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RESUMO 

 

RESUMO: Num contexto bastante conturbado foi construída a Sé de Lisboa. A cida-
de acabara de ser conquistada pelos cristãos aos muçulmanos, em 1147. Portugal 
tentava se afirmar enquanto uma unidade política autônoma de Leão. A Cristandade 
Latina em expansão buscava novos territórios e empreendia as Cruzadas contra os 
chamados infiéis na Palestina e a Reconquista na Península Ibérica. Internamente 
essa Cristandade estava em conflito por conta das novas formas de religião que 
Roma, com o importante apoio de Cluny, procurava impor. Entender qual o lugar da 
Sé de Lisboa nesse período, sobretudo no processo de autonomização de Portugal, 
foi o problema em torno do qual construímos a presente monografia. Definimos co-
mo recorte temporal os anos entre 1147 e 1211, fim do segundo reinado e próximo 
de término do terceiro episcopado da Catedral lisboeta. Na busca pela solução do 
problema, estudamos a parte românica da igreja em seu aspecto material, o local 
em que foi edificada e aquele que ocupou na cidade recém-conquistada, a sua posi-
ção nas relações estabelecidas entre os organismos eclesiásticos, nas que se de-
ram entre os poderes temporais e naquelas que envolveram ambas as esferas. 
Apresentamos por fim uma possibilidade de resposta, com o lugar que entendemos 
ser ocupado pela Sé de Lisboa. 
 

 

Palavras chave: Sé de Lisboa. Portugal Medieval. Estilo Românico. 
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1. INTRODUÇÃO – O CONHECIMENTO DE UMA CONSTRUÇÃO E A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Quando pensamos no estudo histórico de um edifício, talvez a primeira coisa 

que nos venha à mente seja a observação e análise de seus traços, de sua organi-

zação, mesmo do material que o compõe. Isso é de extrema importância, possibilita 

estabelecer o período da construção, propor influências que tenha recebido, inten-

ções que se tinha com aquele espaço. Se o objeto em questão existe por muito tem-

po, é possível ler ainda diferentes ideias que se imprimiram nele durante as obras de 

manutenção ou melhorias. Assim, o prédio em si mesmo é capaz de responder a 

uma série de perguntas. Mas, quando colocado em meio a outros documentos, as 

possibilidades são potencializadas. O Alcácer de Sevilha, como Marcella Lopes 

Guimarães nos convida a refletir, além de obra belíssima, de múltiplos estilos e 

combinações, pode ser um indício de que o comportamento cruel de Pedro I de Cas-

tela não tenha sido assim tão feroz como queriam fazer crer seus detratores1. Além 

do que podemos estudar através do edíficio em sua materialidade, por ele mesmo e 

conjugado a outras fontes, temos ainda a chance de investigar como ele, ou aquilo 

que representa, inseriu-se em um determinado contexto e qual posição ocupou num 

processo. 

A Sé de Lisboa começou a ser construída logo depois de a cidade ser toma-

da pelos portugueses, com ajuda de cruzados, aos muçulmanos, em 1147. A primei-

ra construção do templo era inteiramente Românica e teria sido construída sobre a 

antiga mesquita principal da cidade2. Na monografia que segue pretende-se traba-

lhar esse templo nas perspectivas assinaladas mais acima, sendo a análise material 

da igreja e a sua inserção no contexto de expansão portuguesa para o sul. Com is-

so, o objetivo do trabalho é entender qual o papel da Sé de Lisboa na consolidação 

de Portugal enquanto unidade política autônoma. 

Ao longo do tempo alguns autores entenderam que o papel da catedral, não 

só no processo de autonomização, mas em toda a história de Portugal, seria de im-

                                            
1
 GUIMARÃES, Marcella Lopes. Capítulos de História: o trabalho com fontes. Curitiba: Aymará Edu-

cação, 2012. p 150-154.  
2
 A Conquista de Lisboa aos Mouros – Relato de um Cruzado. NASCIMENTO, Aires A, (ed., trad. e 

notas). Lisboa: Vega, 2001. p. 141-143 & FIGUEIREDO, Paula. Catedral de Lisboa / Sé de Lisboa / 
Igreja Paroquial da Sé Patriarcal / Igreja de Santa Maria Maior. Sistema de informação para o Patri-
mónio Arquitectónico, 2008. Disponível em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser 
/SIPA.aspx?id=2196. Acesso em: 02 de abril de 2015. 
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portância central e inquestionável. O literato do final do século XIX, Júlio de Castilho, 

por exemplo, após fazer uma extensa descrição da igreja, funda seu apelo pelo cui-

dado com o monumento justamente na representatividade deste para a história na-

cional e na sua importância enquanto lugar de memória3. Em sentido semelhante, 

Elísio Summavielle, autor de uma descrição do monumento publicada em 1986 se 

refere à igreja como: 

 

Monumento vivo, porque nele os homens sempre deixaram reflexo, a Sé de 
Lisboa está associada, desde o lançamento de suas primeiras fundações, a 
um vasto complexo histórico-cultural cujo evoluir transparece nas suas 
componentes arquitectónicas, artísticas e vivenciais, ao que decerto não se-
rá estranho o facto de se tratar da igreja-mãe da cidade de Lisboa, eixo fun-

damental no processo histórico da nação portuguesa
4
. 

 

Nenhum, porém, problematiza esse lugar da Sé, nem mesmo questiona se 

ele seria tão destacado assim. Cada qual tinha um objetivo ao escrever: o cuidado e 

a preservação do monumento para Castilho, a compilação de informações refentes 

ao templo para Summavielle. Ambos, no entanto – assim como outros autores cita-

dos mais a frente – entendiam que a Igreja de Santa Maria de Lisboa tinha uma im-

portância que extrapolava sua composição física. Essa suspeita talvez esteja ligada 

a um sentimento nacionalista, sobretudo para Castilho, ou se funde no entendimento 

da história da Catedral. Nesse trabalho se tentará por isso à prova, partindo de 

perspectivas e de um lugar distintos daqueles dos autores referidos. 

Esse intento será buscado dentro de um recorte cronológico, uma vez que a 

Catedral existe por mais de 850 anos e não se pretende apresentar considerações a 

respeito de toda a sua duração. As balizas temporais escolhidas para o estudo, mais 

que em datas, se expressam pela própria Sé de Lisboa. Esta passou por diversas 

fases construtivas que lhe alteraram e adicionaram elementos diferentes daqueles 

presentes na primeira edificação. Neste trabalho a concentração se dará sobre a 

Catedral Românica, ou o que de Românico se encontra nela. Este trecho da igreja 

foi aquele construído logo depois da conquista de Lisboa aos islâmicos, ainda no 

período do reinado de D. Afonso Henriques5, tendo avançado pelo de seu filho, D. 

                                            
3
 CASTILHO, Júlio de. Lisboa Antiga: Bairros Orientais. 2ª Edição revista e ampliada pelo autor e com 

anotações do Eng. Augusto Vieira da Silva. Volume V e VI. Lisboa: S. Industriais da C.M.L., 1936 
4
 SUMMAVIELLE, Elísio. Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa. Lisboa: Instituto Português do 

Património Cultural, 1986. p. 5. 
5
 Nascido por volta de 1109, falecido em 1185. A datação para o período de governo de Afonso Hen-

riques é mais difícil que a dos outros reis portugueses. Apesar de exercer a autoridade no território 
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Sancho I6. Assim faz-se simultaneamente o recorte da parte material do templo a ser 

analisada e o período do qual interessam ações envolvendo a sede do bispado lis-

boeta. 

O texto poderia ser apresentado de diversas formas, dentre as quais a esco-

lhida foi uma em que a exposição irá evoluindo de um quadro mais focado a outro 

mais amplo. Em primeiro lugar será explorada a edificação, com a descrição da par-

te selecionada para esta monografia, acompanhada de um contexto do estilo Româ-

nico em geral e, especificamente, em Portugal. São apresentadas ainda reflexões 

sobre os motivos de a Sé ter a configuração que terá sido descrita, em comparação 

a outros monumentos seus contemporâneos, principalmente a Sé de Coimbra. Na 

sequência passa-se para análise das relações que a Sé de Lisboa estabelecia com 

a cidade e com outras instituições, sobretudo os conflitos com o Mosteiro de São 

Vicente de Fora. Essa análise é acompanhada da contextualização da conquista de 

Lisboa de 1147. Serão levantadas considerações a cerca do local da construção e 

da determinação dos espaços ocupados pela Catedral, tanto o físico como o jurisdi-

cional. No capítulo final é apresentado o contexto do período, focando nas condições 

que permitiram a autonomização de Portugal e as relações em que a Sé de Lisboa 

pode ter alguma importância. Por fim, são propostas as conclusões e uma possível 

resposta para qual seria o lugar da catedral nesse contexto. 

Um trabalho que se quer tão múltiplo precisa, da mesma forma, de múltiplas 

referências. Para tratar as questões referentes ao estilo Românico duas obras foram 

essencias. A primeira, A Arte Românica de German Ramalho, que integra a coleção 

Saber Ver. Ainda que seja uma apresentação concisa e introdutória, traz conceitos e 

exemplos importantes para a compreensão do estilo, como a intenção de monumen-

talidade e perenidade que carregava. Também O Românico, de Carlos Alberto Fer-

reira de Almeida, parte da coleção História da arte em Portugal. Ele traz algumas 

considerações sobre o estilo e a descrição da maior parte das obras que são consi-

deradas pertencentes a ele em Portugal.  

As obras sobre a Sé de Lisboa são várias, sendo que duas já foram citadas. 

Destaco, ainda, a descrição presente no site do Sistema de Informação para o Pa-

trimónio Arquitectónico, sendo a última versão datada de 2008, de autoria de Paula 

                                                                                                                                        
português desde 1128, teve sua posição de rei reconhecida apenas em 1143 por Leão e Castela e 
em 1179 pelo papado. 
6
 Nascido em 1154, falecido em 1211. Rei desde 1185. 
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Figueredo7. É feito um inventário de todo o templo, com informações como o nome 

de pessoas que trabalharam em diversas empreitadas e as intervenções registradas. 

Os outros escritos que descrevem a igreja serão citadas e comentadas no desenvol-

vimento do trabalho. 

Sobre o contexto do período em Portugal utilizamos como referencial as 

obras de José Mattoso, História de Portugal, Vol. II e Afonso Henriques. Ambas tra-

tam do período, abordando não só fatos da história política ou – no segundo caso – 

da vida do monarca, mas também conjunturas e elementos que poderiam ser classi-

ficados como culturais e sociais. Não é possível deixar de anotar a relevância da 

introdução escrita por Maria João V. Branco e das notas de Aires A. do Nascimento 

na tradução de A Conquista de Lisboa aos Mouros.  

Em relação à metodologia, diversos conceitos, e mesmo em pontos nos 

quais as referências acima expostas pareciam insuficientes, foram essenciais os tra-

balhos de professores e colegas do Núcleo de Estudos Mediterrânicos, sobretudo 

Professoras Fátima Regina Fernandes, Marcella Lopes Guimarães e seus orientan-

dos. Os trabalhos sobre Portugal, política e arte em geral, ou aqueles mais teóricos 

foram importantes também como inspiração.  

Quando iniciei este trabalho não sabia até que ponto poderia levá-lo e nem 

imaginava até onde ele me levaria. O que é apresentado nessa monografia só foi 

possível, entre outras coisas, aos materiais disponíveis na internet, tanto documen-

tos de época, como fotografias e bibliografia – composta por artigos e livros disponi-

bilizados em repositórios institucionais. Sem eles provavelmente não tivesse desen-

volvido a pesquisa pelos caminhos que fiz. E, para além dos questinamentos aca-

dêmicos que fui levado a tentar responder, também fui instigado a buscar novos ho-

rizontes. Por conta desta pesquisa procurei um intercâmbio, o qual consegui realizar 

no segundo semestre de 2013. O fato de já ter um trabalho em andamento certa-

mente me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos. Essa experiência além de enri-

quecer muito a investigação sobre a Sé também foi de fundamental importância para 

a minha formação e para o estabelecimento de contatos muito produtivos. 

Dessa forma percebemos que a construção do que agora é exposto se deu 

em um processo de formação, que superou o da aprendizagem de conceitos arquite-

                                            
7
 O referido Sistema é uma iniciativa do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ligado ao 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território do governo de Portu-
gal. O endereço do trabalho sobre a Sé de Lisboa é o mesmo citado na nota 2. 
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tônicos ou entendimento de determinados contextos, chegando àquilo que me ani-

mou a fazer história, entender um pouco melhor a mim mesmo e a sociedade em 

que estou inserido. O primeiro desejo que expressei a minha orientadora – pleno de 

ingenuidade – foi de que gostaria de estudar algo de bom que tivesse sido feito pelo 

ser humano. Ao me indicar que procurasse por algumas construções, ela me possi-

bilitou chegar ao tema desenvolvido e descobrir que em história essa divisão entre 

bom e mau não é exata, ou mesmo apropriada, se é que exista. Mas também que 

nas ações humanas as intenções nem sempre são de destruição e que mesmo nas 

situações em que parece interessar apenas o dano e a conquista é possível encon-

trar algo que – na falta de palavra melhor – podemos chamar de bom. 
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2. UMA IGREJA: PARTE ROMÂNICA DA SÉ DE LISBOA 
 

 

Perguntaram-lhe os judeus: “Que sinal nos apresentas tu, para proceder 
deste modo?” Respondeu-lhes Jesus: “Destruí vós este templo, e eu o reer-
guerei em três dias.” Os judeus replicaram: “Em quarenta e seis anos foi 
edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em três dias?!” Mas falava do 
templo do seu corpo. (João 2, 18 - 21) 

 

 

O que caracteriza a arquitetura e a separa das outras artes é o vazio. É tam-

bém o vazio a parte mais importante dela, pois é aí que se desenvolvem as ativida-

des humanas. Desta forma Bruno Zevi, arquiteto italiano e estudioso da arquitetura, 

define esta expressão artística8. Concordando com essa proposta, Carlos Alberto 

Ferreira da Almeida, historiador da arte português, entende que as formas pelas 

quais os invólucros murais moldam o vazio variam ao longo do tempo e do espaço, 

ligando-se às sensibilidades das sociedades de que são produto e diferindo confor-

me a finalidade desejada para o edifício9. 

Um dos estilos usados para realizar essa operação foi o Românico, que traz 

algumas inovações e reaproveita soluções de períodos anteriores. De acordo com 

Zevi, esta forma construtiva teria se gestado entre os séculos VIII e X, na região ao 

norte do mar Mediterrâneo que fora parte do Império Romano do ocidente. Nestes 

período e espaço foram introduzidos diversos recursos e feitas opções que seriam 

usados posteriormente, como o deambulatório, o engrossamento das paredes e a 

preferência pelo material bruto, como as pedras ásperas. Segundo o autor, ocorreria 

ainda neste período uma alteração fundamental para o desenvolvimento da arquite-

tura ocidental, a interrupção do horizontalismo que teria predominado entre os arqui-

tetos desde a basílica paleocristã de Sant’Apollinare. Os construtores da fronteira 

entre os séculos X e XI ansiavam por mudar a forma de represar o vazio, mas ainda 

não sabiam qual a mais adequada para o seu contexto10.  

Contexto este que foi bastante conturbado. Na Península Ibérica a luta entre 

cristãos e muçulmanos via vantagem ora de uns, ora de outros. Papado e Sacro Im-

pério estavam em conflito pela determinação da autoridade de cada um, no que fi-

                                            
8
 ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

9
 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. História da Arte em Portugal – O Românico. Lisboa: Editorial 

Presença, 2001. p. 33. 
10

 Idem. 77-79. 
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cou conhecido por Querela das Investiduras. Essa ocorreu em decorrência da apli-

cação da Reforma Gregoriana, que, além de buscar moralizar o clero, tentava impor 

a forma de culto Romana. Isso enquanto o feudalismo se enraizava no centro do 

continente e a fragmentação do poder crescia. Tinham início, ainda, os movimentos 

militares para Oriente, que ficaram conhecidos como Cruzadas. Houve, por outro 

lado, o apaziguamento com os povos que habitavam as regiões a Leste e a Norte do 

Sacro Império, o aumento da produção agrícola, expansão comercial e reavivamento 

das cidades no interior do território cristão latino. Esses fatores acompanharam um 

considerável aumento demográfico que marcou todo o período. 

Este cenário que abarcou o período em torno da virada de milênio possibili-

tou o surgimento do Românico. Esse estilo predominou no movimento de renovação 

que se viu no espaço que viria a ser a Europa. Raul Glaber, monge e cronista que 

viveu o período, percebeu e anotou uma atividade construtiva muito intensa: 

 

“A medida que se aproximava o terceiro ano após o ano 1000, via-se em 
quase todo o universo, em particular na Itália e nas Gálias, a reconstrução 
das basílicas religiosas... Era como se o mundo sacudisse de si o pó do 
tempo, para despojar-se de sua vetustez, e quisesse se revestir, por toda 
parte, de um manto branco de igrejas”

11
. 

