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RESUMO 

Este artigo propõe um ensaio sobre as primeiras conclusões decorrentes de uma 
investigação realizada no âmbito da arquitectura portuguesa e da sua observação no 
tempo longo, sobre os processos disciplinares e a formação de um saber de fazer, 
baseado em princípios construtivos e de desenho, que deram origem a um modelo 
basilical de escala média para igrejas de três naves, com tectos de madeira, 
construídas em Portugal, entre o século XII e meados do século XVI.  

Com base em doze edifícios, apresenta-se um fio condutor que pretende definir uma 
segunda linha coerente, de escala média e reveladora de uma outra natureza da 
arquitectura portuguesa, a par dos grandes monumentos nacionais, que relaciona 
edifícios de diferentes programas construtivos e de diversos períodos artísticos e 
ordens religiosas.  

Propõe-se uma leitura da forma, composição e expressão desses edifícios, com 
base num modo de ver disciplinar e estuda-se a entrada, formação, actualização e 
difusão do modelo basilical beneditino, assinalando as permanências e discutindo as 
inovações.  
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ABSTRACT 

This article proposes an essay over the preliminary conclusions of an ongoing 
investigation about Portuguese architecture and its observation through long time, 
the disciplinary processes of knowledge and the formation of a know-how, based on 
constructive principles and design, which originated a model for medium scale 
basilica churches with three naves with wooden ceilings, built in Portugal, between 
the twelfth and mid-sixteenth century. Based on the analysis of twelve buildings, we 
propose a connecting thread that defines a coherent second line and reveals one 
other perspective into Portuguese architecture which, alongside the great national 
monuments, creates a relation between buildings of several constructive programs 
and various artistic periods and religious orders. We propose an understanding of the 
form, composition and expression of these buildings based on a disciplinary method 
of studying the entry, growth, renovation and diffusion of Benedictine basilica´s 
model, indicating the continuities and discussing the innovations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo propõe um ensaio sobre as primeiras conclusões decorrentes de uma 
investigação realizada durante o doutoramento, que se encontra agora em fase de 
conclusão, sobre os processos disciplinares da arquitectura portuguesa.2  

Esta investigação propõe um modo de ver o objecto de estudo no qual os edifícios 
são a base essencial do material de trabalho e a principal fonte de conhecimento. A 
partir deles são exploradas as questões colocadas pelo nó de problemáticas em 
torno dos processos disciplinares da arquitectura portuguesa, dos princípios 
construtivos e de Desenho.3 

A observação dos edifícios inicia-se com a sua apreensão no sítio. Apreende-se no 
espaço o que resta da sua passagem pelo tempo, registam-se as sucessivas 
alterações e procura-se compreender os processos de transformação. O modo como 
se procura definir o campo de trabalho e construir uma leitura do objecto de estudo, 
remete, sobretudo, para um processo de (voltar a) ver o que já é conhecido, 
lançando outros pontos de vista sobre os edifícios e desenvolvendo uma capacidade 
de ver e pensar a arquitectura, independentemente de ser do tempo presente ou 
passado, e que se constitui como específica do exercício da disciplina.4 Ver para 
                                                           
2 No âmbito da arquitectura portuguesa e da sua observação no tempo longo, a arquitectura religiosa 
é eleita como matéria de estudo central, representativa de uma realidade artística e cultural 
abrangente, tendo em conta a importância do papel e da participação das instituições religiosas no 
início da construção da sociedade portuguesa. É eleita pelo número de edifícios – igrejas – que 
chegam à contemporaneidade e pela documentação e estudos disponíveis. As igrejas são escolhidas 
como obras exemplares para pensar os processos da prática e a formação de um saber de fazer, na 
relação com as condições do território e as circunstâncias de cada época.  
Os critérios para a selecção dos edifícios observados circunscrevem o âmbito da investigação dentro 
da arquitectura religiosa e limitam o número de casos de estudo. Elegem-se as obras construídas em 
território nacional que pelo desenho, capacidade técnica, composição e expressão representam um 
modo de fazer e de saber, construído e transformado ao longo do tempo, deixando de fora os 
edifícios experimentais e as soluções sem continuidade, os edifícios de programas complementares 
(mosteiros e claustros) e de pequena escala.   
Ao mesmo tempo que se definem os critérios para limitar o âmbito da investigação, procura-se 
também identificar um grupo de edifícios, construídos ao longo da história da arquitectura portuguesa, 
representativos de uma espécie de segunda linha coerente, de uma escala média, reveladora de uma 
outra natureza da arquitectura portuguesa, a par dos grandes monumentos nacionais. É nesse 
sentido que surge a necessidade de uma observação do tempo longo. Essa observação favorece 
uma perspectiva abrangente mas não implica uma investigação exaustiva, na medida em que se 
concentra em períodos e em edifícios específicos, que funcionam como marcadores no tempo, eleitos 
a partir de hipóteses de trabalho concretas.  
Esta observação pretende também construir uma visão disciplinar dos edifícios, da sua forma e 
espacialidade, das suas medidas e proporções, com o objectivo de compreender os seus processos 
de construção, transformação e reconstrução e o modo como estes se relacionaram entre si.  
A construção de um nexo sobre a arquitectura portuguesa no tempo longo, propõe desenhar um fio 
condutor sobre a prática construtiva, sobre a difusão do saber e a viagem das formas e nesse sentido 
relacionar edifícios aparentemente distantes entre si e aproximá-los por via de princípios práticos 
construtivos e de desenho. 
3 O modo como é dirigido o processo de investigação sobre os edifícios através de visitas ao sítio, 

textos, desenhos e imagens depende do modo como entendemos a sua observação e essa provém 
das expectativas que conduzem o olhar, numa constante afinação do caminho a tomar e da 
percepção dos dados a recolher. Há assim uma interacção entre o olhar que conduz o processo de 
observação e a especulação induzida pelas expectativas e conjecturas.  

4 As capacidades exigidas no acto de ver, no sentido de estudar, são próximas daquelas que são 
desenvolvidas no acto de projectar, capacidades equivalentes àquelas que eram também exigidas 
aos mestres do passado no momento da recepção e divulgação de conhecimentos, uma vez que, 
compreender a obra edificada significa apreender, medir e representar, sobretudo, com base num 



compreender e para confrontar o que julgamos conhecer com o que estamos a ver. 
Não se trata de um olhar indiferenciado, pressupõe antecipar, identificar um 
problema, formular e verificar hipóteses, pressupõe um registo das 
correspondências e a observação das diferenças. Implica um processo de 
aprendizagem, que precisa de ser exercitado. Quanto mais se vê, mais se sabe ver 
(OLIVEIRA, 2004, p.30). 

