas estruturas medievais 

de São João de Tarouca parece apontar para um grande parentesco entre as suas siglas e as marcas 

lapidares de Santa Maria de Salzedas e ainda as da Ermida. Um estudo análogo que venha a ser 

concretizado para o caso do Templo das Siglas poderá comprovar, assim, a hipótese da ligação das 

suas obras de construção aos grandes estaleiros cistercienses da época no território da Serra de 

Montemuro (Tarouca/Abadia Velha/Salzedas); e permitir avançar com hipóteses cronológicas mais 

precisas para a datação do monumento (note-se que em Tarouca as obras da igreja se iniciam em 1154, 

tendo-se proposto como balizas cronológicas para a construção das estruturas regulares os últimos 
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decénios do século XII e os primeiros da centúria seguinte), bem como obter dados fundamentais para 

se compreender o faseamento da obra, os processos e mecanismos de funcionamento do estaleiro, o 

número de canteiros envolvidos, etc. 

 A planimetria poligonal da sua abside e a forma insólita como foi executado o seu remate - 

número par de planos - constituem outro dos aspetos invulgares da arquitetura da Ermida do Paiva. As 

proporções da nave, relativamente alta e sobretudo muito larga, parecem não ter paralelos no 

panorama das nossas igrejas românicas de nave única. O esquema de modinatura de procedência 

limosina, empregue em todas as frestas e portais, a planimetria poligonal adotada na cabeceira, a 

utilização de capitéis de ábacos de face diédrica nos arcos cegos da capela-mor, e o próprio alçado 

interno da abside, permitem-nos consolidar a tese da ligação da obra aos modelos arquitetónicos e 

escultóricos característicos do Centro-Oeste de França, proposta por C. A. Ferreira de Almeida. 

 Os capitéis sem ábaco e de dimensões reduzidas que integraram a modinatura dos portais e 

frestas da Ermida do Paiva – com realce para o seu portal axial, que pode ser cotejado com vários 

exemplares do Limousin (nomeadamente do seu território meridional, o Bas-Limousin) -, acusam 

soluções e modelos escultóricos originados naquele território na viragem do século XI para o século 

XII, em obras nucleares como a abadia de Beaulieu ou a colegiada de Brive. 

 Outras obras do românico português têm sido associadas a modelos e formas artísticas 

oriundas daquela região francesa, sobretudo pela adoção pontual da solução da mouluration limousine 

(Cedofeita, Águas Santas, Cabeça Santa, Fandinhães, Roriz); todavia, estes edifícios – com exceção 

para o caso da Sé do Porto – não apresentam o quadro de conjugação de soluções arquitetónicas, 

construtivas e formas escultóricas de procedência limosina que se encontra patenteado em Ermida do 

Paiva. Esta circunstância leva a que coloquemos a tese de um magister operis oriundo dos estaleiros 

do Limousin em Ermida do Paiva, trazendo consigo modelos e, talvez ainda, artistas daquele território. 

 Refletindo sobre os mecanismos de expansão das formas artísticas nesta época, e os processos 

de circulação dos artistas, dos modelos e das próprias obras – perspetiva de investigação proposta por 

Lúcia Rosas, Leonor Botelho e Nuno Resende -, questionamo-nos sobre a hipótese da Ermida do 

Paiva se ter tornado num foco de irradiação, para o território do vale do Douro, das soluções e 

modelos arquitetónicos e escultóricos oriundos do Centro-Oeste de França. Se a propagação das 

formas e linguagens artísticas de procedência limosina, a norte e a sul do Douro, tem sido interpretada 

unicamente à luz do obradouro da Sé do Porto, cremos que a hipótese de se ter constituído um 

movimento de circulação de artistas/modelos entre a Ermida do Paiva e obras como Fandinhães, 

Travanca, Roriz, pode ser colocada, em virtude das ligações que uniam Ermida ao vale do Douro 

(como vimos, através do vale do Bestança, ou do caminho Castro Daire - Lamego). 

 O papel da Ordem de Cister nestes processos poderá vir a ser clarificado através de um 

levantamento e estudo de marcas lapidares que abranja não apenas a Ermida do Paiva mas também 
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outros exemplares da região, destacando-se desde logo o caso de Armamar; nesta igreja que foi alvo 

de um profundo restauro (DGEMN) no século XX, conjuga-se o esquema limosino no arranjo das 

frestas da cabeceira (para além de algumas afinidades nos modelos escultóricos adotados nos seus 

capitéis) com o emprego de siglas que mostram parentesco com as marcas lapidares dos Cistercienses, 

designadamente de Salzedas. 

 As proporções pouco comuns da nave da Ermida do Paiva refletem-se nas dimensões também 

invulgares da fachada principal; a composição do seu alçado pode ser cotejada com a fachada 

principal de Tarouca, sugerindo a associação da obra aos estaleiros cistercienses da época. 

Testemunhando o apreço pela variedade que caracterizou a arte e a arquitetura daquela época, a 

Ermida do Paiva apresenta soluções e modelos que têm paralelo em obras de outros dialetos da 

arquitetura românica portuguesa, como é a solução do alçado externo da cabeceira, ou a escultura 

figurativa de alguns dos capitéis. 

 Poderá residir no importante fenómeno construtivo dos Cistercienses na região das Beiras, dos 

séculos XII e XIII, a resposta para as formas e soluções de origem forânea patenteadas em Ermida do 

Paiva (e em Armamar, entre outros monumentos)? Haverá um paralelismo entre esta área do território 

português e a área do Bas-Limousin, onde o obradouro da principal abadia cisterciense, Obazine, 

conjugou os esquemas construtivos adotados pelos Cistercienses com as soluções e linguagens 

próprias do românico da região? 
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