 

É de se notar que, apesar das diferenças existentes em cada região, essa 

renovação dos templos seguiu um programa semelhante em toda a extensão que 

atingiu da Península Ibérica aos limites orientais do Sacro Império e da Península 

Itálica à Inglaterra. Mas o nome Românico só foi cunhado no século XIX, quando 

também se definiu o que seria esse estilo, diferenciando-o do gótico12. Apesar dessa 

nomeação tardia é possível definir claramente as obras que pertencem a um ou ou-

tro período e as que participam de algo que pode-se chamar de transição.  

Esse programa comum de renovação que deu origem ao que conhecemos 

como Românico foi baseado na busca pela representação de solidez e monumena-

talidade no templo, associadas à funcionalidade13. Tendo sido desenvolvido na Bor-

gonha alastrou-se rapidamente por todo o Ocidente, com destaque para o papel do 

mosteiro de Cluny, que tinha uma série de casas monásticas a ele subordinadas. 

Pode ser destacada também a importância da localização da Borgonha em um en-

                                            
11

 GLABER, Raul. Apud. RAMALLO, German. Saber ver a arte românica. São Paulo: Martins Fontes, 
1992. Pg. 8 
12

 RAMALLO, German. Op cit. p. 3-5. 
13

 Idem. p. 5.  
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troncamento de rotas comerciais que ligavam os quatro cantos do continente14. Nes-

te sentido, é relevante perceber ainda o papel que as diversas movimentações do 

período representaram para a unidade artística do continente europeu, principalmen-

te os deslocamentos de trabalhadores e peregrinos15. 

E como era, afinal, esse estilo que renovou as paisagens do Ocidente pas-

sado o ano 1000? Zevi considera que no Românico as construções deixam de se 

expressar em termos de superfície para fazê-lo em termos de estruturas e que os 

edifícios atingem uma unidade exemplar16. Em relação aos materiais, para alcançar 

os objetivos desejados, se buscou fazer igrejas todas de pedra, inclusive suas co-

berturas. Para que isso fosse possível foi necessário adaptar todo o sistema constru-

tivo17. As fundações eram necessariamente bem planejadas e reforçadas. As pare-

des espessas e reforçadas por contrafortes. Havia ainda colunas e pilares para ga-

rantir que a cobertura da construção não caísse18. As próprias coberturas tiveram 

papel importante na segurança do edifício, por darem estabilidade ao restante do 

conjunto com seu peso. Apesar de ainda continuarem existindo construções com 

cobertura em madeira, a solução preferida – principalmente nas grandes constru-

ções – foi a abóbada* de berço reforçada com arcos de cinta*. Este formato permite 

uma redistribuição do peso de modo que ele seja direcionado para pontos específi-

cos da construção reforçados para recebê-lo, com, por exemplo pilares e contrafor-

tes*19. Com o tempo são desenvolvidas outras soluções, como a abóboda em cru-

zaria e o arco ogival, que será marcante no Gótico20. 

As plantas se desenvolveram a partir das basílicas romanas, com a inclusão 

de cruzeiro. Com o progresso do estilo se tornaram maiores e tiveram, em alguns 

casos, adicionado o deambulatório, havendo algumas construções de planta circular, 

a exemplo da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém21. Zevi observa que a defini-

ção do ritmo Românico se dá concomitantemente ao desenvolvimento de um siste-

                                            
14

 BARRAL I ALTET, Xavier. A virada arquitetônica do ano 1000 In: DUBY, Georges e LACLOTTE, 
Michel (orgs.). História Artística da Europa, volume 2, A Idade Média. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
p. 169. 
15

 DUBY, Georges. Introdução. In.: DUBY, Georges e LACLOTTE, Michel (orgs.). História Artística da 
Europa, volume 1, A Idade Média. São Paulo: Paz e Terra, 1998. p. 74-75.  
16

 ZEVI, Bruno. Op cit. p. 89-91 
17

 RAMALLO, German. Op cit. p. 25-26. 
18

 Idem. p. 29-36. 
19

 Encontram-se breves explicações para os termos marcados com (*) no glossário anexado no fim da 
monografia. Há também quadros de imagens para auxiliar a compreensão do exposto textualmente. 
20

 RAMALLO, German. Op cit. p. 37-42. 
21

 Idem. p. 26-29. 
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ma métrico na poesia e que as medidas da construção serão proporcionais, sendo o 

comprimento do templo um múltiplo da arcada central e um submúltiplo desta a ar-

cada lateral22. Esta preocupação com as medidas pode estar relacionada com a ne-

cessidade de adequação da igreja à peregrinação, apontada como importante na 

organização das construções religiosas românicas23. 

Embora a arquitetura seja a expressão artística que mais conhecemos do 

Românico24, há outras formas que também nos chegaram, em sua maioria ligadas 

aos ofícios religiosos25. As características gerais são o hieratismo, a inexpressivida-

de das figuras e a gradação hierárquica. A escultura, em geral ligada ao monumen-

to, e a pintura mural carregam uma função didática, além da decorativa. Represen-

tam o que está escrito, de modo a servir de lembrança e reforço aos que sabem ler e 

de guia para os que não dominam as letras26. Os objetos de culto, como cálices e 

ostensórios, e os relicários são extremamente adornados27. Em tal medida que os 

objetos guardados pelas igrejas constituem seus tesouros, a parte mais importante 

da igreja medieval segundo Barral I Altet28. Esse hábito se justificava porque os obje-

tos eram para adorar a Deus, de modo que toda a riqueza não seria suficiente para 

honrá-lo29. 

 

 

2. 1. ROMÂNICO EM PORTUGAL 
 

 

Dependendo do período considerado para o aparecimento do Românico em 

Portugal a forma de entender a própria história de Portugal pode ser alterada. Uma 

leitura considera o estilo um dos frutos da expansão sobre territórios muçulmanos no 

                                            
22

 ZEVI, Bruno. Op cit. p. 89-90. 
23

 FOCILLON, Henri. Arte do Ocidente – A Idade Média Românica e Gótica. Lisboa: Editorial Estam-
pa, 1978. p. 80-83.  
24

 DUBY, Georges. Op cit. p. 41. 
25

 Idem. p. 15. 
26

 RAMALLO, German. Op cit. p. 51-72 
27

 Idem. p. 73-77.  
28

 BARRAL I ALTET, Xavier. O tesouro eclesiástico medieval: economia, arte, liturgia. In: DUBY, Ge-
orges e LACLOTTE, Michel (orgs.). História Artística da Europa, volume 2, A Idade Média. Op. cit. p. 
81. 
29

 RAMALLO, German. Op cit. p. 73-77 e BARRAL I ALTET, Xavier. O tesouro eclesiástico mediaval. 
Op cit. p. 80-95. 
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século XII, “dado que a Reconquista animou as principais construções do tempo.”30. 

Outra, mais recente, propõe uma entrada do Românico no condado Portucalense 

em período anterior à afirmação de independência, ainda antes da metade do século 

XI31, em simultâneo ao desenvolvimento do estilo no centro do continente. 

Entende-se que, no primeiro caso, se busca ligar o estilo ao período consi-

derado de fundação e justificação da nacionalidade, sendo compreensível que seja a 

visão da historiografia de cunho nacionalista, representada, por exemplo, por Joa-

quim Veríssimo Serrão. Essa interpretação, no entanto, leva a considerar o desen-

volvimento desta forma artística num modelo de difusão, criado num centro e distri-

buído para as periferias. O segundo modelo interpretativo leva em conta o desenvol-

vimento de pesquisas arqueológicas recentes e possibilita o entendimento de um 

diálogo muito mais dinâmico entre as diversas partes da cristandade, tendo Portugal 

o seu Românico específico. Isso, entretanto, não desvincula o estilo do movimento 

de consolidação da independência, ele apenas teria chegado à Península antes que 

a autonomização frente a Leão se concretizasse32.  

As obras consideradas de um românico pleno em Portugal se concentram no 

período dos primeiros reis, Afonso Henriques33, Sancho I34 e Afonso II35. Durante o 

reinado deste último já se verificava uma transição para o Gótico. Geograficamente 

o estilo está presente, sobretudo, ao norte, em especial na região entre os rios Dou-

ro e Minho, escasseando os exemplares ao sul do rio Mondego, sendo o rio Tejo o 

limite para o Românico Português36. Haveria em Lisboa, além da Sé, outros monu-

mentos do estilo, perdidos em decorrência dos sismos do século XIV e do grande 

terremoto de 1755. A Sé de Évora, sagrada em 1204, talvez também fosse români-

ca, mas a que nos alcançou provavelmente foi construída em meados do século XIII, 

já com soluções góticas37. 

                                            
30

 SERRÃO, Joaquim Veríssimo.Religião, Assistência e Cultura – A arte nos séculos XII-XIII. In: 
______. História de Portugal, Volume I, Estado, Pátria e Nação (1080-1415). 6ª edição. Lisboa: Edito-
rial Verbo, 2001. p. 240. 
31

 MACEDO, Francisco Pato de. A Cultura, o Ensino e a Arte – 4. Manifestações Artísticas. In: Nova 
História de Portugal. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques (dir.), Volume III – Portugal em Definição 
de Fronteiras (1096-1325), Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (co-
ord.). Lisboa: Editorial Presença, 1996. p. 695. 
32

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Op cit. p. 57-65.  
33

 Nascido em 1109, falecido em 1185. Em função governativa no território português desde 1128. 
34

 Nascido em 1154, falecido em 1211. Rei desde 1185. 
35

 Nascido em 1185, falecido em 1223. Rei desde 1211. 
36

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Op cit. p. 57-65. e MACEDO, Francisco Pato de. Op cit. p. 
692-3. 
37

 MACEDO, Francisco Pato de. p. Op cit. 715. 
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 Os exemplares variam bastante e contam cerca de duzentas igrejas perten-

centes a antigos mosteiros e paróquias 

e seis sés catedrais. Na maioria dos 

casos dos mosteiros a única parte que 

sobra de pé é a igreja, tendo o restante 

desaparecido, provavelmente por se 

tratarem de construções de madeira. 

As edificações que não as sés são em 

geral pequenas, com apenas uma nave 

e cobertura de madeira, tendo uma 

única capela absidal, no mais das ve-

zes quadrangular. Já as sedes dos 

bispados contavam com maiores rendimentos e podiam contratar mestres mais es-

pecializados para realizar obras melhor planejadas e de maiores proporções38. 

Caso tivesse sido concretizado o projeto, provavelmente a Sé de Braga fos-

se o maior monumento do Românico português. Ainda no fim do século XI, sob o 

pontificado do Bispo D. Pedro, planejou-se a construção de uma grande igreja de 

peregrinação em Braga, semelhante às igrejas de Sainte-Foy de Conques, Saint 

Sernin de Touluse e a vizinha Santiago de Compostela. A intenção do bispo seria 

construir uma igreja com três naves, transepto desenvolvido e cabeceira envolta por 

um deambulatório cravejado com capelas radiais. O altar-mor dessa igreja teria sido 

consagrado em 108939. Essa edificação visaria firmar a posição de Braga enquanto 

concorrente de Compostela pela primazia eclesiástica da Hispania, em que também 

tinha interesse Toledo. O arcebispo da catedral galega no período era Diego Gelmí-

rez, o qual usaria dos mais diversos meios para atingir seus objetivos. De acordo 

com o historiador José Mattoso, Gelmírez teria mandado roubar as relíquias dos 

santos mais venerados na catedral que buscava fazer frente à sua e, em 1110, teria 

conseguido convencer a rainha de Portugal, D Teresa, a incitar homens de seu sé-

quito a destruir a parte já edificada da sé bracarense40. Ficou assim por fazer esse 

que seria o grande templo do ocidente peninsular. 

                                            
38

 Idem. p. 702-3. 
39

 MACEDO, Francisco Pato de. Op cit. p. 694-5. 
40

 MATTOSO, José. Dois Séculos de Vicissitudes Políticas – A política eclesiástica de Henrique. In: 
______. História de Portugal, Vol. II, A Monarquia Feudal (1096-1480). Lisboa: Editorial Estampa, 
1997. p. 36-8. 

Imagem 1 – Igreja de São Miguel do Castelo. Gui-
marães/Portugal (2013). Acervo do autor. 
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Outro ponto importante para o Ro-

mânico Português é a região de Coimbra, 

que além dos edifícios protagonistas da Sé 

Velha e do Mosteiro de Santa Cruz, comple-

tamente refeito, contou com vários outros 

templos do estilo, alguns alterados ou desa-

parecidos, mas com outros que permitem 

testemunhar a evolução da forma construti-

va tanto em Coimbra, como em Portugal 

como um todo, como as igrejas de São Sal-

vador, Santiago e a de São Cristóvão, des-

truída no século XX41. 

Como no restante do raio de alcance do Românico, em Portugal outras con-

dições foram importantes para o desenvolvimento do estilo. A expansão territorial e 

as ações tomadas por Afonso Henriques na tentativa de consolidar a autonomia fa-

voreciam a senhores laicos e eclesiásticos, os quais, beneficiados por uma melhora 

das técnicas e resultados dos campos, podiam patrocinar artífices de diferentes fun-

ções. Nesse período ocorreu também em Portugal um sólido aumento demográfico, 

que proveu de trabalhadores, tanto o campo como a cidade42.  

No caso lusitano a arquitetura também não foi a única das artes desenvolvi-

das no período. As outras, como nos demais espaços da cristandade, também esta-

vam intimamente ligadas ao monumento arquitetônico e/ou a liturgia, sendo, princi-

palmente, a escultura, a pintura e iluminura, além da arte dos metais e dos marfins43. 

 

 

2. 2. DESCRIÇÃO 
 

 

Durante o avanço cristão de 1147 a fronteira portuguesa alcançou o Tejo, li-

nha que não seria mais ultrapassada pelos muçulmanos. As conquistas mais impor-

tantes foram as de Santarém e Lisboa. Nesta última, logo depois de tomada, foi res-

                                            
41

 MACEDO, Francisco Pato de. Op cit. p. 711-4.  
42

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Op cit. p. 57-65. e MACEDO, Francisco Pato de. Op cit. p. 
696. 
43

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Op. cit. p. 151-182. 

Imagem 2 – Sé Velha de Coimbra. Coim-
bra/Portugal (2013). Acervo do autor. 
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taurada a sede de bispado, ficando subordinada a Braga. O Escolhido para ocupar a 

cátedra foi o prelado cruzado, de origem inglesa, Gilberto de Hastings. Trataremos 

mais detidamente da conquista da cidade e da restauração da diocese no capítulo 

seguinte. É provável que logo no início da segunda metade do século XII tenham 

começado as obras da Sé de Lisboa. O estilo no qual se realizou a edificação do 

templo foi o Românico, tendo por mestre, Roberto – possivelmente de origem nor-

manda.  

Ao longo dos séculos seguintes a igreja foi alvo de diversas transformações, 

como as anexações do Claustro, do Camarim do Patriarca, da capela de São Barto-

lomeu, da Torre Lanterna e da Sacristia. Sua Capela-mor foi completamente refeita. 

Essas alterações no edifício devem-se tanto a necessidades de reconstrução por 

catástrofes (o terremoto de 1755 é a mais conhecida) como pela atualização do gos-

to estético44. Nos séculos XIX e XX, no entanto, ocorreram algumas campanhas que 

buscaram restituir o edifício aos seus traços originais45. Esses últimos empreendi-

mentos, com deficiente documentação dos trabalhos realizados, dificultam a realiza-

ção de estudos estratigráficos da catedral e também de seus elementos figurativos46.  

Apesar das dificuldades, a parte da igreja que será analisada nessa mono-

grafia é a românica. Para auxiliar a delimitar o que de Românico haveria na constru-

ção recorremos a Almeida, para quem “Manteve-se a feição original do espaço inte-

rior do transepto e das três naves”47. Então é sobre este trecho do edíficio que se 

concentrarão os esforços. 

A Sé de Lisboa tem planta em cruz latina, com três naves* de seis tramos* e 

transepto* saliente. Ergue-se por sobre o primeiro tramo da nave central o coro alto*. 

A nave central, mais alta que as laterais, e o transepto são cobertos por falsa abó-

bada* de berço em cantaria e as laterais por abóbadas de aresta em alvenaria*. So-

bre as naves laterais, acompanhando a central e o transepto corre uma galeria (trifó-

rio*) com abertura em arcos de volta perfeita*, sendo quatro aberturas em cada tra-

mo. Os tramos da igreja são definidos pelos pilares polistilos*, sobre os quais repou-

sam os arcos de cinta* da cobertura da nave principal. Estes pilares, devido a sua 
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 NETO, Maria João Baptista . Os restauros da Catedral de Lisboa à luz da mentalidade dos tempos. 
In: BARROCA, Mario Jorge (coord.). Carlos Alberto Ferreira de Almeida in memorian. Porto: Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, 1999. Volume 2. p. 132-138. 
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 FERNANDES, Paulo de Almeida. Iconografia do Apocalipse: uma nova leitura do portal ocidental 
da Sé de Lisboa. Estudos/Património, Lisboa, n.7, p. 93-101, 2004. 91-2. 
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proximidade e espessura, impedem a quem se encontre em uma das naves a visua-

lização da totalidade das demais. 