O aprofundar de metodologias de investigação que, pela forma como constroem 
disciplinarmente o pensamento, permitam uma aproximação certeira a épocas 
passadas, implica a realização de uma pesquisa documental própria. Nesse sentido, 
estuda-se o modo como foram vistos, descritos e caracterizados os edifícios, 
procuram-se as referências sobre as formas e o espaço a partir de documentos e 
produz-se um outro discurso disciplinar, também ele escrito e, necessariamente, 
desenhado.5 Os documentos desenhados desempenham um papel fundamental na 
caracterização do processo de (voltar a) ver e são um instrumento decisivo para a 
definição da metodologia disciplinar que pretende aprofundar – «ver pelo desenho».6  

Os desenhos e levantamentos efectuados durante as intervenções da Direcção 
Geral dos Monumentos Nacionais (DGEMN) nos diversos edifícios em estudo 
constituem a base documental desenhada essencial para a investigação.7  

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento apurado da observação e num conhecimento prático de técnicas de notação que, 
pelo menos até ao século XV em Portugal, estavam longe do entendimento contemporâneo de 
desenho como sistema operativo.  

5 Fazem parte dos documentos escritos os textos coevos, crónicas e fontes escritas, consultados 
pontualmente para cronologias e enquadramentos específicos. Fazem igualmente parte os textos 
científicos, descrições e ensaios, estudados para um entendimento e contextualização dos edifícios 
do ponto de vista estilístico, centrando-se a atenção na maneira de ver e descrever os fenómenos.  

Têm especial importância as fabricações e construções ideológicas escritas sobre os períodos 
artísticos e os edifícios em estudo, que ao longo de todo o século XX os caracterizaram, marcando 
ainda hoje o modo como estes são observados. Fazem ainda parte os textos de arquitectos 
modernos e contemporâneos, usados como referência para tópicos e conceitos no âmbito do debate 
disciplinar, introduzindo um contraponto importante para a leitura crítica mais comprometida com a 
prática e permitindo uma ligação constante entre o passado e a contemporaneidade.  

6 “(…) ver pelo Desenho (proposição habitual no Mestre Frederico George, quando se referia a uma 
observação activa – observação registada – e literalmente se pode traduzir por: “Desenhar para ver”, 
exige a noção de que os objectos da observação, contêm uma mensagem e que por isso, uma sua 
representação é um sistema autónomo à realidade, mas que lhe é equivalente. (…) O desenho tem 
deste modo funções de estrutura antecipativa”. (RODRIGUES, 2010. p.52) 

7 Estes desenhos (plantas, cortes e alçados) complementam os textos, as descrições e as gravuras 
de época e permitem conhecer o estado do edifício antes e depois das intervenções da DGEMN. 
Realizados ao longo da primeira metade do século XX, de acordo com as diversas operações de 
restauro e conservação dos edifícios, apresentam diferentes escalas e critérios de representação que 
dificultam a comparação entre si. Nesse sentido, colocou-se a necessidade de efectuar novos 
desenhos, em suporte digital, que permitissem trabalhar sobre aqueles, sem condicionantes ao nível 
da qualidade e da escala da sua impressão ou digitalização. Paralelamente, foram estudados os 
desenhos, gravuras e vistas resultantes de publicações de autores como Pier Maria Baldi 
(MAGALOTTI, 1933), Albrecht Haup, Joaquim de Vasconcelos (VASCONCELOS,19918) e Reinaldo 
dos Santos (SANTOS, 1955), entre outros. Alguns destes documentos são uma fonte importante para 
a observação dos edifícios ainda antes das transformações modernas, ainda que com uma dimensão 
interpretativa por parte dos autores e, sobretudo, antes das intervenções (DGEMN), permitindo um 
entendimento mais rigoroso não só das suas formas como também do seu ornamento, ao qual muitos 
destes se dedicaram a desenhar detalhadamente. Como método próprio de observação, o desenho 
tem um domínio operativo, define a adequada colocação de um ponto de vista e permite fazer 
escolhas, entre o que é representado e o que fica de fora.  



A partir destes desenhos da DGEMN, foi construída uma base de trabalho em 
suporte digital que permite seleccionar a informação e controlar a expressão dos 
dados apresentados, salientar os principais elementos caracterizadores do edifício e 
trabalha-lo por partes.8 Depois de desenhada a planta base de cada edifício, passa a 
ser possível compara-los a todos entre si, garantindo que essa comparação se faz 
sob os mesmos alinhamentos (eixos verticais e horizontais) e a sobreposição sobre 
os mesmos pontos (intersecção entre o eixo vertical e o eixo central). A comparação 
é efectuada, na maioria dos casos, entre edifícios colocados à mesma escala e 
procura pensar sobre as questões da composição dos volumes, da conformação dos 
espaços e da dimensão dos diversos elementos, como a espessura das paredes, a 
secção dos suportes verticais, a dimensão e inclinação dos telhados, etc. 9  

No presente artigo será, sobretudo, explorada a questão do dimensionamento do 
vão entre pilares e a proximidade de largura do corpo das naves entre as sés e 
igrejas portuguesas. O estudo dos documentos desenhados e a produção de novos 
desenhos define assim o modo de ver a arquitectura e pensar os seus problemas. A 
apreensão do edifício através do desenho possibilita, por um lado, uma aproximação 
abstracta à sua espacialidade, disposição e proporção das partes e composição do 
todo e ao mesmo tempo, uma aproximação, de ritmo lento, marcada não só pela 
definição de um ponto de vista, como também por uma visão e conhecimento da 
obra no local através de desenhos, notações de medidas e registo de detalhes.10  

A interpretação e o conhecimento de um objecto dependem da revisão crítica do 
posicionamento da observação e do questionamento da fundamentação das 
conclusões que se perfilam. Neste sentido, procura-se a partir das representações, 

                                                           
8 A construção de uma base de trabalho em suporte digital construída a partir dos desenhos 
existentes, coloca um problema metodológico ao nível do rigor da escala dos desenhos e das 
dimensões representadas, na medida em que, os métodos manuais de desenho utilizados na época 
pela DGEMN dão azo a pequenas alterações das dimensões, tal como o próprio suporte em que 
eram desenhados também sofre variações com a passagem do tempo. Com o objectivo de reduzir a 
margem de erro foram efectuados, levantamentos parciais dos edifícios em estudo, de modo a poder 
comparar medidas e apresentar os edifícios à escala correcta.  

9 A sobreposição dos desenhos dos edifícios assume um papel central na definição do argumento da 
tese. É a partir dela que se podem comparar edifícios aparentemente distantes entre si e descobrir 
relações de escala e proporção. O critério geral das sobreposições apresentadas define que existe 
um edifício base representado por uma mancha cinzenta, ao qual é sobreposto um outro à mesma 
escala, desenhado por linhas castanhas. Este tipo de sobreposição é usada quando se pretende 
comparar relações directas de medida. Quando se pretende estabelecer uma relação de proporção 
entre os dois a uma escala diferente, o edifício base mantém a sua escala real e o edifício que lhe é 
sobreposto é ampliado ou reduzido. Esta alteração da escala dos edifícios sobrepostos é realizada 
através de um conjunto de factores de escalamento que permitem estudar as proporções dos 
edifícios mantendo sempre os mesmos valores de referência. Sobre os factores de escalamento, as 
proporções e a sua dimensão simbólica ver PÁRAMO, 2008. 

