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INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Sociologia da Cultura.  

Por uma questão de gosto pessoal decidi realizar uma pequena monografia sobre o 

grandioso e deslumbrante Mosteiro de Tibães.  

Todos sabemos que desde a antiguidade, homens e mulheres se desviaram da vida comum 

para adoptar uma existência voltada para a oração e para o trabalho ao serviço de Deus.  

Inicialmente, essas pessoas viviam isoladas, como eremitas. A partir do Século IV os 

eremitas começaram a juntar-se e a viver em comunidades religiosas. De vida simples, não 

possuíam nada de seu, trabalhavam duramente e rezavam muitas horas por dia, observando 

estritamente as regras das suas comunidades. É o caso da ordem religiosa beneditina, que se 

baseavam na generalidade, na Regra dos Monges, escrita por São Bento de Núrsia, por volta do 

ano 520. Nela se diz que cada dia deve ser gasto em Oração, Trabalho e Estudo. 

Este trabalho pretende demonstrar a forma de vida dentro de uma casa comum, para estas 

ordens religiosas, denominada Mosteiro. Para além disso, também pretende evidenciar a riqueza 

artística com que eram construídos esses Mosteiros.      
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CRONOLOGIA 

 

 

 Século X/XI – Construção do Mosteiro pré-românico; 

 1077 – Primeiro documento conhecido: Boa Gonçalves doa à Sé de Braga a sexta parte do 

     que tinha em Tibães; 

 1080 – Reedificação românica do Mosteiro, pelo cavaleiro D. Paio Guterres da Silva; 

 1110 - Outorga da Carta de Couto ao Mosteiro de Tibães, por D. Henrique e D. Teresa; 

 1567 – Criação da congregação de S. Bento do reino de Portugal; 

  1569 – Escolha do Mosteiro de Tibães para a “casa mãe” da congregação beneditina; 

 1617 – Começo das obras de remodelação e construção que, durante os Séculos XVII e 

     XVIII, destruíram o velho edifício românico-gótico e deram forma ao actual; 

 1628/1750 – Definição arquitectónica da estrutura actual; 

 1834 – Extinção das ordens religiosas e encerramento do Mosteiro; 

 1864 – Venda do Mosteiro em hasta pública e início da vivência privada; 

 1894 – Começo da ruína com o incêndio do claustro do refeitório; 

 1910 – O cruzeiro do Mosteiro de Tibães é classificado como Monumento Nacional; 

 1944 - Classificação do Mosteiro de Tibães como Imóvel do Interesse Público; 

 1986 - Compra do imóvel pelo Estado; 

 1990 - Criação do museu do Mosteiro de São Martinho de Tibães, serviço dependente do 

    Instituto Português do Património Arquitectónico; 

 1994 - É criada a área especial de protecção; 

 1995 - Entra em funcionamento o centro de conservação e restauro de Tibães; 

 1997 - Início da operação integrada de restauro, recuperação e reabilitação do Mosteiro de 

     Tibães; 

 1998 - A cerca do Mosteiro é distinguida pela Fundazione Benetton Studi Ricerche como       

                prémio internacional Carlo Scarpa. 
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      MOSTEIRO DE S. MARTINHO DE TIBÃES: BREVE  PERSPETIVA HISTÓRICA 

 

Fig. 1  - Mosteiro de S. Martinho de Tibães 

 

“ O verde e o ouro criaram em Tibães a obra-prima absoluta do barroco português. A 

localização cenográfica, sobre o vale do Cávado, dominando-o, e a inteligência do homem ao 

implantá-lo nesta paisagem e criar um grande conjunto de obras-primas, transformaram Tibães 

num lugar mítico.”
1
  

 A uns cinco quilómetros da metrópole bracarense, no alto de um pequenino Monte de S. 

Gens, na freguesia de Mire de Tibães, encontra-se erigido o Mosteiro de S. Martinho de Tibães, 

em tudo denunciador do modo de vida dos seguidores de S. Bento.   

 A fundação deste Mosteiro, remonta a meados do Século XI, apesar do cronista beneditino 

Frei Leão de S. Tomás, na “Beneditina Lusitana”, apontar para o Século VI, através da ação 

cristianizadora de S. Martinho de Dume.
2
 

 De facto, todas as provas encontradas, apontam para a fundação no Século XI. A existência 

de vestígios arqueológicos, encontrados nas escavações realizadas desde 1992, apontam para a 

ocupação humana da Idade do Bronze.
3
 O século XII, foi um período de grande expansão, tendo 

recebido imensas doações de terras e de bens por parte de particulares, nomeadamente em 1110, a 

Carta do Couto pelo conde D. Henrique e a sua mulher D.Teresa que conferiu imensos privilégios 

ao Mosteiro. 

