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Resumo:  Do primitivo templo de Vilar de Frades, em Areias de Vilar, Barcelos, são já muito poucos os testemunhos da construção dos finais do século XII, inícios do XIII. Apenas resistiu o portal ocidental, hoje inserido na torre velha, uma janela e os arranques da torre sul. Contudo, mesmo estes foram adulterados em intervenções posteriores. O portal considerado como obra de grande importância no contexto do românico nacional, é, como se mostra atualmente, resultado de alterações significativas do século XIX. Propomos, ao longo do texto, uma abordagem iconográfica desta obra. 
Palavras-chave:  Escultura românica portuguesa; portal; Vilar de Frades. 
 
Abstract:  The primitive temple of Vilar de Frades in Areias de Vilar, Barcelos, are already very few testimonies of construction from the late 12th century and beginning of the 13th. Only survived the west portal, today included in the old tower, a window and grubbing of the south tower. However, even these were tampered with in subsequent interventions. The portal regarded as a work of great importance in the context of national Romanesque, is, as it now shows the result of significant changes in the 19th century. We propose, in the text, an iconographic approach to this work. 
Keywords: Romanesque sculpture Portuguese; portal; Vilar de Frades. 
       
                                                             
1 Investigadora do Instituto de Estudos Medievais. Doutoranda em História de Arte Medieval (Universidade 
Nova de Lisboa). 
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         A realização deste estudo tem como fim apresentar uma leitura iconográfica do portal de feição/gosto românico do Mosteiro de Vilar de Frades, em Barcelos. Para atingir este objetivo último, houve que definir etapas de forma a conduzir a bom termo esta investigação.  
         A recolha bibliográfica definiu o arranque do trabalho. Foi determinante, assim como o é, para qualquer trabalho de caráter científico, conhecer e refletir sobre toda a informação disponível relativa ao monumento em análise.  
         Não é abundante a informação sobre a empreitada românica de Vilar de Frades. Os poucos testemunhos que chegaram até nós, associados à falta de informação sobre o edifício românico, terão desmotivado os historiadores para uma análise mais complexa destes mesmos testemunhos. Contudo, não podemos deixar de mencionar algumas obras que muito contribuíram para o desenvolvimento do presente estudo. A breve abordagem de Manuel Aguiar Barreiros, no início do século XX, em 1920, ao portal românico de Vilar de Frades merece aqui ser destacada. Esta obra, apesar de pouco ambiciosa, foi a primeira tentativa de uma leitura iconográfica deste portal. Por outro lado, foi a leitura desta que despertou o interesse no desenvolvimento de um estudo mais complexo deste exemplar. Outros trabalhos, que muito auxiliaram o presente, foram as teses de doutoramento de Maria Leonor Botelho (2010) e Lúcia Rosas (1995). O Corpus Historiográfico do 
Românico Português elaborado por Leonor Botelho é uma mais-valia para qualquer investigador do românico português. Aqui, a autora conduz-nos diretamente para a bibliografia disponível sobre o monumento a explorar, poupando tempo e esforços aos investigadores. Enquanto, o intenso trabalho da professora Lúcia Rosas denuncia as intervenções e transformações causadas pelos restauros nos monumentos medievais, entre os anos de 1835 e 1928. Esta obra revelou-nos, de forma inequívoca, as adulterações realizadas no portal românico de Vilar de Frades.  
        Conhecida a informação publicada relativa ao nosso objeto de estudo, passamos à redação do texto. Não pretendemos a elaboração de uma monografia do monumento, cingimo-nos à abordagem iconográfica do portal de feição ou gosto românico. Depois de uma breve, mas necessária, contextualização histórica do templo, de forma a nos familiarizar com a construção do edifício e com as sucessivas intervenções que foram feitas ao longo dos séculos, a etapa seguinte passou pela descrição e leitura iconográfica do portal, tendo em conta as interpretações feitas pelos diferentes historiadores até ao presente. Se verificamos um consenso entre os autores relativamente às adulterações que foram vitimando o portal, o mesmo, não se verificou quanto à datação do portal românico primitivo. As alternativas variam entre os séculos XI e o XIII. Justificada a nossa posição, colocando a cronologia do portal no final do século XII inícios do XIII, avançamos para a leitura iconográfica do conjunto escultórico e apresentação de conclusões.  