10 As fotografias são uma fonte complementar de informação que qualifica o processo de (voltar a) 
ver. Recorre-se, sobretudo, à base de dados do Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico (SIPA) para estudar e comparar as fotografias dos edifícios antes e depois das 
intervenções da DGEMN. Essa observação permite, muitas vezes, a leitura de diferentes períodos, 
acumulados e sobrepostos com a passagem do tempo e que posteriormente foram “apagados” 
durante as obras de restauro. (ROSAS, 1995) 
Paralelamente à consulta da base de dados SIPA, acabou também por se impor a necessidade de 
realizar de um novo registo fotográfico dos edifícios seleccionados, fixando o seu estado actual a 
partir de enquadramentos específicos, que permitem pensar a composição dos volumes e a forma 
dos espaços e discutir problemas pontuais, sobre as soluções construtivas, as fases de obra, as 
transformações modernas e o ornamento.  



gráfica e discursiva, apresentar formas de compreensão de leitura da realidade, 
conjugando pequenas certezas, que sedimentam lentamente o percurso da 
investigação, ao mesmo tempo que reforçam uma necessidade de continuar a 
procurar e a apresentar novos caminhos a investigar. 

 

2. A OBRA COMO UM MODELO11 

A leitura da obra como modelo procura, sobretudo, compreender o processo de 
formação do saber de fazer. Neste contexto, a obra representa uma síntese de 
forma e espacialidade que permite estabelecer relações entre edifícios e elaborar 
questões sobre a continuidade e a inovação. A obra é assim entendida como um 
modelo de solução possível, um modelo de como se faz, uma solução exacta, que 
serve de referência para outros edifícios. A sua forma revela, por um lado, um 
modelo de configuração e conformação espacial e por outro, um modelo prático do 
saber que a suporta. (OLIVEIRA, 2004, p.223) É esta dimensão prática que permite 
a construção de um sentido de continuidade entre as obras, onde os modelos 
correntes, os modelos eficazes são facilmente reconhecíveis e replicados, dada a 
clareza da sua estrutura e simplicidade dos seus processos. A reprodução dos 
modelos correntes, está na base da construção de soluções permanentes e 
duradouras e ao mesmo tempo, veicula, através dos conhecimentos assimilados, a 
possibilidade de transformação e actualização das formas, com base em pequenas 
alterações estruturais ou espaciais.12   

A leitura do modelo possibilita o estudo dos edifícios por partes e individualizar a 
estrutura formal da estrutura espacial. Esta separação permite compreender a 
actualização e transformação dos modelos correntes, observando o que se mantém 
e assinalando a novidade.13  

                                                           
11 A posição do observador perante o objecto de estudo decorre de um entendimento disciplinar da 
obra como um modelo. Este entendimento confere ao estudo do modelo uma dimensão operativa, 
que possibilita a aproximação ao corpo de conhecimento expresso pela obra. Essa dimensão 
relaciona-se com as funções práticas do modelo, não só relativamente ao entendimento das obras 
construídas e do exemplo que estas representam, como também, ao nível de uma mediação entre a 
ideia da obra e a sua execução, conferindo-lhe um papel de antevisão. 

12 O desenho de um fio condutor, entre edifícios construídos ao longo do tempo, que se ligam entre si 
por um princípio prático de referimento que constituem um sentido de continuidade, está directamente 
relacionado com a leitura de George Kubler sobre a relação sequencial das obras e a possibilidade 
da sua organização em séries (KUBLER, 1972). A abordagem metodológica do autor substitui o 
conceito de estilo pela noção de série ou sequência formal, o que interessa particularmente no âmbito 
do estudo do modelo. O autor propõe um diálogo formal constante entre passado e presente, onde há 
espaço para a inovação dentro da adaptação e da repetição, permitindo que «se possam detectar 
invariantes, valores perenes e orientações vernaculares, o que facilita grandemente o entendimento 
das arquitecturas nacionais ou regionais em períodos longos». Cf. José Eduardo Horta Correia, no 
prefácio à edição portuguesa do livro de George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, Entre as 
Especiarias e os Diamantes (1521-1706), Vega, 2005, p.9. 

13 Para além da solução de conjunto que cada obra encerra, esta pode também ser um modelo de 
como se resolve um problema, uma resposta eficaz a uma questão específica, por exemplo, o 
dimensionamento dos pilares de suporte de uma cobertura, a curvatura de um arco para a abertura 
de um vão, etc. Um edifício pode ser também um modelo de proporções e de soluções de articulação 
entre as partes. A composição dos elementos estruturais de acordo com a configuração espacial que 
se pretende alcançar, independentemente da dimensão do edifício, é um conhecimento veiculado 
pelo estudo do modelo. A definição de um espaço compartimentado ou de um espaço unificado, 
trabalha exactamente no plano de articulação entre, a dimensão do corpo das naves, a espessura 
dos pilares, o comprimento dos tramos e a solução da cobertura. 



A obra é um modelo que permite a apropriação e repetição dos seus valores e 
princípios. A sua solução tem um carácter comum e universal e ao mesmo tempo 
um carácter particular, adaptado às circunstâncias e condicionantes (OLIVEIRA, 
2004, p.223). A obra é a principal fonte de conhecimento no passado, representando 
uma síntese de princípios disciplinares comuns, de valores perenes e de um sentido 
de ordem, que resultam da sua materialização e conformação espacial, a partir de 
um jogo entre medida, proporção e materialidade e de uma articulação exacta dos 
elementos.14 

De acordo com a metodologia apresentada e com o entendimento da obra como 
modelo apresentam-se agora sumariamente os três pontos que constituem o corpo 
central da tese de doutoramento, no sentido de enquadrar o tema da investigação e 
os edifícios estudados. Cada um desses pontos é composto por quatro edifícios e 
cada edifício é estudado de acordo com cinco níveis de leitura – Vestígios de 
edifícios do século XI e o período condal; Transformações Modernas; Intervenções 
de restauro e conservação e escavações arqueológicas; Reformas beneditinas, 
reconstruções românicas e construções góticas; O Desenho.15 

 

                                                           
14 A passagem do tempo, o acumular de experiências e aprendizagens transformam esses valores e 
princípios num saber e numa solução prática, que depois de apreendidos, apropriados e assimilados 
podem dar origem a uma infinidade de soluções particulares e circunscritas, sem alterar a estrutura 
geral. Quanto maior é a capacidade de adaptação do modelo mais resistente e invariante este se 
pode tornar (OLIVEIRA, 2004, p.220).  