 Entre os séculos XIV e XV, o Mosteiro viveu períodos difíceis, provocados por pestes e 

por guerras, assim como a crise moral e material, que acompanharam a desagregação geral das 

comunidades religiosas.  

                                                 
1
  OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Braga, Percursos e Memórias de Granito e Oiro. Porto, Campo das Letras, 1999, 

p.299.    
2
 SÃO TOMÁS, Frei Leão de – Benedita Lusitana. Introdução e notas críticas de José Mattoso, Tomo II. Lisboa, 

Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1974, p.378 
3
 OLIVEIRA, Eduardo Pires de, op. cit., p. 299.  



Mosteiro de Tibães 

Helena Maria Fernandes de Barros – Sociologia da Cultura 5 

 Em 1567, criou-se a congregação de S. Bento, unindo todos os mosteiros beneditinos de 

Portugal e do Brasil. O Mosteiro de Tibães, por morte do Abade Comendatário, foi escolhido para 

“casa mãe” da congregação e para primeiro Abade Geral Frei Pedro de Chaves. 

 Graças a este estatuto, vai crescendo a dimensão e riqueza e torna-se então, um dos mais 

importantes edifícios monásticos nacionais. 

 O anterior edifício de traça românica, vai desaparecer dando lugar ao novo. 

 Nos séculos XVII e XVIII, é praticamente todo reedificado e ampliado para o dobro, sem 

esquecer a Cerca, que se torna o prolongamento do edifício. 

 A toda esta riqueza e esplendor, põe termo a guerra civil entre Liberais e Absolutistas, da 

qual saem vencedores os Liberais. O Mosteiro é encerrado, em 1834. 

 O Mosteiro é nacionalizado, os seus bens inventariados e vendidos. A igreja, o claustro do 

cemitério, sacristia, uma parte do Mosteiro que fica para a residência paroquial e o passal, passam 

para uso da Igreja. A cerca é vendida em 1838 e o edifício em 1864 a particulares. Durante o 

século que se seguiu, incêndios, tempestades, vandalismos e pilhagens, conseguiram pôr fim a 

quase todo o património do Mosteiro e apagar uma memória de séculos. Dezenas de móveis, de 

quadros e estampas, milhares de livros e manuscritos, medalhas, alfaias de culto, azulejos, 

estátuas, fontes e pedras, tudo desapareceu pela incúria e cobiça dos homens, na voragem dos 

tempos.  

Em 1894, um grande incêndio destrói o claustro do refeitório, o refeitório, o noviciado, a 

casa das pinturas, o hospício e outros espaços, mas é sobretudo a partir dos anos cinquenta do 

século XX que conhece o abandono total e a decadência. 

 Vazio e no maior estado de degradação é comprado pelo Estado Português em 1986. 

Custou cerca de 550 mil euros e algumas contrapartidas. O monumento passou então a beneficiar 

de trabalhos de consolidação e restauro.   

O Mosteiro é, basicamente composto por quatro partes principais: a Igreja, o Mosteiro 

propriamente dito, as Ruínas e a Cerca.  
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IGREJA 

 

                                          

Fig. 2          Fig. 2 Capela-mor da Igreja do Mosteiro           Fig. 3 Cadeiral da Capela-mor                    Fig. 4 Púlpito 

 

A magnificência da Igreja expressava todo o desejo dos Monges em glorificarem a Deus. 

Normalmente era construída em forma de cruz – símbolo do cristianismo. A partir das orientações 

emanadas do Concílio de Trento (Século XVI), com a renovação da Igreja Católica, passou a dar-

se grande destaque à capela-mor, centro do cerimonial, que se decora com retábulos de 

espectaculares tronos eucarísticos e se faz anteceder de grandiosos arcos triunfais. A capela-mor 

destinava-se exclusivamente para os monges, para que estes pudessem participar mais 

directamente nas cerimónias de culto. Era delimitada do resto da igreja por um ou dois 

gradeamentos, geralmente de madeira. A nave era utilizada pelos leigos estranhos ao Mosteiro, 

que entravam pela grande porta voltada a poente, a entrada principal da igreja.    

O chão era preenchido com sepulturas. Na capela-mor e no transepto eram sepultados os 

monges que tivessem sido abades, enquanto na nave da igreja eram sepultados os membros da 

população da paróquia. 