 

 

Imagem 3 – Planta Românica da Sé de Lisboa. (Século XII). SUMAVILLE. Op. cit. p. 8. 

 

Augusto Fuschini, arquiteto italiano responsável pelas obras de restauro da 

Catedral no início do século XX escreveu um livro sobre as construções religiosas da 

Idade Média, no qual há um capítulo sobre a Sé de Lisboa e o empreendimento de 

restaurá-la. O arquiteto cita as medidas internas da igreja, as quais podem ter mu-

dado, mas não devem divergir muito das atuais, pelo que acreditamos válido expô-

las. Todas as medidas estão em metros e referem-se às medidas entre as paredes, 

sem adicioná-las na conta. O comprimento da porta ao fim da capela-mor era de 

59,20 e do transepto de 35,00. A largura total das três naves é de 21,90, tendo a 

central de largura 9,60 e de altura 18,70 e as laterais (iguais) 6,25 de largura e 9,20 

de altura. O transepto tem o ponto mais alto a 18,70 e a largura de 7,80. Por fim, a 

capela-mor teria 17,80 de comprimento, 15,65 de altura e 11,40 de largura48. 

                                            
48

 Todas as informações do parágrafo foram retiradas de: FUSCHINI, Augusto. A Sé Patriarchal de 
Lisboa e sua restauração. ______. In: A Arquitectura Religiosa na Idade Média. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1904. p. 163, nota 1. 
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Imagens da parte Interna da Sé de Lisboa 

Imagem 8 Nave central a partir do Altar. Sé de 
Lisboa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 

Imagem 7 Nave Central a partir do Coro Alto. Sé 
de Lisboa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 

Imagem 6 Braço norte do transepto. Sé de 
Lisboa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 

Imagem 5 Nave lateral Sul a partir da entrada 
do Deambulatório. Sé de Lisboa/Portugal. 
(09/2013). Acervo do Autor. 

Imagem 4 Cobertura do Cruzeiro. Sé de 
Lisboa/Portugal. (02/2015). Foto de Carlos 
Eduardo Zlatic. 
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   No lado externo, as fachadas são em cantaria aparente*, de calcário de tipo 

amarelo e lioz. Segundo Figueiredo, o primeiro tipo seria de extração mais antiga49. 

Sem levar em conta os anexos, os lados da igreja apresentam uma continuidade 

harmônica e rítmica, marcada pelos contrafortes* que coincidem em posição com os 

pilares do interior do edifício, seguindo o plano do Românico50. Para perceber este 

ritmo é bastante útil acessar as figuras que representam a catedral antes da cons-

trução da Sacristia. Há ainda uma diferença de altura entre as paredes laterais norte 

e sul, devido a topografia do local. 

A fachada é composta por duas torres reforçadas por contrafortes. Na parte 

mais baixa há apenas pequenas aberturas para a iluminação das escadarias. Mais 

acima se rasgam janelas maineladas*, divididas por três colunas rematadas por ca-

pitéis* vegetalistas. E na parte superior existem janelões com abertura em volta per-

feita, emoldurados por cinco arquivoltas*, as quais caem sobre três colunas lisas 

com capitéis de decoração bulbosa*. As torres têm a planta quadrada e as paredes 

lisas e são encimadas por ameias*, incluídas nos restauros do século XX. O corpo 

central da fachada é dividido em duas partes. Na superior há uma janela de volta 

perfeita na qual se enquadra uma rosácea*. Na parte inferior, sob o coro alto, se en-

contra o nartex* que antecede o portal escavado* de volta perfeita, formado por qua-

tro arquivoltas que são suportadas por oito colunas, tendo estas capitéis de decora-

ção vegetalista e figurativa51. 

A cabeceira* da igreja românica foi totalmente suprimida. Primeiro substituí-

da por uma solução gótica, durante o reinado de D. Afonso IV e depois de 1755 

completamente refeita no estilo que conserva até hoje. Mas a construção original era 

constituída por uma capela principal, ladeada por duas laterais, das quais sobram 

projeções na parede e no piso das entradas do deambulatório. 
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 FIGUEIREDO, Paula. Op. cit. 
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 ZEVI, Bruno. Op. cit. e FOCILLON, Henri. Op. cit. 
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 A descrição da igreja foi feita com base em: SUMMAVIELLE, Elísio. Op. cit. ALMEIDA, Carlos Al-
berto Ferreira de. Op. cit. e FIGUEIREDO, Paula. Op. cit. 
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Imagens Externas da Sé de Lisboa 

 

Imagem 13 Fachada Ocidental da Sé de Lisboa. Lis-
boa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 

Imagem 12 Parte de Trás da Sé de 
Lisboa Lisboa/Portugal. (09/2013). 
Acervo do Autor. Repare no desní-
vel. 

Imagem 11 Fachada Norte da Sé de 
Lisboa. Lisboa/Portugal. (09/2013). 
Acervo do Autor. Detalhe: Parede 
externa do transepto. 

Imagem 9 Fachada Sul da Sé de Lisboa 
Lisboa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 
Destaque: Torre, contrafortes e janelas mai-
neladas 

Imagem 10 Fachada Norte da Sé de Lisboa. 
Lisboa/Portugal. (09/2013). Acervo do Autor. 
Destaque para a torre em cima do cruzeiro 
onde antes havia outra com três ou quatro 
andares. 
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2. 3. ANÁLISE52 
 

 

Para realizar a análise do edifício serão consultados autores que têm tratado 

dele desde o século XIX e outros que em textos mais gerais, ou de estudo de ele-

mentos específicos da catedral nos informam sobre a leitura que fazem da Sé. O 

primeiro deles é o olisipógrafo Júlio de Castilho que escreveu uma monografia sobre 

a Sé de Lisboa. Seu texto pretende analisar a construção como uma forma de pro-

mover o cuidado com a igreja. Alguns elementos de seu trabalho têm algumas incor-

reções anotadas em edição de 1936 por Augusto Vieira da Silva, engenheiro, e 

Antônio do Couto Abreu que comandou os restauros da catedral em meados do sé-

culo XX. Entre esses equívocos encontra-se a atribuição da construção ao período 

de dominação romana de Lisboa e a hipótese de que o templo originalmente tivesse 

cinco naves53. Mas Castilho faz uma leitura do edifício que valoriza as experiências 

que se passaram ali e nele deixaram marcas. Justificando por esse meio a necessi-

dade de conservação da igreja que ele considera a mais importante de Lisboa. 

A posição da Sé enquanto instituição religiosa mais importante da cidade, no 

entanto, não é unânime. Norberto de Araújo considera que: 

 

“O mosteiro de São Vicente é, mais do que a Sé, o edifício religioso e artís-
tico representativo de Lisboa. É mesmo, como foi a pequena igreja dos Már-
tires desaparecida, o templo dos Mártires da conquista. É um elemento do 
brazão de Lisboa. Possui um interesse subjectivo transcendente e um inte-
resse objectivo singular”

54
 

 

Araújo atribui a maior importância ao mosteiro por conta de sua fundação 

anterior à entrada dos cristãos em Lisboa no ano de 1147 e por sua ligação com es-

se momento de refundação da cidade. O mosteiro a que temos acesso hoje é do 

período da União Ibérica, subsistindo apenas algumas partes da construção original. 

Apesar de parecer um pouco deslocada, a citação a este trabalho é importante para 
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entender que a Sé não foi sempre o centro das atenções, apesar de ter um papel 

muito importante na cidade, seja enquanto construção ou instituição. 

Outro autor que questiona o tamanho da relevância da catedral é o respon-

sável pelas obras de seu restauro nos primeiros anos do século XX, Augusto Fus-

chini. Para o arquiteto: “A Sé de Lisboa é de acanhadas proporções, de muito pobre 

estylo e de construção muito ordinária”55. Desqualifica de forma extrema as altera-

ções pelas quais passou o edifício e considera que teria algum valor se mantido em 

seus traços originais, sendo um dever patriótico aproximá-lo do que havia sido er-

guido no período de Afonso Henriques. No trabalho que coordenou na igreja, a partir 

de 1902, buscou seguir esse ideal. Acabou vindo a falecer durante as obras56. 

Apesar de ser considerada de importância secundária no quadro geral do 

Românico, ou até menos que isso por algumas pessoas, outras colocaram a Sé de 

Lisboa num papel de relevo para o Românico português e mesmo para Portugal. Um 

deles é Mário Tavares Chicó que em meados do século XX estabelece algumas fili-

ações construtivas entre outros edifícios portugueses e a catedral lisboeta. O traba-

lho consultado refere-se de maneira central à Sé de Évora, a qual – apesar de ser 

gótica – teria sido fundamentalmente influenciada pela de Lisboa. O autor cita ainda 

trabalho anterior no qual defende que a cabeceira da igreja do Mosteiro da Batalha 

seria baseada na Charola do templo de Lisboa, a qual data do período de reinado de 

D. Afonso IV57. Chicó aponta para a falta de bibliografia como principal motivo para o 

pouco estudo que se fazia da Sé nos anos de 195058. 

Há também mais de uma opinião em relação ao edifício Românico mais re-

presentativo do estilo em Portugal. Serrão considera ser a Catedral de Coimbra “o 

mais belo exemplar do género que existe em Portugal”59. Já para Almeida, o pro-

grama da Catedral que estudamos neste trabalho é “o mais desenvolvido de Portu-

gal”60. São as duas construções, entretanto, bastante parecidas. Tem semelhanças 

estruturais que podem ser explicadas pelo fato de Mestre Roberto, responsável pela 

Sé de Lisboa, ter ido a Coimbra, pelo menos quatro vezes, para ajudar a resolver 
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alguns problemas, tendo provavelmente um papel importante no resultado da sede 

do bispado coimbrão61.  

Apesar da semelhança que une as sés de Coimbra e Lisboa – seja pelo pe-

ríodo de construção, a presença do mestre responsável pela empresa do templo lis-

boeta nas margens do Mondego, ou por conta dos restauros empreendidos nos sé-

culos XIX e XX62 – elas guardam algumas diferenças que possibilitam algumas con-

siderações. Entre elas está o tamanho e organização das igrejas. As duas contam 

com três naves, mas enquanto a Sé de Lisboa conta seis tramos a de Coimbra tem 

cinco. O comprimento delas não difere substancialmente por conta desse tramo a 

mais, mas dá ao templo lisboeta alguns metros em relação ao coimbrão e permite 

que o primeiro tenha um portal escavado protegido por nartex, enquanto no segundo 

a entrada está no mesmo plano da fachada. Pensando no nartex como uma prote-

ção para as pessoas que se reúnem diante da igreja, podemos supor que essa reu-

nião se pretendesse mais demorada em Lisboa que em Coimbra. Talvez isso se de-

va ao fato de aquela ter sido recém-conquistada, o que demandaria uma reorganiza-

ção social que passava pelo encontro e conversação entre os novos detentores dos 

poderes locais, sendo toda e qualquer oportunidade aproveitada. Enquanto isso, 

mais ao norte, a ocupação cristã era mais antiga e pode-se imaginar que os poderes 

já estivessem melhor assentes e os locais para deliberações mais fortemente institu-

cionalizados63. 

Outro ponto que chama a atenção quando comparamos as duas constru-

ções é a diferença do tratamento da fachada. Por mais que as duas apresentem tra-

ços parecidos, salta aos olhos a ausência de torres na fachada de Sé de Coimbra, 

comparada às duas que completam a frente da de Lisboa. Uma possibilidade para 

pensar essa diferença é o local em que se encontram os templos. O desprovido de 

torres frontais está em uma das colinas da cidade, com vários edifícios ao seu redor 

que dificultam a visualização da construção a partir de locais mais distantes. O que 

tem duas torres também está no meio de uma colina, no caminho entre a região da 

baixa e o castelo de São Jorge. Mas diferente de Coimbra, pode ser visto de vários 

pontos da cidade e mesmo do Tejo. Essa projeção da igreja de Lisboa pode ter justi-
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ficado a busca por torná-la mais alta, e consequentemente visível de locais mais dis-

tantes. Em relação a essa importância retomo o argumento da conquista recente da 

cidade, que levaria a necessidade de marcar o domínio, sendo um dos signos a ca-

tedral. Quem chegava à cidade navegando pelo rio via anteriormente, por cima das 

muralhas, o cimo dos minaretes da mesquita. Vê depois da tomada da cidade, as 

torres da Sé.  

Por outro lado, uma característica comum às duas construções é a ausência 

de deambulatório, que, aliás, não está presente em nenhuma das sedes de bispados 

românicas em Portugal. Como já abordado, Braga teve um projeto de igreja de pe-

regrinação que acabou frustrado. Há também, segundo alguns estudiosos, seme-

lhança estrutural entre Coimbra e Lisboa. Isso deveria-se ao possível trabalho de 

mestre Roberto nas duas empresas64. Em relação a este mestre pode-se também 

apreender outras questões. Ele teria imprimido na Sé de Lisboa as linhas que Paulo 

de Almeida Fernandes chama de Transpirenáicas65. Com isso em mente podemos 

repensar aquele problema apresentado um pouco acima da forma como se interpre-

tar o aparecimento do românico em Portugal. No momento da edificação da catedral 

as margens do Tejo o estilo já estava difundido por Portugal. Mas a Sé de Lisboa, 

como mencionado anteriormente, considerada por Almeida a mais desenvolvida 

deste modo construtivo, pode ser lida como um dos elementos dos fortes diálogos 

entre a região centro europeia e a Península Ibérica, nos quais esta não é apenas 

ouvinte. O edifício aqui estudado, apesar de não ser de grandes dimensões, é de um 

desenvolvimento considerável e mantém elementos da região, como a dimensão 

das aberturas, num momento em que as janelas já crescem na França sob a prote-

ção dos arcos ogivais. É necessário lembrar que nesse momento ainda se consoli-

dava a autonomia do reino, para o que contribui a afirmação de uma identidade, que 

além de contrapontos – seja aos muçulmanos ou aos leoneses – precisa de reforços 

positivos, entre os quais, a unidade de estilo em que se construíram as Catedrais 

pode participar. Defendemos, portanto, que ainda que receba elementos de outros 

lugares, o ocidente peninsular os rearranja e ressignifica de acordo com seus 

ansêios e suas experiências. 

Sem essas experiências e esses anseios de nada adiantaria construir uma 

série de templos, castelos ou pontes. O que lhes confere significado e legibilidade 
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são as vivências humanas, de quem ali viveu ou de quem estuda as frias paredes 

Românicas. Sumavielle, tal qual referido na introdução, considera este um monu-

mento vivo, devido às marcas que sucessivas gerações deixaram nele. Júlio de Cas-

tilho, em meio ao seu apelo para a preservação da Sé de Lisboa, produz linhas das 

mais significativas para quem se propõe a trabalhar com história, sejam suas fontes 

edificações, ou qualquer outro monumento/documento: 

 

“Um edifício como êste cheio de carácter artístico, cheio de pensamento po-
lítico e religioso, e emboido na côr e nas ideias de séculos sucessivos, pos-
sue em alto grau a faculdade de arrebatar a nossa alma para cogitações 
sublimes. 
Apega-se ao edíficio o génio de muitas gerações seguidas. Aquelas pare-
des frias embeberam-se, por assim dizer, nas aspirações de muitos milha-
res de almas, no amor de muitos milhares de corações. Das Abóbadas, 
aparentemente inertes e infecundas, ressumbra um calor intelectual e moral 

que nos diz: ‘aqui passaram teus avós’”
66

 

 

O autor percebe que o objeto de estudo nos alerta para o fato de que as ge-

rações humanas que nos precederam são o que buscamos, como o ogro da lenda, 

nas nossas pesquisas. Assim como o Cristo que se propôs a ressignificar o templo 

de seu corpo e consequentemente aquele construído durante quarenta e seis anos, 

as pessoas que viveram, estudaram, refletiram sobre a Sé de Lisboa também a de-

ram um novo olhar que permite pensar e questionar outros elementos da história. É 

o que pretendemos fazer nos próximos capítulos. 
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3. UMA CIDADE: O LUGAR DA SÉ EM LISBOA 
 
 

Lisboa estava ganha, perdera-se Lisboa67 

 

Acabamos de refletir sobre a parte românica do edifício da Sé de Lisboa. 

Mas a construção precisa de um lugar para ser erguida e esse lugar influencia a 

forma pela qual as pessoas e a própria cidade se relacionam com a edificação. Fo-

ram levantadas algumas ideias a esse respeito quando comparamos a Sé de Lisboa 

com a de Coimbra. Agora tentaremos explorar melhor esse ponto do lugar ocupado 

pela Sé em Lisboa. Além de sua posição física, buscaremos abordar também o lugar 

ocupado nas relações de poder estabelecidas na cidade recém-conquistada.  

 

 

3. 1. CONQUISTA DE LISBOA 
 

 

Antes de construir a Sé de Lisboa, entretanto, foi preciso conquistar a cida-

de. A tomada de Lisboa pelos cristãos aos muçulmanos ocorreu em 1147 e foi resul-

tado de uma conjunção de fatores que possibilitou o sucesso da empresa.  

