WILLIAM ELSDEN, O MOSTEIRO E ALCOBAÇA
J. Pedro Duarte Tavares1
1. Introdução2
William Elsden assina a sua célebre Planta da Villa de
Alcobaça em 29 de Dezembro de 1775, no Convento de Nª Sª
do Desterro em Lisboa, Quartel-General Cisterciense junto do poder centralizador do Governo do Marquês de Pombal.
E assina como Guilherme Elsden Tenente Coronel, mostrando a sua boa adaptação e integração em Portugal.3 (AHM,
cota 479-1-3-5) Este precioso documento cartográfico contém
e revela mais do que possa aparentar numa primeira observação. Aliás, não se conhecem Plantas de Alcobaça anteriores

1
Engenheiro Civil, Consultor (Gestão de Projectos), Docente (Planeamento Regional
e Urbano) e Investigador (Reformado), Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros,
Membro Honorário da Academia Portuguesa da História.
2
As descrições e observações que se possam apresentar no tocante à passagem de
William Elsden pelo Mosteiro de Alcobaça terão que conjugar conhecimento do Físico
e Edificado em Alcobaça, seu comportamento e evolução temporal, bem como compreensão dos Sistemas Hidráulico e Climatológico e do padrão de cheias que ocasiona.
O Autor apresentou anteriormente diversos trabalhos sobre Hidráulica Cisterciense,
Catástrofes Naturais, Descrições e Quantificações dos Espaços do Conjunto Monumental
e Patologias relacionadas com o Edificado, nomeadamente no tocante a Assentamentos
Diferenciais nesse Edificado. Deste modo, sempre que as explanações sobre Elsden impliquem a prévia descrição ou compreensão destes aspectos, o Autor, para este efeito,
recorre à adaptação de partes desses trabalhos que anteriormente realizou.
3
Guilherme Elsden – Planta da Villa de Alcobaça in Arquivo Histórico Militar,
Espólio do Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, cota 479-1-3-5.
Marca de água C.& J. Honig. Planta colorida 69x142 cm constituída por 7 folhas de
dimensão variada. Existe uma cópia da Planta da Villa de Alcobaça com a indicação de
“Copiada por Antonio Cazemiro Terreira, Tenente do Exercito, em anno de 1826”, com
“Nº 16”.
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ao século XVIII (ou mesmo à segunda metade do século XVIII),
nem tão pouco do próprio Mosteiro de Alcobaça nas suas zonas nobres coevas da época Cisterciense.4 O que é uma surpresa extraordinária, pois certamente que existiram como
apoio necessário ao génio cisterciense, criador, técnico e de
planeamento. Como desapareceram essas Plantas? Onde estão? Estas perguntas tornam o Mosteiro de Alcobaça ainda mais misterioso, atendendo à sua monumentalidade,
à sua vastidão, ao rigor e amplitude de Planeamento que revela e à percepção da sua continuada evolução edificada ao longo dos 680 anos de vida Cisterciense e 180 pós-cisterciense. O
“Corpo Vivo…” nas palavras vivas de Fr. Manoel dos Santos!5
(Santos, Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça, 1979).
Os Monges Cistercienses fundaram três Mosteiros em
Alcobaça, Santa Maria de Alcobaça, Cós e Colégio da Conceição
e fomentaram o Mosteiro Arrábido de Santa Maria Madalena nos
Capuchos, Évora de Alcobaça, pelo que chegaram a abranger
vastas áreas edificadas ou “Conjuntos Monumentais”, áreas de
“Cerca” próprias, em construção de qualidade, sob Programas
rígidos e Planeamento rigoroso e preciso. Espaços estratificados, como sempre era a Estrutura Cisterciense (Nascimento).6

A Planta mais antiga que o autor conhece das Naves, Claustro e outras dependências nobres do Mosteiro de Alcobaça, é de 1904 (!) de autoria do Director de Monumentos
Augusto Fuschini. (Fuschini). Há duas Plantas de conjunto, do terceiro quartel do século XVIII, mas já de avaliação patrimonial no desmembramento do Edificado, mas que
não detalham, como a de Fuschini, o interior nobre do Mosteiro: Planta do Cap. Engº
Marcos Caetano da Cruz e Costa, de 26.Mar.1863 e outra de cerca de 1860, onde o
Pelourinho aparece ainda representado. Quanto ao desenho figurativo mais antigo conhecido do Mosteiro de Alcobaça, contido no Códice com a Regra de São Bento escrita
em Português, proveniente de Alcobaça, provavelmente de meados do século XV, está
hoje a Fólio 12r do Códice em Lisboa, BN, ALC. 44, mas pode ser vista na obra “A
Iluminura em Portugal nos séculos XIV e XV” de Horácio Peixeiro. O desenho representa
S. Bento com as insígnias abaciais, de pé, abençoando um monge ajoelhado a seus pés.
O lugar da cena parece ser o claustro, de um só andar, mas o ângulo de observação é o
do nível do sobreclaustro (que ainda não existia), podendo-se teorizar estar-se na zona
do “scriptorium”, que necessitava estar perto de calefactório por razões de temperatura
das tintas e dos monges copistas, que permaneciam muitas horas quietos.
5
“Falando por analogia ao composto humano, podemos dizer que as grandezas …
do Real Mosteiro de Alcobaça são … Quase no meio deste fecundo e aprazível território
está situado o Real Mosteiro em hum vale dilatado como coração e alma que dá vida
ao corpo das suas terras e he alimentado exercicio das suas partes; ... Ajuntam-se no
Valle para mayor agrado dous rios; hum corre do Sul para o Norte, e corta pello meio a
povoação da Villa, o outro vem do nascente, e entrando pela Cerca do Mosteiro o lava
todo; depois sahindo fora se une com o primeiro e correm ambos para o mar por entre
norte e poente.” (Santos, Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça, 1979)
6
Mercê dos seus conhecimentos, organização e determinação, os Monges de
Alcobaça foram Senhores de 3 Coutos (Alcobaça, Ota e Beringel) e de inúmeras possessões exteriores, de 4 Portos de mar (Paredes, Pederneira, S. Martinho e Alfeizerão), de
4
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O Conjunto Monumental do Mosteiro de Alcobaça, foi edificado em planície aluvionar resultante do encontro dos Rios Alcoa
e Baça, evoluiu, cresceu e modificou-se no confronto constante
entre a determinação da vontade humana em criar e realizar e
as respostas e castigos da Natureza quando desafiada.7 A sua
localização no fundo da bacia hidrográfica com recolha de água
aumentada pelo sistema Cársico da Serra d’Aires e Candeeiros,
bem junto à apertada garganta de saída da Fervença, torna-o de
uma sensibilidade marcante às Cheias, imprevisíveis e de curta
duração, mas fortes e devastadoras. Uma das Cheias de maior
perturbação teve lugar em 1774, anos depois do Terramoto de
1755, com efeitos de depósito de sedimentos e assentamentos e
ruína no edificado.
É nesta altura que o Marquês envia William Elsden a
Alcobaça ca.1773, Engenheiro militar de origem inglesa, provavelmente vindo para Portugal com o Conde de Lippe ca.1760,8
já com curriculum feito noutros locais, tem a incumbência para
ali “… determinar algumas Couzas das Obras da Livraria, e
Collegio.…” 9 10

Estaleiros e Açudes, de inúmeros Celeiros, Adegas, Fornos, Moinhos, Pizões, Curtumes,
Lagares de Vinho e de Azeite, Olarias, Estalagens, .... (Marques) (Gonçalves)
7
Estimam-se as “Áreas de Implantação Brutas” do Conjunto Monumental
do Mosteiro de Alcobaça, isto é, correspondentes às áreas contidas pela periferia da
Projecção Horizontal das construções, incluindo a área interior não edificada dos
Claustros, considerando-se todas as Edificações Cistercienses e não se considerando
outras construções não Cistercienses, como as de origem na ocupação militar e do Lar
Residencial compreendidas a Sul do Edifício da Biblioteca, no Jardim do Obelisco: Área
Bruta de Implantação do Conjunto Monumental conhecido: 27.000 m2; Área Bruta de
Implantação do Conjunto Monumental Total (inclui o Claustro a Sul, correspondente ao
Colégio de NªSª da Conceição): 33.500 m2; Ao valor da Área Bruta de Implantação do
Conjunto Monumental conhecido de 27.000 m2, corresponde uma Área Bruta Coberta
(isto é, somatório das áreas brutas construídas em cada piso) da ordem de 40.000 m2.
Considerando ainda estimativas relativas à “Quadra Sexta”, na terminologia de Fr.
Manoel dos Santos, no lugar aproximado onde hoje se situa a Praça D. Afonso Henriques,
e de eventuais outras construções a Norte, é possível que, na altura de maior expansão
construtiva no século XVIII, a área de implantação edificada fosse da ordem de grandeza
de 42.000 m2 e que a Área Bruta Coberta Total, fosse da ordem de cerca de 70.000 m2.
8
Conde Schaumbourg Lippe. O historial de William Elsden e o seu vasto e marcante curriculum no domínio da Engenharia criativa fazem parte de outro artigo. Encontrase o seu percurso em Portugal entre 1760 e 1777. Casou com D. Teresa Francisca Maria
Elsden e teve uma filha, D. Francisca Teresa da Conceição Elsden (Arquivo Nacional
Torre do Tombo)
9
Colégio de Nª Senhora de Conceição, paredes meias com o Mosteiro de Alcobaça,
fundado em 1648 por Frei Luís de Sousa e refundado em 1759 por Frei Manuel
Barbosa, após um interregno de três anos devido à ruína causada pelo Terramoto de
1755 (Sousa).
10
Referindo S. Viterbo (Carvalho).
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A Livraria, jóia recente na coroa cisterciense, tinha-se afundado em pleno leito de cheia. O Colégio da Conceição, arruinado
no terramoto, já renascera mas requeria génio de planeamento.
Na confiança de Pombal e no seu entendimento fácil com o
Abade Geral Frei Manuel de Mendonça, Primo do Marquês, dando largas ao seu espírito criador na sua relação com Alcobaça,
Elsden reformulou também o Altar-Mor e edificou o novo
Panteão Real. Trata-se de obras marcantes, a do Altar-Mor já
desmantelada, mas ainda visível ao olho informado e a da “Sala
dos Túmulos”, ambas como cunho para a posteridade da sua
obra em Alcobaça.
Porém, a sua Planta da Villa de Alcobaça, noutro prisma,
consegue competir na riqueza da informação que contém com
as arcas tumulares dos amores impossíveis de Pedro e Inês,
que não repousaram mais de 180 anos no Panteão Régio de
Elsden. Inquietos na vida, inquietos na morte, já vão na sua
terceira posição de localização. Inquieta Alcobaça, o foi no passado, o é no presente, o será no futuro, dada a sua localização
sensível e de excepção. A Planta da Villa de Alcobaça, ao olho
investigador e inquiridor, revela mais do que se possa notar à
primeira vista. Mostra a tentativa de trazer ordem ao caos urbano exterior, enquanto dignifica e aumenta a Fachada Principal
Ponte do Mosteiro, sugerindo ainda a extensão do Colégio.
Aponta diversas intervenções, umas mais óbvias do que outras,
tendo algumas vindo a ser realizadas e outras não, enquanto
outra renasceu quase duzentos anos mais tarde, no Plano do
Rossio para a visita de um Monarca Britânico (HRH Elizabeth
II, 1957).
Elsden revela uma preocupação sempre presente na História
Cisterciense, em particular em Alcobaça, de não revelar os assuntos internos para o exterior, muito menos as catástrofes sofridas. Mas uma surpreendente falta de dados de levantamento mesmo na parte central da sua Planta, precisamente onde
ele apõe a sua assinatura, mostra ao olho observador que,
com as suas anotações, Elsden fez ali registo da magnitude da
Catástrofe Cheia no Mosteiro de Alcobaça. Porém, por tudo o
apontado, para contar a sua história, a da Planta da Villa de
Alcobaça, há que primeiro contar a história de Alcobaça, para se
perceber, tal como Elsden o fez em 1775, porque são, Mosteiro e
Villa – hoje Cidade, um caso de singularidade nacional a requerer a maior das atenções.
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2. Alcobaça e a sua Génese. O Planeamento e o Génio.
A Água, a Construção e as Fundações