Os únicos assentos eram os do cadeiral da capela-mor (Fig. 3) ou do coro alto, destinado 

aos monges. A maioria dos fiéis ficava de pé ou de joelhos.   

“Entrando por uma porta lateral, avistei um mar de ouro banhado a sol, onde aos poucos se 

destacaram retábulos, sanefas, púlpitos, grades, bancos e varandas, todos unidos pela força de um 

formoso estilo monumental. Senti o profundo poder daquele lugar quase abandonado – a mística 

tibanense – que nunca mais me tem largado.” Assim descreve Robert Smith no seu primeiro 

encontro com a deslumbrante Igreja do grandioso Mosteiro de Tibães.      
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A CONSTRUÇÃO DA IGREJA 

 

Muitas igrejas monásticas eram obras majestosas. A grandeza desses edifícios são fruto de 

requintadas técnicas de construção e do trabalho dedicado de centenas de operários, construções 

essas que demoravam muito tempo a edificar. A igreja do Mosteiro de Tibães demorou trinta e três 

anos a construir e só depois se iniciou a decoração das capelas e de todo o interior (a primeira 

decoração termina em 1707, daí podermos contar setenta e nove anos desde o início da construção 

da igreja até estar totalmente ornamentada no interior).  

O plano geral para a Igreja era proposto pelo abade. Depois discutia o seu plano com o 

arquitecto ou mestre pedreiro, que era o encarregado de construir e supervisionar a obra. Este 

orientava então o trabalho dos seus oficiais, os pedreiros que executavam a obra e os carpinteiros 

que construíram a estrutura do teto, os andaimes, o elevador dos materiais de construção e as 

cambotas (arcos provisórios de madeira onde eram assentes as pedras que iriam formar os arcos). 

Depois de todas as pedras colocadas e seca a argamassa, a cambota era movida. 

Iniciou-se a sua construção no triénio do abade geral Frei Leão de S. Tomás, em 1628 e 

terminou no de Frei Vicente Rangel, em 1661. De autoria do arquiteto Manuel Álvares, o seu 

traçado, em estilo maneirista, obedece às características da arquitetura religiosa portuguesa do 

século XVII, com edifícios amplos, sóbrios e funcionais. 

“Uma larga escadaria sob ao adro subjugado pela robusta frontaria da Igreja. Bulbosas 

torres sineiras inscrevem-se no corpo do templo, recuadas da fachada. Impõe-se no conjunto a 

sobriedade seiscentista – sob um arco abatido abre-se o profundo pórtico axial, dois arcos laterais 

sobrepujam cartelas, algo exuberantes que emolduram janelas elípticas”.
4
  

 

DECORAÇÃO DA IGREJA 

 

A Igreja é considerada um verdadeiro museu, pois nela estão representados todos os estilos 

da talha dourada em Portugal. Obras que vão desde o maneirismo, o barroco: nacional e joanino; 

rococó e neoclássico.  

Terminada a obra, inicia-se o processo de decoração do seu interior. Em 1665, está 

concluído o retábulo da capela-mor, atribuído a António de Andrade e que seria mais tarde 

retirado para S. Romão do Neiva. Deste período, apenas resta a primeira capela do lado do 

evangelho, dedicada a Santa Gertrudes.                                                         

                                                 
4
 GIL, Júlio, A Mais Belas Igrejas de Portugal. Lisboa, Editorial Verbo, Vol. I, 1988, p. 44.  



Mosteiro de Tibães 

Helena Maria Fernandes de Barros – Sociologia da Cultura 8 

 

  

A Igreja de cariz maneirista, ampla e funcional, permitia que o seu interior fosse sendo 

decorado ao sabor das modas e das inovações que se iam aplicando no domínio da arte. Assim 

aconteceu com o retábulo primitivo da capela-mor, construído pelo entalhador vimarenense 

António de Andrade. Desta primeira decoração do interior da igreja resta-nos apenas o coro alto e 

o retábulo da Capela de Santa Gertrudes.    

 

                                             

Fig. 5 Capela de S.a Gertrudes 

 

Entre 1692 e 1707 constroem-se três retábulos: o de Santa Lutegarda, o de Santa Ida e o da 

Sagrada Família, todos da autoria de Frei Cipriano Cruz e no chamado estilo “barroco nacional” 

que se desenvolveu no nosso pais entre o ultimo quartel do século XVII e no final do primeiro 

quartel do século XVIII. Todas possuem painéis esculpidos e imagens do grande escultor 

beneditino Frei Cipriano da Cruz. 