15 Breve descrição dos cinco níveis de leitura realizados para cada edifício em estudo:  
1. A partir dos vestígios existentes e de algumas informações sobre as construções pré-românicas 
que antecederam as reformas beneditinas, juntamente com os dados sobre os primeiros ensaios do 
românico do período condal, procura-se estabelecer a importância destas construções para a 
definição das reformas beneditinas ocorridas a partir da primeira metade do século XII em Portugal. 
(ALMEIDA, 1972 e 2001 e MONTEIRO, 1908 e WATSON, 1908) 
2. Com base nas transformações modernas ocorridas ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, 
estudam-se as alterações sofridas pelos edifícios, procurando identificar os programas 
arquitectónicos medievais e as estruturas que chegaram até à contemporaneidade. 
3. Através das intervenções de restauro e conservação levadas a cabo pela DGEMN, sobretudo, 
durante a primeira metade do século XX, estudam-se as alterações que decorreram de um 
entendimento particular sobre uma ideia de património a partir da qual, na maioria dos casos, se 
procurou recuperar o aspecto e carácter medieval dos edifícios, levando muitas vezes a grandes 
operações de demolição e apeamento de estruturas importantes mas que não pertenciam ao período 
medieval. Recorremos também às escavações arqueológicas realizadas em torno dos edifícios e no 
seu interior, de modo a obter mais informações sobre as diferentes fases de construção. (DGEMN, 
1939a, 1939b, 1941, 1942, 1942-1943, 1946, 1951, 1962) 
4. A leitura sobre as reformas beneditinas e as reconstruções românicas, juntamente com a leitura 
das construções góticas, dependendo da época em que os edifícios foram construídos, procura 
caracterizar o seu programa construtivo, a sua forma, espacialidade e expressão. Neste ponto 
discutem-se as questões relacionadas com a assimilação e adaptação dos modelos internacionais e 
as características particulares de cada obra. (REAL, 1982 e 1983) 
5. A leitura sobre o Desenho, é aquela que mais nos interessa discutir neste artigo e no âmbito deste 
Colóquio. Esta leitura propõe um entendimento sobre a composição e ligação dos volumes, a 
articulação dos espaços, a planimetria e modulação dos edifícios, procurando definir uma ideia de 
escala e de proporcionalidade entre as obras, aproximando-as, não só do ponto de vista das medidas 
como da sua matriz compositiva. Estuda-se o módulo-base e a sua desmultiplicação no sentido de 
compreender as relações de medida entre as diferentes partes dos edifícios, apresentando-se 
propostas para a interpretação das medidas gerais em função das medidas particulares, como a 
espessura das paredes ou a secção dos pilares. Neste artigo são apenas apresentadas as questões 
em torno das plantas dos edifícios, ficando de fora o trabalho realizado na tese sobre os cortes e as 
transformações espaciais decorrentes do seu desenho. 



2.1 Entrada do modelo basilical beneditino em Portugal 

Este primeiro ponto reúne quadro das principais igrejas de três naves reconstruídas 
em Portugal, durante os séculos XII e XIII pelos beneditinos – S. Pedro de Rates, S. 
Salvador de Travanca, S. Salvador de Paço de Sousa e Santa Maria de Pombeiro – 
e estuda a entrada da reforma litúrgica e espacial desde a entrega da igreja de S. 
Pedro de Rates, em 1100, à comunidade de monges beneditinos da Charité-sur-
Loire, até à reforma das igrejas de Paço de Sousa e Pombeiro em meados do século 
XIII; estuda o recurso à basílica como estrutura que se adapta às novas 
necessidades litúrgicas; a recepção do modelo internacional e a sua adaptação de 
acordo com as condições particulares de cada edifício; e estuda o desenvolvimento 
do «plano beneditino português» (REAL, 1982, 1983) para igrejas de três naves e os 
elementos arquitectónicos que o definem.16  

                                                           
16 Sobre as considerações preliminares deste primeiro ponto, importa aqui destacar que: 
1. Os dados recolhidos sobre os vestígios das construções pré-românicas e as primeiras 
reconstruções das igrejas nos finais do século XI indicam, especialmente, em Paço de Sousa e 
Pombeiro, que estas tiveram uma importância significativa no plano da reforma beneditina e na 
formulação do modelo basilical português. Todavia, as diversas hipóteses interpretativas desses 
vestígios, designadamente, a hipótese da reforma beneditina de Pombeiro ser consequência de uma 
ampliação proporcional de uma igreja anterior ao século XII, implica uma outra pesquisa que 
ultrapassa o âmbito desta investigação e que deverá ser apresentada em estudos futuros. 

2. As transformações modernas têm um papel decisivo na interpretação da reforma beneditina, 
condicionando, particularmente a leitura das cabeceiras românicas. Sabendo-se da importância que a 
capela-mor assumia nas construções medievais, a construção de novas capelas de planta 
rectangular, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, em todos os edifícios observados, dificulta em 
grande medida o pleno entendimento das suas obras. O prolongamento de muitas destas 
transformações favoreceu a actualização do estilo dos edifícios, através da substituição da linguagem 
medieval pela linguagem clássica, sobretudo, ao nível das fachadas principais, e da transformação do 
espaço interior, por via do aumento das aberturas e da introdução de novos elementos e 
revestimentos em talha dourada, como ainda se pode observar, parcialmente, no mosteiro de 
Pombeiro.  

3. As intervenções levadas a cabo pela DGEMN têm também um papel fundamental na leitura 
contemporânea dos edifícios em estudo. A sua interpretação do período românico e a preocupação 
em efectuar um restauro em estilo levou a inúmeras demolições e a muitas reconstruções, 
transformando significativamente os edifícios, sobretudo, durante a primeira metade do século XX, e 
em particular, as igrejas de S. Pedro de Rates e de Paço de Sousa. A comparação das fotografias e 
desenhos realizados antes e depois dos restauros revelou-se um contributo indispensável para o 
estudo destas igrejas, sublinhando a importância do Desenho como instrumento metodológico de 
estudo fundamental para a discussão dos processos disciplinares e para a leitura dos edifícios no 
tempo longo.  

Na sequência de algumas dessas intervenções, foram realizadas escavações arqueológicas, 
nomeadamente, na igreja de Pombeiro, que se revelaram também essenciais para o entendimento 
das reformas do edifício e para a formulação de novas hipóteses. Os resultados alcançados em 
Pombeiro deveriam colocar as escavações arqueológicas como uma prioridade urgente no campo do 
conhecimento e conservação deste património. 