Fig. 2
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A Água foi sempre determinante e condicionante do comportamento do homem e da Humanidade. Na Idade Média, foi a
água e o domínio do seu controlo que permitiu às Comunidades
Monásticas em conjuntos edificados, alcançarem o mais elevado grau de condições de Higiene e Salubridade, não igualável
por nenhuma outra Instituição de então.
A ligação à Água e a proximidade desta foram uma constante nos Mosteiros Cistercienses, e não poucas vezes, essa associação fundamental aparece traduzida na própria denominação
da Abadia.11 O toponímico da Alcobaça, para cuja origem se têm
avançado as mais variadas teorias, também ficou ligado à água
e cindiu-se para dar o nome aos dois Rios que se unem na sua
plataforma aluvionar.
A estratificação da Sociedade Cisterciense e a hierarquização
dos seus espaços encontravam paralelo na gestão da Água e na
sua separação entre Rios, Levadas e Condutas, cada um com as
suas características físicas, os seus caudais, cotas, controlos e
riscos próprios e as suas finalidades distintas. Foi também como
“Força Motriz” que a água teve um papel fundamental, causando na Idade Média talvez a Primeira “Revolução Industrial”, na
qual os Cistercienses tiveram um papel importante, Revolução
Industrial essa só comparável à do carvão no século XIX, à do
petróleo no século XX e à informática do século XXI.12
Quanto a Construção propriamente dita, é interessante
notar que na época de maior expansão Cisterciense, em plena
Idade Média, séculos XII e XIII, onde a intenção de edificação
era construir em definitivo e para as gerações vindouras, para
os séculos senão para os milénios, mas onde as técnicas e meios
eram limitados, compensavam os Cisterciense através da utilização de materiais resistentes e perduráveis e em condições de
estabilidade de fundação. Era um desafio ainda maior, quando
os Mosteiros Cistercienses, mercê do seu Programa fechado e
dependente da Água, buscando a sua proximidade e possibilidades da sua gestão e utilização, se situavam por excelência em
Plataformas Aluvionares e leitos de cheia.
O Mosteiro de Alcobaça foi fundado, segundo uma lenda
adaptada às conveniências da História, numa pequena plataforma aluvio-sedimentar criada na confluência de duas linhas

11
Aiguebelle (Aquabella), Auberive, Belaigue (Bella aqua), Bonaigue (Bona Aqua),
Bonnefontaine, Fontenay, Fontfroide (Fonsfrigida), Fontmorigny, Fossanova, Fountains,
Haute-Fontaine, Loc Dieu, Mellifont, Noirlac, Sénanque (Sana aqua), Trois-Fontaines
12
Como o Prof. António Quintela nos tem feito notar (Quintela). Também (Gimpel,
Lopez, Rodrigues e Amado).
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de água, os Rios Alcoa e Baça. O Alcoa nasce de várias fontes, com ramos meandrizantes e encaixados em vales estreitos e profundos de rara beleza, buscando origens insondáveis
no Maciço Calcáreo Estremenho (Serra d’Aire e Candeeiros). O
Baça, mais pequeno e convencional, corre para o rio irmão em
direcção diametralmente oposta.13 Ambos rodam de cerca de 90
graus e se abraçam a juzante do Mosteiro, atravessam a garganta da Fervença, irrigam os vastos Campos do Valado e do Vale
Tifónico (anteriormente braço de mar, depois pântanos, depois
férteis campos de cultivo) e, juntando-se aos Rio da Areia e ao
Rio do Meio, atravessam a terceira barreira natural paralela ao
mar na Ponte das Barcas e desaguam no areal moderno entre a
Nazaré e S. Gião, templo visigótico do mais antigo cristão de que
há registo em Portugal.
Os Rios criam a pequena plataforma aluvionar, resultado da
acção conjunta dos seus caudais de transporte que, encontrando-se, se neutralizam parcialmente, fenómeno esse aumentado
pela dificuldade de escoamento a jusante, plataforma aluvionar
bem enquadrada pela Mãe-Natureza, rodeada de montes aprazíveis, dotada de fundação rochosa intermédia (entre leitos de
rios) e bem servida por duas linhas hidráulicas convenientemente proporcionadas e localizadas, permitindo naturalmente e entre elas todo um sistema de Levadas e Levadinhas para as mais
diversas finalidades tão caras e necessárias à Regra e à Ordem.
Foi essa plataforma privilegiada que tentou as esclarecidas mentes Cistercienses e as levou a escolher este sítio de excepção,
dificilmente igualado em potencialidades por qualquer outro anterior nos quarenta anos da Epopeia de expansão Cisterciense,
para aí edificarem a que viria a ser uma das maiores e mais poderosas casas monásticas do Mundo Medieval e Moderno.
Ora, sendo exígua a planície aluvionar, resultado de orografia peculiar e da conjugação dos dois Rios de ataque oposto e de
mudanças direccionais marcantes, os estratos de fundação rochosa apresentam-se com uma forma triangular em planta, encaixada entre os leitos dos rios. É aquilo que aqui se denomina o
“Triângulo Bom Cisterciense”, como forma geométrica fundacional.
A fotografia do estrato rochoso de grés (vulgo “piçarra”) de
possança e visibilidade apreciáveis, junto à margem esquerda
do Rio Baça, no talude fronteiro à Estrada Nacional que vem
das Caldas da Rainha, na última curva antes de se entrar em
Alcobaça, dá uma ideia do que também se passa no subsolo,

13

Sobre Plataformas Aluvionares e o seu complexo comportamento, consultar

Brown.
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onde vales profundos e abruptos a nível rochoso criados por
movimentos tectónicos e pela acção da erosão (glaciação, acção
das águas, do vento, da vegetação e de outros seres vivos), estão “escondidos” por milénios de anos de depósitos aluvionares,
resultado da acção persistente de cheias, que lavam, retiram,
transportam e depositam.
A orientação tradicional de um Mosteiro Cisterciense coloca a
Nave Abacial a eixo Nascente-Poente e o Claustro a Sul. São inegáveis as vantagens de insolação, consequentemente de radiação
e de iluminação. Os Cistercienses, como Criadores, Projectistas
e Construtores, procuraram seguir os seus Programas rígidos,
mas dentro de coerência técnica e construtiva. O Claustro a Sul
foi invertido não poucas vezes, sendo contudo menos frequente
não encontrar o eixo na citada orientação.
Em Alcobaça, o Claustro a Norte traduz a única possibilidade de implantação da Nave mais comprida da Península Ibérica
(106 ml14), com um dos seus maiores Claustros, um quase quadrado do lado interno periférico de cerca de 50 ml, rodeado pelos Edifícios do Programa Cisterciense.15 Foi a implantação da
Pedra construtiva, sobre a Pedra de fundação, única maneira de
à altura garantir construção para os séculos, quiçá para o milénio, traduzindo a grandeza do Edificado e reflectindo a pujança
e as necessidades de tão poderosa Ordem!
É assim que, em Alcobaça, se nota que toda a parte mais nobre que nos chega da Idade Média (Naves da Igreja e Transeptos,
Claustro do Silêncio e corpo das Salas do Capítulo, Sala dos
Monges e Dormitório Medieval), se fundava directamente em estratos da rocha de grés subjacentes (“piçarra”), pelo que resistiu
a cheias e a alguns terramotos.
Quanto aos amplos e soberbos Claustros edificadas na Idade
Moderna, Cardeal e Rachadouro, aparentemente dominando
outras técnicas construtivas e recorrendo quer a “Arquitectos”
eventualmente externos e contratados, quer a uma “mão de
obra” mais dispendiosa, foram arrojadas mas descuidaram a
coerência e estabilidade de fundação, facto de que se vieram
a ressentir e bem. Era afinal um modelo bem compreendido
e investigado pelos Cistercienses fundadores, que nesses tempos do século de S. Bernardo souberam cingir-se ao “triângulo
bom” e tirar partido desta localização de excepção, onde a plana plataforma aluvionar tinha fundação estável e os dois rios

ml: metro linear.
A Área Bruta Total das Naves, Transeptos e Capelas é de 3.360 m2 – Medições
do Autor recorrendo aos Levantamentos realizados pela ARTOP para o IPPAR, 2001/02.
14
15
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proporcionavam potencialidades hidráulicas infinitas, permitindo inúmeras levadas e canais do Alcoa a Nascente (mais caudaloso em média e a cotas mais elevadas), para o Baça a Poente.
O aqui denominado “triângulo bom” corresponde assim,
cumulativamente, a área:
• dotada de bom estrato de fundação,
• bem servida por rios permitindo o desenvolvimento de
engenharia hidráulica, e
• zona relativamente plana para melhor implementação
do ambicioso Plano Cisterciense.
Os 25 anos que medeiam entre a implantação em Santa Maria
a Velha e o início da construção do Mosteiro em 1178, não foram
só fruto da instabilidade dos tempos de conquista e de afirmação. Algo nos diz, em sensibilidade Técnica, que foram também
o resultado da observação e estudo deste modelo oro-geo-hidrológico, que proporcionaria a localização, a edificação e o funcionamento do Conjunto integrado, talvez um dos mais completos,
coerentes e sistematizados de todo o universo Cisterciense.
Localizando o seu Mosteiro no referido “Triângulo Bom” e, ao
mesmo tempo, no “fundo do alguidar” daquele conjunto hidrológico de excepção, mesmo antes da garganta apertada de saída
a serpentear para a Fervença, deram-lhe os Cistercienses boa
fundação e boa gestão das Águas, mas também sensibilidade às
cheias. Desafio digno de ser compreendido e assumido por uma
comunidade cisterciense! Desafio que levou essa comunidade a
reimplantar os rios, a modificar-lhes os traçados e a adaptá-los
às suas conveniências. Nos séculos XII e XIII criou-lhes leitos
próprios, álveos que mais tarde deslocou na busca de mais espaços, para novas construções, dignas ampliações, para glória
de Deus, da Ordem e do Mosteiro.
Assim terão vivido e crescido no esplendor e poder da
Ordem, consolidado os seus Coutos e desenvolvido a sua
“Máquina Económica” e Estrutura Social, ao longo de algumas
centenas de anos. Apesar da notoriedade das instalações conseguidas, a matriz abacial encontrava-se contida no triângulo
compreendido entre os dois rios e a colina intermédia a Sul
(Cabeço de Deus). Esta contenção refere-se às áreas claustrais
essenciais na filosofia de vida cisterciense, sem prejuízo de outras ocupações menores poderem utilizar zonas mais precárias.
Tal situação levou-os a diversas tentativas de expansão construtiva dentro das áreas fisicamente exequíveis, nomeadamente através da adição de pisos suplementares a algumas partes
dos Edifícios Abaciais, até que se resolveram os Cistercienses a
alargar as possibilidades de edificação da matriz principal através do deslocamento das barreiras naturais e condicionantes,
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leia-se deslocamento do leito dos Rios e desmonte de parte das
bancadas rochosas da colina fronteira, operações não necessariamente concorrentes no tempo, mas comungando da mesma
grandeza do génio e do engenho Cisterciense.
Ao implantar o Alcoa e o Baça nos séculos XII e XIII, a comunidade Cisterciense localizou o Mosteiro. Com a provável reimplantação do Baça, permitiu a criação do Rossio! Ao reimplantar o Alcoa no século XVI, proporcionou o lançamento de novos
claustros e da futura Livraria.
Assim, no século XVI e sob o impulso dos Cardeais,
Príncipes e Comendatários e nos séculos seguintes, incluindo a
era Filipina (que, na Arquitectura, também deixou o seu legado
em Alcobaça) a expansão claustral empurrou os Rios para mais
além, de modo a, em fases distintas, permitir a edificação de
mais dois Claustros equivalentes ou maiores ainda, mas saindo
do “Triângulo Bom” de suporte e da sapiência prudente e cuidada da época medieval. Tal ousadia, por efeito das cheias sempre
recorrentes, veio a provocar assentamentos diferenciais importantes no Edificado, ocasionados pela cedência dos terrenos de
fundação, sobretudo em bandas orientadas pela direcção preferencial das Linhas Hidráulicas originais, elas próprias paralelas
às bancadas rochosas erodidas.
Esses assentamentos provocaram tensões elevadas no conjunto edificado dos dois Claustros do Cardeal e do Rachadouro,
que, devido à sua grande inércia de conjunto, quebraram e assentaram segundo padrões bem definidos. 16 Não admira, pois,
que o Marquês tenha enviado um dos seus Técnicos de confiança, William Elsden, em socorro de seu Primo e Abade Geral, Frei
Manuel de Mendonça.
Do outro lado do conjunto edificado, o Palácio Abacial apresenta, na Fachada Poente sobre o Rossio e a pender para o Baça,
desnível de friso da ordem de 42 cm. Foi na plataforma aluvionar
do Baça que nasceu o Rossio. E Alcobaça-urbe nasceu no Rossio.
Foi nesse espaço que se juntou uma comunidade palpável extra-monástica. Mas o seu parto foi singular, já que os Cistercienses
não desejavam a vizinhança secular. Parto, pela analogia com a
relação biológica Mãe-Filho na Natureza. A Mãe, Mosteiro, gere
e dá nascença ao Filho, que expele do seu ventre: é a recolha
dos homiziados que fugiam à justiça Real ao longo do século XV,
sua protecção dentro da “Cerca” (o “ventre” materno) e esmolas
da “micha” e da botica (foi a fase da “gestação”).