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         Para finalizar, lembramos que esta abordagem não pode deixar de ter em conta as transformações e adulterações que foram vitimando o portal, uma vez que alteraram definitivamente a fisionomia do trabalho primitivo. De forma a conferir o rigor necessário ao presente, identificamos os elementos originais do portal românico e os elementos reaproveitados e «refeitos» ao gosto do modo românico no século XIX. Estes últimos, constituem importantes testemunhos da visão que o homem de oitocentos mantinha da mentalidade medieva.   
         A fundação do mosteiro beneditino de Vilar de Frades remonta ao século VI, no ano de 566, tem-se divulgado, por iniciativa, de São Martinho de Dume (Barreiros, 1919: 9). A fundação Martiniana foi questionada recentemente por Francisco Guilherme Cunha Líbano Monteiro Faure (2012: 20-21). Este autor, baseou-se nas conclusões de José Mattoso (1974), que já havia verificado a ausência de veracidade da documentação que atribui a São Martinho de Dume a fundação do mosteiro de Areias de Vilar (Faure, 2012: 20-21). 
         A campanha de obras de reconstrução do templo promovida, séculos mais tarde, em 1070, por D. Godinho Viegas resultou da destruição causada aquando das invasões muçulmanas que deixaram o templo em completa ruína e abandono. Trinta anos depois, em 1100, o edifício foi ampliado por Dona Godinha, descendente de Godinho Viegas (Barreiros, 1919: 9).  
         Na segunda metade do século XII nova campanha de obras. O templo de Vilar de Frades estaria entre os mosteiros beneditinos que devido à crescente prosperidade económica, foram alvo de intervenções (Marques, 2002: 117 nota 5). Durante o reinado de D. Sancho I (1186-1212), este monarca coutou e privilegiou o mosteiro, a pedido de D. Pedro Salvadores, representante de D. Godinho Viegas (Barreiros, 1919: 9). 
         Contudo, em 1400 o Mosteiro estava despovoado e abandonado. Somente um quarto de século depois, o templo volta a ganhar vida. No ano de 1425, o mosteiro é entregue à congregação dirigida por Mestre João Vicente, os Cónegos de São Salvador de Vilar de Frades, mais conhecidos por Lóis. Estes reconstruíram todo o edifício sob a direção de D. Fernando Guerra (Rodrigues, 2008: 50). As várias obras de remodelação e ampliação, a partir do século XVI, foram alterando significativamente o mosteiro e a cerca conventual de gosto românico.  
         Da obra românica restou apenas um portal com três arquivoltas assentes em colunelos com capitéis historiados, uma janela e os arranques da torre sul, onde atualmente se insere o dito portal. Há ainda notícias de algumas pedras graníticas, com ornamentação românica, espalhadas nas zonas envolventes ao Mosteiro. Na obra que dedicou a este templo, Manuel Aguiar Barreiros denuncia que entre «as hortas e ruínas do Convento encontram-se ainda alguns capitéis e bases românicas» (Barreiros, 1919: 09).  
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         O portal primitivo românico foi integrado na torre sul no século XVIII durante uma campanha de remodelação da fachada (IGESPAR, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Este portal é, hoje, constituído por três arquivoltas ornamentadas. A primeira assenta em impostas ornamentadas com enxaquetados, as outras duas assentam em capitéis historiados. As duas primeiras arquivoltas são historiadas, enquanto a terceira apresenta decoração geométrica (Imagem 1)2.  
         Do tímpano, que com toda a certeza teria existido (Barreiros, 1920: 12), não há já quaisquer noticias nem paradeiro. Aguiar Barreiros adianta que o tímpano levou «sumiço na occasião, certamente, da mudança do Pórtico do lugar primitivo para o que hoje occupa […] devia conter algumas das composições mais em voga» (Barreiros, 1920: 12). O mesmo autor sugeriu, que seria um tímpano historiado, exibindo Cristo em Majestade rodeado pelo Tetramorfo (Barreiros, 1920: 13).  
