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mente no território da Suíça. É nesta 
representação da arquitectura que se 
encontram estabelecidos e estrutura-
dos os diferentes espaços arquitectó-
nicos, destacando-se a igreja e, junto 
a ela, o claustro, à volta do qual se 
organizam os diferentes lugares refe-
ridos na Regra dos Beneditinos. Desta 
forma surge um programa arquitec-
tónico que constitui uma matriz da 
tipologia arquitectónica religiosa até 
ao século XXI.
No século XIII, quando surgem as cha-
madas Ordens Mendicantes, nomea-
damente Franciscanos e Dominicanos, 
estes Irmãos vão ter em conta, na 
construção dos seus Conventos, a 
tipologia da arquitectura monástica, 
já com séculos de experimentação e de 
realizações arquitectónicas por todo o 
espaço europeu. Mesmo quando o 
plano organizado pelos Beneditinos 
for particularmente transformado, 
como se verificará séculos mais tarde 
com algumas casas de Carmelitas, 
com a posição da Igreja no interior 
do claustro, é patente a referência 

Arquitectura Monástica 
e Espaços Sagrados

Os mosteiros constituem, na arquitec-
tura europeia, espaços sagrados com 
uma longa e complexa história arqui-
tectónica. A sua origem encontra-se 
no desejo de grupos de crentes segui-
rem uma vida religiosa em comum, 
afastando-se do mundo profano. Daí 
que se compreenda a necessidade e 
o aparecimento de regras para regu-
larem o dia-a-dia desse conjunto de 
homens ou de mulheres. A criação 
da Regra de S. Bento, por Bento de 
Núrsia, no século V, marca uma etapa 
fundamental para o futuro dessa via 
da vida religiosa conjunta.
Embora contemplando as diferentes 
necessidades da vida quotidiana, e 
equilibrada nas suas exigências, este 
escrito não determina qualquer tipo 
de tipologia arquitectónica. É apenas 
na época de Carlos Magno, no prin-
cípio do século IX, que é elaborado o 
que tem sido considerado o projecto 
ideal para um mosteiro. Esse primeiro 
projecto de composição arquitectó-
nica surge num célebre pergaminho 
do Mosteiro de Saint Gall, actual-
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à organização planimétrica anterior, 
difundida, em primeiro lugar, pelos 
Beneditinos e pelos Cistercienses.
Os mosteiros partilham de várias 
características dos lugares que pos-
suem a qualidade da sacralidade. Em 
primeiro lugar, a diferenciação em 
relação ao espaço profano envolvente. 
Vários aspectos permitem esta carac-
terística: a participação dos lugares na 
História sagrada (como em Roma ou 
no Próximo Oriente), a transformação 
de um espaço em lugar do divino, 
nomeadamente pelo aparecimento de 
imagens milagrosas, ou a presença 
de corpos santos e de relíquias. Para 
separação, material e simbólica, do 
espaço envolvente os Mosteiros pos-
suíam um muro de clausura, impor-
tante também por razões de defesa. O 
espaço do Mosteiro também se distin-
gue pela sua orientação, já que a igreja 
se orienta de Oriente para Ocidente, 
tradição que se vai subverter, por 
vezes, a partir do século XVI, por exi-
gência de construção de casas religio-
sas integradas na malha urbana.
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Mosteiro de Santa Maria de Almoster: o espaço monástico

Se um sítio é porventura, pelas suas 
características, revelador da sacralida-
de de um lugar, os mosteiros erigidos, 
desde os primeiros tempos da Idade 
Média, no seio de sociedades em que 
os gestos e os símbolos são especial-
mente valorizados, exigem uma ceri-
mónia de consagração, ritual neces-
sário para o espaço arquitectónico se 
tornar verdadeiramente sagrado.
A oposição espacial em relação ao 
mundo profano é também sublinhada 
por símbolos esculpidos na pedra, ou 
por meio de frases protectoras e ame-
açadoras para quem não respeite o 
espaço do sagrado, nomeadamente as 
igrejas monásticas, o espaço sagrado 
por excelência. Esta simbologia, que 
utiliza diferentes suportes arquitectó-
nicos, privilegia a zona do portal das 
igrejas, sempre simbolicamente signi-
ficativo por estabelecer a ligação entre 
o interior e o exterior da arquitectura 
sagrada. Para além dessa zona, o inte-
rior dos templos é necessariamente 
utilizado, inscrevendo-se sinais que 
visualmente marcam essa sacralida-

de do edificado, nomeadamente as 
cruzes de consagração, vulgarmente 
distribuídas ao longo das naves dos 
templos.
No interior dos templos monásticos 
importa destacar a presença das relí-
quias, passíveis de aí existirem pela 
ideal pureza dos seus habitantes. Para 
isso concorre também estarmos em 
presença de espaços de silêncio e de 
oração, organizados segundo o ritmo 
do dia e em que o som dos sinos, por 
contraste, desempenhava um papel 
anunciador e mágico.
Por ser sagrado, o mosteiro guarda 
o corpo dos defuntos religiosos e, 
cada vez mais, o dos seus fundado-
res no interior da própria igreja. Este 
poder protector estende-se ao exte-
rior, sendo tanto mais forte quanto 
mais próximo dos muros do templo. É 
assim que se compreende, ainda hoje, 
na tradição medieval, a presença de 
cemitérios contíguos às antigas igrejas 
monásticas. Por vezes, esse desejo de 
sacralização do espaço estende-se ao 
exterior do espaço edificado, irrom-

pendo pelo espaço natural transfor-
mado pelo cultivo de espécies simbó-
licas, ou pela construção de pequenas 
capelas, como se verificará por vezes 
com os Franciscanos e Carmelitas nos 
tempos posteriores à Idade Média.  
Embora as várias ordens religiosas 
apresentem diferenças na sua arqui-
tectura de país para país, em que 
contam, como sempre, as tradições 
arquitectónicas e a experiência dos 
materiais, a história da sua arquitectu-
ra só pode ser entendida perante um 
legado comum de vivência religiosa 
de cada ordem, a par do entendimen-
to de influências recíprocas. 

Mosteiro de Santa Maria de Almoster: igreja e claustro