Sobre Assentamentos no Edificado, ver os Trabalhos do Autor (Tavares, Mosteiro
de Alcobaça – As Cheias e os Assentamentos no Edificado Cisterciense).
16
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Segue-se o Decreto infrutífero de 1506 de D. Manuel para a
Vila de S. Bernardo (Vestiaria), para retirar essa concentração
populacional da vizinhança do Mosteiro. Gorada essa intenção,
recorre o Cardeal Afonso ao recuo da “Cerca” no séc. XVI, ficando os homiziados de fora e formando o núcleo secular (foi autenticamente o “dar à luz” de Alcobaça). O Filho cresce e aprende à sombra protectora e tutelar maternal; ao atingir grau de
maturidade e desejo de independência, face à rigidez paternal,
antagoniza, diverge no idealismo, segue outras bandeiras (foi a
fase do crescimento). Na Natureza, muitas vezes a mãe repele o
próprio filho, para que ele siga a sua vida e aprenda a ser independente e autónomo. 17
Quando finalmente o poder abacial desaparece em 1833, fugido primeiro, despojado depois (fuga dos monges, decreto de extinção), é o Povo de Alcobaça que ocupa o Mosteiro, compra espaços, profana, altera, modifica. Goza o Espaço, torna-o útil à sua
maneira, desde Teatro a Igreja, de Câmara a Prisão, de Escolas
a Bancos, de Correios a Ginásio e Banda, de Repartição Pública
a Quartel, de Habitações a Asilo e Lar. Porém, neste acto secular
e blasfemo, salva da destruição o corpo materno. Na maioria dos
outros mosteiros, à extinção seguiu-se a demolição, para utilização de materiais de construção, como se de pedreira se tratasse
(foi a sorte do Castelo de Alcobaça), ou a ruína, por abandono.
Tem-se hoje um raro, belo e extenso Conjunto Monumental
Cisterciense. Alcobaça secular foi Filha do Mosteiro, gerada em
“ventre” cisterciense e nascida em “berço” chamado “Rocio”.
Rossio que passa a ser a nova zona nobre de chegada no século XVI, com Palácio Abacial e obrigando à abertura do Coro
Manuelino. Rossio que se torna charneira de tudo e de todos,
local fronteiro à Abadia, zona de chegada, de acolhimento e de
transição e também espaço de perspectivação. De local fechado
e recatado em origens cistercienses, passa a terra aberta há quinhentos anos e o eixo viário principal Norte-Sul do País há pouco mais de século e meio. No pós-cisterciense, o Rossio tornou-se prancheta de ensaio de planos e de desenho urbano, materializados ou não: Rossio com árvores e sem árvores, com e sem
Igreja Nova ou Jardim Escola, com Alas Norte e Sul monásticas
ou seculares, em arquitectura abacial ou humanizada à escala
da ocupação humana, com maior ou menor cota, com cerca ou
sem cerca, com carros ou sem eles, com alcatrão, terra, jardim,
saibro, lageado ou calçada, com vai e vem de pelourinho, coreto,

História evolutiva bem descrita por Fr. Manoel dos Santos (Santos, Alcobaça
Illustrada).
17
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escadarias, monumentos temáticos, com terraplenos e escavações de monta, com avanços e recuos, com simetrias de “mestria”,
sugestões, concursos e planos em profusão: Elsden, Jacobetty,
Korrodi, Tertuliano Marques, Faria da Costa, Vaz Martins,
Manuel Tainha, Júlio Moreira, GITAP, Gonçalo Byrne/Falcão de
Campos. Nomes ligados ao Rossio não faltam, até na sua denominação: Rocio, Praça Serpa Pinto, Conselheiro João Franco, do
Município, Oliveira Salazar, 25 de Abril. Para os Alcobacenses,
porém, será sempre o seu Rossio. (Tavares, Alcobaça, o Mosteiro,
o Rio e o Rossio: o Fio do Desafio!)
Notáveis são também os trabalhos observados de movimentações e depósitos de terras. Constata-se ter havido alterações
da topografia e configuração locais, bem como a ocorrência de
depósitos aluvionares de monta, também causados por cheias
e inundações de excepção. Neste cenário de grandes variações
de cotas do edificado, seja por Assentamentos Diferenciais nesse edificado, seja pela realizacão de amplas movimentações de
terras, é interessante notar a diferenciação que, em determinada altura, se passou a fazer na origem litológica do material de
construção abacial e que pode revelar dados preciosos dos níveis de utilização aquando a concepção de determinados espaços. Em Alcobaça, as variações das cotas e dos aterros tem sido
de tal ordem (o “sobe-e-desce” de Alcobaça!), que a observação
das pedras utilizadas dá, por vezes, indicadores relevantes para
níveis anteriores, posteriormente alterados.
As Rochas utilizadas na construção abacial são essencialmente de dois tipos, calcárias e grés ou arenitos, concretamente
“Grés superiores com vegetais e dinossáurios”, na terminologia do saudoso Zbyszewski. Ambas em abundância local e de
origem sedimentar e ambas do Jurássico e numa panóplia de
variação de tipo, compactação e dureza (Zbyszewski e França).
Constata-se assim que as rochas de arenito do tipo grés
(vulgo “piçarra”, constituídas por grãos de quartzo e algum feldspato, aglutinados por um cimento) se comportam bem em
material de fundação e enterradas. Sendo porosas, são absorventes da água, que podem manter em largos volumes (no que
constituem um dos vulgarizados sistemas de captação de água
na região, através da abertura de túneis, denominados “minas”). Húmidas, enterradas e contidas mantêm-se quase que
indefinidamente. Porém, se expostas no exterior, a alternância
seco-húmido em continuidade e a exposição à acção do vento
desgastam-nas sobremaneira.
Quanto ao calcário, mesmo duro e compacto, é sensível à
humidade persistente, comportando-se melhor no exterior do
que enterrado. A água da chuva é ligeiramente acidulada, e o
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seu ph <7 leva-a a reagir lentamente com o Carbonato de Cálcio,
criando sais solúveis que vão formando pequenos alvéolos nas
faces das pedras, alvéolos que se vão juntando em cavidades de
maior dimensão e, se na Natureza criam rendilhados, formas
e cavernas de rara beleza, no edificado concorrem para a sua
destruição.
Deste modo e em determinadas épocas, nos mesmos elementos verticais, encontra-se a utilização das rochas de arenito (grés) para material de fundação e do calcário para as super estruturas. O plano de fronteira (linha nos alçados) revela
a separação entre o “quase que permanentemente húmido” e o
“quase que permanentemente seco”, mostrando curiosos dados
de níveis idos e de utilizações modificadas.
Na vida Cisterciense, além das Cheias com Inundações,
Depósitos Sedimentares e Assentamentos, houve outras catástrofes diversas de ordem física e patrimonial, nomeadamente,
Deslizamento e Instabilidade de vertentes, Terramotos, Incêndios,
Raios e Faíscas, Ventos, Pestes e Epidemias, Secas e Fomes,
Poluição e também Guerras, Revoluções, desordens ou ocupações
(Tavares, Riscos Naturais na Alcobaça Cisterciense) (Rebelo).
Em Alcobaça, há registo e/ou marcas palpáveis ou subtis de
quase todas as catástrofes referidas.18 Mas as Cheias, acompanhadas de inundações, assoreamentos e depósitos, entupimentos, assentamentos, destruições e ruína, foram talvez a causa
natural que mais perturbações criou na vida Monástica de quase sete séculos em Alcobaça, fruto de uma hidrografia/orografia
peculiares, dos efeitos dos Climas Mediterrâneos e da necessidade Cisterciense de edificação em solo manuseável de forma
útil, de modo a pôr a água ao serviço da comunidade abacial.
Foi desafio digno de ser compreendido e assumido por uma comunidade cisterciense, o da Fundação da maior casa Monástica
de Portugal em leito aluvionar!
“Alcobaça é Única”, pelo seu Património Cisterciense, pela
sua génese e história e pela sua sensibilidade nas plataformas
hidro-aluvionares em que se desenvolveu, como William Elsden
claramente veio a constatar! E a propor acção!

18
É interessante referir que foi só no século XVIII que Rousseau e Voltaire romperam radicalmente com o conceito de que a Natureza, emanação divina, era a única responsável por todas as calamidades. Afinal, “o Homem e a Sociedade têm a capacidade
de interferir sobre o seu destino”. A “onda de choque” emocional na Europa, provocada
pelo Terramoto de 1755, que em 2005 fez 250 anos, muito contribuiu para o efeito.
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3. A Hidráulica

Fig. 4

O Ciclo da Água está bem marcado em Alcobaça. Foi a riqueza da água que tentou a localização dos Cistercienses no século
XII e foi a sensibilidade local à água que os levou a desenvolver
Sistemas Hidráulicos de protecção e de segurança, de utilização
industrial e agrícola, de drenagem e saneamento e de lazer e
utilização urbana, em cenário porém de inesperado risco, mas
de aliciante desafio. Desafio esse assumido pelos Cistercienses
de então e assimilado pela Alcobaça nascida à sua sombra, mas
progressivamente esquecido pela sucessão das gerações pós-cistercienses.
O Sistema Hidráulico Cisterciense por um lado, e a matriz
abacial por outro, ambos convivendo sobre plataformas aluvio-sedimentares em evolução, formavam um sistema de causa-efeito, condicionando-se reciprocamente na implantação, na
concepção e na Arquitectura Abacial. O Sistema Hidráulico formava uma complexa Rede de linhas-canal, registos e controlos,
sistemas de retenção e de armazenagem, engenhos e sistemas
de elevação, como meios de captação, adução, distribuição, evacuação e drenagem e com finalidades de rega, consumos gerais,
limpeza, força motriz, lazer, meio piscícola, drenagens pluviais,
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esgotos e de salubridade das construções.
Esta Rede estava organizada de um modo hierarquizado
e disciplinado, com expressões notáveis de concepção, materialização e exploração, revelando conhecimentos notáveis de
Hidráulica, de Engenharia e de Arquitectura, em cenários de
criação harmoniosa, artística, eficiente e pragmática.19
A Captação processa-se no Vale da Ribeira do Mogo e origens
do Rio Alcoa, sistema complexo com particularidades únicas e
com áreas de influência muito para além da simples localização
da sua comprida e tortuosa bacia, fruto de intrincados sistemas cársicos peculiares dos grandes maciços calcários, de que
o “Poço Ão” é apenas o exemplo sifónico visível. Aqui se situam
os vestígios da localização do homem do Neolítico.
O Sistema de Adução faculta a Água para Consumo potável numa caleira em pedra geralmente perto da superfície e coberta, ou subterrânea em galeria visitável, com diversos pontos
de inspecção/ventilação, admirável obra do génio cisterciense
e que proporcionava a água para consumo na sua versão mais
pura. Trata-se da “Conduta de Água Potável”, linha adutora, de
abastecimento de água para finalidades de consumo e litúrgicas, de pequeno caudal e de grande pureza, protecção e controlo. Tem origem na Chiqueda, nos “olhos d’água” protegidos pela
“Mãe d’Água”, no final do Vale da Ribeira do Mogo e nascentes
do Alcoa. Serpenteia por montes e vales em cerca de 3,2 km, até
chegar ao Mosteiro, buscando sempre aproximar-se da curva de
nível natural do relevo do terreno, de modo a permitir um percurso suave com inclinação média reduzida (ordem de 0,25%)
e geralmente à superfície. Desenvolve-se em caleira talhada em
pedra calcária, com secção circular interior com cerca de 16 cm
de diâmetro, sempre coberta por espesso lajeado de protecção
e em troços contínuos com comprimentos variáveis, da ordem
de cerca de um metro ou mais, assentes com precisão e sobre
fundação estável.
O precioso líquido da Conduta de Água Potável, em menor
quantidade, mas a cota mais elevada, servirá para o consumo
alimentar, para a tonsura e para as abluções. A Água sempre
teve um significado místico especial, uma noção de purificação e
de limpeza, além de também fazer parte dos actos litúrgicos. Daí
que não surpreenda que apareça a atravessar a própria Igreja e
que tenha pormenores associados a aspectos da vida religiosa.
Paralelamente desenvolvem-se a “Levada” e a “levadinha”, com