Os muçulmanos, berberes em sua maioria, haviam ingressado militarmente 

na Península Ibérica em 711 d.C/93 a.H68 e conseguiram dominar quase a totalidade 

do território peninsular em poucos anos, chegando a enfrentar tropas comandadas 

por Carlos Martel na batalha de Poitiers, no território da atual França, no ano de 732 

d.C/114 a.H. Desde a chegada ao espaço ibérico, que sob domínio islâmico ficaria 

conhecido como Al-Andaluz, houve poderes centralizados, emirados, califados e, por 

outro lado, correntes e rebeliões que buscavam uma autonomia de localidades me-

nores. O desenvolvimento das relações políticas é extremamente complexo e não é 

o intuito deste trabalho esgotá-lo. Para nosso objetivo é suficiente saber que no prin-

cípio do século XI o poder do Califado de Córdoba, que no período dominava o Al-

Andaluz, se corrói até sucumbir em 1031, com a criação de diversas unidades políti-
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cas autônomas, as chamadas taifas69. Cabe lembrar que essa desagregação não 

era uma exclusividade do lado muçulmano da península70. 

No final do século XI os almorávidas, grupo muçulmano originário do norte 

da África, sob a liderança do emir Yusif b. Tasufin, conseguiram impor mais uma vez 

um domínio centralizado ao Al-Andaluz e frear o avanço cristão que tinha chegado 

ao rio Tejo com a conquista de Toledo em 1085 d.C/478 a.H e a entrega de Santa-

rém e Lisboa pelo rei de Badajoz em 1093 d.c/486 a.H, durante o reinado Afonso VI 

de Leão e Castela (1065-1109). Essas duas cidades seriam reconquistadas pelos 

almorávidas nos anos seguintes. No período do emirado de Ali b. Yusif (1106-1143 

d.C/500-538 a.H), no entanto, os muçulmanos da Península passaram a dar mostras 

de insatisfação contra o poder centralizado, movimento que acabou levando a for-

mação das segundas taifas71. No mesmo período formou-se em Marrocos um movi-

mento contestatório 

aos Almorávidas 

que levou ao fim do 

domínio destes no 

norte da África, sen-

do suplantados pe-

los Almóadas que 

tinham outra visão 

da religião, preten-

samente mais pró-

xima dos ensina-

mentos de Maomé72. 

O enfraquecimento na Península Ibérica e a ameaça vinda do norte da África fez os 

Almorávidas concentrarem seus esforços e sua armada na região meridional da Pe-
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Imagem 14 - Mapa feito a partir das informações retiradas de LOURINHO, 
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nínsula, em Silves, Cacela, Cádis e Sevilha73, perdendo esta última cidade em janei-

ro de 114774. 

Ao norte da fronteira, Afonso Henriques – ciente da situação delicada pela 

qual passavam os seus vizinhos do sul – começou a planejar a ação que terminaria 

por fazer o seu território avançar, assim como tinha ocorrido com o de Castela, até a 

linha do Tejo75. É possível que tenha contado com o auxílio de São Bernardo na 

preparação dessa investida. Bernardo era abade de Claraval, abadia central da or-

dem monástica de Cister. Foi um dos homens mais influentes do Século XII e um 

dos principais animadores da segunda cruzada76. Esta cruzada foi justificada pela 

perda de Edessa, na região da Palestina. Integraram o esforço combatentes france-

ses e germânicos, que rumaram para o Oriente por terra, e ingleses, frísios, nor-

mandos e flamengos, que fariam a viagem por mar77. Admite-se hoje que esses cru-

zados que fizeram a via marítima tenham sido incentivados por São Bernardo a aju-

dar Afonso Henriques na campanha para conquistar Lisboa78.  

Quando aportaram na cidade do Porto os cruzados foram recebidos pelo 

bispo da cidade. O eclesiástico tinha sido avisado previamente da chegada dos con-

tingentes e, instruído por Afonso Henriques, convidou-os a juntarem-se ao monarca 

português. Este, quando do encontro entre o bispo e os cruzados, já havia conquis-

tado Santarém, cidade que também fica às margens do Tejo, o que facilitaria o cerco 

e ataque a Lisboa79. Além do reforço no número de combatentes, o auxílio dos cru-

zados também seria importante para o ataque por conta de sua frota de navios, de-

vido à posição da cidade apresentada no mapa logo acima. 

Apesar de se considerar muito provável a ajuda do abade de Claraval ao 

empreendimento português, não seria estranho que as conversas tivessem ocorrido 

com alguns dos comandantes e que a maioria do grupo desconhecesse as tratati-
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vas. Essa impressão ganha força pela minúcia com que o cruzado que relatou a via-

gem e as batalhas descreve a argumentação utilizada para convencer os homens 

que pensavam ter saído de suas terras para combater na Terra Santa a ficarem e 

ajudarem os vizinhos ibéricos. Entre as vozes que se levantam pelo auxílio merece 

destaque a do Bispo do Porto, Pedro Pitões, responsável por receber os cruzados. 

Ele cita Isidoro de Sevilha e Santo Agostinho, justifica a guerra contra os muçulma-

nos por terem sido eles os primeiros a atacarem e admoesta os combatentes a luta-

rem por seus irmãos portugueses, pois, segundo o bispo, seria o único caminho para 

se alcançar a salvação, não adiantando combater em Jerusalém e não ajudar quem 

está próximo80. Essa argumentação, segundo Maria João Branco, denota uma apro-

ximação do discurso feito no restante da Europa para incentivar à participação na 

Guerra Santa, e consequentemente a atualização e contato de Pedro Pitões com o 

que se fazia e dizia no centro do continente81.  

A argumentação, tanto do bispo do Porto, como dos outros intervenientes 

deu resultado. Os cruzados acabaram por aceitar ajudar o rei português. Além do 

apoio conseguido por Afonso Henriques, outro aspecto que pode ajudar a compre-

ender a conquista de Lisboa pelos cristãos é o isolamento em que a cidade se en-

contrava quando da investida de 1147. No período a cidade se encontrava na fron-

teira setentrional dos domínios muçulmanos e não poderia contar com o auxílio de 

Santarém, a qual tinha sido conquistada pouco antes do início do cerco a Lisboa. É 

provável que essas duas cidades tivessem ficado independentes durante o período 

das segundas taifas, o que explicaria a recusa do senhor de Évora, Ibn Wasir, em 

ajudar os sitiados82. Paulo de Almeida Fernandes considera que esse isolamento 

poderia ser uma característica marcante de Lisboa em vários períodos durante o 

domínio islâmico. Isso se daria pela condição de fronteira e pela distância dos gran-

des centros: Granada, Sevilha, Córdova. A cidade teria começado a ganhar impor-

tância depois da virada do ano mil com a reativação de algumas rotas comerciais, 

mas mesmo durante esse período a sua atuação na política do Al-Andaluz é discre-

ta. Outro indício de isolamento/autonomia apontado pelo autor é a liberalidade religi-
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osa, destacada negativamente tanto em fontes islâmicas como cristãs83. Isso seria 

pista da falta de relação com um poder forte que impusesse uma ortodoxia ou uni-

dade religiosa. 

Esse isolamento não impediu que Lisboa fosse a cidade mais importante do 

Garb84 Al-Andaluz85. Era um porto relevante ainda que não protagonizasse os confli-

tos que se desenrolaram nos domínios muçulmanos ao longo da primeira metade do 

Século XII da era cristã. A cidade era também famosa pela abundância de gêneros 

que nela se encontrava. O cruzado R. enaltece as qualidades naturais da cidade e a 

grande variedade e quantidade de artigos de que dispunha: 

 

Os habitantes acreditam que dois terços do rio [Tejo] é de água e um terço 
de peixes. [...] No momento de nossa chegada [Lisboa] era a mais rica e 
opulenta em provisões de toda a África e de grande parte da Europa. [...] É 

rica em qualquer mercadoria seja de artigos de luxo seja de uso corrente.
86  

 

Mesmo que Lisboa não fosse uma das cidades capitais sob domínio muçul-

mano, nem tivesse tantos recursos como relatado pelo cruzado acima citado, sua 

conquista foi de extrema importância para o equilíbrio e a consolidação da autono-

mia de Portugal. A região de Lisboa e Santarém era bastante produtiva e ao passar 

a integrar o território português permitiu que as terras antes em área de fronteira, 

entre Coimbra e as duas cidades, pudessem agora ser ocupadas com maior segu-

rança. Essa nova fronteira foi relevante também por absorver o excedente demográ-

fico do norte de Portugal. Segundo o historiador português José Mattoso, o avanço 

até o Tejo teria viabilizado a construção de um reino independente no ocidente pe-

ninsular87. 

Antes de dar por terminada essa parte que busca tratar da tomada de Lis-

boa, depois da qual ocorreu a construção da Sé aqui estudada, cabe registrar que 

não é por ter ocorrido há mais de 800 anos que esse assalto gerou menos dor ou 

comoção que outros eventos mais recentes. A guerra, independente da forma como 

                                            
83

 FERNANDES, Paulo de Almeida. O sítio da sé de Lisboa antes da Reconquista. ARTIS – Revista 
do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, n. 1, p. 57-87, 2002. p. 62-
64. 
84

 O Garb era a região mais ocidental de Al-Andaluz. Daí o nome atual da região do Algarve, ao sul 
de Portugal. 
85

 TORRES, Cláudio. O Garb-al-Andaluz. In.: MATTOSO, José. História de Portugal, Vol. I. Op. cit. p. 
356-357.  
86

 A Conquista de Lisboa aos Mouros – Relato de um cruzado. Aires A. Nascimento (Tradução e no-
tas). Lisboa: Vega, 2001. p. 77 
87

 MATTOSO, José. A Reorganização do Reino – O contexto penísular e A ocupação do território. In.: 
D. Afonso Henriques. Op. cit. p. 248-251 e 254-260. 



37 
 

se manifeste, sempre causa traumas e abre feridas que nem sempre se fecham. 

Mattoso cita as palavras de um judeu, o rabi Abraão Ibn Ezra, que provavelmente 

morava na cidade e acompanhou os vencidos que dela se retiraram: 

 

Ai de mim! Abateu-se sobre Sefarad a maldição do Céu 
Grande é o luto que desabou sobre o Ocidente. 
Eis por que as minhas mãos caíram e de meus olhos, de meus olhos brota 
água 
Como fontes choram os meus olhos pela cidade de Ulissana  
Um dia ficou como viúva. 
Houve assassinatos e gente esfomeada a gemer por todas as partes 
A casa das orações e louvores foi vilmente profanada 
E gente estranha, hoste feroz, rasgou de Deus a lei verdadeira. 
Eis por que choro, abato as mãos, e a minha boca brada lamentações, 
Pois não há ninguém tão aflito, que, como eu, grite: 
Quem me dera que a minha cabeça se desfaça em água.

88
 

 

Até mesmo o cruzado que acompanhou toda a campanha externou a repro-

vação aos excessos cristãos e a compaixão para com os vencidos: 

 

Os colonienses e os flamengos, ao lobrigarem na cidade tantas oportunida-
des de se saciarem não respeitam qualquer observância de juramento ou 
de palavra dada. Correm por aqui e por ali, saqueiam, arrombam portas, 
espreitam pelos interiores de qualquer casa, assustam os habitantes e, con-
tra o direito divino e humano inflingem-lhes injúrias, dispersam vasilhames e 
roupas, actuam sem respeito contra as donzelas, põem no mesmo prato da 
balança o lícito e o ilícito

89
. 

Quando olhamos para a cidade destruída e para o castelo arruinado, para 
os campos devastados, para a terra reduzida a solidão e não vemos qual-
quer morador nos campos e tudo é luto e gemido, seja-nos cosentido sentir 
compaixão pela sua sorte e pelos males que lhes aconteceram, condoer-
nos e consolá-los nas suas enfermidades, até porque não chegaram ainda 
ao fim os flagelos da justiça celeste, certamente porque também entre nós, 
os cristãos, não foram corrigidos os erros de nossos comportamentos

90
. 

 

Para que se conquistasse Lisboa foi necessário perdê-la. Como todo confli-

to, gerou órfãos e desalojados.  

Tendo mais de oito séculos a nos separar desses acontecimentos parece 

que podemos constatar que ideias como progresso e evolução não se aplicam ao 

comportamento humano. Em 2015 ainda vemos confrontos e, para o espanto de al-

guém que pudesse observar a nossa realidade de fora, ainda há os que opõem cris-

tãos e muçulmanos, ocidente e oriente. Talvez hoje tenhamos apenas métodos mais 

sofisticados e menos compaixão por aqueles que identificamos como outro. Isso, 
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apesar de nos deixar desesperançosos num primeiro momento, deve nos mostrar 

que mesmo tendo ocorrido tantas mudanças temos muitas outras por fazer e não 

podemos jamais desistir de construir algo melhor. 

 

 

3. 2. LOCAL DA CONSTRUÇÃO 
 

 

A partir da conquista de 1147, 

Lisboa não deixaria de ser portugue-

sa. Para marcar a conquista e purifi-

car a cidade dos combates e das 

atrocidades cometidas pelos saquea-

dores realizou-se uma celebração 

religiosa, presidida pelo arcebispo de 

Braga, D. João Peculiar e assistida 

por seus bispos sufragâneos, do Por-

to, de Coimbra, de Lamego e de Vi-

seu. Teria ocorrido nessa cerimônia a 

purificação da Mesquita principal de 

Lisboa, a qual daria lugar à Cate-

dral91. Aqui cabe o esclarecimento de 

que a identificação do lugar onde hoje se encontra a Sé com o da antiga Mesquita 

não é plenamente possível92. Os testemunhos cristãos e algumas descobertas ar-

queológicas93 nos levam a crer que o local escolhido para receber a Catedral era o 

mesmo que abrigava a Mesquita. Isso faria bastante sentido levando em conta uma 

estratégia para afirmação de uma nova estrutura de poder, sobreposta à anterior. 

Trocar o templo islâmico por um cristão seria também um dos signos da mudança de 

domínio na cidade, reflexão já levantada no capítulo anterior. 

Outro elemento que favorece a ideia de que o local hoje ocupado pelo tem-

plo cristão o tenha sido pelo islâmico é a sua posição privilegiada, estando a meio 
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caminho entre o castelo e o porto, centros administrativo e comercial94. Além disso, 

essa localização permite que a Catedral, e anteriormente a Mesquita, seja vista de 

diversos pontos da cidade e mesmo de fora dela. Acreditamos que essa visualização 

seja importante na demarcação do território conquistado como cristão. Mas se a in-

tenção era de que a igreja fosse vista, por que razão a Sé não foi edificada onde an-

tes ficava o castelo, a área mais alta da cidade? Talvez pelo fato de que o castelo 

não devesse ser acessível a todos, fosse no período islâmico ou no cristão, sendo 

uma área restrita da cidade. Já o templo teria função de receber a todos, habitantes 

ou passantes. 

Na imagem do traça-

do das muralhas de Lisboa, o 

caráter privilegiado da área 

onde a Sé foi construída se 

evidencia pelo fato de estar 

dentro das muralhas da cida-

de, o que lhe garantiria mais 

segurança em caso de ata-

que (a chamada Cerca Anti-

ga, dentro da qual a Sé se 

encontra, está marcada com 

o traço mais claro). O mesmo 

já não acontece com o Mos-

teiro de São Vicente de Fora, que só passará para dentro dos muros com a amplia-

ção das defesas feita durante o reinado de D. Fernando95.  

Júlio de Castilho,  como referido no primeiro capítulo, comete alguns equívo-

cos em sua descrição da Sé de Lisboa, como por exemplo, querer fazer recuar ao 

período de dominação romana à construção do templo, o qual, segundo ele, teria 

sido redecorado e diminuído ao longo do tempo. Outro equívoco foi a comparação 

da Sé de Lisboa com Santa Sofia de Constantinopla, uma vez que as construções 

possuem estilos completamente distintos96. Mas a partir dessa comparação inusita-
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da lembramos de uma descrição de Santa Sofia que talvez possa nos levar a uma 

ideia de como Castilho viu semelhança entre os dois templos. 

 

Porque ela [Santa Sofia] ergue-se a uma altura de tocar no céu e surgindo 
entre os outros edifícios domina-os de alto e mira o resto da cidade, ador-
nando-a, visto que constitui uma parte dela, mas glorificando-se na sua pró-
pria beleza, porque, embora seja uma parte dela e a domine, ao mesmo 
tempo ergue-se a tal altura que toda a cidade é vista daí como de uma torre 
de vigia

97
. 

 

Temos a hipótese de que ambas as construções “dominam” suas respecti-

vas cidades e guardam por elas, ainda que Lisboa e sua Sé sejam bem menores 

que Constantinopla e Santa Sofia. Talvez fosse essa capitalidade das construções 

que fizesse o literato lembrar de uma ao ver a outra. O historiador francês, Jacques 

Le Goff, considera essa presença das igrejas uma das características das cidades. A 

Igreja, em sua leitura, “É presença física [...] pelos monumentos que constituem a 

grande massa monumental urbana e que, pela altura dos edifícios, dominam a cida-

de e lhe modelam em grande parte a silhueta”98. Na sequência buscaremos apre-

sentar essa capitalidade da Sé através de algumas imagens. Primeiramente, duas 

fotografias da cidade para que se tenha uma ideia de como o templo se enquadra no 

plano urbano atual e depois um quadro com fotografias da Sé feitas a partir de sete 

pontos da cidade. 

