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A EUROPA 

nos espaços do cristianismo 

séc. XI-XIII 

A REORGANIZAÇÃO CRISTÃ DA 

EUROPA – O MOSTEIRO 

A ARQUITECTURA ROMÂNICA 
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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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Nesta faixa atlântica, do Minho ao 
Alentejo e entre os meados do século 
XI e os finais do primeiro quartel do 
século XIII, o Românico preencheu 

muitos vazios e correspondeu a 
muitas solicitações novas. São dois 

séculos de um estilo com grande 
variedade de soluções devido a 

diferentes correntes de inspiração e à 
grande diversidade geográfica e, 

sobretudo, por causa da sua 
perduração. 
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Com uma gestação lenta e titubeante 

na bacia do 

rio Lima e na área de Braga 

afirma-se nos finais 

do século XI 

Em Coimbra, mais europeu 

5 



Chega aos mais diferente locais 

Unidade e diversidade são as duas 
constantes do românico europeu 

 

Em Portugal apresenta bastantes dialectos 

 

Saber ver e penetrar a arquitectura é uma 
aprendizagem longa que se faz em 

sucessivas aproximações 

andando à sua volta 

entrando e sentindo os seus espaços  
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SÍTIO 

Qualquer edifício tem uma relação 

profunda com o seu “sítio” que marca 

com perenidade 

Escolher um lugar para edificar um 

templo é uma opção que tem sempre 

uma carga cultural 

7 



As igrejas acompanham sempre o seu 
habitat 

elas consagram as comunidades que 
as querem próximas, por isso as 

encontramos sobre manchas mais 
humanizadas 

Pode acontecer encontrá-las hoje 

em sítios isolados 

onde outrora houve aldeamentos 

caso de São Salvador de Anciães 
(Carrazeda de Anciães) ou em locais 

de antigos eremitérios como em 

São Pedro das Águias (Tabuaço) 
encostado às fragas rochosas 
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Responde às necessidades anímicas 
de simbolização territorial e de culto 

religioso 

Sem elas as comunidades não tinham, 
no seu interior, a socialização das 

cerimónias, chamados “ritos de 
passagem” os baptizados, os 

casamentos e de enterramento, nem 
as celebrações religiosas de culto a 
Deus e das festas dos santos, de 
protecção para os habitantes da 

paróquia e para os seus bens, nem a 
garantia dos sufrágios para os seus 

mortos  9 



Habitualmente a igreja com a sua 

torre sineira 

é símbolo de coerência da comunidade 

É escolhido pela visibilidade notória 
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ZIMBÓRIO 
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SÉ de BRAGA 
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ABSIDÍOLO 
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CRUZ 
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PORTAL LATERAL 
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COLUNELOS /CAPITÉIS 

19 



Arranque ARQUIVOLTAS 
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TÍMPANO PERFURADO 

CRUZ de SANTIAGO 
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