Sobre a Hidráulica Cisterciense em Alcobaça, consultar Tavares, Sistema
Hidráulico Cisterciense, Roteiro Cultural de Alcobaça – A Oeste da Serra dos Candeeiros.
19
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origem no Rio Alcoa, com maior caudal e finalidade de rega,
limpeza e de força motriz.
A razão de ser da Levada prende-se com a necessidade de
trazer a água em caudal controlado (mais controlado do que o
dos rios, este sujeito aos caudais da Natureza) e a cotas mais
elevadas, de modo a permitir a distribuição de fluxos em engenhosas redes com diques, comportas, registos, controlos, comandos, fugas e avisos (“trop plein”) e a alimentação de todos
os dispositivos de moinhos, lagares de azeite, martelos e foles
de forjas, serrações de madeira, fornos, mós, moinhos de papel,
pisões, engenhos de linho, de açúcar e de esmagamento de sementes oleaginosas, espetos e outros requisitos de força motriz
hidráulica, tarefas que também partilha com os Rios. Levada
bem visível e central na Planta de Elsden ...
Tal como na descrição “A Água em Clairvaux” na Patrologia
Latina”20, depois de se preocupar com a alimentação e o vestuário dos monges, bem como em proporcionar a força motriz
indispensável a inúmeras outras tarefas, a água da levada vai
ainda permitir a limpeza das latrinas, cozinhas e zonas potencialmente sujas, bem como a evacuação de todo esse sistema
e também da drenagem pluvial (a área “urbana” do Mosteiro

20
“A Água em Clairvaux”, tradução adaptada pelo autor (a partir da tradução para
a edição inglesa de Clegg, Higgitt e Ryan da obra de Leroux-Dhuys e Gaud, 1998)
“Abençoada seja a levada do rio que passa pelas numerosas oficinas da Abadia, por
todos os serviços que presta… Primeiro, o rio, com ímpeto, toma o moinho de assalto,
ocupando-se aqui e ali, moendo o grão sob o peso das mós de pedra e vibrando as peneiras finas que separam a farinha do farelo.
Depois, precipita-se para o edifício seguinte, enchendo as caldeiras e entregando-se ao fogo que o aquece para preparar a cerveja dos frades, quando a vindima é fraca.
Não termina aqui, passando em seguida aos pisões. Tendo-se primeiro preocupado com
a alimentação dos frades, trata agora do seu vestuário, nunca recusando executar o que
lhe é pedido. Eleva e baixa os pesados mecanismos e martelos ou, dito de outra maneira, as estruturas hidráulicas de madeira, desta feita poupando muita labuta pesada
aos monges …
Quantos cavalos ficariam exaustos, quantos homens cansariam os seus braços
nestes trabalhos, que são executados para nós pelo nosso rio gracioso, a quem ficamos
a dever o nosso vestuário e a nossa alimentação?
Quando finalmente emerge, depois de fazer girar tantas rodas e tão rapidamente,
vem a espumar como se tivesse sido chicoteado. A seguir, prepara os cabedais e solas
necessários ao calçado dos monges. É, ao mesmo tempo, trabalhador duro e energético.
Depois, dividindo-se numa multitude de canais menores, encaminha-se para as
mais variadas zonas do Mosteiro, procurando diligentemente onde pode ser prestável,
seja para cozinhar ou ensopar, seja para moer ou lavar, nunca recusando a sua colaboração.
Por fim, para completar o seu trabalho, arrasta os detritos e leva as sujidades,
deixando tudo limpo.” (“Descriptio monasterii claravallensis, Patrologia latina” – vol.
185, cols. 570A-571B)
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de Alcobaça a drenar das águas das chuvas é substancial e da
ordem de 33.500 m2 – telhados e claustros). De caminho, movimentou azenhas, noras e rodas de água para elevação da água
para rega, lazer e usos gerais e, por fim, desagua nos Rios Alcoa
e Baça, com preferência no Baça.21 Em paralelo, desenvolve-se,
além do Sistema de Drenagem das Águas Pluviais, uma intricada rede de Águas Subterrâneas, elas próprias causadoras,
num processo de longa acção temporal, de eventuais anomalias
a nível das Fundações. Refere-se ainda, pela sua singularidade,
a gárgula do Rinoceronte pétreo no canto NW do sobreclaustro
manuelino do Claustro do Silêncio. 22
Na Cozinha passa um braço da Levada. Trata-se de um fluxo
subtraído à Levada na zona perto da Capela do Desterro, depois
de esta emergir da bonita Escadaria em cantaria de pedra que
lhe está adjacente e antes de desaparecer por baixo da Sacristia
em direcção ao Claustro do Cardeal. Cerca de 160 metros depois, surge com ímpeto na bacia no pavimento da Cozinha, bacia essa com três saídas aparentes, duas com controlo de adufa
e a do meio a cota ligeiramente mais elevada.
Diz a tradição que os monges pescavam nesta bacia! Não é
provável que assim fosse, antes a alimentação de tanques de
lavagem e de salga. Além disso, o braço referido da levada teria certamente uma grelha inicial, como ainda hoje tem, para
evitar que detritos viessem a entupir ou a danificar tão longo e
inacessível trajecto. Os Cistercienses privilegiavam o peixe na
sua dieta, mas, para isso, disporiam de tanques de criação de
carpas no exterior.

21
Os Sistemas de Distribuição da caleira de água potável e da levada, revelam
redes engenhosas, a maioria das quais desaparecidas, mas que se adivinham ou se
depreendem, com inúmeros dispositivos integrados na Arquitectura do sítio, de que
são exemplos o armário de distribuição de caudais a meio da Nave Colateral Sul, a
expressiva Placa “Aque: ductus” na Nave Colateral Norte, a Carranca com a boquinha
“trop plein” no Nicho de Nossa Senhora do Claustro, o Lavabo Renascentista na Edícula
frente à porta do Refeitório, as Carrancas d’água nas bacias de lioz da Cozinha, Cozinha
onde Fr. Manoel dos Santos nos refere o Moinho Hidráulico da Pimenta (pimenta, cinamomo, açafrão e gengibre) e facilmente imaginamos dispositivo equivalente para o espeto rotativo, o bonito Lavabo da Sacristia servido por dois golfinhos pétreos que ainda
escondem os locais das válvulas de borboleta, a pequena carranca experior para servir
o depósito deste lavabo, um sem número de pequenas técnicas e pormenores apresentados como expressões artísticas. (Tavares, Sistema Hidráulico Cisterciense, Roteiro
Cultural de Alcobaça – A Oeste da Serra dos Candeeiros)
22
Rinoceronte pétreo representando o primeiro exemplar trazido da Índia para a
Europa há quase quinhentos anos, mandado ao Papa e também imortalizado em mísula na Torre de Belém e em Desenho pela pena de Albrecht Dürer (Tavares, Sistema
Hidráulico Cisterciense, Roteiro Cultural de Alcobaça – A Oeste da Serra dos Candeeiros).
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Na “Cerca”, os jogos hidráulicos atingem um expoente apreciável. A parte mais próxima dos Edifícios Conventuais, do lado
mais nobre, amplo, soalheiro, plano e servido pelas linhas de
água, transforma-se em zona de beleza, lazer, arte, repouso e
meditação, atirando com as tarefas do trabalho agrícola para
mais longe. No centro deste espaço tornado nobre, toma lugar
um amplo espelho de água, tanque de formato elíptico em cantaria, com uma capacidade de armazenamento que ronda os
seiscentos e vinte mil litros de água e com um majestoso obelisco central, dotado de quatro carrancas de água esculpidas
em rico relevo em pedra calcária, orientadas segundo os eixos
principais da elipse e também linhas preferenciais do Sistema
Hidráulico na “Cerca”. Complementam estes jogos hidráulicos
um conjunto de belos Fontanários, autênticas obras de arte
Barrocas, simbiose de intrigante Engenharia Hidráulica, escultura em cantaria e forro a azulejaria verde esmeralda (Bernarda).

Fig. 5
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Frei Manoel dos Santos refere quatro Fontanários (Santos,
Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça, 1979). Três destes
Fontanários situam-se rectilineamente intervalados de 110 metros, de costas para a Levada e dando a frente ao Jardim do
Obelisco. O melhor exemplar, relativamente bem conservado,
está a eixo do obelisco e era servido somente pela adução vinda
da Conduta de Água Potável, através de uma caixa de controlo
localizada cerca de 60 ml a montante. A caleira de abastecimento cruzava a Levada através de um arco em pedra ainda hoje
existente, embora com enxertos.
Os dois outros Fontanários, rigorosamente simétricos deste
a montante e a jusante, tinham a particularidade de serem de
“duas águas”. Isto é, por um lado serviam a água potável, vinda
da Conduta de Água Potável, tal como no primeiro Fontanário
referido e, por outro lado, também serviam, para gastos gerais
de maior caudal, a água vinda da própria Levada e içada às cotas necessárias com recolha em bacia de pedra pelo tardoz do
Fontanário, através de Rodas de Água de Propulsão Inferior em
tudo semelhantes (roda e bacia) à ilustrada por James Holland
em 1837 em Alcobaça.23
Aos Rios está reservado o papel unificador e de transporte de e a maiores distâncias, recolhendo as águas das Bacias
Hidrográficas, permitindo o escoamento de caudais em excesso,
dispondo também de dispositivos de regularização e de controlo
e de engenhos de elevação e de força motriz e recebendo um sem
número de canais de retorno, de entregas, de escoamentos de
esgotos, de drenagens pluviais, de regas, de laboração e outras.
O Alcoa e as fontes do Alcoa são a origem por excelência dos

A Roda de Água de Propulsão Inferior chega-nos através de um Desenho a
Grafite e a Aguarela de James Holland, datado de 31 de Julho 1837 e existente nas
Reservas do Fitzwilliam Museum em Cambridge, no Reino Unido. Holland foi enviado
a Portugal para fazer ilustrações de vários Monumentos a integrar num Almanaque o
“The Tourist in Portugal”. Das dezoito Peças Artísticas conhecidas produzidas na visita,
só a de Alcobaça está nas Reservas do Fitzwilliam Museum, estando a maioria das restantes em Londres no Victoria and Albert Museum. A Aguarela representa a Capela do
Desterro, vista de uma das janelas junto ao Relicário da Sacristia. Em primeiro plano
vê-se uma enorme Roda de Água no leito da Levada, já em início de estado de decadência, com um tabuleiro em pedra na parte superior para recolha de água e que ainda hoje
lá se encontra. O plano seguinte mostra a Capela do Desterro, com e seu belo Alçado e
de cuja geometria é possível deduzir, através dos alinhamentos dos diversos pináculos
e cunhais, a localização exacta do Pintor/Observador. Este aspecto é interessante para
melhor se entender o terceiro plano, que mostra o estado da altura do que se veio a
identificar como a Ala Nascente do “Claustro Sul”, o Claustro da Fundação do Colégio
da Conceição, com a sua Água Furtada pelo lado exterior. À esquerda, ao fundo, é reconhecível a cobertura de quatro águas do edifício do “Celeiro”.
23
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Fig. 6

inúmeros fluxos e caudais. O Rio Baça é o veículo por excelência para receber as evacuações e retornos de todo o complexo
sistema hidráulico.
Salienta-se ainda que, tal como as edificações abaciais, todo
este sistema foi evolutivo e sendo constantemente actualizado,
reformulado e conservado. As grandes cheias de 1772 e 1774
danificaram irreparavelmente partes do sistema de então, obrigando a modificações e reconversões do mesmo, embora dentro
dos mesmos princípios genéricos. Há diversos e fortes indícios
arquitectónicos que revelam que, em tempos tão distantes para
muito já estar suficientemente “mascarado”, quando as linhas
hidráulicas oblíquas inflectiam para se adaptar à matriz abacial,
em vez de se direccionarem para Norte, rumavam antes para
Poente, cruzando o terreiro fronteiro ao Monumento (Rossio ou
Praça 25 de Abril) e buscando o Rio Baça como destino.
É interessante notar que há vários pontos onde as duas das
linhas de água com origens diferentes, a Levada e a Conduta de
Água Potável, se encontram no mesmo local. Tal acontece nos
Fontanários da Cerca e debaixo do mesmo tecto, na Cozinha,
com o braço da Levada. Na Cozinha, bela sala resultante da
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remodelação do “Calefactório” e da ocupação do espaço entre a
Sala dos Monges e o Refeitório no século XVI e posteriormente
diversas vezes intervencionada e melhorada, forrada a azulejo em 1752, “Templo de Glutonaria” nas palavras de William
Beckford referentes a 1794, exemplo do primeiro aço usado para
fins estruturais (colunas de suporte da ampla e alta chaminé), a
diferença de cota entre as duas linhas hidráulicas, conduta de
água potável e braço da levada, é de cerca de 1,73 m.24
Em relação ao Rio Alcoa, a diferença de cota da Conduta de
Água Potável é de 11,79 m (Bica do Chafariz na Praça D. Afonso
Henriques) e de 14,20 m (Lavabo Claustro do Silêncio). Entre a
Levada e o Rio, essa diferença é de cerca de 10,65 m (braço da
Levada na Cozinha) e de 7,00 m (Levada à saída do Claustro do
Cardeal). Esta última cota, associada ao caudal da Levada, dá
uma ideia da energia potencial disponível para os muitos moinhos e outros engenhos que do sistema se serviam, embora em
percursos, fluxos, caudais e horários engenhosamente concebidos e ordenadamente controlados, quer em vida cisterciense,
quer em usufruto posterior, enquanto a água foi um bem precioso e o meio energético por excelência! ... Tudo numa sensibilidade criativa e funcionamento de precisão, que certamente
terá impressionado Elsden.
É curioso notar a influência do Sistema Hidráulico
Cisterciense no tecido urbano da Cidade de Alcobaça. As linhas
do desenvolvimento e crescimento urbano estão mais marcadas
pela matriz Hidráulica e pelos limites da Cerca, do que pela matriz Abacial. Esta, embora grandiosa e impressionante, prévia e
propositadamente direccionada e orientada, fecha-se ao Mundo
exterior, tal como a Ordem, deixando à matriz Hidráulica, também ela com o cunho Cisterciense marcado, a tarefa de moldar
o crescimento urbano exterior.