4. As reformas beneditinas estudadas nestes quatro edifícios, apesar das diferenças, apontam para a 
construção de um programa arquitectónico comum composto por cabeceira com três capelas 
escalonadas de remate semi-circular, transepto inscrito em planta e saliente em altura, três naves de 
três tramos, organizadas segundo o corte basilical, divididas por arcos diafragma e cobertas por 
tectos de madeira. Para além destas características parecem também fazer parte do programa de 
reforma beneditina a construção de uma torre sobre o cruzeiro e de uma galilé, no entanto, só 
pontualmente foi possível verificar essas soluções. Em relação às torres estas poderão ter existido 
em Rates, Paço de Sousa e Pombeiro, em relação às galilés, as escavações arqueológicas 
encontraram uma na igreja de Pombeiro e as características da fachada da igreja de Travanca 
também sugerem a sua existência. (Pinto, 2011) 



De acordo com a leitura do Desenho das quatro igrejas beneditinas e com os 
objectivos deste artigo apresentamos agora de forma sistematizada as principais 
características que as definem do ponto de vista da sua planimetria:17 

Os absidíolos, apesar das diferentes configurações, apresentam uma profundidade, 
interior e exterior, bastante aproximada, sendo Pombeiro, claramente a excepção de 
maiores dimensões. Esta proximidade sugere a existência de uma medida de 
referência que não se altera muito de edifício para edifício.18  

Os transeptos apresentam dimensões diferentes nos quatro edifícios, anunciando de 
alguma forma a diferença que se verifica ao nível da profundidade das naves. À 
excepção de Paço de Sousa, verifica-se que quanto maior é a profundidade do 
transepto, maior é a profundidade do edifício.19 

Em relação ao corpo das naves e ao nível da comparação entre as dimensões dos 
tramos observa-se em Rates e em Paço de Sousa uma repetição da medida do 
transepto no primeiro tramo das naves, ao mesmo tempo que se verifica em 
Travanca e Paço de Sousa a intenção da ampliar o último tramo junto aos pés da 
igreja, introduzindo um ritmo e uma variação ao longo do corpo das naves. Já a 
igreja de Pombeiro revela uma extrema regularidade e repetição de medidas, que 
contraria exactamente essa ideia de ritmo.20  

Ao nível da largura das naves verifica-se uma grande proximidade entre as naves 
laterais das igrejas de Rates (19palmos), Travanca (18palmos) e Paço de Sousa 
(19palmos) e uma diferença mais significa ao nível da nave central, sendo Rates a 
mais larga deste conjunto (28palmos). Este dado, juntamente com as dimensões do 
transepto sublinha, mais uma vez, a força e a dimensão do arranque da reforma 

                                                           
17 As medidas são apresentadas em metros e/ou em palmos de 22cm. De acordo com a investigação 
realizada este parece configurar-se como a medida base para grande parte dos traçados 
apresentados. Sobre as medidas medievais em Portugal ver CUNHA, 2003. E PEREIRA, 2011. 

Ao nível da cabeceira, dadas as transformações modernas, apenas são apresentados os dados 
referentes aos absidíolos. 

18 As medidas tiradas a partir da face interior da parede do arco triunfal e a eixo dos absidíolos sul 
são de aproximadamente:   
Travanca  por dentro 3,74m (17palmos)  por fora 4.84m (22palmos)  
Rates   por dentro 3.96m (18palmos)  por fora 5.50m (25palmos)  
Paço de Sousa  por dentro 4.40m (20palmos)  por fora 5.50m (25palmos) 
Pombeiro  por dentro 6.38m (29palmos)  por fora 7.70m (35palmos) 

19 As profundidades dos transeptos medidas entre a face interior da parede do arco triunfal e a 
secção quadrangular dos pilares são de aproximadamente: 
Travanca  4,62m (21palmos)    
Paço de Sousa  4.84m (22palmos)  
Rates   5.50m (25palmos)    
Pombeiro  6.38m (29palmos)  

20 A dimensão dos tramos foi medida entre as secções rectangulares dos pilares, deixando de fora as 
colunas adossadas. Nas igrejas de Rates, Travanca e Paço de Sousa essa secção, no sentido 
longitudinal, mede aproximadamente 0.88m (4palmos), na igreja de Pombeiro mede 
aproximadamente 1.10m (5palmos). As dimensões para cada edifício são aproximadamente de: 
  Transepto 1º Tramo  2º Tramo  3º Tramo  
Travanca 4.62m (21p.)  3.96m (18palmos) 3.52m (16palmos) 5.28m (24 palmos) 
Rates  5.50m (25p.)  5.50m (25palmos) 4.62m (21palmos) 4.62m (21palmos) 
Paço de S. 4.84m (22p.)  4.84m (22palmos) 5.94m (27palmos) 7.04m (32 palmos) 
Pombeiro 6.38m (29p.) 6.38m (29palmos) 6.38m (29palmos) 6.38m (29 palmos)  



beneditina em S. Pedro de Rates que acabou por ver reduzido o seu plano e as suas 
proporções.21  

Com base numa síntese interpretativa dos levantamentos efectuados no interior das 
igrejas, procurou-se encontrar o traçado regulador de cada edifício. Os dados 
obtidos através das diferentes propostas apresentadas nas Plantas Esquemáticas 1 
sugerem a existência de uma estrutura base, de uma matriz compositiva, que 
organiza e distribui os diversos elementos do programa arquitectónico.22 (Fig.1A) 

A comparação das quatro plantas aponta algumas hipóteses sobre questões 
práticas relacionadas com a marcação e lançamento das obras no terreno. A divisão 
da largura do corpo da igreja em três partes parece ser um dos princípios práticos 
comum a todos os edifícios. Essa divisão define o espaço da nave central e o limite 
exterior das paredes, sugerindo que os silhares são colocados dessa linha para 
dentro. A matriz de 28 palmos encontrada na igreja de S. Pedro de Rates, 
juntamente com o facto de a secção dos seus pilares ser próxima dos 4 palmos, 
sugeriu que fosse exactamente essa a medida do módulo-base. A sua repetição, 
tanto no sentido longitudinal, como no sentido transversal forma uma quadrícula 
regular (7 módulos de 4 palmos) a partir da qual procurámos desenhar a quadrícula 
dos outros edifícios. Apesar da diferença de modelação em relação a S. Pedro de 
Rates, as restantes igrejas parecem seguir um mesmo princípio de desenho, sendo 
a sua quadrícula um múltiplo de 4 ou 5 palmos, dependendo da secção dos pilares e 
da espessura das paredes. (Fig.1B)  

Para além da leitura dos traçados, realizámos ainda uma leitura baseada na 
comparação e sobreposição de plantas, no sentido de procurar relações de escala e 
de proporcionalidade que pudessem aproximar os edifícios. Com base no projecto 
românico da igreja de Pombeiro apresentamos agora três sobreposições que 
ilustram o modo como os programas arquitectónicos foram ampliados e reduzidos de 
acordo com as condições de cada edifício, mantendo uma proporção aproximada 
entre si. Sobre a planta de Pombeiro sobrepusemos as plantas de Paço de Sousa, 
Rates e Travanca de acordo com dois factores de ampliação – 10:8 (Paço de Sousa 
e Rates) e 10:7 (Travanca) – verificando uma relação directa entre os diversos 
espaços dos edifícios, nomeadamente, ao nível da composição do espaço interior do 
corpo das naves e da disposição dos suportes verticais. (Fig.2) 

Com base na leitura do Desenho, as considerações preliminares sobre o modelo 
basilical português, observado em quatro das principais igrejas beneditinas 
reconstruídas em Portugal, entre os séculos XII e XIII, apontam assim para a 
definição de um programa arquitectónico que se foi consolidando ao longo do tempo, 
de acordo com princípios construtivos e relações de desenho coincidentes. 