 

 

Imagem 17 – Cidade de Lisboa a partir do Tejo. Lisboa/Portugal (09/2013). Acervo do autor. 

 

Na imagem acima, a Sé é o edifício apontado pela seta. Mesmo hoje é uma 

das construções que mais se destacam na cidade, sobretudo na região que era mu-
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ralhada no século XII (ver imagem da página anterior). O edifício branco, a direita da 

imagem, é o Mosteiro de São Vicente de Fora, que tem esse nome por originalmente 

estar fora dos muros da cidade. A atual igreja do mosteiro foi inaugurada em 1629, 

com projeto de 1582. O conjunto amarelo que aparece na foto abaixo da Sé foi cons-

truído depois do terremoto de 1755 para abrigar órgãos de governo. 

 

 

Imagem 18 – Cidade de Lisboa a partir do miradouro do Cristo de Almada, na margem sul do Tejo. 

Almada/Portugal (01/2014). Acervo do autor. 

 

Com as informações já fornecidas é possível encontrar a Sé na fotografia 

acima? Quem agora lê, concorda que ela domina a paisagem e vigia toda a cidade, 

pelo menos a parte ocupada em 1147? As imagens anteriores podem ter ficado pe-

quenas, mas tentaremos melhorar isso mostrando como a Sé é vista de diferentes 

lugares da cidade. Pretendemos que, mesmo que você ainda não conheça Lisboa, 

tenha condições de perceber essa centralidade do edifício e, se for o caso, questio-

ná-la. 
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A Sé vista de diferentes pontos de Lisboa 

Imagem 19 – Localização dos pontos a partir dos quais se fizeram as imagens a seguir. Ponto 1: Arco da Rua Augusta. Ponto 2: Praça do Comércio. Ponto 3: Pra-
ça do Munícipio. Ponto 4: Margem do Tejo no largo em frente a Casa dos Bicos. Ponto 5: Castelo de São Jorge. Ponto 6: Elevador de Santa Justa. Ponto 7: (Lá 
atrás) Miradouro de São Pedro de Alcântara. Imagem feita a partir da ferramenta Google Earth. 
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Imagem 20 – Ponto 1. No canto esquerdo da imagem o 
Castelo de São Jorge. A Sé se destaca entre as outras 
construções. 

 
Imagem 21 – Ponto 4. Se alguém desembarcasse 
nesse ponto do rio veria a Catedral, mesmo que ain-
da houvesse as muralhas que separavam a cidade 
do Tejo. 

 
Imagem 22 – Ponto 2. A partir da Praça do Comércio não 
é possível ver a Sé inteira, mas as torres denunciam sua 
presença. É preciso lembrar que anteriormente as torres da 
Catedral eram rematadas por pináculos, o que aumentava 
sua altura. 

 
Imagem 23 – Ponto 5. Do castelo é possível ver a 
parte mais alta das torres. Não custa lembrar que os 
pináculos aumentavam sua altura. 

 
Imagem 24 – Ponto 6. A partir do Elevador de Santa 
Justa, construído para ligar a parte baixa de Lisboa à 
região do Carmo, se visualiza a Catedral mais alta 
entre os edifícios dessa parte da cidade 

 
Imagem 25 – Ponto 3. O novo traçado dado a região da 
Baixa depois do Terremoto de 1755 possibilitou essa visão 
da Sé. Mas podemos imaginar que mesmo com as ruas 
irregulares o cimo de suas torres seria visto desse ponto. 

 
Imagem 26 – Ponto 7. Devido a topografia de Lisboa 
e a projeção da Sé, é possível vê-la mesmo do 
Miradouro de São Pedro de Alcântara, que fica bel 
longe da igreja. 



44 
 

Tendo visto estas imagens consideramos que, por mais que a Catedral pos-

sa ficar um pouco apagada nas imagens panorâmicas da cidade, sua presença se 

faz sentir quando se caminha pelas ruas de Lisboa ou dela se aproxima. Deste mo-

do acreditamos que o lugar da Sé no espaço urbano é fundamental, sendo um mar-

co importante na transição do domínio muçulmano para o cristão e, mesmo depois 

disso, esteve sempre a dizer que a Igreja era um dos espaços de poder mais impor-

tantes da cidade. Mas ela não estava sozinha. 

 

 

3. 3. O PAPEL INSTITUCIONAL DA SÉ EM LISBOA 
 

 

Logo após a conquista de Lisboa, a diocese foi restaurada e feita a eleição 

de seu bispo, D. Gilberto de Hastings (1147-1162), que acompanhara a expedição 

dos cruzados. O Rei definiu 32 casas, incluídos seus rendimentos, como pertencen-

tes à Sé e seu cabido para que se pudesse organizar a estrutura eclesiástica secular 

na cidade99. Em 1150 os estatutos já definiam quais as partes dos rendimentos de 

Sé cabiam ao bispo e ao cabido100. 

Além de sua conformação, outra forma de entender o lugar ocupado pela Sé 

de Lisboa nas relações da cidade é pela leitura dos conflitos em que ela participou. 

Começaremos com um que antecedeu a restauração da Diocese, mas que foi mar-

cante para sua insersão no espaço lisboeta. Um dos episódios que o autor do relato 

da tomada de Lisboa usa para exemplificar o desrespeito aos acordos e a falta de 

dignidade de seus companheiros colonienses e flamengos é o assassinato do bispo 

moçarábe da cidade: “Ao bispo da cidade, um ancião de muitos anos, cortam-lhe o 

pescoço, contra o direito divino e humano.”101 Vários autores entendem essa passa-

gem como mais uma das marcas da violência desses soldados ávidos por riquezas 

e glórias. Mas pode causar estranheza a existência de um bispo na cidade sob con-

trole dos muçulmanos. E por que ele seria “moçárabe”?  

Era identificada como moçárabe a prática religiosa peninsular anterior à apli-

cação das reformas franco-romanas e, por consequência, a comunidade que manti-

                                            
99

 BRANCO, Maria João Violante. Reis, Bispos e Cabidos: A Diocese de Lisboa durante o primeiro 
Século da sua Restauração. Lusitania Sacra – Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, 
Lisboa, 2ª série, tomo 10, p. 55-94, 1998. p. 56-64. 
100

 Idem. p. 60. 
101

 A conquista de Lisboa aos Mouros. Op. cit. p. 139. 
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nha essas práticas. Havia moçárabes tanto na parte de domínio nominal muçulmano 

como cristão. Com costumes que remontam aos visigodos e bastante influenciados 

pelo islamismo, os moçárabes representavam proporção considerável da população 

andaluza e viviam, na maior parte do tempo, em paz com os muçulmanos, chegando 

por vezes a assumirem cargos administrativamente importantes, da mesma forma 

que os judeus que também viviam no Al-Andaluz102.  

É no lado cristão que essa forma de vivência religiosa começa a ser comba-

tida mais cedo, ainda em fins do século XI. Num primeiro momento reformas ecle-

siásticas locais, que visavam aumentar a autônomia do clero em relação aos senho-

res laicos e sua subordinação em relação à hierárquia da Igreja, representaram a 

tentativa de afastamento dos clérigos das comunidades em que estavam inseridos e 

consequentemente de práticas ancestrais, por vezes tomadas como heréticas. A 

reforma monástica cluniacense e sobretudo a gregoriana atuaram fortemente na Pe-

nínsula contra o culto moçárabe, pela adoção da liturgia romana. Essa transição não 

foi fácil, mas contou com o apoio dos poderosos, com destaque para Afonso VI de 

Leão e Castela, que a promoveu, entre outras formas, dando suporte à eleição de 

bispos de além-Pirineus para sedes episcopais de seu reino103. Essas alterações, 

sobretudo da forma de culto, não foram recebidas passivamente e geraram uma sé-

rie de revoltas e uma resistência bastante forte104. 

Na região dominada pelo Islã a liberdade de culto dos moçárabes era bem 

maior, podendo eles manter sua forma de culto sem maiores problemas. Na cidade 

de Lisboa, antes de 1147, havia uma forte comunidade moçárabe, centrada, confor-

me Maria João Branco, na igreja de Santa Cruz do Castelo e representada no perío-

do da entrada dos cruzados pelo bispo que viria a ser assassinado105. Sobre essa 

comunidade, relatos sobre a cidade produzidos por um muçulmano e um cristão:  

 

coincidem é na manutenção do rito litúrgico hispânico-visigótico na popula-
ção mocárabe da cidade, que via nos vizinhos muçulmanos um interlocutor 
pacífico privilegiado e nos cristãos do norte o fim da sua existência enquan-
to comunidade religiosa na medida em que substituiram o culto de origem 
visigótica, por aquela liturgia romana e cluniacense abraçada pelo rei de 
Leão e Castela em Burgos no ano de 1080.

106
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Esse receio em relação aos cristãos do norte tinha fundamentos. Tomada a 

cidade não há outras menções à comunidade moçárabe lisboeta além da morte de 

seu bispo. Manuel Luís Real levanta a possibilidade de o assassinato do bispo mo-

çárabe de Lisboa não ser um mero resultado da voracidade dos invasores, mas um 

ato planejado com o acordo de Afonso Henriques para reduzir a resistência da co-

munidade de culto hispânico-visigótico ao novo domínio e, resultante desse, à nova 

liturgia107. Assim, podemos dizer que a primeira disputa em que a Diocese de Lisboa 

foi envolvida ocorreu antes de sua restauração, imbricada num processo ibérico de 

disputa pela forma de culto. O resultado possibilitou a recriação de uma estrutura 

eclesiástica, integrada a restante hierarquia em Portugal, encabeçada por Braga. 

Os cristãos que habitavam a cidade não são posteriormente referidos. É 

provável que alguns tenham morrido defendendo sua casa ao lado dos muçulmanos, 

outros a deixado também em companhia dos seguidores de Maomé, e outros ainda 

ficado em Lisboa, integrando-se à liturgia romana, resistindo quando possível e, 

quem sabe, morando com seus amigos de longa data nos arredores da cidade, na 

região da Mouraria. 

Os conflitos em que a Sé tomou parte em Lisboa, depois de 1147, dizem 

respeito, sobretudo, à delimitação de fronteiras físicas e jurisdicionais com outros 

organismos religiosos. Mais longe da cidade, mas em espaços que deveriam ficar 

sob autoridade do bispo de Lisboa, se destacam as imunidades concedidas pelo Rei 

aos cônegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra, em Leiria, aos templários, em 

Santarém, e aos cisterciences, em Alcobaça. Em relação aos dois primeiros casos 

chega a existir uma demonstração que pode ser entendida como insatisfação por 

parte de Gilberto, o primeiro bispo da cidade. Mas ele acaba por confirmar as ações 

régias, fazendo questão de delimitar precisamente até onde iam os limites dessas 

isenções108. 

Dificuldades semelhantes para a Sé foram observadas também nos arredo-

res de Lisboa. Trata-se do Mosteiro de São Vicente de Fora e do ermitério doado por 

Raul à Santa Cruz de Coimbra. Este Raul é por vezes identificado com o autor da 
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carta que narra os acontecimentos da conquista de Lisboa. O documento um tanto 

vago de doação do ermitério não permite precisar os limites do que foi passado aos 

crúzios109, abrindo assim espaço para contestações tanto daqueles que receberam 

como do episcopado de Lisboa que tivera mais um território subtraído da sua jurisdi-

ção. Essa doação é confirmada pelo rei Afonso Henriques, pelo arcebispo de Braga, 

João Peculiar, e pelos bispos de Coimbra, Porto, Viseu e Lamego, pelo que o bispo 

lisboeta dificilmente poderia contestar o fato em si, se não a extensão do que havia 

sido doado. 

As contendas envolvendo o mosteiro de São Vicente de Fora foram mais 

numerosas e complexas. Num primeiro momento era de se esperar que D. Gilberto, 

assim como ocorreu com as concessões de imunidade à Santárem e Leiria, não fi-

casse plenamente satisfeito com uma instituição fora de sua jurisdição colada aos 

muros de Lisboa. Essa é a leitura que Maria João Branco110 faz do trecho da Notícia 

da Fundação do Mosteiro de São Vicente de Lisboa111, especialmente o trecho em 

que o Rei demonstra a D. Gilberto seu desejo de fundar um mosteiro na cidade e 

permitir que o clérigo opte uma de duas igrejas construídas onde se haviam sepulta-

do os cruzados mortos durante o cerco para manter sob sua jurisdição, com a condi-

ção de que a outra fique totalmente imune da autoridade episcopal112. Esse aspecto 

da imunidade é reforçado no relato, escrito em 1188, pouco depois da confirmação 

desta pelo Papa, em 1184113. 

O motivo apontado na Notícia da Fundação para a escolha por parte do Bis-

po e seu cabido de qual igreja ficaria sob jurisdição episcopal também pode ser con-

siderado um sinal de tensão entre a Catedral e o Mosteiro. O documento produzido 

em São Vicente de Fora indica que a razão para se escolher a igreja dos Mártires 

fora a sua maior proximidade com a cidade e o recebimento de maiores doações114. 

Parece ser uma forma de desqualificar as motivações que levaram os clérigos da Sé 

a preferirem uma igreja em relação à outra. 
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Outro elemento bastante interessante envolvendo as duas principais institui-

ções religiosas na Lisboa do período115 em análise é a disputa pelas relíquias de 

São Vicente trazidas para a cidade em 1173, já no episcopado de D. Álvaro (1164-

1185). No relato presente na Crónica de Portugal de 1419 as relíquias do mártir, tra-

zidas por mar para Lisboa a partir do sul da Península, tendo chegado na cidade 

foram depositadas na igreja de Santa Justa devendo aguardar o julgamento de D. 

Afonso Henriques para serem definitivamente colocadas na Sé ou no Mosteiro de 

São Vicente. Contrariando a indicação, o deão da Sé articulou a mudança das relí-

quias para a Catedral, o que gerou o protesto dos cônegos de São Vicente, o que 

parece não ter gerado resultados, uma vez que a Sé continuou abrigando os obje-

tos116. 

A ausência do bispo nesse episódio e cartas de proteção emitidas para ele 

faz Maria João Branco levantar a hipótese de que o relacionamento de D. Álvaro 

com o seu cabido não tenha sido tão pacífico como os de seus antecessor e suces-

sor117. Do período do episcopado deste último, D. Soeiro (1185-1211), também não 

há indícios de confrontação com os membros do cabido. 

Outra forma de analisar a inserção da Catedral na cidade são os usos que 

se faziam de seu espaço. Dois usos que podem ser destacados são o cerimonial e a 

escola catedralícia118. Em relação ao primeiro, a cerimônia realizada ainda na antiga 

mesquita é um dos grandes marcos da conquista119, colocando a diocese em papel 

de relevo na cidade, como era de esperar, uma vez que a empresa da ampliação 

territorial portuguesa também era justificada por motivações religiosas. No que diz 

respeito à escola, é uma importante forma de inserção na sociedade local, uma vez 

que pode receber parte dos filhos da elite da cidade e formar quadros bem instruídos 

para os serviços religiosos. Um exemplo disso é o fato de Fernando Martins, o futuro 

Santo António, filho de importantes comerciantes locais, ter iniciado seus estudos 

nessa escola no princípio do século XIII120. 
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Com base nas considerações apresentadas anteriormente, consideramos 

que a Sé de Lisboa, desde a conquista, ocupou um lugar de primeira importância na 

cidade. Seja o seu lugar físico no enquadramento urbano, seja sua posição instituci-

onal em relação aos demais organismos presentes na Lisboa que se rearranjava 

após a mudança de poder que se dera em 1147. Essa importância, porém, foi cons-

truída sempre em relação a outras instituições, seja com disputas, acordos ou ocu-

pando espaços diferentes na sociedade. 

No que diz respeito à relação da diocese de Lisboa com o arcebispo de Bra-

ga e com o Rei parecem ter sido, no mais das vezes, pacíficas e de ajustamento de 

suas ações aos interesses tanto de um como de outro121. Um dos principais interes-

ses de Braga e do monarca diziam respeito à disputa eclesiástica que ocorria na 

Península, entre a Arquidiocese portuguesa, Compostela e Toledo, do que tratare-

mos a seguir juntamente com o estudo do quadro mais amplo das relações de Por-

tugal que podem ter na Sé de Lisboa um dos pontos de leitura. 
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4. UM REINO: CONTEXTO DA FORMAÇÃO DE PORTUGAL 
 

 

"os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais"122 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentadas discussões em relação à cons-

trução da Sé de Lisboa, seu estilo, o local em que foi edificada e a posição ocupada 

na cidade na segunda metade do Século XII, relacionando-a com outras intituições. 