Beckford deixou-nos expressivas descrições da sua passagem de três dias em
Alcobaça, dadas à estampa mais de quarenta anos depois (Beckford).
24
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4. Elsden e o Altar-Mor e o Panteão Real

Fig.7

Conforme referido, o Marquês envia William Elsden a
Alcobaça ca.1773, com a incumbência para ali “… determinar
algumas Couzas das Obras da Livraria, e Collegio .…” (Carvalho,
1977). A situação da zona da Livraria e as propostas para o
Colégio, estão “escondidas” na Planta da Villa de Alcobaça de
1775, como se tentará mostrar.
De caminho e com o seu entendimento fácil com Frei Manuel
de Mendonça, Elsden reformulou o Altar-Mor e edificou o novo
Panteão Real (Silva, 2003). A análise detalhada destas duas
obras não cabe aqui, merecendo contudo a presente referência.
No Altar-Mor, Elsden fez construir em 1777 uma estrutura
com colunas clássicas, escondendo a arquitectura gótica medieval e revestindo a estrutura de colunas original, proporcionando
vários níveis para a então profusa escultura barrista (Korrodi,
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1929).25 Este arranjo foi desmantelado em 1930/31, nos trabalhos de reintegração da Igreja promovidos pela Direcção Geral
de Monumentos, no seguimento do “retorno às origens” e despojamento de todos os acrescentos espúrios (!), bem como da
teoria da simetria de Alcobaça em relação a Claraval avançada
por Ernesto Korrodi em 1928. 26

Datado cerca de 1777 (Murphy).
Ernesto Korrodi, Alcobaça-Estudo Historicó-Archeológico e Artístico da Real
Abadia de Santa Maria de Alcobaça, Monumentos de Portugal, Colecção de Vulgarisação
Artistico-Monumental sob o alto patrocínio da Associação dos Archeologos Portuguezes,
Nº4, Porto 1929.
A organização espacial de um Mosteiro Cisterciense era quase que determinística,
desde a distribuição das suas funções e controlo de fluxos e contactos, até à firme separação entre grupos, classes e actividades. Compreender a filosofia cisterciense é uma
ajuda preciosa no desbravar da epopeia do que foi a mais coerente ocupação espacial e
de território havida entre os séculos XII e XVIII. Em Arquitectura Moderna, dir-se-ia que
o “Programa” era rígido e inflexível, marcante e imposto. Por essa razão, quando ainda
não havia estudos suficientes para a compreensão do fenómeno Cisterciense, Ernesto
Korrodi (Korrodi) foi brilhante ao avançar em 1928 com a sua conhecida teoria da simetria de Alcobaça em relação a Claraval. Se o Programa era o mesmo e tão omnipresente,
certamente os espaços teriam semelhança, ainda mais por as naves principais serem
equivalentes em comprimento.
Mas os Monges Cistercienses, além de Monges, também eram, na verdadeira
acepção da palavra, Arquitectos, Engenheiros, Técnicos de Hidráulica, Agrónomos e
Gestores. Por muito rígido que o Programa seja, requer engenho para o adaptar ao local,
para o “rentabilizar” num novo habitat. A aplicação a cada caso não foi cega, foram antes actos de astuta ponderação e eficiência. Um Criador, e eles certamente que o eram,
não copia, não se limita a transpor. Um criador inova, investiga, raciocina, imagina
como pode melhorar, progredir, sem contudo renegar o seu programa e a sua intenção.
Um Mosteiro Cisterciense (e foram cerca de 800 masculinos) é um acto de amor, de
criação, de afirmação. Não se trata da repetitiva e falha de inspiração transposição de
planos e de edifícios.
25
26
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Fig. 8

Nos três níveis criados, o do piso do Altar recebia as estátuas
principais, de S. Bento e de S. Bernardo, hoje no Refeitório. O
piso seguinte e intermédio tinha os Papas, Santos e Doutores da
Igreja e o de cima os Anjos e Músicos, a maioria dos quais está
actualmente na Sala do Capítulo. No centro, um Resplendor
em prata, Globo cercado com as imagens do Menino Jesus e de
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Nª Senhora olhando do alto e ornado com nuvens e anjos, pairando sobre o Altar-Mor.27 A Estátua da Senhora e do Menino
(Santa Maria de Alcobaça), em madeira policromada, apeada
do “céu” para o piso térreo, está hoje geralmente bem visível à
esquerda e frente do Altar-Mor, embora também noutras localizações. Tendo já sido alvo de duas campanhas de recuperação,
a mudança de cota obrigou ao “endireitar do pescoço” da Virgem
Maria, que por isso agora se apresenta “elegantemente longo”.
O Prof. Virgílio Correia, de Coimbra, opôs-se ao citado desmantelamento do Altar-Mor de Elsden. Quando, porém, entrou
no Mosteiro após a conclusão da obra, declara-se surpreendido
com o resultado alcançado (Correia) (Fotos Domingos Alvão).
As esculturas apeadas estão hoje distribuídas por espaços
do Mosteiro, conforme referido. Quanto às colunas, elas repartem-se entre o Depósito Municipal (até há pouco tempo) e o
embelezamento dos anos noventa da Rotunda na chegada a
Alcobaça, junto à Ponte de D. Elias, para quem vem da Nazaré
pela apertada e serpenteante garganta da Fervença. Para os incrédulos, notar o fuste estriado característico das partes visíveis
a comparar com as fotografias no Altar, bem como as áreas lisas
nas zonas que “encostavam” às grossas colunas originais!
Quanto ao Panteão Real ou Sala dos Túmulos, foi erigido a
Poente do Transepto Sul, com portal de acesso frente ao Altar
do Trânsito do Santo Melífluo, em estilo neogótico, em gosto
comum no revivalismo decorrente em Inglaterra. Está descrito
em pormenor na Bibliografia citada (Silva). Alberga diversas arcas tumulares da Família Real da 1ª Dinastia, merecendo honras de terem contido durante quase 180 anos os Túmulos do
Amor impossível de Pedro e Inês, o mais marcante exemplo da
Estatuária Gótica Medieval em Portugal, túmulos que dão forma ao Amor como Arte e à supremacia da Paixão sobre a Razão
e que os projectam em imagem física, sensorial e histórica, com
uma grandeza que nem a demanda de D. Sebastião para os
abrir (Santos, Alcobaça Illustrada e Descrição do Real Mosteiro,
1716) ou as violações das tropas do Comte d’Erlon conseguiram
beliscar. 28

27
Conforme anotação 9 a pág.26 na Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça (Santos,
Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça, 1716 e 179). Em estimativas do autor, as dimensões do conjunto, Resplendor, Imagens, nuvens e anjos, deveriam rondar 4 x 6 ml
(largura x altura).
28
Durante a retirada de Masséna, as tropas de Jean-Baptiste Drouet, Comte
d’Erlon, profanaram e vandalizaram os Túmulos de Pedro e Inês. Anos mais tarde, em
16 e 18 de Junho 1815, as manobras militares da responsabilidade d’Erlon, segundo
Napoleão, contribuíram para a sua derrota em Waterloo (Roberts).
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Com as demolições levadas a cabo pela DGEM no segundo
quartel do século XX de partes restantes do Claustro a Sul do
Colégio da Conceição, ficou mais exposta a grandiosidade do
Alçado Sul do Conjunto Monumental, uma das mais belas vistas
das Naves em extensão, Transepto e Arcos Botantes, Sacristia,
Livraria. Ficou o Panteão de Elsden, originalmente embebido
no edificado posteriormente apeado, aparecendo agora, quando
visto do exterior, como nota construtiva dissonante na base do
Alçado, algo que se tolera quando se pensa no seu significado,
valia e beleza interior.
Curiosamente, no cunhal externo a Sul-Poente do Panteão,
ficou o testemunho da passagem tangencial da Conduta de Água
Potável no seu caminho para a travessia das naves (entrada a
meio da Colateral Sul), a extraordinária Placa “AQUE DUCTUS”
na Colateral Norte, com as duas expressivas mãozinhas assinalando a passagem e a existência de duas condutas29, a carranca
com a boquinha em orifício “trop plein” na base do Nicho de
Nossa Senhora do Claustro e, enfim, as entregas em glória no
Lavabo na Edícula frente à porta do Refeitório e na Cozinha e,
por fim, no Fontanário da Quadra Sexta, actual Praça D. Afonso
Henriques.
5. Elsden e a Planta da Villa de Alcobaça
A Planta da Villa de Alcobaça de William Elsden de 1775,
com 69x142 cm e constituída por 7 folhas de dimensão variada, é colorida não só na representação gráfica desenhada que
revela, como também na dimensão da informação que encerra.
Na realidade, essa informação é directa ou “escondida”, visível
ou dedutível, num jogo que surpreende e admira. É certamente
a melhor carta de Alcobaça do século XVIII e também do século
XIX para o efeito! Mas não é carta que se observe detalhadamente por uma só vez. É necessário vê-la, estudá-la, deixá-la e
digerir, voltar a compulsar e a pensar.
Porque assina Elsden a meio da Planta, numa situação não
habitual? Bem, a resposta fácil será porque assinou numa das
7 folhas e, na composição, calhou ali! Mas então porquê aquela
folha, que até é a que aparenta ter menos informação? Mas não
o é, pois contém a informação geral do registo da catástrofe de

29
Duas condutas hidráulicas, uma para o Lavabo em ligeira sobre-pressão e outra para a Cozinha em escoamento em superfície livre (Tavares, Sistema Hidráulico
Cisterciense, Roteiro Cultural de Alcobaça – A Oeste da Serra dos Candeeiros, 2001).
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1774, bem dentro do Mosteiro. Não informação detalhada do
interior, pois esta era uma Planta para ser usada no exterior! No
fundo, a catástrofe que levou o Marquês a mandá-lo lá!
O rigor da presente Representação Planimétrica de Alcobaça
é habitual nos trabalhos resultantes da Cartografia Militar, e
Elsden fez jus a esta fama.30 O levantamento segue as representações pictóricas comuns à época, com traços leve e grosso representando separações e muros e traço com grisé representando edificado. Cinzento azulado identifica a água, Rios e Levada.
Outras cores podem ajudar à boa compreensão de terrenos e
edificados. Pontos Notáveis, como nascentes de água, poços,
marcos, etc. aparecem devidamente assinalados. A noção de relevo, ainda longe das curvas de nível do século XX, é transmitida pelo desenho de linhas de maior declive em clusters nas zonas de maior inclinação. Denominações de ruas, vias, edifícios
e terrenos completam a preciosa informação.
O miolo, isto é, o interior do Conjunto Monumental não está
representado, sendo clara a zona de fronteira sagrado-profano,
isto é, a projecção horizontal das fachadas (alçados) e apêndices
inerentes adjacentes, tais como escadarias, patamares, rampas,
caminhos especiais, acessos, etc. Alcobaça, essa aparece primorosamente representada e detalhada, a Norte, a Poente e a Sul.
Seria que Elsden trabalhava então para Alcobaça, já com
Autoridade Municipal e vida autónoma? Não, o seu “Amo” era o
Marquês, o seu “Interlocutor” o Abade Geral! Eles, Ordem, é que
pretendiam dispor de um bom registo do que à volta se passava,
tirando partido da onda do poder vigente, disciplinar Alcobaça,
melhorá-la, racionalizá-la. De caminho, beneficiar também o
Mosteiro, o Rossio, agora espaço nobre, os acessos, as águas,
as drenagens.
Quanto à hipótese de o Interior (do Mosteiro) ser revelado
quantificadamente para fora, não era certamente do interesse
da Ordem! Tão ciosos eram dessa informação que, conforme já
referido, não se conhecem Plantas Cistercienses do Mosteiro de
Alcobaça! Mas que as havia, havia!