                                                           
21 A dimensão das naves foi medida entre as secções rectangulares dos pilares, deixando de fora as 
colunas adossadas. Nas igrejas de Rates e Travanca essa secção mede aproximadamente 0.88m 
(4palmos), nas igrejas Paço de Sousa e Pombeiro mede aproximadamente 1.10m (5palmos). As 
dimensões para cada edifício são aproximadamente de: 
  Nave central  Nave do Evangelho  Nave da Epístola  
Rates  6.16m (28palmos) 4.18m (19palmos)  4.18m (19palmos) 
Travanca 4.84m (22palmos) 3.96m (18palmos)  3.96m (18palmos) 
Paço de S. 5.50m (25palmos) 4.18m (19palmos)  4.18m (19palmos)  
Pombeiro 7.04m (32 palmos) 6.38m (29palmos)  6.38m (29palmos)  

22 O trabalho realizado sobre as Plantas Esquemáticas baseou-se no estudo de Lorenzo Arias 
Páramo para a arquitectura pré-românica asturiana e nas pistas dadas por este autor para a leitura e 
interpretação dos traçados medievais (PÁRAMO, 2008). 



2.2 Ligação do modelo basilical às Sés 

O segundo ponto alinha as sés de Braga, Coimbra e Porto com a Abadia Velha de 
Salzedas e a igreja de Santa Maria de Salzedas e pretende efectuar uma leitura 
cruzada entre as igrejas beneditinas já observadas, as sés e as igrejas de Salzedas 
construídas pelos cistercienses. Neste ponto discutem-se os programas 
construtivos, os elementos arquitectónicos que os distinguem e a assimilação e 
adaptação dos modelos internacionais. Discutem-se as relações de escala, de 
desenho, medida e proporção, procurando compreender os «modos da 
continuidade»23 e estabelecer uma ligação entre edifícios de “famílias” e ordens 
religiosas diferentes.24  

A leitura conjunta dos edifícios tem vindo a sugerir a existência de princípios 
práticos, ligados à construção das obras, que parecem ser transversais tanto aos 
programas das igrejas como das sés.  

A partir da confrontação dos diversos levantamentos efectuados no interior das 
igrejas e das hipóteses colocadas nas Plantas Esquemáticas apresentam-se os 
dados mais relevantes:25 

. Transepto – A relação entre o comprimento e a profundidade dos transeptos não é 
proporcional. Os edifícios com transepto mais comprido não são necessariamente os 
edifícios com o transepto mais profundo. O exemplo mais evidente é o da igreja de 
Pombeiro. (Tabelas 1 e 2)  

. Corpo das Naves – Em relação à largura exterior do corpo das naves verifica-se 
uma grande semelhança entre as sés de Braga e de Coimbra e entre a sé do Porto 
e a igreja de S. Pedro de Rates. No primeiro caso, confirma-se, mais uma vez, que a 
relação entre a extensão do corpo das naves e a sua largura também não é 
proporcional. No segundo caso, observa-se como é mínima a diferença entre a Sé 
do Porto e as igrejas beneditinas até aqui observadas. (Tabela 3) 

Relativamente à largura interior do corpo das naves, para além de se sublinhar o 
facto das igrejas de Santa Maria de Salzedas e de Pombeiro serem as mais largas, 
sublinha-se ainda que a dimensão interior da Sé do Porto é equivalente à da igreja 
de Travanca (aprox. 14.96m = 68 palmos). (Tabela 4) 

As dimensões das naves centrais são um indicador importante para a compreensão 
do desenvolvimento do programa arquitectónico de cada edifício. É interessante 
verificar como a igreja de S. Pedro de Rates, apresenta uma nave central com uma 
dimensão aproximada à das sés de Coimbra e do Porto. (Tabela 5)  

                                                           
23  “Os modos da continuidade estão associados a um sentido de conveniência que se manifesta no 
reconhecimento de princípios consuetudinários e na conservação de hábitos e da tradição, 
justificando a permanência de invariantes e a sua “e”novação entendida como nova repetição. Os 
modos de ressonância do tempo denotam sinais de mudança de gosto e de uso e afirmam a 
individualização, pela novidade da variação e da diferença.” (OLIVEIRA, 2004, p.78) 

24 Apesar da relevância de alguns dos dados alcançados a partir dos cinco níveis de observação 
lançados sobre cada um destes edifícios, apresentam-se agora apenas as conclusões mais 
importantes do ponto de vista da leitura do Desenho e da interpretação dos programas 
arquitectónicos.  

25 Devido ao número de plantas e propostas apresentadas na tese e dada a dimensão deste artigo, 
seleccionámos a Sé de Braga como caso de estudo mais relevante para a argumentação que 
pretendemos defender. A informação sobre as sés de Coimbra e Porto e sobre as igrejas de 
Salzedas é complementada com as Tabelas apresentadas no texto. 



As dimensões das naves laterais apresentam uma diferença muito reduzida entre os 
edifícios em estudo. No caso de Salzedas e de Pombeiro essa dimensão é de 
aproximadamente 23 palmos, verificando-se depois uma redução proporcional entre 
as sés de Braga e Coimbra e as igrejas de Rates, Paço de Sousa e Travanca, sendo 
a Sé do Porto, o edifício que apresenta as naves laterais mais estreitas. (Tabela 6) 

 

Porto Salzedas Braga Coimbra Pombeiro Rates Paço S. Travanca 

140 138 136 105 89 74 73 68 

Tabela 1. Transepto – Comprimento interior – unidade de medida - palmo de 22cm  

 

Salzedas Porto Pombeiro Braga Coimbra Rates Paço S. Travanca 

36 30 29 28 27 25 22 21 

Tabela 2. Transepto – Profundidade interior – unidade de medida - palmo de 22cm  

 

Salzedas Pombeiro Braga Coimbra Porto Rates Paço S. Travanca 

105 100 90 90 84 84 83 82 

Tabela 3. Corpo das Naves – Largura exterior – unidade de medida - palmo de 22cm 

 

Salzedas Pombeiro Braga Coimbra Rates Paço S. Porto Travanca 

91 89 82 76 74 73 68 68 

Tabela 4. Corpo das Naves – Largura interior – unidade de medida - palmo de 22cm 

 

Salzedas Pombeiro Braga Coimbra Porto Rates Paço S. Travanca 

35 32 30 28 28 28 25 22 

Tabela 5. Nave Central – Largura interior entre pilares – unidade de medida - palmo de 22cm 

 

 Salzedas Pombeiro Braga Coimbra Rates Paço S. Travanca Porto 

Levantamento / / 4.831* 4.385* / 4.217* / 3.573* 

Traçados (m) 5.06 5.06 4.84 4.40 4.18 4.18 3.96 3.52 

Palmos 22cm 23 23 22 20 19 19 18 16 

Tabela 6. Naves Laterais – Largura interior entre as fachadas norte e sul e os pilares das naves – 
comparação entre as medidas dos levantamentos em metros e a medida proposta pelos traçados em 
metros e palmos. * Média das medidas levantadas em diversos pontos do edifício (m).  