         A ausência de informação relativa ao tema, não nos permite grandes abordagens. O tímpano seria ornamentado com uma das temáticas mais populares para a decoração deste espaço. Sendo que esta escolha era bastante reduzida no contexto do românico português. Os temas que ornamentaram os tímpanos das igrejas românicas portuguesas, que chegaram à atualidade, reduzem-se a seis: Cristo em Majestade, representação de Santos e outra figuração humana, o Agnus Dei, Bestiário diverso, a Árvore da Vida e a Cruz (Lopes, 2007: 43). Ir além desta abordagem representaria entrar no campo das especulações. Gerhard Graf, sem entrar em suposições extremas, reclama a existência de um tímpano e a possibilidade de terem existido originalmente «une ou deux archivoltes supplémentaires devaient 
                                                             
2 Todas as imagens apresentadas no artigo são da autoria da autora do mesmo.  

Imagem I – Portal de feição românica do mosteiro de Vilar de 
Frades, Barcelos 
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compléter cet ensemble» (Graf, 1987: 322). Preferimos, mais uma vez, não entrar no campo das especulações. Não era de todo absurdo a existência de um maior número de arquivoltas no portal primitivo, mas, tendo em linha de conta a total ausência de informação relativa a esta questão não vamos sequer explorar esta sugestão.    
         O portal que hoje existe é resultado das intervenções e adulterações levadas a cabo no século XIX. Aquele que foi intensamente propagandeado como o portal mais historiado do românico português, mais não é que o resultado de um trabalho do século XIX (Almeida, 2001: 100-101). A arcada exterior do portal foi refeita aproveitando peças existentes e criando outras resultando na fisionomia atual do portal (Rosas, 1995: 397).  
         Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1986) e depois, também, Lúcia Rosas (1995) não hesitaram em considerar a arcada historiada mais exterior do portal como obra do século XIX. A argumentação de Ferreira de Almeida é bem clara quando justifica a sua posição. O autor (Almeida, 2001:101) escreveu:  
 “não tenho dúvidas em considerar a arcada que nos mostra uma série de temas historiados, caso de um bispo a abençoar, de uma bailarina aldeã, vestida ao século XIX, ou de uma sereia com um menino ao colo, como uma arcada totalmente esculpida no século passado [século XIX]. Esta nossa posição apoia-se no insólito dos temas e, sobretudo, na modernidade da patine das pedras, na falta da erosão e também na sua qualidade, bem semelhante à utilizada nos restantes trabalhos, então feitos, para se completar o portal” 
          Lúcia Rosas segue a linha de interpretação de Ferreira de Almeida. A este respeito a autora escreveu (Rosas, 1995: 397):   “Na terceira arcada pensamos que se juntaram aduelas originais com aduelas feitas na altura. A forma de trabalhar a pedra de alguns exemplares, como a mulher que tem as mãos na cintura, a mulher que tem o filho nos braços, a bailadeira, o cavaleiro e respectivo cavalo figurado do lado esquerdo, o guerreiro, e a correspondente inserção das figuras no campo escultórico parecem afastar-se do que habitualmente vemos na figuração românica portuguesa. É mais comum ver a esculturação das figuras aproveitando as arestas das aduelas, que são tratadas como capitéis. Mas o que mais estranhamos nas aduelas de Vilar de Frades é o facto de as imagens serem esculpidas num campo vazio. Normalmente encontramos o recorte de uma folha que ambienta a figura e é esculpido antes dela”  
         Luís Correia de Sousa (2005) reitera as conclusões apresentadas por Lúcia Rosas. No estudo que dedicou à iconografia musical na escultura românica portuguesa, o autor, ao abordar as representações relativas ao tema presentes no 
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portal de feição românica de Vilar de Frades, não teve dúvidas em considerar o trabalho escultórico como resultado de uma intervenção do século XIX (Sousa, 2005: 6). 