 

            Fig. 6 de Santa Ida                Fig. 7  Sagrada Família   Fig. 8   Santa Lutegarda e Cristo 
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Entre 1737/1740, António Fernandes Palmeira executa o altar do Descendimento da Cruz 

ou do Santíssimo, esta obra de arte constitui um exemplar barroco diferenciado dos anteriores, 

integrado no designado “estilo joanino”
5
, de manifesta influência italiana. Uma tela central do 

Descimento da Cruz, domina todo o conjunto e apresenta um colorido e uma composição cénica 

que não se via em retábulos do barroco nacional. As pinturas representando passos da Paixão de 

Cristo, são da autoria do pintor António Teixeira. As capelas do Santíssimo eram sempre as mais 

ricas, pois aí estava o sacrário, daí que esta seja, para além da capela-mor, a mais bela de todas as 

capelas da Igreja (ver fig. 9).    

 

                                                    

                   Fig. 9 Capela do Descendimento da Cruz 

 

 A partir de meados do século XVIII há profundas alterações no interior da Igreja: a capela-

mor foi ampliada, acrescentando-se duas janelas. André Soares 
6
 desenha novo retábulo, que será 

executado por José Álvares de Araújo. Renova-se a decoração da Igreja: fazem-se as sanefas e 

caixilhos das janelas, o cadeiral da capela-mor, os retábulos das capelas colaterais e a grande 

sanefa do arco de cruzeiro. É o chamado rococó 
7
 bracarense, de grande riqueza decorativa.  

 “O projecto de André Soares para o retábulo da capela-mor, constitui um brilhante 

exercício de imaginação, movimento, vibração plástica, mas também de equilibrada elegância. As 

três belas esculturas em madeira de castanho estofadas e douradas, inseridas nos nichos – imagens 

                                                 
5
 A designação de joanino utiliza-se para referir a produção artística do reinado de D. João V (1706-1750).  O barroco 

joanino era toda a arte que tendia a fascinar e a provocar admiração, com os seus efeitos de riqueza, movimento e 

abundância, arte de corte, de luxo e de emoção, mas ao mesmo tempo, e por isso mesmo, mais dirigida a grandes 

massa do que a iniciados.  
6
  André Soares, a par da arquitectura, é a personalidade mais marcante da talha minhota, que atinge uma riqueza 

excepcional na turgidez de formas e concheados e grande vigor plástico e força telúrica.   
7
  “O termo «rococó» formou-se, com certa carga depreciativa, a partir da palavra francesa roccaille, usada para 

designar o novo estilo surgido em França depois da morte de Luís XIV e sobretudo durante o reinado de Luís XV.” 

(BORGES, Nelson Correia, História da Arte em Portugal – Do Barroco ao Rococó. Lisboa, Publicações Alfa, Vol. 9, 

1986, p.91).    
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de S. Martinho, S. Bento e Santa Escolástica- foram entalhados por Frei José de Santo António em 

1758.”
8
  

 

                                               

Fig. 10 e 11: pormenor do retábulo da capela-mor e a sua esplendorosa ornamentação.  

Nos três nichos imagens de S. Bento (à esquerda), S. Martinho (ao centro) e Santa Escolástica (à direita).   

 

 É do período rococó o conjunto de obras de talha mais rico que encontramos nesta igreja. 

Toda a capela-mor e o transepto, com as capelas colaterais de S. João Baptista e de N.ª S.a do 

Rosário, assim como os púlpitos (ver fig. 4), as sanefas e os caixilhos da nave, constituem 

exemplares magníficos e fundamentais daquilo por que se designa de rococó bracarense, numa 

talha volumosa em cascas, amendoins e flores caem em profusão estonteante, numa explosão de 

formas irregulares e sinuosas. A sua grande volumetria, o douramento total das superfícies, as 

formas assimétricas e serpentiformes, as curvas e contra curvas, deslumbram e cativam o 

espectador.      

 

                                                      

                           Fig. 12 Capela de N.º S.ª do Rosário                                           Fig.13 Capela de S. João Baptista 

 

Nos finais do século XVIII, Frei José de Santo António Vilaça, desenha o órgão, entalhado 

por Luís de Sousa Neves e João Bernardo da Silva. É um órgão em que predominam já os 

marmoreados, a talha é menos volumosa que a da capela-mor, constituindo um exemplar de 

transição do rococó para o neoclássico.  