. Tramos – Quanto à profundidade dos tramos observa-se que quatro edifícios 
apresentam tramos com distâncias regulares (Pombeiro, Braga, Salzedas e 
Coimbra) e quatro apresentam distâncias diferentes (Porto, Paço de Sousa, Rates, e 



Travanca). A constituição destes dois conjuntos de edifícios sugere que a existência 
de uma divisão entre edifícios de maiores dimensões que optam por uma certa 
regularidade, e edifícios de proporções mais pequenas que apoiam em razões de 
ordem compositiva e conceitos de equilíbrio e ritmo para tirarem o máximo de 
partido da sua espacialidade. (Tabela 7)  

. Módulos – De acordo com os dados até aqui apresentados, os edifícios estão 
construídos com base numa modulação resultante da divisão da largura exterior do 
corpo das naves em três partes.26 A partir desta divisão é possível estabelecer uma 
modulação relativamente regular e coincidente com os elementos estruturais. Dos 
edifícios observados apenas quatro apresentam uma divisão em três partes iguais – 
Salzedas, Braga, Porto e Rates – os restantes apresentam duas partes simétricas 
maiores e uma parte, correspondente à nave central, de dimensões mais reduzidas 
– Pombeiro, Coimbra, Paço de Sousa, Travanca. Seguindo a posição dos elementos 
estruturais procurou-se compreender a base do traçado que os organiza e encontrar 
o módulo que pudesse determinar as suas proporções. A proposta de traçado para a 
igreja de S. Pedro de Rates é a única que parece sugerir uma modulação baseada 
no sistema ad quadratum, todos os outros edifícios apresentam uma métrica 
diferente.27 (Tabela 8 e Tabela 9) 

 

 1ºTramo 2ºTramo 3ºTramo 4ºTramo 5ºTramo 6ºTramo 7ºTramo 

Pombeiro 29 29 29     

Braga 28 28 28 28 28 28 28(torres) 

Porto 30 24 22 22 26 28(torres)  

Salzedas 23 23 23 23 23   

Paço S. 22 27 32     

Rates 25 21 21     

Coimbra 19 19 19 19 19   

Travanca 18 16 24     

Tabela 7. Tramos (profundidade) – Corpo das naves – distância entre pilares 

 

                                                           
26 Essa divisão combina a dimensão da nave central com o somatório da espessura das paredes 
exteriores com a secção dos pilares e largura das naves laterais. A dimensão da nave central 
corresponde à distância entre os arcos formeiros, enquanto as outras duas partes, correspondem a 
uma medida que define o limite exterior das construções e a partir do qual são lançadas as 
alvenarias.  

27 Apesar de se verificar, em alguns edifícios, a possibilidade de estabelecer uma matriz compositiva 
de acordo com o sistema de quadratura, optou-se por procurar outras modulações, uma vez que, os 
módulos quadrados, apesar de regulares, não eram coincidentes com os elementos arquitectónicos e 
sugeriam uma leitura mais abstracta e menos ligada aos processos construtivos. As diferentes 
propostas de traçados apresentadas nas Plantas Esquemáticas sugerem a existência de um módulo 
dado pela espessura dos pilares e tendo como unidade de medida o palmo de 22cm. Dada a 
dimensão do artigo optámos por apresentar a Tabela com a divisão da largura do corpo das naves.    



 
Parede Ext. + Nave 

Evangelho + Pilar 

Nave 

Central 

Pilar + N. Epístola+ 

Parede Ext. 
Módulo 

Salzedas * 35 35 35 7 x 5 palmos 

Pombeiro 35 32 35 
7 x 5 palmos 

8 x 4 palmos 

Braga * 30 30 30 6 x 5 palmos 

Coimbra 31 ? 28 31 ? 8 x 4 palmos 

Porto * 28 28 28 8 x 4 palmos 

Rates * 28 28 28 8 x 4 palmos 

Paço Sousa 29 ? 25 29 ? 5 x 5 palmos 

Travanca 30 22 30 
6 x 5 palmos 

5.5x4palmos 

Tabela 8. Módulos – Largura exterior do corpo das naves – Divisão em 3 partes. * Divisão da largura 
do corpo das naves em três partes iguais. 

 

nº de 

partes 
1 2 3 4 5 6 7 8 Módulo 

Salzedas 36 28 28 28 28 36   8x4palmos 

Pombeiro 34 34 34 34     8.5x4palmos 

Braga 30 30 32 32 32 32 32 32 
6x5palmos 

8x4pamos 

Porto 30 33 28 28 28 28 28  
6x5palmos 

8x4pamos 

Rates 28 28 28 28     8x4palmos 

Paço S. 27 ? 26 31 ? 31 ?     6.5x4palmos 

Coimbra 25 25 25 25 25 25   5x5palmos 

Travanca 25 22 20 32     

5x5palmos 

5.5x4palmos 

4x5palmos 

8x4palmos 

Tabela 9. Módulos – Profundidade do Corpo das naves – Proposta de uma métrica compositiva 
coincidente com os elementos estruturais 



2.3 Actualização do modelo basilical 

O terceiro e último ponto que faz parte do corpo central da nossa investigação reúne 
as igrejas militares de Santa Maria do Olival e de Leça do Balio e as igrejas de Santa 
Clara de Santarém e de Santa Maria da Graça de Santarém. Com base nestes 
quatro edifícios damos continuidade à leitura dos processos disciplinares da 
arquitectura portuguesa e ao estudo dos princípios de Desenho que os unem.28 E 
procuramos estabelecer uma relação de continuidade entre os modelos beneditinos 
e a igreja de Santa Maria do Olival (CHICÓ, 1981) e discutir a sua evolução espacial 
e a construção de um modelo de escala média. Simultaneamente, procuramos 
compreender a importância da Sé de Braga como modelo de referência para igrejas 
de outras ordens religiosas.29 

Relativamente à igreja de Santa Maria do Olival e às propostas apresentas nas 
Plantas Esquemáticas, importa sublinhar a relação directa de medidas com as 
igrejas beneditinas.30 (Fig.1C) A sobreposição da sua planta com as igrejas 
beneditinas de Paço de Sousa e de Pombeiro revelou também como essa 
actualização espacial do modelo basilical beneditino se desenvolveu.31 Dadas as 
reduzidas dimensões do território nacional, a curta distância entre estaleiros e a 
circulação de mestres-pedreiros por todo o território não é difícil de equacionar a 
partilha de modelos entre as diversas obras.32(Fig.2)   

Em relação à Sé de Braga as sobreposições efectuadas com as igrejas de 
Pombeiro, Santa Maria do Olival e Santa Clara de Santarém reforçam a manutenção 
de uma ideia de referimento e de uma noção de escala e de tamanho por parte das 

                                                           
28 Tal como no ponto anterior, seleccionámos apenas um dos quatro edifícios para apresentar as 
Plantas Esquemáticas – a igreja de Santa Maria do Olival.  