         Se, para estes últimos historiadores pareceu evidente, as adulterações protagonizadas no portal de feição românica do Mosteiro de Vilar de Frades, outros autores, que de alguma forma, se debruçaram sobre esta obra, não se questionaram sobre a veracidade primitiva do portal. Manuel Aguiar Barreiros (1920: 8), Aarão de Lacerda (1942: 287), Luís de Oliveira Ramos (1964: 304), Gerhard Graf (1987: 322) em momento algum duvidaram da antiguidade do conjunto escultórico, apresentando, mesmo, breves abordagens às esculturas representadas. A posição de Jorge Rodrigues relativamente a este tema não deixa de ser curiosa. Este autor, renomado no estudo do românico nacional, conhecedor, com toda a certeza, dos trabalhos de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e de Lúcia Rosas, em 2008, sem mencionar a adulteração de que foi alvo o portal de Vilar de Frades, ainda designa a arquivolta, exterior do dito portal, como «a arquivolta mais historiada do nosso românico» (Rodrigues, 2008: 50). Esta afirmação não é sinónima do seu não reconhecimento das transformações protagonizadas no século XIX ao portal, mas, a verdade é que não questiona a originalidade românica do conjunto escultórico. Embora não mencione quaisquer adulterações ao conjunto escultórico de Vilar de Frades, por outro lado, também não rebate as conclusões apresentadas por Lúcia Rosas.  
         Mas, se na atualidade, não temos dúvidas quanto ao revivalismo do conjunto escultórico do portal de feição românica de Vilar de Frades, não se verifica esta certeza no que respeita à cronologia do portal primitivo. Jorge Rodrigues é quem mais recua a data. Atribui o trabalho aos finais do século XI inícios do XII (Rodrigues, 2008: 51). Depois, António Nogueira Gonçalves que integra o templo de Barcelos no Românico Condal, na primeira metade do século XII (Gonçalves, 1961: 6). 
         Reynaldo dos Santos coloca a data de construção do portal posterior ao segundo quartel do século XII. O autor escreveu que se a «ampliação românica se fez no começo do século, o portal, remate da construção, deve ser um pouco posterior» (Santos, 1955: 72). Reynaldo dos Santos considerou o portal do Mosteiro de Areias de Vilar dos mais antigos portais românicos do nosso país, juntamente com os portais axial da Sé bracarense e da torre de Travanca (Santos, 1955: 72). Também, Luís A. de Oliveira Ramos atribuiu ao segundo quartel do século XII os vestígios românicos do mosteiro (Ramos, 1964: 299). Décadas antes, Manuel Aguiar Barreiros, baseando-se nas afinidades estilísticas com o portal principal da Sé de Braga, também considerou os testemunhos da empreitada românica de Vilar de Frades como obra não anterior aos meados do século XII (Barreiros, 1919: 9). José Marques também foi outro autor que considerou o portal, obra da segunda metade do século XII (Marques, 1981: 117).  
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 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, por sua vez, coloca a construção do portal românico primitivo no final do século XII inícios do XIII (Almeida, 1986: 72). A nossa análise terá em linha de conta a cronologia avançada por Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Atribuímos a obra do primitivo portal românico do Mosteiro de Vilar de Frades aos finais do século XII, inícios do século XIII. A gramática decorativa, das duas arquivoltas interiores, revela uma clara influência bracarense. A representação de animais devorando homens ou aves a beberem da mesma taça são temas frequentes na região bracarense e bastante representados a partir dos meados do século XII. E como escreveu Gerhard Graf (Graf, 1987: 322): 
 “La disposition longitudinale des figures sur l´archivolte extérieure rappelle celle de Soto de Bureba, datée de 1176 qui comporte, elle aussi, une succession de guerriers et de danseuses. Cette dispositions des figures sur les arcs est également três répandue en France, notamment en Saintonge” 
  Sendo que, foi ao longo do século XII e no ainda no XIII que os programas iconográficos dos portais das igrejas vão-se enriquecendo e encenando de forma mais intensa (Almeida, 2001: 155). Por tudo que temos vindo a demonstrar insistimos na cronologia já adianta por Carlos Alberto Ferreira de Almeida, atribuído aos finais do século XII, inícios do XIII (Almeida, 1986: 72), a lavra do portal românico primitivo de Vilar de Frades.  
         A análise que aqui propomos desenvolver terá em linha de conta tal como o portal se apresenta nos dias de hoje. Uma estrutura arquitetónica constituída por três arquivoltas, as duas exteriores historiadas, e os quatro capitéis, também historiados, em que assentam as duas arquivoltas interiores. Esta análise não pode, contudo, deixar de considerar todas as adulterações e reconstruções que já noticiamos anteriormente. Estas adulterações sentiram-se sobretudo na primeira arquivolta, conforme temos vindo a demonstrar. Enquanto, as outras duas, correspondem «a elementos românicos de um portal primitivo.» (Rosas, 1995: 397). 