30
Sempre que o Autor duvidou da veracidade de algum registo destas Plantas
emanadas da Engenharia Militar, acabou por se retratar e constatar o rigor do representado. Por exemplo, a Levada parece atravessar obliquamente a zona dos Claustros
do Mosteiro, quando hoje se observa a Levada adaptada e integrada na matriz rígida
claustral, a meio do actual Jardim à Francesa existente no Claustro do Cardeal. Sem se
alongar aqui o assunto, apesar de deveras interessante pelo engenho que implica, veio-se a constatar ter sido este um desenvolvimento tardio, pós levantamento de Elsden
e que, originalmente, o traçado da Levada era efectivamente oblíquo no Claustro do
Cardeal, como se pode observar e deduzir.
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Forçosamente haveria Plantas e Levantamentos do interior,
Elsden, pré-Elsden e pós-Elsden! Os Claustros do Cardeal (século XVI) e Rachadouro (em conclusão da Livraria, a última Ala
a Sul) a tal teriam obrigado e Elsden, para acudir ao que encontrou e cujo registo genérico plasmou na nossa Planta da Villa
de Alcobaça, tinha que dispor de elementos de planeamento.
Como teria também necessitado de Levantamento e Desenhos
de Projecto para a sua Remodelação do Altar-Mor e execução do
Panteão Real.

Fig. 9
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Conforme narrado, o Rossio foi o local de nascimento da
Alcobaça-urbe, passando em seguida a zona nobre de recepção,
tabuleiro de confronto de quase tudo, espaço amplo mas contido de perspectivação, “terra de todos e terra de ninguém” como
sugestivamente lhe chamou o Arq. Gil Moreira (Moreira, 2002).
Campo de confronto monástico-secular, conjunto monumental
tutelar versus urbe asfixiante, onde cada um sobe os degraus
da escada da relação de paixão, com o amor e o ódio que umbilicalmente os liga.
O espaço correspondente à Ala Norte foi sempre amplamente
intervencionado ao longo da Idade Média. Já na Idade Moderna,
apresentava-se com três Edifícios, a Igreja do Povo, depois Sala
dos Reis, a anterior Sala dos Reis, depois Sala das Conclusões
ou dos Actos Literários e finalmente o Palácio Abacial, depois
Hospedaria.
A Ala Norte virá mais tarde a ser unificada, o que se nota
bem nas linhas de sutura das cimalhas e frisos de cantaria, Ala Norte simetrizada na sua geometria na novel Ala
Sul, recriada à sua semelhança e imagem para dar lugar ao
Colégio de Alcobaça, ou seja, a segunda fundação do Colégio
da Conceição, havida em 1759 por proposta de Fr. Manuel
Barbosa (Sousa, 2013).
Com o Frontispício central de João Torriano, datado de
1720, ficavam lançados os 197 metros da actual Fachada sobre
o Rossio. Lançados, mas que nos mais de 250 anos até hoje,
também pulsaram como corpo vivo e em utilizações e reconversões de difícil imaginação, mas de fácil demonstração.
Se Alcobaça nasceu do caos dos Homiziados e se as imponentes paredes Abaciais criavam algumas imposições e as linhas
Hidráulicas imposições ainda maiores, havia agora que orientar
e dar mais ordem e planeamento ao tecido urbano emergente.
Aproveitando o poder do momento e a força do Marquês!
Resumindo e porque os Objectivos são diferentes consoante
os Pontos Cardeais:
– A Norte e a Poente, Alcobaça existe e Alcobaça há que ordenar, disciplinar, melhorar, racionalizar,
– A Sul há o Colégio de Nª Senhora da Conceição, centro do
saber e da sua divulgação, local de formação cisterciense, que
também padeceu da catástrofe terramoto, fundado em 1648 e
refundado em 1758! Para o qual o Rei e o Marquês têm desejos
de notáveis trajectórias,
– E a Sul há também as Cercas, a do Mosteiro e a do Colégio,
pois de diferentes entidades se trata! E os acessos a Alcobaça
dos lados de Évora, a Estrada do Povo, tudo em negociações, escambos, permutas e acertos, pelo que dispor de levantamentos
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rigorosos seria de grande utilidade.31
Assim, para o Colégio da Conceição, a sua afirmação, expansão e novas construções iriam crescer exactamente para
Sul, com o desmonte das terras do morro existente, onde se
desenvolve actualmente a casa, o jardim e a piscina da Quinta
da Cerca do Colégio e também do lado da Cabeço de Deus, o
que permitiria também prolongar a Fachada Principal Poente
do Mosteiro, em linha continuada, aumentando em um terço
os actuais cerca de 200 ml, passando o Alçado Poente nobre e
contínuo para cerca de 270 ml.32
Conforme já referido, Alcobaça cresceu mais condicionadas
pelas linhas hidráulicas oblíquas em relação à matriz Abacial,
esta orientada segundo os Pontos Cardeais. Tanto mais que os
traçados dos Rios Alcoa e Baça eram por vezes ortogonais entre
si, dando ainda mais força às vias e ruas, que procuravam seguir
ou paralelas aos rios ou perpendiculares para os atravessar nas
pontes. Alcobaça era agora “metida na Ordem” a Sul, onde até
as oblíquas Estrada do Povo e a Calçada da Algaraminha dariam
lugar a nova e lançada álea correndo entre Norte e Sul, em mega-operação de Engenharia, que alargava o Rossio, rasgava um
pouco da Rua das Portas de Fora, em alinhamento visual com a
Fachada da Igreja da Freguesia (Igreja Nova, frente ao Mosteiro
e do outro lado do Rossio) e prolongava o Alçado Abacial Nobre.
Perguntará o Leitor, como se pode afirmar o que antecede?
A resposta é … “Porque está lá”! Com efeito, na Planta bem
Desenhada e com tintas indeléveis, Elsden deu largas à sua
imaginação criativa e capacidade conceptual de Projecto, para
desenhar, a lápis, não só a expansão do Edificado Monacal (O
Colégio) como o lançamento das novas Vias e alargamento do
Rossio! Intenções de Programa Base e de Estudo Prévio, na terminologia Projectual moderna!
Ore repare o Leitor! Pouco desta intervenção de programa de
projecto, Colégio e Rossio, passou na altura a realidade, fosse
porque o Marquês saiu de cena, fosse pelo arrojo que representava, revelando contudo o alcance profundo das intenções à
época. Contudo, na década de 50 do século XX, nos trabalhos
conduzidos pela Direcção Geral dos Monumentos Nacionais no

A Propriedade anteriormente conhecida como Darios Leclerq e actualmente pertença do Dr Karsten Kuppers, sobranceira ao Rossio pelo Sul e confrontante com a
actual Cerca do Mosteiro, tem a designação sugestiva de “Quinta da Cerca do Colégio”.
32
O Alçado Poente tem 197,0 ml resultantes da Ala Norte com 86,2 ml, Ala Sul
com 85,5 ml e Frontispício Central com 25,4 ml, acrescendo mais 10 ml da ‘Cisterna’
a Sul – Medições do Autor recorrendo aos Levantamentos realizados pela ARTOP para
o IPPAR, 2001/02.
31
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Mosteiro de Alcobaça e dando cumprimento ao Plano do Arq. Vaz
Martins introduzindo simetria no Espaço, foi recuada a linha
Sul e adjacente Poente do Rossio, com o reposicionamento da
Rua Francisco Zagallo, ex Calçada da Ascensão / Algaraminha,
antecedendo a visita da Rainha Elizabeth II do Reino Unido a
Alcobaça em Fevereiro de 1957.
A visita de uma Rainha Britânica proporciona, 180 anos depois, a recuperação de uma intenção parcial de Projecto de um
súbdito britânico. Outra intenção de Elsden, não no Rossio mas
com ele relacionada e deveras pertinente, viu felizmente a luz
do dia! Trata-se da abertura da Travessa da Cadeia, hoje Père
Maur de Cocheril.
Com efeito, a Noroeste, o Rossio apresentava-se com uma
linha contínua de construção. O Rio Baça, abstraindo de todo o
casario envolvente e que mascara a situação, está “encostado”
ao intradorso da curva na sua mudança direccional de cerca de
90º, apesar de coberto em túnel, quando a situação lógica, tal
como no caso do Alcoa, seria estar periférico com o extradorso
da curva,33 extradorso da curva que não é mais nem menos do
que o próprio Rossio, o Largo Fronteiro ao Mosteiro. Largo cuja
fisionomia variou marcadamente ao longo dos tempos.
Na realidade, a linha quase que perfeita da frente do casario
no lado Noroeste do Rossio poderá ser mais o resultado do aproveitamento da fundação do paredão do Rio que lhe passaria a
Sudeste (isto é, do lado do largo, onde se situam presentemente
as Esplanadas), do que o alinhamento imposto por regras urbanísticas precisas. Rio esse que os Cistercienses hão-de, desde
muito cedo, ter tentado conter na estabilidade do seu leito, não
só devido à imprevisibilidade e efeito das cheias, como ao funcionamento do sistema de chegada de levadas anteriores.
Fosse como fosse, a barreira contínua de construção a
Noroeste no Rossio representava sempre um impedimento potencial à desejável linha de contacto visual directo entre o portal principal do Mosteiro no seu Frontispício Central e a Porta
do Castelo na Barbacã à altura ainda existente. Quiçá linha
de contacto físico directo e recto! O Castelo de Alcobaça, de
longo historial e ligação ao Mosteiro, constituía um elemento
marcante na paisagem urbana e circundante, sendo prudente
assegurar a relação entre Portas. Em boa hora esta preciosa
indicação de Elsden, patente também a lápis na sua Planta,
foi seguida e implementada, em data não precisa. Quem hoje

Rio Baça coberto em túnel em 1938, pela iniciativa do dinâmico Ministro das
Obras Públicas do Estado Novo, Eng.º Duarte Pacheco.
33
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desce da Rua Miguel Bombarda para o Rossio, depara-se com
uma bonita perspectiva do Frontispício Central do Mosteiro, enquadrada entre as fachadas dos prédios da Travessa Maur de
Cocheril e durante todo o seu desenrolar.
Outra acção perto, na mesma encosta para o Castelo, também em boa hora seguida e implementada, foi a do lançamento
da Rua Nova, hoje Rua Almirante Cândido dos Reis. O traçado rectilíneo proposto por Elsden, partindo a Poente da actual
confluência das Ruas Miguel Bombarda, dantes Rua da Rainha
(na Planta assinalada como Rua da Fundação d’Orada) e Frei
Estêvão Martins e Av. Maria e Oliveira, desenvolve-se ao longo
da meia encosta entre o Rio e o Castelo, entroncando na sempre presente Rua do Castelo. A proposta de Elsden ainda ia
mais além, continuando no mesmo traço, até chegar à Rua de
Baixo, hoje Frei Fortunato. Este troço entre a Rua do Castelo e
o Jardim fronteiro ao malogrado Palacete Costa Veiga, na Rua
Frei Fortunato, não chegou a ser aberto.
Quanto ao soberbo troço da Rua Almirante Cândido dos
Reis, está hoje ladeado por moradias e prédios de pequeno porte num dos melhores locais da Cidade, pela sua centralidade,
pela cota superior, pelas boas vistas que proporciona e com a
boa exposição de que desfruta.
Outra acção proposta, mas não concretizada, curta mas
cirúrgica, era a ligação entre a Rua de Santo António, hoje
Alexandre Herculano, vulgo Rua das Lojas, cortando até frente
à Ponte da Conceição. De caminho passaria o Beco do Grilo,
bem como o braço da Levada com moinhos, que desagua no Rio
Baça. Este traçado directo evitaria a actual triangulação com as
Ruas Araújo Guimarães e 16 de Outubro (dantes Rua da Levada
/ Rua da Ponte da Praça).
6. Elsden e o Mosteiro, na Planta da Villa de Alcobaça
Se fora do Mosteiro, em Alcobaça, tudo se acaba por compreender, que se passou afinal dentro do Mosteiro? Comece-se
por descrever sucintamente o Salão da Livraria Cisterciense do
Mosteiro de Alcobaça, na Ala Sul do Claustro do Rachadouro.
O Salão da Livraria Cisterciense do século XVIII é o espaço mais amplo de todo o Conjunto Monumental sem qualquer
apoio intermédio. Com forma rectangular, eixo maior orientado
Nascente-Poente, tem medidas internas livres de 48,30 x 12,15
ml, paredes circundantes de 2,15 ml de espessura (o que faz
com que a área útil interna seja 79% da área bruta) e pé direito
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interno de 8,40 ml 34. Está encimado por uma cobertura do tipo
de “quatro águas”, assente em elaborada estrutura de madeira
tridimensional. A deliciosa prosa de Frei Manoel dos Santos refere que “… A segunda quadra (Claustro do Rachadouro) ainda
não está acabada; ha-de ser da mesma grandeza da primeira
(Claustro do Cardeal) e tambem com cellas de ambas as partes
tirando no lanço da parte sul porque nelle está ideada huma
livraria nova” (Santos, Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça,
1979).
Explica ainda como os Cistercienses contavam os Pisos do
céu para a terra, ao contrário do que é hoje habitual. A Biblioteca
situava-se no Primeiro Piso, o piso nobre e o mais elevado. Os
outros pisos eram os “inferiores”, o Segundo (intermédio) e o
Terceiro térreo. Prudente sabedoria a dos Cistercienses, que,
pelo menos desde o século XVI, nunca tiveram a Biblioteca ao
alcance directo das cheias que os acossavam.

