
O ROMÂNICO 



A criação do Românico 
 

Só no século XIX foi reconhecido um estilo arquitectónico original – designado de 
«românico» - que se desenvolveu na Europa Ocidental durante os séculos XI e XII. 

 
O termo «românico», primeiramente utilizado como referência às línguas europeias 

com origem no latim, foi aplicado por Adrien de Gerville, em 1823, às tipologias 
arquitectónicas inspiradas nas formas e nas técnicas da Antiguidade romana. 

 
A base estrutural do Românico deriva da tradição construtiva romana – arco de volta 

perfeita, as abóbadas, os muros, os contrafortes. 

Quer se tratasse de um castelo, de uma igreja ou de uma abadia, eram edifícios/ 
fortaleza em pedra, robustos, maciços e impenetráveis, defendendo-se em relação às 

ameaças exteriores, fossem de natureza material ou espiritual. 
 

A obscuridade em que os seus interiores mergulhavam, contribuía para a atmosfera de 
mistério e misticismo que caracterizava a cultura românica. 

 
Consoante as necessidades, os construtores românicos ergueram edifícios com 

funções distintas: igrejas para os fiéis, mosteiros para os monges e abades, e castelos 
para os senhores feudais. 



A arquitectura é a base da arte românica. A ela se adaptam a escultura e a pintura.  

S. Salvador de Bravães 
Ponte da Barca 



A escultura ocupava os tímpanos, as arquivoltas e os capitéis das colunas na fachada. 

Tímpano 
Portal Sul 
Santiago de Compostela 
Galiza 
Espanha 





No interior, ou nos claustros, os capitéis eram historiados com cenas 
bíblicas, procurando evangelizar através das imagens. 

David e Golias 
Moisés lançado às águas do Nilo 



Monstros terríveis 
povoavam o imaginário e a 

escultura românicos, 
lembrando sempre aos fiéis 

os horrores do Inferno. 



Escultura funerária 



Santa Maria de Taüll 
Lérida 
Espanha 

Pintura nas paredes 



Penela 

Carácter militar dos edifícios:  
castelos e fortalezas  



Cruz de S. Teotónio 
Museu Nacional Machado de Castro 
Proveniência: Santa Cruz de Coimbra 

Cálice oferecido por D. Gueda Mendes ao mosteiro 
de Refojos de Basto em 1152 

Museu Nacional Machado de Castro 

Ourivesaria 



É uma arte essencialmente religiosa que, a partir do século X e até ao 
séc. XII, se difundiu por toda a cristandade medieval, segundo um 

mesmo modelo mas com uma enorme diversidade  regional. 

Planta em cruz latina 

Catedral de Santiago de Compostela 

Nave central 

Naves laterais 
Cruzeiro 

Transepto 

Deambulatório 

Absidíolos/Capelas radiantes 



Nártex 



Nave Central 



Naves Laterais 



Transepto 



Cruzeiro 



Coro 



Abside 



Deambulatório 



Capelas Radiantes - Absidíolo 



Arcos de volta perfeita 



Abóbadas de berço 



Nas igrejas mais modestas, como no caso 
português,  muitas construções têm uma só nave 

com cobertura  de travejamento em madeira . 

Capela de S. Miguel 
 Guimarães 



Paredes robustas, grossas e 
reforçadas com contrafortes 

para sustentar o peso das 
abóbadas.  

Igreja da Cedofeita 
Porto 

Sé Velha 
Coimbra 



Interiores com pouca iluminação, convidando os fiéis ao recolhimento.  

Sé Velha 
Coimbra Igreja da Cedofeita 

Porto 



CONTRAFORTES :  

reforço vertical através de 
um muro ou pilar, 

normalmente colocado no 
exterior dos edifícios 

exterior. 

Uso de contrafortes para reforço da estrutura  do edifício 



Clareza dos volumes, geometricamente simples e bem definidos. 
Simetria e horizontalidade das formas 

Sé Velha 
Coimbra 

Capela 
Vila Real 



Em Portugal, as construções mais importantes são as sés – Braga, Porto, 
Coimbra, Lisboa… 

Sé Velha  
Coimbra 

Sé de Lisboa 

Sé de Braga 



O românico português caracteriza-se, contudo,  pela grande 
diversidade de pequenas igrejas rurais espalhadas pelo Norte e 

Centro do país. 

S. Pedro de Rates 
Póvoa de Varzim 



Bravães; Ponte daBarca 

S. Tiago 
Coimbra 

Melgaço 



Características Gerais 

• Simetria e horizontalidade; 
 

• Robustez e solidez na estrutura; 
 

• Escassez de aberturas e fraca      
  luminosidade; 

 
• Planta em cruz latina; 

 
• Edifícios militares, civis e religiosos. 

• Arcos de volta perfeita; 
 

• Arquivoltas; 
 

•Tímpanos  e capitéis decorados   
   com  episódios e figuras religiosos 

 
• Contrafortes; 

 
• Abóbadas de berço; 

 
• Ameias; 

 
• Rosáceas e alguns vitrais. 



Exemplos de Monumentos 
 

Em Portugal: 
 

- Sé de Lisboa; 
 

- Sé do Porto; 
 

-Sé de Braga; 
 

- Sé Velha de Coimbra 
 

- Igreja de Cedofeita – Porto; 
 

-Igreja S. Pedro – Leiria; 
 

- Domus Municipalis - Bragança 