29 A investigação efectuada por Marta Oliveira (OLIVEIRA, 2004, p.232), sobre as relações de medida 
e as proporções existentes entre a Sé de Braga e a igreja de Santa Maria do Olival, propõe uma nova 
ligação de escala entre edifícios de períodos e ordens religiosas diferentes, que será agora o ponto 
de partida para cruzar a leitura da Sé de Braga e das igrejas beneditinas com a igreja militar dos 
Templários, e verificar noutros edifícios e períodos artísticos a metodologia de investigação até aqui 
explorada.  

30 Em relação à largura interior do corpo das naves da igreja de Santa Maria do Olival (71 palmos) 
sublinha-se o facto de esta se localizar numa posição intermédia em relação às igrejas de Paço de 
Sousa (73 palmos) e Travanca (68 palmos). Em relação à largura exterior, dada a redução da 
espessura das suas paredes, a igreja de Santa Maria do Olival é mais estreita que qualquer das 
igrejas beneditinas em estudo. A comparação dos traçados no sentido longitudinal revela o modo 
como é feita a ampliação da sua planimetria, não só pela ampliação de quatro para cinco tramos, 
como também pelo ligeiro aumento da largura da nave central (29 palmos). Em relação à cabeceira 
tripartida escalonada, com capela-mor de remate poligonal e capelas laterais de planta rectangular, 
assinala-se que a sua profundidade é semelhante àquela verificada nos absidíolos de S. Pedro de 
Rates (aprox. 20 palmos). 

31 A sobreposição à mesma escala com a igreja de Paço de Sousa aponta o modo como os edifícios 
se relacionam do ponto de vista da distribuição da cabeceira, do corpo das naves e da posição dos 
pilares, ao mesmo tempo que, a sobreposição com a planta de Pombeiro, reduzida 6:7, sugere uma 
relação proporcional entre o corpo dos edifícios, uma vez que os cinco tramos de Santa Maria do 
Olival são proporcionais aos quatro tramos e torres de Pombeiro. 

32 A sobreposição entre a igreja de Santa Maria de Salzedas e a planta da Sé de Coimbra, ampliada 
10.8, é um exemplo dessa possível comunicação entre territórios diferentes e influências de diversas 
naturezas que permite revelar a proporcionalidade existente entre programas construtivos distintos. 



ordens religiosas que procuravam colocar as suas igrejas numa posição relevante 
dentro da hierarquia das igrejas já construídas.33 (Fig.2) 

 

3. CONCLUSÃO 

A investigação apresentada nos pontos anteriores permite agora avançar com uma 
hipótese sobre o desenvolvimento e actualização do modelo basilical desde meados 
do século XII, até meados do século XVI. A partir do alinhamento das quatro igrejas 
beneditinas apresentadas e com base na largura interior do corpo das suas naves, 
construímos um quadro, composto por mais dois conjuntos de quatro edifícios, no 
qual se pode confirmar a existência de uma medida média de referência que é, não 
só comum às igrejas beneditinas, como também às igrejas góticas. Para além desta 
relação de medida estabelecida, comparou-se também, no sentido transversal, o 
alinhamento entre os elementos verticais e a distância entre tramos. Á excepção de 
um conjunto restrito de igrejas, como a matriz da Lourinhã, que apresentam quatro 
tramos, sem transepto, os edifícios de escala média construídos a partir do século 
XIV, apresentam um programa comum com três naves, cinco tramos, corte basilical 
e tectos de madeira, com poucas variações ao nível das dimensões dos tramos e 
das proporções das naves. Esta definição genérica de um modelo médio corrente 
para igrejas três naves parece resultar de um princípio construtivo, associado a uma 
questão de conveniência e a um certo pragmatismo, decorrente das experiências 
anteriores e que se poderá relacionar com a dimensão máxima das estruturas de 
madeira que compõem o vão entre naves e pilares.34 (Fig.3) 

Este quadro apresenta assim a síntese de um fio condutor que se inicia com as 
primeiras igrejas reformadas pelos beneditinos no século XII, passando pela 
construção de um modelo de transição em Paço de Sousa no século XIII, pela 
actualização e definição de um modelo de escala média para igrejas de três naves 
em Santa Maria do Olival, até à sua ampla difusão por todo o território nacional, ao 
longo dos séculos XIV, XV e XVI e que irá influenciar a escala e o programa das 
primeiras obras construídas fora do território continental.   

                                                           
33 A sobreposição pelos pés das plantas da Sé de Braga e de Pombeiro, reduzida 15:16, permite 
verificar como são proporcionais as dimensões do corpo das naves e as dimensões dos tramos. Por 
outro lado, a sobreposição da Sé com a planta de Santa Maria do Olival, ampliada 7:6, revela 
também a proporcionalidade dos dois programas construtivos, não só ao nível do desenvolvimento do 
corpo das naves, como da distribuição dos pilares, verificando-se um ligeiro alargamento da nave 
central. Em relação à igreja de Santa Clara de Santarém, a sua sobreposição à mesma escala com a 
Sé de Braga, revela uma relação directa entre as dimensões da cabeceira e do transepto, da largura 
do corpo das naves e o número de tramos. Não deixa de ser curioso que a diferença que se verifica 
nesta comparação ao nível dos pés dos edifícios, entre o projecto gótico da igreja e o projecto 
românico da Sé, na contemporaneidade não existe, uma vez que a construção do nártex da Sé de 
Braga na época moderna, colocou os dois edifícios com uma profundidade muito aproximada, 
sugerindo que a Sé reclamou para si a importância de se manter, juntamente com Alcobaça, como 
um dos edifícios mais compridos de Portugal.  

Em 2003, já Marta Oliveira, explorou esta ideia com base nas sés portuguesas construídas até ao 
século XVI e apresentou um alinhamento que estabelece uma hierarquia com três níveis, que têm 
como referência as sés de Braga, Porto e Coimbra, respectivamente. (OLIVEIRA, 2003, p.24) 

34 De facto, o que revela o estudo das sés e das igrejas de maiores dimensões é que a sua 
qualificação, ao nível da planta, se faz, sobretudo, a partir do desenvolvimento do programa da 
cabeceira e do transepto e da monumentalização da fachada principal, uma vez que, do ponto de 
vista do corpo das naves, a maior diferença verifica-se ao nível do número de tramos e não ao nível 
das suas dimensões. 
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