Fig. 10

34
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Medições directas do Autor.

O tecto falso deste soberbo salão foi refeito já em meados
da segunda metade do século XX. O original, de que restam
vestígios nos quatro cantos de geometria esférica, era dotado
de soberbo trabalho em relevo, visível ainda nas fotografias de
Francesco Rocchini de há cerca de cento e cinquenta anos e
várias de há cerca de cem anos, por altura da ocupação militar.
Em todo o perímetro interno, à semelhança do que é habitual
noutras Bibliotecas, corre uma Galeria a meia altura do folgado pé direito, separando os dois níveis de onze vãos cada,
de formato rectangular, no Alçado Principal (Sul). O número de
vãos é geralmente impar, de modo a poder haver um elemento
singular a marcar o eixo central, que neste caso se transforma
em varanda, enquanto todos os outros são janela. Já a nível
da transição para o tecto falso, existe um terceiro nível de mais
onze janelas elípticas do lado Sul, em correspondência com os
outros vãos desse Alçado e outras onze do lado Norte, em disposição simétrica, já que o Corpo da Biblioteca sobressai em altura acima de todas as outras Alas dos dois Claustros do Cardeal
e da Rachadouro.
As portas são sete no total, todas nos eixos principais do
salão. Uma, a meio do Alçado Sul, é um dos vãos já referidos
que dá acesso à pequena varanda nobre, com vista da “Cerca” e
a eixo do Obelisco e do seu Espelho de Água. As restantes seis
dispõem-se em pares na vertical, ao nível principal e ao nível da
Galeria. Um par situa-se em cada Alçado colateral (Nascente e
Poente) e o outro par está a meio do lado Norte, com uma porta
nobre dando ligação ao generoso corredor que corre ao longo
de todo aquele Alçado e outra porta na Galeria comunicando
com a Água Furtada que, à semelhança de todas as outras Alas
do Conjunto Edificado, marca o meio do lado respectivo, neste
caso a Ala Sul do Claustro do Rachadouro, da Biblioteca ou das
Amoreiras. 35
O pavimento deste mega-salão, com cerca de 600 m2, é todo
em lajeado de pedra calcária, mármore e liós, com policromias
contrastantes e formando elaborados e variados padrões geométricos e axadrezados de efeito notável. Os vãos das janelas,
lateral e superiormente, estão dotados de frescos de inegável
qualidade, ao gosto da época e com alguns motivos de inspiração oriental.

35
Como nota curiosa relativa às amoreiras plantadas no Claustro do Rachadouro,
certamente que pós-cistercienses, refira-se contudo que foram monges quem primeiro
introduziu no Ocidente a produção do bicho-da-seda, trazendo casulos da China às
escondidas.
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Das inúmeras ocupações pós-cistercienses e secularizantes
havidas no Mosteiro de Alcobaça36, o grande destino do Salão
da Biblioteca foi o de camarata militar (também dormitório durante a estada de refugiados Boers em Alcobaça em 1901/02),
entregue à Cavalaria 9, Cavalaria 4 e Artilharia 1. Seguiu-se
a ocupação do Asilo de Mendicidade de Lisboa, depois Lar
Residencial de Alcobaça, com as actividades do Serviço “TO”,
Terapia Ocupacional. Reconhece-se que, dadas as circunstâncias, foi uma ocupação digna e respeitadora de tal espaço. Aliás,
ambas estas Instituições Inquilinas, a Militar e a da Segurança
Social, embora adaptando os espaços às suas necessidades e
conveniências, os respeitaram e mantiveram em qualidade compatível. Qualquer outra solução de ocupação (ou desocupação)
de tão vastos espaços durante perto de século e meio, não os
teria possivelmente tratado da mesma maneira.
Mas como Biblioteca de excepção, em tempo Cisterciense, teve
neste novo local, uma vida curta e atribulada. Impressionante
para a época, continha cerca de 25.000 volumes, com obras
raras, algumas impressas pelo próprio Guttenberg. No Catálogo
de 1775, passavam de 400 os Códices manuscritos in-folio.
Já em utilização, ou ainda em fase de conclusão de obra ou
de instalação, sofreu o cataclismo de monta referido, as cheias
de 11 de Novembro de 1772 e sobretudo a de 11 de Dezembro
de 1774. Este foi o segundo prenúncio da catástrofe final, a 60
anos de distância, da fuga e abandono da Abadia e extinção da
Ordem, da pilhagem e do desmantelamento deste antro de cultura e de saber, período final este repleto de desastres de monta
que se sucederam a ritmo alucinante, o primeiro dos quais foi o
terramoto de 1755.
Como já descrito, o efeito das cheias da década de setenta
foi devastador para o Claustro do Rachadouro e também para
o Claustro do Cardeal, provocando assentamentos diferenciais
importantes no Edificado, ocasionados pela cedência dos terrenos de fundação, sobretudo em bandas orientadas pela direcção preferencial das Linhas Hidráulicas originais, elas próprias
paralelas às bancadas rochosas erodidas.
Extraordinariamente, a Livraria terá resistido a esta prova
de força e à ruína total por duas razões: primeiro, porque foi
ajudada pela contenção proporcionada pela complexa e notável estrutura tridimensional de madeira da cobertura (que lhe

36
Uma relação quase que exaustiva é apresentada em Tavares, “Sistema Hidráulico
Cisterciense”, capítulo do Roteiro Cultural de Alcobaça – A Oeste da Serra dos Candeeiros,
p.102.

240

conferiu a necessária rigidez de conjunto, ao mesmo tempo aliada a uma certa flexibilidade contida de deformação) e, segundo,
porque “assentou em bloco”. 37 Isto é, o Edifício da Livraria teve
a “sorte” de estar localizado por inteiro na referida “banda de
assentamento”, pelo que, apesar das suas grandes dimensões,
pôde “afundar-se” só com quebras laterais (razão porque, hoje,
para se entrar naquela bela sala, há que descer uma pequena
rampa que vence esse desnível ocasionado pela quebra por assentamento).
Pode-se adiantar que, em termos de Engenharia Civil, este
assentamento foi de proporções quase que inimagináveis, atingindo valores em excesso de dois metros. O pavimento do Salão
da Biblioteca foi reperfilado através do carrego das abóbadas inferiores, apresentando-se em bela pedra calcária rija de origens
diversas e desenhos geométricos variados, constituindo um plano quase que perfeito, embora inclinado.
Entre extremos do Salão da Biblioteca, regista-se um desnível superior a meio metro. Já o corredor que lhe é paralelo, a
Norte e onde se localiza a bonita porta central de acesso principal à Biblioteca, apresenta desníveis actuais bem superiores. 38
Não será por acaso que de todas as visitações importantes
havidas ao Mosteiro de Alcobaça no final do séc. XVIII, já depois do levantamento de Elsden e amplamente descritas e registadas, nenhuma se refere à rica Livraria, certamente a mais
recente “Jóia da Coroa” do esplendor Cisterciense em Alcobaça.
É o caso da Visita da Rainha D. Maria I em 1786, do Arquitecto
Inglês James Murphy em 1789 e de William Beckford em 1794
(Correia; Murphy; Beckford). A leitura que a Princesa Real fez
do “Juramento de D. Afonso Henriques”, a pedido da Rainha D.
Maria I, teve lugar noutro local, provavelmente ainda na antiga
Livraria em parte do antigo Dormitório Medieval.
Murphy, que de todos foi quem lá passou mais tempo e faz
referências a outros aspectos interessantes da vida monástica
(como a “Coelheira”, onde estimava estarem cerca de cinco a
seis mil coelhos), cai em erro de apreciação grosseiro. Dada a
dificuldade de comunicação linguística e ao sigilo cisterciense
nesta matéria, assume que a Biblioteca Cisterciense se resumia

A estrutura tridimensional de madeira da cobertura da Livraria foi estudada
em Projecto no início do século presente pelos Engenheiros João e Vasco Appleton, sob
encomenda do IPPAR e no enquadramento de Contrato de Projecto com os Arquitectos
Gonçalo Byrne e Falcão de Campos.
38
Conforme já referido, sobre Assentamentos no Edificado, ver o Trabalho do
Autor (Tavares, Mosteiro de Alcobaça – As Cheias e os Assentamentos no Edificado
Cisterciense).
37
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aos restos ainda existentes na antiga Livraria, pelo que conclui
pela “… fraca capacidade cultural dos monges que têm menos
livros na Biblioteca, se tal se pode chamar Biblioteca, do que
pipas de vinho têm na Adega” (à altura, a Adega era na actual
Sala dos Monges Medieval, que se situava imediatamente por
baixo da anterior Livraria)!
Por outro lado, Beckford mostrou-se agastado por encontrar
D. Francisca, que conhecera na vida mundana da Capital, recolhida agora em casinha na “Cerca”, sob a protecção de determinado monge de Alcobaça. Destes dois acontecimentos, um de
interpretação errada e o outro de declaração inesperada, resulta
que, geralmente, os visitantes Ingleses pensam que Beckford se
mostrou decepcionado com a falta de cultura dos Monges de
Alcobaça! Nada de mais errado! O lapso foi de Murphy, não de
Beckford.

Fig. 11
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O que é certo é que a nenhum daqueles visitantes ilustres,
nem à Rainha, foi mostrado aquele Templo maravilhoso de
Cultura, logo algumas interpretações menos realistas. Porquê?
Possivelmente devido ao estado involuntário de ruina por assentamento e quebra e de reparação emergente. A “Jóia da Coroa”
só se mostra em estado de perfeição.
Da mesma forma, na sua Planta da Villa de Alcobaça, feita para ser mostrada no exterior e, de caminho, “disciplinar”
Alcobaça e adaptar as “fronteiras”, Elsden não revela muito do
interior, nem tão pouco da Livraria abatida, mas circunscreve
a área de catástrofe e quantifica as alturas de água. Se não,
vejamos: atente-se na zona da Planta adjacente à assinatura
de Elsden, ampliada no Desenho apresentado, precisamente a
zona que Elsden ainda menos levantou e registou. O contorno do
Mosteiro desapareceu, e até a Levada passou a tímida representação de intenção. Porquê este vazio contrastante com a riqueza
do resto do levantamento? Ou, por ser no interior do Mosteiro,
porquê contudo a omissão do seu contorno e do traçado firme
da Levada? A razão é surpreendente, mas está lá! Porque estava Inundado, com Água, água essa que impedia os trabalhos,
forçosamente zona abatida. Terrenos e Construções abatidos
(conforme referido, chegam a atingir 2,20 m na Livraria, do lado
Nascente e também no canto Nordeste do Conjunto, dois autênticos “Poços Negros” de assentamento)! A Zona Inundada aparece delimitada na Planta por um traçado de linhas tremulantes
que corre de Sul-Nascente para Norte-Poente, tangencial ao “C”
de Cerca e atravessando a Levada no ponto em que muda a sua
representação em desenho.
Procurando agora representações mais ténues, nota-se que
há anotações escritas, quase imperceptíveis nessa zona inundada. Para uma melhor leitura, roda-se o Desenho de 90º, sentido
dos ponteiros do relógio e amplia-se novamente. Torna-se então
visível a palavra “Inundado” escrita três vezes e que, para melhor localização, se assinala em moldura oval cor roxa.
Impressionantemente, a Zona Inundada abrange desde a linha de demarcação a Sul referida até ao Muro da Cerca confrontante com a “Estrada para a Villa de Aljubarrota e Chequeda”,
actual Rua Dr. Brilhante. Engloba os Claustros do Cardeal e do
Rachadouro, também as zonas menos nobres a Norte, até parte
da Quadra Sexta, actual Praça D. Afonso Henriques, bem como o
Rio Alcoa (embora esse, como Linha de Água essencial e da Rede
principal, apareça completamente representado). Engloba ainda zonas do outro lado do Rio, actuais Praça dos Combatentes
(dantes Ponte da Olaria), Palacete Rino e outras construções.
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Nova apresentação desenhada permite ainda perceber outras duas anotações, também assinaladas em moldura oval cor
roxa. Trata-se de dois registos da altura da água. Assim, aparece
uma leitura de … “Pés 5 na Tulha”, anotada na zona do Claustro
do Rachadouro. “Tulha” trata-se da Tulha do Pão, que se situava no Piso Térreo da Ala Norte do Claustro do Rachadouro. E
aparece outra leitura de “Pés 5,5” mais a Norte, na zona de
maior proximidade entre o Rio Alcoa e a Levada, ou seja, mais
de metro e meio de altura de água em zona tão central e construída! Imagine-se a amplitude da calamidade! Bacia de água,
lago, em pleno Mosteiro! Edificado abatido, deslocado, assente
ou em ruína! Abençoada sabedoria Medieva, que soube conter a
construção nobre no “Triângulo Bom”!
E, silêncio total para o exterior das calamidades interiores!
Nem Murphy o topou, ele que era Arquitecto e lá passou vários dias, nem Beckford tão erudito, astuto e observador, nem
sequer à Rainha chamaram a atenção! No entanto, as marcas
ficaram, estão lá, vêem-se, medem-se, permitem quantificações.
Conforme referido, para uma análise, por sucinta que seja, consultar o trabalho citado do Autor. Deste Trabalho, apresenta-se
uma Planta do Conjunto Monumental com a Carta Interpretativa
de Assentamentos Diferenciais no Edificado, ou seja, a representação das linhas de iso-abatimento (linhas de nível de igual
abatimento de 20 em 20 cm), dando uma ideia em representação gráfica quantificada, do que terá sido o sofrimento escondido da Congregação Cisterciense Autónoma de S. Bernardo de
Alcobaça, bem como do Conjunto Monumental do Mosteiro de
Alcobaça, sobretudo na sua expressão pós-medieva.39

