
O Mosteiro de S. João de Tarouca 
localiza-se no distrito de Viseu, con-
celho de Tarouca, freguesia de S. 
João de Tarouca. Sendo ainda por 
muitos apontado como a primeira 
fundação da Ordem de Cister em 
território nacional, à sua lendária 
fundação ex nihil têm vindo a opor-
-se diversos estudos que apontam 
a anterior existência no local de 
uma comunidade religiosa eremíti-
ca. Provada fica a sua existência a 
partir de 1140, com a atribuição do 
seu couto monástico por D. Afonso 
Henriques, sabendo-se por certo que 
a sua construção se iniciou apenas 
em 1154, segundo inscrição come-
morativa preservada no tímpano da 
porta dos monges.
Respeitando a estratégia de implan-
tação da Ordem Cisterciense, a ele-
vação do complexo monástico dá-se 
em vale, por oposição a locais eleva-
dos como os elegidos pela Ordem 
Beneditina ou de Cluny, neste caso 
concreto da Serra de Leomil, no 
cruzamento de duas linhas de água 
afluentes do Rio Varosa.
Em 1834, com a extinção das ordens 
religiosas pelo regime liberal, o 
Mosteiro de S. João de Tarouca é 
vendido em hasta pública e des-
mantelado para reaproveitamento 
da pedra, conservando-se apenas 
o templo, reconvertido em igreja 
paroquial, após o qual o espaço 
resultante foi aterrado e transforma-
do em área agrícola.
Tendo a sua igreja sido classificada 
Monumento Nacional em 1956, clas-
sificação alargada à restante área 
monástica em 1978, foi sucessivamen-
te afecto à Direcção Geral de Edifícios 
e Monumentos Nacionais (DGEMN), 
Instituto Português do Património 
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Cultural (IPPC), Instituto Português do 
Património Arquitectónico (IPPAR) e, 
a partir de 2007, à Direcção Regional 
de Cultura do Norte. Em 1998 é 
inserido pelo IPPAR num abran-
gente plano de recuperação e valo-
rização de complexos monásticos 
cistercienses, por altura dos 900 anos 
da Ordem de Cister, ficando as suas 
linhas orientadoras de salvaguar-
da, recuperação e valorização do 
Património Cisterciense nacional 
definidas na Carta de Alcobaça2.
Tendo vindo desde então a ser inter-
vencionado numa perspectiva inter-

disciplinar, em que se destaca o res-
tauro quase completo do património 
integrado da igreja, a componente 
arqueológica assume contudo uma 
clara preponderância, como resposta 
ao elevado nível de destruição do imóvel.
Sem nunca deixar de ter presente 
o enquadramento da intervenção 
arqueológica – estratégia de salva-
guarda e valorização do imóvel – os 
seus objectivos imediatos defini-
ram-se pela compreensão da evo-
lução arquitectónica do complexo 
monástico, da fundação ao momen-
to de abandono, e o estudo da cul-
tura material associada, permitindo 
novas perspectivas e conhecimen-
tos, não só do universo cenobita e 
religioso em Portugal, mas indirec-
tamente do conjunto social em que 
este fenómeno se inseriu.
Assim, abrangendo todo o interior 
da cerca de clausura com especial 
incidência na área correspondente 
à construção original, amplamente 
alargada nos séculos XVII e XVIII, 
a intervenção arqueológica atingiu, 
entre 1998 e 2007, os 3225 m2 de área, 
aos quais se juntam um número total de 
19 sondagens em profundidade.
A recuperação total da planta ori-
ginal do mosteiro permite hoje 
afirmar estarmos perante o melhor 
exemplar de arquitectura cistercien-
se em território nacional, ao nível 
do mais característico estilo cister-
ciense-borgonhês que caracterizou o 
chamado movimento arquitectónico 
Bernardino no século XII – ascetis-
mo, simplicidade, pureza de formas, 
contenção decorativa e proporcional 
– para o qual o mosteiro de Fontenay 
se viria a tornar o símbolo máxi-
mo, com envolvimento pessoal de 
S. Bernardo na sua concepção, jun-
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tando-se ao núcleo tradicionalmente 
apontado dos mosteiros de Silvanés, 
Le Thoronet, Silvacane, Fontfroide, 
Sénanque, Fontmorigny e de Flaran.
A esta revelação de destaque junta-
-se o facto de, do conjunto de mos-
teiros românicos inicialmente exis-
tentes em território nacional, vários 
terem desaparecido fisicamente e, 
sobretudo, a maioria ter sido pro-
fundamente alterada nos períodos 
maneirista e barroco, inclusive com 
o desmantelamento de todos os 
claustros românicos.
Pela timidez das alterações feitas 
à igreja original do Mosteiro de S. 
João de Tarouca, nos séculos XVII e 
XVIII, esta permite-se ser, se sujeita 
a um trabalho de análise cuidada, 
decomposta nas suas diversas fases 
construtivas, após a eliminação das 
quais podemos isolar a construção 
original e observar, pela primeira 
vez, a mais plena construção bernar-
dina em território português.
Ironicamente, o facto de as dependên-
cias monásticas terem sido vendidas em 

hasta pública após a extinção das 
ordens monásticas em Portugal, 
tendo sido desmanteladas para 
reaproveitamento da pedra, per-
mite hoje, através do processo de 
escavação arqueológica, uma leitu-
ra impossível em edifícios conser-
vados, permitindo decompor, em 
certos aspectos mais facilmente, as 
diversas fases construtivas.
Em fase de conclusão, a interpreta-
ção dos dados reunidos pelas esca-
vações arqueológicas realizadas sob 
a égide do IPPAR permitirão, num 
futuro breve, juntar à reconstituição 
dos edifícios originais o estudo de 
grande parte do espólio, de entre o 
qual se destaca a cerâmica, com cerca 
de 300 000 fragmentos recolhidos, 
ao qual se juntam dados de origem 
arqueozoológica, arqueobiológica e 
antropológica, versando áreas como 
a da alimentação, doenças, técnicas 
de exploração agrícola, estratégias 
de exploração territorial, técnicas 
construtivas, transacções comerciais 
e práticas cultuais. 
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