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Os temas aqui abordados são frequentes nas igrejas de influência bracarense, como nos cenóbios de S. Pedro de Rates ou Santa Maria de Pombeiro, entre outros. 
 
A primeira arquivolta 
          É a iconografia da primeira arquivolta que mais tem despertado o interesse entre os historiadores de arte. Uma narrativa peculiar no cenário da escultura românica portuguesa. A arquivolta historiada é constituída por treze aduelas, cada uma exibindo uma representação em baixo-relevo. Aqui foram representadas figuras antropomórficas, homens e mulheres, das várias classes sociais (guerreiros, clero e povo), animais e híbridos. 
         Da esquerda para a direita do observador, na primeira aduela, mostram-se duas figuras masculinas, numa atitude de acolhimento. Uma das figuras acolhe nos braços, uma outra, que revela uma postura de humildade perante a primeira. Aguiar Barreiros identificou esta cena com o episódio bíblico do «Regresso do Filho Pródigo» (Barreiros, 1920: 9). O pai acolhe nos seus braços o filho arrependido que regressa à casa paterna à espera do perdão do progenitor. Oliveira Ramos acredita que se esta escultura mostra a luta entre Jacob e o Anjo (Ramos, 1964: 306). Carlos Alberto Ferreira de Almeida, embora revelando que não lhe é muito clara a leitura desta cena, mostra-se em desacordo com as interpretações anteriores (Almeida, 1986: 155). Este autor, embora, reconhecendo a popularidade das representações de cenas de luta no românico nacional, vê nas duas figuras Cristo e João Evangelista, semelhante ao grupo de Ansiães (Almeida, 1986: 155).   

Imagem II – Bispo 



324 Lopes, Patrícia Raquel Ferreira. O portal românico do Mosteiro de Vilar de Frades (Barcelos) www.revistarodadafortuna.com   
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2015, Volume 4, Número 1, pp. 316-339. ISSN: 2014-7430 

         Afastamo-nos da interpretação de Oliveira Ramos, e como referiu Gerhard Graf, «la légère inclinaison des têtes semble traduire des intentions nettement plus pacifiques.» (Graf, 1987: 322). De fato, a cena que nos é mostrada revela um momento de reconciliação e não de luta. As duas personagens encaixam uma na outra revelando de forma inequívoca um momento de reconciliação e de paz entre elas.  
         A interpretação que sugerimos para esta cena vai ao encontro da leitura adiantada por Aguiar Barreiros, e seguida por Jorge Rodrigues (Rodrigues, 2008:50). Acreditamos que se trata da reprodução da cena bíblica da reconciliação do Filho Pródigo. Este episódio surge aqui como uma alegoria ao amor incondicional de um pai e à sua capacidade de perdoar. Representa, simultaneamente a misericórdia e perdão de Deus aos fiéis pecadores que se afastam, mas que regressam novamente ao seio da Igreja, assumindo as suas falhas e dispostos a seguir o verdadeiro caminho.  
         A representação alusiva à parábola do Filho Pródigo no portal de uma igreja, na porta principal, mostra-se bastante interessante. Embora se apresente como um tema popular na arte medieval, devido ao seu caráter catequético e simbólico, não o voltamos a encontrar em outro portal de plástica românica em território português.   
         Se, na primeira aduela, se faz alusão a um tema retirado da Bíblia, as quatro esculturas que lhe seguem, aludem para o quotidiano social da época. Segue-se a reprodução de várias figuras dos diferentes estratos sociais da pirâmide feudal. Começa com a representação do clero, na segunda aduela, na figura de um bispo (Imagem II). Não há dúvidas quanto à figura do bispo, representado com mitra, báculo, a terminar em espiral, símbolo do seu poder e autoridade. Apesar do elevado estado de degradação da escultura é possível identificar um cuidado no tratamento das vestes sacerdotais.  