Para tanto foram apresentados o estilo românico e a sua representação em Portu-

gal, a situação da Península Ibérica quando do avanço que culminou com a conquis-

ta de Lisboa pelos cristãos aos muçulmanos em 1147, bem como mencionados ele-

mentos que formavam o contexto do período em análise. No presente capítulo pre-

tendemos aprofundar essa contextualização, buscando compreender melhor o que 

se passava na Cristandade e em Portugal por esses anos. Para auxiliar na resposta 

da nossa pergunta principal, tentaremos ainda começar a posicionar a Sé de Lisboa 

nas relações estabelecidas entre diversas instituições neste contexto. 

Para entender o papel desempenhado pela Sé de Lisboa no processo de 

formação e consolidação de Portugal enquanto unidade política autônoma de Leão é 

preciso compreender primeiro esse processo, que pode ter como um bom recorte 

inicial o final do século XI, período marcado por transformações marcantes que im-

pactariam toda a cristandade, incluindo a Península Ibérica. 

 

 

4. 1. EXPANSÃO DA CRISTANDADE LATINA 
 

 

O Ocidente medieval, na virada do milênio, passado o receio do fim do mun-

do, vivenciava uma expansão demográfica considerável, que, conforme o historiador 

francês Jacques Le Goff, foi causa e consequência de uma série de outros desen-

volvimentos. Essa confusão entre o que foi fato gerador e o que foi causado ocorre 

por os fenômenos auxiliarem uns no incremento dos outros. Entre o que se desenro-

lou nesse período o historiador francês destaca a pacificação e a melhoria das técni-
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cas e ampliação das áreas agrícolas123. A pacificação viria de um desejo das popu-

lações de protegerem seus progressos recentes e teria sido levada a cabo pela re-

gulação da guerra, que proibia o confronto em determinados períodos e protegia os 

não combatentes, como padres, mulheres, crianças. Isso não acabou com os confli-

tos bélicos, mas reduziu-os ao ponto de impactar positivamente na produção e na 

busca por novas terras, as quais possivelmente estariam menos ameaçadas pelas 

batalhas e pelos saques. As técnicas também evoluíram, reduzindo-se a porção de 

terra em pousio, de metade para um terço, e substituindo-se os instrumentos de ma-

deira pelos de ferro, que permitiam sulcar a terra mais profundamente e utilizá-la 

mais intensivamente124. Essas e outras medidas aumentaram a produtividade, que 

passou também a ser diversificada, ocorrendo o plantio de cereais de outono e de 

primavera, garantindo maior segurança alimentar para as pessoas e melhor fixação 

de diferentes nutrientes ao solo125. 

Mas chegou-se a um ponto em que colheitas maiores feitas nas mesmas ter-

ras com as novas técnicas não eram mais suficientes, sendo preciso também ampli-

ar as áreas cultivadas. Isso se deu de duas formas: com o aproveitamento de terras 

até então não cultivadas e pela tentativa de conquistar novas áreas. Para a primeira 

foram ampliadas as áreas de plantio, ocupando antigas pastagens e drenando pân-

tanos. Já a tentativa de conquista levou a movimentos militares que conseguiram 

ampliar as fronteiras da cristandade e levaram a realização das Cruzadas. Desta 

trataremos a seguir. Os movimentos dentro do continente destacados por Le Goff 

são os dos franceses do norte em direção ao sul, dos escandinavos em direção à 

Irlanda e Groenlândia e dos alemães contra os eslavos. Além desses impulsos de 

conquista e colonização, ocorreram também conversões de regiões como a Polônia 

e a Hungria ao cristianismo126. Esse crescimento verificado no campo fomentou a 

reativação de rotas comerciais e o crescimento das cidades, algumas a partir de an-

tigas ocupações romanas, outras criadas no período, em especial nos entroncamen-

tos de rotas ou em portos127. Houve ainda algumas migrações, entre as quais a de 
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franceses para a Península Ibérica. O período, porém, também viu o grande Cisma 

do Oriente de 1054, que separou definitivamente as igrejas Romana e Ortodoxa128. 

Uma das marcas desse período de crescimento, como abordado no primeiro 

capítulo, foi o estilo românico e a proliferação de igrejas seguindo esse padrão cons-

trutivo, a partir da Borgonha com o importante impulso de Cluny. 

Na Península Ibérica no século XI se desenvolveram situações muito seme-

lhantes. Também se verificou um aumento populacional considerável, perceptível 

pela criação de novas paróquias e vilas. A produção agrícola também cresceu, pro-

vavelmente incrementada por inovações tecnológicas, algumas delas talvez basea-

das em conhecimentos dos muçulmanos que ocupavam o sul do território. Estes por 

sua vez passavam por sérias dificuldades políticas, como visto no capítulo preceden-

te, o que possibilitou o avanço dos reinos cristãos e o afluxo de ouro islâmico para o 

norte da fronteira, seja pelos espólios de guerra ou pelo pagamento de tributos para 

que ela não ocorresse. Essa corrente monetária em direção ao norte contribuiu ain-

da mais para o desenvolvimento percebido no período129.  

José Mattoso, no entanto, levanta a ressalva de que a ampliação do território 

cristão não pode ser entendida como reflexo automático do crescimento populacio-

nal, uma vez que não se conhece qualquer estudo que indique uma diminuição dos 

habitantes da área peninsular ocupada pelos islâmicos. O historiador português co-

menta ainda que a série de revoltas registradas nesse espaço durante o começo do 

Século XI podem ser uma resposta diferente ao aumento da população daquela 

conseguida pelos reinos cristãos130. 

Jacques Le Goff considera que a guerra travada por cristãos contra muçul-

manos na Península Ibérica preparou caminho para a realidade militar e espiritual 

que viria a ser a Cruzada131. As lutas travadas na Palestina e a peninsular têm suas 

especificidades e podem mesmo ser classificadas como fenômenos diferentes, mas 

ocorreram sem dúvida vários momentos de interação, de contato e de troca.  

As cruzadas em direção ao Oriente foram organizadas depois de pedido de 

auxílio militar feito pelo imperador bizantino aos soberanos do Ocidente latino. O Im-

pério Romano do Oriente sofria com o assédio dos muçulmanos sobre seus territó-

                                            
128

 Idem. p. 93. 
129

 MATTOSO, José. Portugal no Reino Asturiano-Leonês – As Transformações do Século XI. In: 
História de Portugal, Vol. I. Op. cit. p. 479-482. 
130

 MATTOSO, José. A reorganização do reino. In: Afonso Henriques. Op. cit. p. 250. 
131

 LE GOFF, Jacques. A Formação da Cristandade. Op. cit. p. 92-95. 



53 
 

rios e esperava que esses o pudessem ajudar a repelir o “infiel” islâmico, turcos 

seljúcidas mais especificamente. O papado justificou o auxílio, teórica e teologica-

mente, e convocou a Cristandade Latina a ir rumo ao Oriente, mas o objetivo princi-

pal havia sido alterado, passando a ser a conquista do Santo Sepulcro em Jerusa-

lém. O Papa Urbano II, que fez a convocação da primeira Cruzada em 1095, afirma-

va que era necessário combater os muçulmanos, prometendo salvação para quem 

morresse lutando. Esse ideal moveu muitas pessoas a rumarem para o Oriente, 

desde as mais pobres, que mal podiam se sustentar durante a viagem, até os pode-

rosos Reis da França e Imperadores do Sacro Império Romano Germânico.132 

Na Península Ibérica, além do cunho religioso, os enfrentamentos com os 

muçulmanos também foram importantes na definição das relações estabelecidas 

entre os reinos cristãos sendo até mesmo determinantes para a continuidade de sua 

existência, como anteriormente comentado no tópico sobre a conquista de Lisboa. 

Segundo José Mattoso, nos séculos X e XI os reinos peninsulares passavam por 

fenômeno que ocorria em todo o ocidente medieval, a feudalização. Com esse pro-

cesso os senhores feudais tendiam a patrimonializar os poderes públicos que lhes 

haviam sido cedidos pelo poder central, que por sua vez se via enfraquecido e esva-

ziado. Mas, conforme o historiador português, os reinos ibéricos tenderam a reverter 

essa situação mais cedo que os demais, sendo a necessidade de centralização para 

organizar os combates aos inimigos do sul uma das principais causas para essa 

centralização precoce do poder na península, uma vez que esses combates possuí-

am uma natureza diferenciada das disputas entre os cristãos do norte. Para Mattoso 

os conflitos entre os reinos do norte eram por disputas fronteiriças e não chegavam 

a pôr em causa a legitimidade dos vizinhos, enquanto a Reconquista era um movi-

mento militar organizado e embasado teoricamente133. Isso, porém, pode levantar a 

dúvida a respeito da separação de Portugal do reino de Leão. Se a guerra contra os 

vizinhos do sul demanda a centralização, por quais razões o ocidente peninsular 

conseguiu viabilizar sua autonomia? 
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4. 2. FORMAÇÃO DE PORTUGAL 
 

 

Na verdade isso não chega a ser um problema. Apesar da necessidade de 

concentração para o conflito constante, não deixou de haver a formação de uma 

aristocracia senhorial, não apenas em Portugal, mas também nos outros reinos ibé-

ricos. No ocidente peninsular essa aristocracia conseguiu, no século XII, as condi-

ções necessárias para constituir uma unidade separada das demais, galega, leone-

sa, castelhana, o que teria feito que a autonomia não se desse apenas como um 

ponto fora da curva, mas um fenômeno forte que se mostrou irreversível. Esse des-

fecho, no entanto, foi resultado de um processo histórico. Como afirma Mattoso, não 

havia nenhuma especificidade no espaço que veio a formar Portugal que o impelisse 

à independência134. 

As condições que geralmente são apontadas como necessárias à formação 

dessa unidade começam ainda no fim do Século XI. Quando os almorávidas resta-

belecem o poder centralizado no Al-Andaluz e empurram a fronteira para o norte, 

reconquistando Lisboa que havia sido entregue a Afonso VI em 1093 pelo rei de 

Badájoz em troca do apoio do monarca leonês. A defesa dessas cidades estava a 

cargo de D. Raimundo, a quem o rei de Leão e Castela havia dado uma filha em ca-

samento, D. Urraca, e o condado da Galiza e de Portugal. Raimundo era um dos 

filhos segundos da família dos condes da Borgonha e viera para Península Ibérica 

em busca de uma posição melhor do que a que conseguiria em sua terra natal. Fi-

cando comprovada a incapacidade de gerir o território de fronteira, Afonso VI dividiu 

o condado e entregou a parte mais vulnerável, Portugal, para um filho do Duque da 

Borgonha e sobrinho de sua esposa, D. Henrique, o qual se casou com uma filha 

bastarda do rei, D. Teresa135. 

D. Henrique mostrou-se mais eficaz na defesa do território, ainda que não 

tenha conseguido manter a posse dos demais territórios no vale do Tejo, perdidos 

na investida almorávida de 1111. Internamente sua administração teve uma condu-

ção política pacífica, não havendo muitos conflitos, excetuando os firmes combates 

em torno da reforma religiosa da troca do culto moçárabe pelo romano. Externamen-
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te participou ativamente das disputas que sacudiram o reino de Afonso VI após a 

morte do monarca, em 1109136.  

Após o desaparecimento de D. Henrique, em 1112, D. Teresa herda o con-

dado. D. Raimundo também havia já falecido deixando o condado da Galiza para 

sua esposa, D. Urraca, que também lutava pela coroa de Afonso VI, de quem seria a 

única filha legítima. Nesse contexto as forças regionais, sejam senhoriais, concelias 

ou eclesiásticas, ganharam muita força e passaram a agir conforme seus interesses, 

nem sempre autonômicos, o que causou grande instabilidade e fez com que as ali-

anças se fizessem, desfizessem e voltassem a ser feitas dependendo da evolução 

das conjunturas que por esses anos mudaram muitas vezes, muito rapidamente. 

Mas D. Teresa esteve na maior parte do tempo relacionada à política galega, che-

gando a estabelecer matrimônio com a família dos Trava, tutores do infante Afonso 

Raimundes, filho de Raimundo e Urraca. Esse consórcio depois foi invalidado pela 

Igreja e a continuidade dos ataques almorávidas fez com que a atenção precisasse 

ser concentrada na defesa do território. A sombra de uma reunifacação com a Gali-

za, no entanto, se fez presente durante a maior parte do período de governação de 

D. Teresa, que vai até 1128. Isso desagradava a nobreza portuguesa que se havia 

distinguido de sua congênere galega desde, pelo menos, a concessão do condado 

de Portugal para D. Henrique. Na busca por alcançar suas pretensões, esse grupo 

de senhores se organizou em torno do filho de D. Teresa com o conde D. Henrique, 

Afonso Henriques137. 

É difícil estabelecer o momento exato em que Afonso Henriques se colocou 

no campo político oposto ao de sua mãe. Em meados da década de 1120 ele con-

firmava documentos expedidos por D. Teresa e aparentemente agia em acordo com 

ela. A situação se alterou no período em que Afonso Raimundes, primo do infante 

português, após a morte de sua mãe em 1126, assume o trono de Leão e Castela 

como Afonso VII138. Ele busca então impor sua autoridade, obrigando os condes e 

reis a lhes prestarem juramento de fidelidade. Assina um acordo de paz com D. Te-

resa e Fernão Peres de Trava, que continuavam atuando juntos, apesar de não po-

derem se casar. Após conseguir submeter nobres mais revoltosos, Afonso VII se 
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volta mais uma vez para o Ocidente Peninsular. D. Teresa e Fernão Peres, para não 

terem de prestar juramento ao novo rei de Leão e Castela, teriam se refugiado em 

seus domínios em Coimbra ou Viseu e deixado a defesa de Guimarães a cargo de 

Afonso Henriques, que não se sabe se ainda estava ao lado de sua mãe ou já lhe 

fazia oposição. Ele teria defendido a cidade do ataque de seu primo, mas acabou 

derrotado e, conforme indicam os documentos, prestou homenagem a Afonso VII. 

Depois desses acontecimentos a situação se alterou e Afonso Henriques agora agia 

de maneira independente de D. Teresa, apoiado pelos nobres do norte de Portu-

gal139. 

Duas batalhas foram determinantes para a continuidade da autonomização 

de Portugal. Numa, Afonso Henriques venceu as forças galegas chefiadas por sua 

mãe e Fernão Peres, na outra recebeu o título de rei de seus comandados. No en-

frentamento de São Mamede, em 1128, a vitória, além daquele que viria a ser o pri-

meiro rei de Portugal foi principalmente dos nobres que o sustentavam, os quais 

conseguiram se ver livres dos representantes da nobreza galega e fazer com que o 

condado fosse conduzido por aquele que eles haviam escolhido. Depois dessa bata-

lha Afonso Henriques assume definitivamente a condução de Portugal140. A segunda 

é mais problemática historiograficamente, por ter sido envolvida por um mito. A bata-

lha de Ourique teria oposto as forças de Afonso Henriques a um grande contingente 

muçulmano em 25 de julho de 1139, e antes dela os soldados portugueses teriam 

aclamado seu chefe como Rei. José Mattoso expõe vários problemas historiográfi-

cos relacionados a essa visão dos acontecimentos, mas afirma haver uma coinci-

dência na documentação, que não registra Afonso I nenhuma vez como rei antes da 

batalha, e também não havendo incidência de outro título diferente depois dela. In-

dependente disso, é consenso que o título de rei passou a ser usado pelo coman-

dante dos portugueses em decorrência de sua atividade e seus sucessos nos cam-

pos de batalha e não de algum ato litúrgico ou por vontade da Igreja141. A história da 

formação de Portugal, entretanto, não pode ser entendida separada dos desenvol-

vimentos eclesiásticos do período, sejam as reformas monástica e gregoriana, sejam 

as disputas entre as Arquidioceses peninsulares. 
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4. 3. REFORMAS DA IGREJA 
 

 

A Reforma que ocorreu na Igreja entre os séculos X e XII por vezes é consi-

derada uma só, em outras ocasiões é apresentada em separado, como Reforma 

Monástica, ou Cluniacense, e Reforma Gregoriana. Apesar de ter-se apresentado de 

diferentes formas, entendemos que fazem parte de um mesmo movimento. Segui-

remos para tanto o medievalista José Antônio de C. R. de Souza, para quem “Tal 

anseio reformista nasceu entre os monges de Cluny, ainda no século IX, e, a partir 

daquela abadia, aos poucos, se irradiou por toda a Europa”142. A intenção primeira 

dessa corrente reformista seria moralizar o clero e aproximá-lo das virtudes evangé-

licas esperadas dos representantes de Cristo. Para alcançar esse objetivo seria pre-

ciso que se tornassem membros da Igreja somente aquelas pessoas que realmente 

tivessem vocação para tais ofícios. Esses deveriam ainda ser bem formados para 

exercer bem a função que lhes fora confiada143. Provavelmente por essa busca por 

uma formação adequada para os homens da igreja as primeiras mudanças se tenha 

feito notar nos meios monasteriais. 

Esse clero, para ser espiritualizado e purificado, não poderia ser investido 

em suas funções, principalmente aquelas de comando, por senhores leigos. Essa 

tentativa de libertação da igreja em relação aos poderes temporais foi a principal me-

ta da Reforma Gregoriana, o que acabou ocasionando fortes atritos com os grandes 

poderes leigos, principalmente com o Sacro Império Romano Germânico144.  