 

                                                 
8
 GIL, Júlio, op. cit., p. 44. 
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                                                                                          Fig.14 Órgão 

 

O órgão (inclui um grande órgão e um realejo e, na fachada, cinquenta e um tubos 

flautados e cento e setenta e sete tubos de palhetas) era um elemento essencial à celebração do 

ofício divino, que, com a sua sonoridade rica e variada, conferia grande esplendor às cerimónias 

liturgias. As luxuosas caixas de talha dourada ou marmoreada, davam magnificência ao interior 

das igrejas. Neles intervêm o organeiro e o entalhador. Ao primeiro competia a construção da 

máquina, do instrumento, e ao segundo a caixa que o envolvia. A sua colocação mais usual nas 

igrejas das ordens religiosas era numa das paredes laterais, junto ao coro, para que pudesse servir 

por ocasião dos ofícios divinos.  

 Por baixo do órgão, encontramos a capela de Santo Amaro. O seu retábulo, em castanho 

policromado, em fingimento de mármore com filetes de ouro, é de 1785-1786, quando sacrificado 

o retábulo seiscentista primitivo, foi rebaixada a abóboda da capela para acomodar a caixa do 

novo órgão. Apresenta, numa abordagem neoclássica, quatro colunas, pintadas de azul e grinaldas 

douradas e um remate em forma de frontão.  

 

                                                           

 

 

             Fig. 15 Capela de Santo Amaro 
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CORO ALTO DA IGREJA 

 

 O magnífico coro alto de Tibães foi construído entre 1665-1668 (e atribuído a António de 

Andrade), um dos primeiros espaços a ser preenchido no interior da igreja, devido à necessidade, 

pois era o espaço mais utilizado pelos monges para a celebração dos ofícios. É de planta em U e 

dispõe-se em duas filas, com a de trás em plano mais elevado. A decoração das cadeiras é simples. 

A talha é pouco volumosa e apresenta folhagens e volutas de acanto, caras de sátiros, grifos, 

animais híbridos e aves. As cadeiras são de assento levadiço e têm no lado inferior, misericórdias. 

As do andar superior ostentam invariavelmente rostos humanos ou sátiros nas mais variadas 

expressões, algumas delas de grande realismo. As do andar inferior representam monstros ou 

animais, desde o leão ao touro, ao cavalo, ao macaco, ao elefante e ao suíno. Diferente de todas é a 

cadeira abacial que, ocupando um lugar de destaque, exibe as armas da congregação de São Bento. 

 Os espaldares do cadeiral são também profusamente decorados, com pilastras em forma de 

cariátides e de atlantes, separando os painéis, que contêm imagens ligadas à iconografia 

beneditina, com monges, abades, bispos, cardeais, e papas beneditinos, que ostentam nas mãos 

quadros representativos de santos, festas e dias santificados que instituíram na liturgia da Igreja 

Católica. No alto das paredes norte e sul, estão oito pinturas representando passos da vida de São 

Bento. 

 Para além do cadeiral restam, desde o primeiro programa decorativo, a grande estante, o 

corpo de Cristo crucificado e os oito quadros grandes, alusivos à vida de São Bento. Da segunda 

metade do século XVIII, são os gradeamentos de pau preto e bronzes, o oratório e a cabeça da 

imagem de Cristo crucificado e a grande sanefa dos janelões, ambos trabalhos de Frei José de 

Santo António Vilaça.  

 Os monges vinham oito vezes por dia ao coro. Começavam o dia com as Matinas, rezadas 

por volta das duas horas da manhã e terminava com as Avé-Marias, ao anoitecer. Agora 

recuperada, a magnífica igreja do mosteiro de Tibães é um primordial espaço do nosso património 

cultural. Estabelece laços duradouros entre o passado e o futuro, e testemunha o que de melhor foi 

realizado na arte barroca portuguesa.  

“ A zona conventual é imensa. Estende-se ao longo de vários espaços interiores. A sua 

arquitectura é simples, quase se diria clássica. Os floreados, a arte dos homens, ficou reservada 

para o templo, o espaço sagrado por excelência. As celas sucedem-se numa harmonia que só 

aparentemente é monótona. O seu ritmo é perfeito.”
9
 

 

                                                 
9
 OLIVEIRA, Eduardo Pires de, op. cit., p. 302. 
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“ Perder Tibães seria perder uma 
das mais belas páginas da 

história 
de Portugal.” 

Robert Smith 

CONCLUSÃO 

 

Após a elaboração do presente trabalho, podemos considerar o Mosteiro de Tibães um dos 

grandes monumentos que existem no nosso país (classificado como Imóvel de Interesse Público).  

Pese embora a sua compostura actual, com vastas áreas arruinadas e outras carecendo de 

recuperação urgente, no entanto, poder ser considerado um exemplo do panorama das edificações 

monumentais portuguesas. 
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