Congregação Cisterciense Autónoma de S. Bernardo de Alcobaça, oficializada em
1567 ao tempo de D. Sebastião e do Cardeal D. Henrique, Príncipe e Comendatário. Na
realidade, o século XVI também foi de mil acontecimentos em Alcobaça, dos Cardeais
Príncipes Comendatários, do recuo da Cerca, da mudança do leito do Alcoa, do Palácio
Abacial, do Príncipe D. Sebastião, da criação da Congregação Autónoma de S. Bernardo
e da separação inédita entre o ‘Temporal’ e o ‘Espiritual’ numa Ordem Cisterciense, da
catástrofe de Alcácer Quibir e do início da Dinastia Filipina.
39
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7. Conclusão

Fig. 12

Em Alcobaça, a Arquitectura Cisterciense e a Hidráulica
Monástica, como na maioria dos outros exemplos da Ordem,
andam intimamente ligadas, influenciando-se mutuamente.
Ambas são “causa”, ambas se tornam “efeito”, num ritual e
numa ligação indissociável. As Linhas Hidráulicas condicionam
a Arquitectura Claustral, e a expansão Abacial comanda os próprios Rios, ao ponto de os reimplantar. Ambas dependem, em
última instância, da evolução geo-aluvionar da plataforma onde
se desenvolvem e das peculiaridades dos Climas Mediterrâneos.
Desde o início da construção da Abadia de Alcobaça em
1178 e até ao presente, em era Cisterciense ou em era pós-cisterciense, não parou este Conjunto Edificado de pulsar, como
um corpo vivo, ora crescendo e ampliando, ora reconstruindo e
conservando, ora demolindo e sucumbindo às catástrofes naturais ou provocadas, tudo em períodos de energético labor alternando com fases de estagnação e/ou decadência, para sempre
renascer em ímpetos de brilho e inspiração Cisterciense.
Como se procurou descrever sucintamente e explanar, as
cheias fizeram parte integrante da vida Cisterciense. Se a Ordem
buscava os benefícios das Planícies aluvionares, sofria também
as consequências, como se esses castigos divinos fossem antes
provocações e inspirações para renascer de novo, refazer criando e alcançar novos ímpetos de realização e de serviço a Deus.
O nascimento de Alcobaça-urbana e secular teve lugar ao
longo do século XIV e materialização no século XV, numa história notável e em cima de um tabuleiro Planície Aluvionar! As
cheias dos anos 70 do século XVIII foram como que presságio de morte anunciada, que avançou em tropeções nos sessenta anos seguintes, até ao Decreto de Extinção em 1834,

245

já após a fuga em 1833.40 41
As cheias criaram fortes acções e reacções, isto é, estragos de monta e reparações, planeamento e reconstruções
amplas e imaginativas, num poder criativo notável aliado a
forte domínio técnico. Curiosa é a situação de profundo sigilo da Ordem em relação ao exterior sobre as calamidades
que a assolam. Como segredos a ter só com Deus, já que de
Suas Penitências se tratam. Para os tirar de eventual letargia, para os empurrar, obrigar a refazer, a criar e a renovar.
Em suma, Renascer!
No exterior, em Alcobaça, Elsden detalha, planeia, aponta,
sugere e projecta. Até para o Colégio o faz, mas esse é outro
Mosteiro! No interior do Mosteiro de Alcobaça, pouco ou nada.
Só apontamentos ligeiros, tornados grandes pela magnitude da
catástrofe! Nem Murphy, nem Beckford, nem a Rainha os alcançaram! Mas as marcas ainda hoje estão lá, os efeitos ficaram, embora adaptados, mitigados, condicionados, revelando

O Decreto de Extinção das Ordens Religiosas em Portugal de 30 de Maio 1834
do “Mata-Frades” (Joaquim António d’Aguiar), promulgado pelo Duque de Bragança
enquanto Regente em nome da Filha, a Rainha D. Maria II, ele que já fora Regente
em nome de seu Pai D. João VI, Imperador D. Pedro I do Brasil, Rei D. Pedro IV de
Portugal e que vem a falecer pouco depois, a 24 de Setembro, perto de atingir 36 anos,
em Queluz, no mesmo quarto onde nascera em 1798. Decreto que, de forma radical,
extingue “conventos, mosteiros, colégios, hospícios e quaisquer casas de Religiosos de
todas as Ordens Regulares, seja qual for a sua denominação, instituto ou regra” e incorpora os seus bens nos da Fazenda Nacional. A Extinção das Ordens Religiosas em
Portugal põe termo de forma violenta ao culminar de um processo em fim de guerra
civil e vem confirmar esboços anteriores de Mouzinho da Silveira e de Silva Carvalho.
O preâmbulo do Decreto é elucidativo do “estado de espírito” de então. Reza o citado e
curto documento que a medida foi tornada inevitável pela crise persistente das Ordens
Religiosas, pelo contributo que prestaram ao Rei Miguelista, pela convicção generalizada da sua inutilidade, pela convergência dos interesses particulares e públicos e pelas
tendências secularizantes do tempo! O Decreto Régio veio suprimir 448 casas religiosas,
que incluíam 356 conventos de frades, abarcando cerca de 5061 religiosos professos,
591 irmãos leigos e 637 criados. Os bens patrimoniais, salvo algumas excepções respeitantes a prédios considerados de interesse público, histórico ou cultural (como se
Alcobaça e a Batalha o não fossem ?!) foram, na maioria, vendidos em hasta pública
entre 1835 e 1843, num total de … 7267 lotes e 1867 compradores. 58% do valor de arrematação foram liquidados com papeis de crédito, os “títulos azuis” distribuídos como
compensação aos que tinham defendido a Carta e a Rainha. Os resultados ficaram
muito aquém dos objectivos que justificaram tal mudança no tecido nacional (dados
recolhidos de António Martins da Silva no Dicionário de História Religiosa de Portugal,
Círculo de Leitores e Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa, 2000).
41
Em Alcobaça, o Decreto Régio já encontrou o Mosteiro vazio dos seus ocupantes
de quase sete séculos. Os Monges Cistercienses, expoentes idos de cultura, sapiência, poder, arte, engenho, organização e de astúcia política, já tinham fugido, retirada
efectuada aos solavancos culminando em Outubro de 1833 e precedendo a ocupação
popular de 16 de Outubro.
40
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um poder criativo notável aliado a forte domínio técnico. No que
foram os Cistercienses bem servidos e ajudados pelo génio e sapiência de William Elsden, Tenente-Coronel de Engenharia, que
em boa hora o Marquês mandou a Alcobaça com a incumbência
para ali “… determinar algumas Couzas das Obras da Livraria,
e Collegio …”.
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LISTA E LEGENDAS DE FOTOGRAFIAS E PEÇAS DESENHADAS
Fig.1 – Planta da Villa de Alcobaça assinada por William Elsden em 29
de Dezembro de 1775, no Convento de Nª Sª do Desterro em Lisboa.
Marca de água C.& J. Honig. Planta colorida 69x142 cm constituída
por 7 folhas de dimensão variada. Arquivo Histórico Militar, Espólio do
Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, cota 4791-3-5.
Fig.2 – Representação esquemática (em cima) Provável configuração das
Plataformas Aluvionares e leitos de cheia, estratos rochosos para fundação estável, mancha de solo edificável (o “Triângulo Bom”) e Levadas
potenciais, (em baixo) Provável implantação da Cerca Primitiva e
Portas, Mancha dos Edifícios Monásticos fundamentais medievos,
Rios e Estratos rochosas de Fundação estável (Esquemas do Autor).
Fig.3 – Representação esquemática (em cima) Provável recuo da Cerca
no século XVI, (em baixo) Provável Cerca e Edificado no séc. XVI, assinalando-se as mudanças operadas nos leitos dos Rios Alcoa e Baça
(Esquemas do Autor).
Fig.4 – Sistema Hidráulico Cisterciense em Alcobaça em perspectiva esquemática. Rios, adução, distribuição e evacuação de águas, ou sejam
Rios, Levadas, Conduta de Água Potável, Obelisco, Fontanários, Rodas
de Água, Pormenores Construtivos (Desenho Arq. Jorge Delmar, dados
e orientação do Autor).
Fig.5 – Representação esquemática da antiga Cerca com a ocupação actual (Esquema do Autor).
Fig.6 – Os três soberbos Fontanários na “Cerca de Dentro” do Mosteiro de
Alcobaça (Fotos de Autor).
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Fig.7 – Planta do Piso 0 do Conjunto Monumental do Mosteiro de Alcobaça
em toda a sua glória, com a demarcação das zonas de intervenção de
Elsden no Altar-Mor e no Panteão Real. Levantamento realizados pela
ARTOP para o IPPAR, 2001/02.
Fig.8 – O Altar-Mor com a intervenção de 1777 de W. Elsden. Visíveis a
dupla colunata clássica, os três níveis com S. Bento e S. Bernardo, os
Santos e Doutores da Igreja e os Anjos e Músicos no cimo e o Resplendor
central em prata, Globo encimado pelas imagens do Menino Jesus e de
Nª Senhora olhando do alto e ornado com nuvens e anjos (Foto de
Domingos Alvão, ano 1929 ou 30, Arquivo C. M. Alcobaça e Arquivo
DGEMN).
Fig.9 – A Nave Central vista dos dois lados e o Deambulatório, na Câmara
Mágica do Alvão ao Sol de Inverno do meio-dia. Despojado do Barroco,
reperfilados os pavimentos, recompostas as pedras, tenta-se a ilusão
da criação original e mostra-se o esplendor da Nave mais comprida da
Península Ibérica (Foto de Domingos Alvão, anos trinta, Arquivo C. M.
Alcobaça e Arquivo DGEMN).
Fig.10 – A última Livraria Cisterciense em Alcobaça, que teve vida breve. A
“Sala Mágica” despojada, registada pela Câmara Mágica de Francesco
Rocchini. O Tecto já lá não está e o belo pavimento apresenta desenhos
pétreos em policromias variadas (data provável entre 1856 e 1886).
Fig.11 – Anotações escritas na Planta da Villa de Alcobaça ampliada na
zona adjacente à assinatura de Elsden. Palavra “Inundado” escrita três
vezes e dois registos com “Pés 5 na Tulha” (Tulha do Pão na Ala Norte
do Claustro do Rachadouro) e “Pés 5,5” mais a Norte. Bacia de água
em pleno Mosteiro com mais de metro e meio de altura, em zona central e construída, implicando edificado abatido, assente ou em ruína.
Fig.12 – Carta Interpretativa de assentamentos diferenciais no edificado (linhas de iso-abatimento) no Mosteiro de Alcobaça, mostrando os
“Poços negros” de abatimento superiores a dois metros na Livraria.
Trabalho do Autor (Tavares, Mosteiro de Alcobaça – As Cheias e os
Assentamentos no Edificado Cisterciense, 2004).
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