A preparação para a Reforma se deu durante o pontificado de Leão IX 

(1049-1054), que, tendo sido elevado a cadeira de São Pedro pelo imperador Henri-

que III (1039-1056), lançou as bases do programa que oporia as duas instituições no 

período seguinte. Ele estabeleceu que os cargos eclesiásticos só poderiam ser ocu-

pados mediante eleição do clero e do povo e proibiu a venda de ofícios eclesiásti-

cos, o exercício de cargos clericais por leigos e aos clérigos de portarem armas. 

Aproveitando-se da menoridade de Henrique IV, em 1059 o papa Nicolau II (1059-
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1061) convocou um concílio que determinou que seus sucessores seriam eleitos 

apenas pelos cardeais e entre os membros da Igreja Romana. Seu substituto, Ale-

xandre II (1061-1073) procurou manter as decisões tomadas anteriormente, mas 

contou com a oposição do imperador Henrique IV145, na altura já maior de idade146. 

Foi no pontificado seguinte, entretanto, que ocorreram os maiores conflitos 

entre o Papa e o Imperador. Durante o período em que Gregório VII esteve a frente 

da Igreja a ideologia da Teocracia Pontifícia se desenvolveu e entrou em rota de co-

lisão com a vontade de Henrique IV continuar nomeando os bispos das dioceses de 

seu império. Essa contenda ficou conhecida como Querela das Investiduras, por ter 

como ponto central o direito ou não de um poderoso laico investir alguém em cargo 

eclesiástico. Em torno dessa disputa estava a concepção de que a Cristandade de-

veria estar unida e a missão de guiá-la para a salvação caberia apenas a um único 

poder. O problema é qual poder seria esse. O Papado argumentou que todo o poder 

foi transferido por Cristo a Pedro, sucedido pelos Papas, os quais cediam o poder 

temporal aos senhores laicos. Os teóricos que apoiavam o império, por outro lado, 

argumentavam ser o Imperador o chefe inconteste dos cristãos por ser seu dever 

protegê-los e guiá-los. Ambas as interpretações abriam caminho para que um poder 

pudesse justificar interferências no âmbito correspondente ao outro. A questão es-

pecífica das investiduras resolveu-se apenas em 1122, na Concordata de Worms, 

celebrada entre o Imperador Henrique V (1106-1125) e o Papa Calixto II (1110-

1124). Ficou estabelecido que bispos e abades seriam eleitos pelo clero que esti-

vesse submetido àquela administração e pelo povo local no caso dos bispos, sendo 

depois confirmados pelo Papa e empossados pelo Imperador147. As disputas entre a 

igreja e o poder temporal, entretanto, continuariam ainda por longo tempo, envol-

vendo diferente questões, inclusive territoriais148. 

Na Península Ibérica ocorria já desde meados do século XI uma reforma 

eclesiástica que talvez tivesse inspiração no centro do continente, mas que foi leva-

da a cabo integralmente pelo clero local. Apoiada por Fernando I de Leão149, tinha 

por principal objetivo colocar as igrejas e mosteiros sob efetivo controle das autori-
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dades eclesiásticas, de modo a poder aumentar e fiscalizar a disciplina do clero. 

Apesar de não ter relação direta, a reforma realizada na Península abriu caminho 

para entrada daquelas propostas por Cluny e pelo Papado. Em relação à alteração 

da norma monástica ocorreram doações de mosteiros para a ordem francesa promo-

tora dessa mudança e a adesão aos novos costumes por outros que não se filiaram 

formalmente à abadia borgonhesa. A Reforma Gregoriana que, como visto logo aci-

ma, visava principalmente negar a investidura em cargos da Igreja por senhores lei-

gos, na Península não encontrou motivo para uma confrontação como a que ocorreu 

com o Imperador Romano Germânico. Focou-se então na substituição do rito hispâ-

nico-moçárabe pelo romano e na diferenciação do clero em relação aos leigos. Isso 

gerou resistências e revoltas, uma vez que mexia em tradições e costumes que as 

populações consideravam partes de suas vidas. 150 Mas a reforma acabou por sair-

se vitoriosa e seus promotores acabaram entrando em conflito por outros motivos. 

 

 

4. 4. DISPUTAS ECLESIÁSTICAS NA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

 

As disputas em questão colocaram em confronto os Arcebispos de Braga, 

Compostela e Toledo. As justificativas iniciais para cada uma se entender em posi-

ção de superioridade em relação as demais eram: para Braga ter sido antiga capital 

eclesiástica da Galécia, para Toledo ter sido capital do reino Visigodo, ambas antes 

da invasão dos muçulmanos, e para Santiago de Compostela o fato de guardar as 

relíquias do apóstolo Tiago, o que, no auge das pretensões compostelanas, coloca-

ria a Sé galega no mesmo nível hierárquico de Roma151.  

A contenda entre Braga e Toledo ocorreu por conta do título de primazia da 

Hispania, que não trazia nenhuma vantagem específica, mas garantia ao seu deten-

tor a supremacia em relação aos demais eclesiásticos peninsulares. Toledo conse-

guiu esse benefício junto à Cúria Romana um ano depois da conquista da cidade em 

1085. Os arcebispos de Braga, entretanto, se recusaram sistematicamente a reco-
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nhecer a superioridade dos toledanos, até que o título foi esvaziado de importância 

pelo papado no século XIII152. 

Já o conflito envolvendo bracarenses e compostelanos girava em torno da 

delimitação da área e dos campos de atuação de cada Sé, ou seja, era de ordem 

territorial e jurisdicional. Compostela se firmou enquanto importante centro de pere-

grinação e obteve diversos ganhos durante o episcopado de D. Diego Gelmírez. Po-

demos lembrar que foi esse bispo que articulou a destruição do centro de peregrina-

ção que se pretendia fazer em Braga. Foi também durante o tempo em que Gelmí-

rez esteve à frente da Sé de Santiago que essa conseguiu, em 1120, o direito de 

suceder Mérida, antiga capital da província eclesiástica da Lusitânia e no período 

sob domínio muçulmano. Isso significava ter como suas sufragâneas, ou dependen-

tes, todas as sedes de bispado ao sul do rio Douro, o que incluía Coimbra e Sala-

manca.  

Um dos bispos de Braga que se opôs a essa política foi D. Paio Mendes, 

que também teve papel importante na política de Afonso Henriques. Veio a falecer e 

foi substituído por D. João Peculiar, o qual, depois da morte de Gelmírez em 1140 e 

de dificuldades encontradas para a sua sucessão, voltou a se concentrar na disputa 

com Toledo. Nesses anos de indefinição em Compostela ocorreu o avanço cristão 

para o sul que culminou com a tomada de Lisboa e restauração da diocese, cujo 

primeiro bispo, Gilberto de Hastings, presta juramento de fidelidade a D. João Pecu-

liar. Este eclesiástico é apontado como um dos principais conselheiros de Afonso 

Henriques e responsáveis pelo sucesso de autonomização de Portugal.  

Após 1170, com a eleição de D. Pedro para a Sede episcopal compostelana, 

a disputa pelas sufragâneas se reacende, sendo parcialmente resolvida em 1199, 

quando a divisão realizada por Roma não contempla as divisões territoriais que ha-

viam se consolidado e mantém algumas dioceses portuguesas sob autoridade de 

Compostela, Lisboa entre elas, e outras leonesas dependentes de Braga. O que 

mantinha aberta a possibilidade de novas disputas e intervenções da Santa Sé. Um 

arranjo que se encaixasse nas fronteiras dos reinos só ocorreria depois do cisma do 
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Ocidente, quando cada um dos lados optou por um dos postulantes ao trono de São 

Pedro153. 

Gelmírez do lado leonês e Peculiar do português foram muito importantes 

nas definições políticas de seu período. O primeiro parece ter estado mais propenso 

a beneficiar seu interesse pessoal e o de sua Sé enquanto o segundo, ao que tudo 

indica, esteve mais a serviço de seu rei. De qualquer modo os dois foram fundamen-

tais nos desenvolvimentos do século XII, levando suas ações para além dos Piri-

neus, principalmente para a Roma. 

 

 

4. 5. RELAÇÕES EXTERNAS DE PORTUGAL 
 

 

Não buscaremos falar de todas as relações de Portugal no período, mas 

pontuar aquelas estabelecidas com seus vizinhos imediatos de Leão e com o Papa-

do, fundamentais na consolidação de sua autonomia. Comecemos pela reação de 

Portugal com Leão, unidade da qual se separava. Nos anos que se seguiram à vitó-

ria do primeiro rei de Portugal sobre as forças galegas de sua mãe e dos Trava, 

Afonso VII de Leão não demonstrou grande preocupação com o desenrolar dos 

acontecimentos, talvez por estar mais preocupado com revoltas que o detinham em 

outras fronteiras, ou mesmo por considerar positiva a divisão levada a cabo por seu 

primo entre a Galiza e Portugal, o que lhe livraria do problema das tentativas de re-

criação do reino da Galiza, englobando os dois territórios. É preciso lembrar que 

Afonso de Portugal tinha prestado homenagem ao primo anteriormente. Em 1135 

Afonso VII foi coroado Imperador, posição que seria fortalecida e justificada caso 

tivesse reis como seus vassalos, por isso teria aceitado sem maiores problemas o 

uso do título régio por Afonso Henriques. Isso não significa que aceitasse a inde-

pendência de Portugal, pretendida pelo seu rei. Após a conquista de Lisboa, estando 

a Sé compostelana envolvida em problemas internos, foi o Imperador de Leão a re-

clamar ao papado pela restauração da diocese que deveria estar sob jurisdição do 

episcopado galego. Não se conhece o documento enviado à Roma, apenas a res-

posta, a qual dá a entender que Afonso VII reclamara ao Papa também pela home-
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nagem vassálica feita por Afonso Henriques ao sumo pontífice, em 1143, do que 

talvez só tivesse tomado conhecimento posteriormente. Antes disso, em 1137, o rei 

português e o monarca leonês haviam assinado um acordo, conhecido como Pacto 

de Tui, do qual hoje se concerva apenas uma parte, o que leva a diversas interpre-

tações. A que parece mais convincente diz que se tratou de um ato de vassalagem 

de Afonso Henriques a Afonso VII, o qual, entretanto, não teve maiores implicações 

práticas sobre a autonomia portuguesa154. 

Após 1156, com a morte de Afonso VII, ocorre a divisão do Império entre 

seus dois filhos. Sancho III se torna rei de Castela e Fernando II de Leão, colocando 

termo ao projeto imperial. Os dois celebram um pacto, em 1158, dividindo as terras 

que por ventura fossem conquistadas aos muçulmanos e também Portugal. No 

mesmo ano, porém, falece Sancho III e Fernando II passa a tentar se apoderar do 

trono que pertencia por direito a seu sobrinho, o futuro Afonso VIII. A ideia de poder 

se apoderar de Portugal se mostra cada vez menos factível e as disputas entre os 

dois reinos a partir de então até o fim do reinado de Afonso Henriques e de seu filho 

Sancho I tomam a forma mais de delimitações fronteiriças do que de tentativa de 

anexação. Mesmo depois da vitória de Fernando II sobre Afonso Henriques em 

Badájoz no ano de 1169, na qual o rei português quebrou uma perna e foi preso pelo 

leonês, não houve tentativa de acabar com a autonomia portuguesa. O resultado da 

derrota para Portugal foi a perda de territórios anteriormente conquistados155. 

No que diz respeito ao papado, as relações portuguesas foram intensas. 

Além das questões envolvendo as disputas eclesiásticas, a cúria romana teve impor-

tância em outros aspectos no período de afirmação da autonomia de Portugal. Ape-

sar de nos dois primeiros reinados não ter ocorrido confrontação direta, como a con-

traposição ao Sacro Império Romano Germânico, as intervenções pontifícias, atra-

vés de bulas ou de legados, eram constantes. Os reis, por outro lado, em diversas 

ocasiões também intervinham em aspectos que eram de competência eclesiástica, 

mas que julgavam importantes para seus objetivos políticos. Isso gerava conflitos, 

como o relatado pela lenda do bispo negro de Coimbra, segundo a qual Afonso Hen-

riques recusando o bispo indicado pelo legado papal para a Sé de Coimbra, investiu 

nela um seu preferido, escolhido entre o clero local, provavelmente simpatizante da 

                                            
154

 MATTOSO, José. Afonso Henriques. Op. cit. p. 56-65, 93-96 e 140-146. 
155

 Idem. p. 285-292 e 300-305 e MATTOSO, José. Dois Séculos de Vicissitudes Políticas. In: História 
de Portugal, Vol. II. Op. cit. p. 77-79 e 87-88. 



63 
 

liturgia moçárabe. No reinado de Sancho I, a subtração do que era considerado privi-

légio eclesiástico, como a isenção de tributação e da jurisdição dos tribunais civis, 

gerou conflito com os bispos do Porto e de Coimbra, que reclamaram o auxílio do 

Papa156. 

Outro aspecto importante na relação entre o primeiro rei português e o pa-

pado é o processo entre a homenagem vassálica de Afonso Henriques ao Sumo 

Pontífice e o reconhecimento por parte deste do título régio daquele. Em 1143 Afon-

so Henriques aproveitou a estada de um legado pontifício em Portugal para realizar 

homenagem a Santa Sé, prometendo pagar um censo anual de quatro onças de ou-

ro em troca do reconhecimento e proteção da condição soberana do monarca portu-

guês. Em 1144, o Papa Lúcio II aceita o censo, mas não a homenagem de Afonso 

Henriques e, no documento, classifica-o como dux. Não era o que o Rei de Portugal 

esperava, uma vez que via na vassalidade à Roma uma forma de se ver livre dos 

laços que o prendiam a Afonso VII. A recusa do papado pode ter respondido a uma 

tentativa de não entrar em atrito com o Imperador de Leão e também a uma visão de 

que o poder temporal não poderia ser apenas conquistado no campo de batalha ou 

comprado com ouro. A soberania sobre um território deveria ser oferecida por um 

poder espiritual a outro secular, não apenas confirmada. Apesar da negativa obtida 

da Sé Apostólica, Afonso Henriques continuou agindo como soberano nas terras que 

considerava suas e tratado assim por seus súditos e por outros poderes externos ao 

seu reino. Depois de trinta e seis anos do pedido, o Papa Alexandre III reconheceu o 

título de Rei e a soberania de Portugal através da bula Manifestis Probatum, de 

1179157. 

Além das relações estabelecidas com esses dois poderes, Portugal também 

interagiu com diversos outros organismos, religiosos ou não. É importante recuperar 

a adesão à Reforma religiosa, a qual foi promovida em seu território desde antes da 

divisão dos condados da Galiza e de Portucale. Cabe lembrar também a integração 

realizada com as Cruzadas que rumavam para o Oriente. Na sequência discutiremos 

a participação da Sé de Lisboa nesse contexto conturbado que abarcou os três pri-

meiros episcopados dessa diocese e os dois primeiros reinados de Portugal. 
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4. 6. POSIÇÃO DA SÉ DE LISBOA 
 

 

A Sé de Lisboa desempenhou uma função importante no período analisado, 

estando ligada a maioria dos relacionamentos referidos na contextualização apre-

sentada logo acima. A conquista de Lisboa, que permitiu a restauração da Diocese, 

ocorreu num ponto de contato entre dois movimentos decorrentes da expansão de-

mográfica da Cristandade Latina, as chamadas Cruzadas e Reconquista. Além da 

interação no período do combate, a nomeação de um inglês, Gilberto de Hastings, 

como bispo é outro indício de que essa ligação era mais do que uma conjugação de 

esforços fortuita. Além de auxiliar a impor o culto romano, como visto no capítulo 

anterior, a escolha do cruzado pode ter sido uma das estratégias usadas por Afonso 

Henriques para garantir o apoio papal para a sua guerra e sua causa158, além de 

contribuir na difusão da notícia da conquista, o que interessava tanto aos planos do 

rei quanto a própria conquista159.  

Do ponto de vista da separação entre os poderes leigo e eclesiástico, os 

problemas não se resolvem em Portugal durante os dois primeiros reinados160, de 

modo que a atuação dos reis e dos clérigos tiveram intenções que extrapolavam 

seus âmbitos de atuação, por vezes atuando em conjunto e outras entrando em con-

fronto. Os bispos de Lisboa, no período, permaneceram ao lado dos monarcas, 

mesmo quando algumas atitudes não lhes agradavam plenamente, ou os reis esti-

vessem confrontando bispos de outras Sés e legados papais. 

Um claro exemplo dessa fidelidade ao rei, e também ao Arcebispo de Braga, 

é a recusa sistemática por parte dos titulares do episcopado lisboeta em prestar fide-

lidade ao Arcebispo de Compostela, do qual eram dependentes segundo a divisão 

das dioceses ibéricas realizada pela Santa Sé em 1120. Os bispos de Lisboa usa-

vam de vários subtefúgios, como alegar não ter recursos para ir a Compostela pres-
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tar o juramento de fidelidade, e quando não conseguiam evitar, o ato acabava por 

não ter grandes consequências práticas, continuando eles a obedecer à Braga161. 

Nas demais relações externas do reino as ações dos prelados de Lisboa pa-

recem também sempre estar em acordo com as intenções dos reis de Portugal. Gil-

berto de Hastings realizou várias viagens para tratar de assuntos do reino ou do 

eclesiástico português, sozinho ou acompanhando o Arcebispo de Braga, D. João 

Peculiar. Duas dessas viagens foram para tentar convencer estrangeiros a empre-

ender um novo esforço de conquista na Peninsula Ibérica, uma Cruzada Peninsular. 

Em 1151 foi a Inglaterra para solicitar o auxílio para a empresa da conquista de Se-

vilha162. O outro deslocamento carece de confirmação, mas é provável que Gilberto 

tenha estado também na França, solicitando o auxílio do Rei Luís VII para os com-

bates contra os muçulmanos. 

Conjugados esses fatores concluímos que a Sé de Lisboa teve um importan-

te papel para o reino de Portugal, em parte por se encontrar em uma cidade que se 

tornou bastante relevante no conjunto do território, mas também pelo apoio e supor-

te que os bispos desta sede episcopal deram aos dois primeiros reis de Portugal. 

Traça-se assim a primeira linha da resposta que propomos para a questão colocada 

no início do trabalho, que apresentamos de forma mais completa nas conclusões. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Concluir um trabalho talvez seja a tarefa mais difícil. Enquanto se está no 

desenvolvimento, as perguntas se avolumam, as leituras levam sempre a outras, e 

as respostas se apresentam, se constroem, são questionadas e, por vezes, 

desconsideradas a cada passo. Mas é chegado o momento em que se faz 

necessário colocar os pingos nos i’s e dar por encerrada esta etapa, para que, quem 

sabe, se inicie uma nova. Para tanto apresentaremos uma síntese das conclusões 

que consideramos pertinentes para a resposta para o problema de qual seria o papel 

da Sé de Lisboa na consolidação de Portugal enquanto unidade política autônoma. 

A primeira conclusão é uma confirmação da hipótese incial, ou seja, a Sé de 

Lisboa teve um papel na consolidação de Portugal enquanto unidade política 

autônoma. Mas isso não basta. Comecemos então pela importância da Catedral 

enquanto construção. O templo é construído em um estilo Românico bastante 

desenvolvido, o que denuncia o contato travado entre Portugal e a região produtora 

de tal estilo, o centro do continente. Esse contato fica mais do que evidente pela 

presença de mestre Roberto enquanto condutor das obras da igreja. Lembremos 

que ele auxiliou também na construção da Sé Velha de Coimbra, sendo um dos 

fatores que fez com que as duas obras tivessem muitas semelhanças. Apesar de 

todas as diferenças citadas no capítulo “Uma Igreja”, ocorre uma identificação entre 

as duas construções, importante para a demarcação de um território. Coimbra no 

período era a cidade em que se concentrava a corte régia e Lisboa o novo limite dos 

territórios portugueses, sendo muito importante a criação de elos entre ambas. 

Algo que causou incômodo ao longo da pesquisa foi a contratação do mestre 

normando, aparentemente mais qualificado, para as obras de Lisboa, indo à 

Coimbra apenas para resolver problemas pontuais. Uma resposta que pode ser 

considerada é, mais uma vez, a posição de fronteira de Lisboa. Por exemplo, 

quando se viaja pelo interior do Brasil, não se vê letreiros de concreto com o nome 

das cidades no centro, mas em alguma das entradas, na margem da rodovia. 

Seguindo essa mesma lógica, quem estivesse em Coimbra saberia estar em 

domínios portugueses, mas para as pessoas que chegassem por mar, ou 

atravessando o Tejo vindo do sul, Lisboa e a sua Sé seriam a marca da entrada em 
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um território diferente. Isso justificaria a alocação do construtor contratado aí e não 

na igreja de Coimbra.  

Em relação a posição de Lisboa, é muito interessante perceber a localização 

apresentada no relato do cruzado que descreveu a conquista da cidade: 

 

No momento de nossa chegada era a mais rica e opulenta em provisões de 
toda a África e de grande parte da Europa. Está situada no Monte Ártabro 
que se prolonga até o Mar de Cádis. Delimita o céu, as terras e os mares; é 
limite para as terras, pelo facto mesmo de aí terminar a costa hispânica e 
por no seu contorno começar o Mar da Gália e a Fronteira setentrional, 
delimitando aí também o Oceano Atlântico e o Ocidente

163
. 

 

Mesmo que existam alguns equívocos, como a confusão do cabo Ártabro, no 

norte da Península, com o cabo da Roca, em Portugal164, nota-se a ideia que o autor 

faz da cidade, de um lugar intermediário. Além dos elementos que o cruzado cita 

para posicionar Lisboa, causa estranheza o fato de a cidade ser a mais bem 

provisionada de toda a África e de parte da Europa. Parece que a cidade está nos 

dois continentes. Se o que os separa, na concepção do escritor, é a religião, Lisboa 

constituiu uma fronteira também nesse sentido. É África apesar de estar na massa 

continental europeia. É relevante ressaltar que essas fronteiras são todas criações e 

mudam conforme o tempo e que além dos limites territoriais há ainda os simbólicos. 

Ainda nesse sentido, da importância enquanto demarcação, retomamos a 

ideia do destaque da Sé em Lisboa. Sua presença proeminente na cidade, além da 

repetição do que ocorria em outros aglomerados urbanos, lembra uma série de 

limites e transições. A presença da igreja como ponto central da cidade é o que 

aproxima o templo lisboeta de tantas outras catedrais medievais, mas é preciso 

lembrar que aqui ocorria uma transição do domínio islâmico para o cristão e, entre 

os cristãos, a troca do rito moçárabe para o romano. Esses elementos fazem parte 

do processo de afirmação e consolidação de Portugal frente a seus vizinhos e 

demais instiruições da Cristandade. 

Cabe lembrar também que a igreja aqui estudada foi uma das envolvidas na 

disputa entre Braga e Compostela. Mesmo devendo se subordinar à Sé galega, 

mantinha-se na órbita de influência da portuguesa, sendo buscada pelo rei e seus 

bispos uma coincidência entre as fronteiras eclesiásticas e as pretendidas pelo 

reino. Ainda que a relação com a Arquidiocesse de Braga não tenha sido 

                                            
163

 A Conquista de Lisboa ... Op. cit. p. 77. 
164

 Idem. notas 87 e 88. p. 162-163. 



68 
 

reconhecida no período em análise, a atitude dos bispos de Lisboa ajudou na 

diferenciação de Portugal até que, em 1199, a submissão à Compostela já não 

colocaria em causa a autonomia. 

Quando da conquista de cidade, o primeiro bispo nomeado foi um clérigo 

inglês, integrante da expedição que ajudou a tomar Lisboa. Sua escolha pode ter 

decorrido de acordos entre Afonso Henriques e os cruzados, de mais um dos pontos 

da estratégia para que o feito se tornasse conhecido e agradasse ao Papado, uma 

forma de impor a forma de culto romana, ou ainda a conjugação dos fatores. Mas é 

um dos diversos pontos levantados ao longo do trabalho que revelam o intenso 

diálogo entre portugal e outras partes da Cristandade.  

Esse diálogo também se fez presente na preparação da Cruzada. 

Lembremos da possível ajuda de São Bernardo na preparação da tentativa de 

conquista de Lisboa e do discurso atualizado do bispo do Porto, Pedro Pitões, para 

convencer os cruzados a participarem da investida. Esses dois religiosos, um na 

França e outro em Portugal, interessavam-se pelo que se passava no restante da 

Cristandade Latina e estavam atualizados em relação ao que ocorria nesse vasto 

espaço. 

Assim, a resposta que propomos para a pergunta inicial é que a Sé de 

Lisboa teve um papel muito importante no processo de consolidação de Portugal 

enquanto unidade política autônoma. O templo se constitui numa marca da 

conquista da cidade e do seu efetivo domínio, além de representar a implantação do 

culto romano em substituição ao moçárabe. Apesar, ou justamente por conta da 

posição de fronteira da cidade, revela um intenso diálogo entre Portugal e outros 

espaços, por conta de seu estilo desenvolvido, da nomeação do bispo inglês e das 

relações em que seus prelados se envolveram. Na cidade, seu lugar foi delimitado 

em contraposição a outras instituições, principalmente eclesiásticas, com destaque 

para o Mosteiro de São Vicente de Fora, o que nos impede de afirmar 

categoricamente que a Sé tenha sido a principal instituição religiosa de Lisboa 

durante a segunda metade do século XII, ainda que sua posição seja destacada. 

A Sé de Lisboa foi construída num processo de reorganização do espaço da 

cidade recém conquistada, em que era preciso definir limites e jurisdições. Isso  

enquanto a Cristandade Latina era pressionada pela sua expansão e Portugal 

articulava sua autonomização. Conseguiu colocar-se como membro efetivo das 

relações ocorridas no período, mesmo que por vezes subordinada a outras 
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intituições como a Arquidiocese de Braga ou o rei. Se não foi protagonista esteve 

entre as principais coadjuvantes dessa trama que se desenrolou ao longo da 

segunda metade do Século XII. 
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7. GLOSSÁRIO 
 
Abóbada: Cobertura 
encurvada, construída 
geralmente por pedras 
ou tijolos, que se apoi-
am uns nos outros, de 
modo a suportar o seu 
peso próprio e cargas 
externas165. A abóbada 
de berço ou canhão é a 
apresentada na ima-
gem dos arcos de cinta. 
A de aresta é a apre-
sentada abaixo, forma-
da a partir de dois ar-
cos que se cruzam. 
 

 
 
Alvenaria: Construção 
feita com cimento, ar-
gamassa, pedras, tijo-
los ou estuque165. 
 
Ameias: Termo que 
define cada um dos 
pequenos parapeitos, 
em geral rectangulares, 
separados por interva-
los, na parte superior 
das muralhas165. 
 

 
 
Arcos de cinta: Arcos 
que sustentam a abo-
bada, dispostos per-

                                       
165

 Dicionário Temático de 
Arquitetura. Disponível em: 
<http://www.engenhariacivil.coc
/dicionario/dicionario-
arquitetura>. Último acesso em 
07/12/2015. 

pendicularmente ao 
eixo da igreja166. 
 

 
 
Arcos de volta perfeita: 
Arcos em formato de 
semi-círculo, como na 
imagem de Arcos de 
cinta. 
 
Arquivoltas: Contorno 
ou série de contornos 
que emolduram a parte 
superior de um arco166. 
 

 
 
Cabeceira da igreja: 
Extremidade de uma 
nave de igreja, atrás do 
altar-mor166. 
 

 

                                       
166

 RAMALLO, German. Glos-
sário. In: Saber ver a Arte Ro-
mânica. Op. cit. p. 79. 

Cantaria: Pedra talhada 
para colocação em 
obra165. 
 
Capitéis: Parte da ex-
tremidade superior de 
uma coluna, de varia-
dos formatos e decora-
ções166. 
 

 
 
Contrafortes: Estruturas 
para reforço de muros, 
muralhas, ou paredes. 
 

 
 
Coro alto: Local eleva-
do com visão direta 
para o altar principal. 
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Deambulatório: Galeria 
que circunda o coro, ou 
altar-mor166. 
 

 
 
Decoração bulbosa: 
Decoração de elemen-
tos arquitetônicos com 
formas que lembram 
plantas bulbosas, com 
haste curta e um bulbo. 
É a decoração presente 
na imagem de  “Capi-
téis”.  
 
Janelas maineladas: 
Janelas que possuem 
Mainel: Coluneta que 
divide o vão de um por-
tal e que sustenta de-
coração escultórica166. 
 

 
 
Nártex: Pequeno vestí-
bulo à entrada das igre-
jas165. 
 

 

Naves: Corpos princi-
pais da igreja, situadas 
entre o pórtico e o coro 
das igrejas166. 
 
Pilares polistilos: Pila-
res são colunas sim-
ples, de secção qua-
drangular166. Polistilo 
quando são adossadas 
outras estruturas à co-
luna. 
 

 
 
Portal escavado: Porta 
de grande dimensão 
com ornatos em rele-
vo1. Escavado quando 
enquadrado por arqui-
voltas. 
 

 
 
Rosácea: Janela circu-
lar com acabamentos 
que fazem lembra uma 

flor. Em geral se encon-
tra na extremidade das 
naves ou do transepto. 
 

 
 
Tramo: Espaço situado 
entre dois apoios contí-
guos, de uma estrutura. 
 

 
 
Transepto: É a parte do 
edifício que cruza per-
pendicularmente o seu 
corpo principal. Na 
imagem acima é a par-
te da igreja que forma 
os “braços da cruz”. 
 
Trifório: Galeria estreita 
que se abre sobre as 
arcadas. 
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8. ANEXOS 
 
8. 1. QUADRO DE IMAGENS DO ROMÂNICO 
 

Imagem 29 – Notre Dame de Poitiers. Poitiers 
(2010). Disponível em: 
<http://www.panoramio.com/photo/44164814> 

Imagem 30 – Interior da Igreja de Saint 
Foy de Conques. Conques/França 
(2007). Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
om-
mons/3/3e/Abbatiale_Conques_Nef.JPG>  

Imagem 27 – Pórtico da Glória da Catedral de 
Santiago de Compostela. Compostela/Espanha 
(2013). Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/8449304@N04/8
546274848> 

Imagem 28 – Sé do Porto. Porto/Portugal 
(2015). Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/e/e3/Captura_de_ecr%C3%A3_de_2015-11-
23_04-26-22.png> 

Imagem 31 – Fachada da Sé de Braga. 
Braga/Portugal (2006). Disponível em: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
om-
mons/3/3f/Se_Catedral_de_Braga.jpg>  
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8. 2. QUADRO DE IMAGENS DO GÓTICO 
 
 
 
 
 

Imagem 32 – Interior da igreja de Saint Denis. 
Saint Denis/França (09/2013). Foto de Raquel 
Silva 

Imagem 33 – Notre Dame de Paris. Pa-
ris/França (09/2013). Acervo do autor. 

Imagem 34 – Nave central da 
igreja do mosteiro de Alcobaça. 
Alcobaça/Portugal (03/2013). 
Acervo do autor. 

Imagem 35 – Detalhe do deambulatório da Sé de Lisboa. 
Lisboa/Portugal (11/2013). Acervo do autor. 
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8. 3. PLANTAS ROMÂNICAS 
 
 
 

Imagem 36 – Planta da Charola do 
convneto de Cristo de Tomar (séc. XII-
XIII) e do coro Manuelino (séc. XVI). 
Tomar/Portugal. Disponível em: 
<http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalist
a/MEDIEVALISTA4/medievalista-
santos.htm> 

Imagem 38 – Planta da Sé de Coimbra 
ao nível da entrada antes das obras. 
Coimbra/Portugal 1962. Disponível em: 
<http://www.monumentos.pt/Site/APP_
PagesUser/SIPA.aspx?id=2673> 

Imagem 37 – Reconstituição hipotética da palnta românica da Sé de San-
tiago. Compostela/Espanha. Disponível em: 
<http://historiaearquitetura.blogspot.com.br/2012/02/simbolo-da-igreja-
catolica-espanhola.html> 
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8. 4. REPRESENTAÇÕES DA SÉ 
 

Imagem 41 – Selo camarário de Lisboa. 
1346. Foto: IANTT (Luís Pavão). Retirado 
de FERNANDES, Carla Fernanda. p. 152. 

Imagem 40 – Recorte do mapa de Lisboa de Georg Braun e 
Franz Hogenberg – Civitates orbis terrarum (1598). Disponível 
em:< http://goo.gl/89fHwZ> 

Imagem 39 – Recorte do mapa de Lisboa de 
Georg Braun e Franz Hogenberg – Civitates 
orbis terrarum (1572). Disponível em: 
<http://goo.gl/Tp5kVb> 

Imagem 43 – Recorte da gravura de Mateus 
Sautter de Lisboa antes e durante o terremoto 
de 1755. (século XVIII). Disponível em: 
<http://goo.gl/dvTpd9> 

Imagem 42 Recorte da representação de 
Lisboa na Crônica de D. Afonso Henriques de 
Duarte Galvão (Entre os séculos XV e XVI). 
Disponível em: <https://goo.gl/2qnJj4> 
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8. 5. ALTERAÇÕES DA SÉ AO LONGO DO SÉCULO XX 
 

Imagem 45 – Fachada principal antes das obras 
de restauro do Século XX. Disponível em: 
<http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUse
r/SIPA.aspx?id=2196> 

Imagem 46 – Fachada principal durante 
as obras de Fuschini. Disponível em: 
<http://www.monumentos.pt/Site/APP_P
agesUser/SIPA.aspx?id=2196> 

Imagem 44 – Fachada principal com as 
obras de Fuschini. Disponível em: 
<http://www.monumentos.pt/Site/APP_Page
sUser/SIPA.aspx?id=2196> 

Imagem 47 – Fachada principal depois dos 
restauros. Disponível em: 
<http://www.monumentos.pt/Site/APP_Pag
esUser/SIPA.aspx?id=2196> 