         O clérigo, representado de frontal, protagoniza a bênção, com a mão direita, enquanto a esquerda segura o báculo. A representação de elementos do clero em lugares tão importantes, dentro do templo sagrado, como é o portal ocidental, identificado como a «Porta do Céu» não é novidade no universo da escultura românica portuguesa. No tímpano do portal ocidental da igreja de São Cristóvão de Rio Mau também foi representado um bispo ladeado por dois acólitos. As duas esculturas, a de Rio Mau e de Vilar de Frades, foram lavradas no mesmo período, finais do século XII, inícios do XIII. A escolha destes temas vem confirmar a importância do papel da Igreja, e da hierarquia clerical evangelizadora na época medieval. A este, ficou a dever-se o esforço na irradiação das heresias, como o Arianismo, e o triunfo definitivo do catolicismo romano.  
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         Na terceira aduela mostra-se um cavaleiro (Imagem III) montado num cavalo, com a mão esquerda segura o escudo, enquanto, a direita, ergue a espada. Uma alusão clara à classe guerreira. A figura feminina que se mostra na quarta aduela, poderá continuar esta representação da sociedade feudal, aqui aludindo para o povo, representado nesta mulher. Esta personagem mostra longos cabelos e é representada com as mãos à cintura, aludindo para uma postura de movimento como uma dançarina. De fato, esta figura tem sido associada com uma bailarina. Aguiar Barreiros (Barreiros, 1920: 9), Ferreira de Almeida (Almeida, 1986: 155), Gerhard Graf (Graf, 1987: 323) ou ainda Jorge Rodrigues identificaram esta mulher com uma bailadeira. Facto é que, a representação não levanta dúvidas quanto à associação da figura com uma dançarina. As mãos na cintura revelam a tentativa de conferir um movimento de dança. Esta figura não pode ser lida isoladamente. As décima primeira e décima segunda aduelas, representam respetivamente, um músico (Imagem IV) e, mais uma vez, uma dançarina (Imagem V). Estas três esculturas devem ser interpretadas como um grupo. O jogral toca um instrumento de corda friccionada, enquanto a sua música desperta nas duas mulheres instintos mundanos. Estamos, claramente, perante uma situação de caráter profano. O exibicionismo destas mulheres, mostrando longos cabelos, sinónimos de pecado e luxúria, aliado à sua dança, vai além da mera alusão a figuras do povo. Acreditamos que se trata de um grupo com uma função moralizante. A música profana, representada na figura do jogral e nas dançadeiras, ao contrário da música de caráter religioso, era encarada como luxuriante e embriagante no universo cultural feudal, logo reprovada pela Igreja. Estas figuras, mais que representar o grupo social do povo, fazem referência à luxúria e ao pecado.  

Imagem III – 
Cavaleiro 

Imagem V – Dançadeira 
Imagem IV – Musico 
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         Na quinta aduela, voltamos a encontrar uma alusão à classe guerreira, um soldado carregando o escudo, com a mão esquerda, e empunhando a espada, junto ao peito, com a mão direita. A esta escultura, Jorge Rodrigues, designou «o infante de espada e escudo» (Rodrigues, 2008: 50). Mas esta alusão à classe belicista não se fica por aqui. Na décima aduela, nova representação de um cavaleiro. Trata-se de um guerreiro na sua montada, trajado a rigor, com elmo e carregando o escudo e a lança. Esta insistência na representação da classe guerreira, devidamente hierarquizada, revela uma preocupação em mostrar a sua importância na manutenção da segurança e na defesa de toda a sociedade feudal.   
         As três esculturas que fecham o arco constituem um grupo que não pode ser interpretado de forma isolada. Nas sexta e oitava aduelas mostram-se dois quadrúpedes, semelhantes nas duas esculturas, que «guardam» a representação central. Aguiar Barreiros identificou os animais com dois elefantes (Barreiros, 1920: 10). Não partilhamos desta associação, parece-nos mais pertinente identificar estas duas bestas fantásticas, com dois dragões cuspindo fogo, à semelhança do que Ferreira de Almeida já havia dito (Almeida, 1986: 155). Os dois animais míticos assumem aqui uma função de guardiões. A aparência terrífica dos dragões, com grandes dentes afiados, a cuspir fogo, amedronta, simultaneamente, os inimigos de Cristo e guardam a cena representada no fecho do arco.  
         O baixo-relevo central, exibido na sétima aduela, mostra um conjunto de figuras humanas que agarram duas serpentes, que se contorcem de forma elegante (Imagem VI). Cinco personagens representadas a meio corpo, não se verifica uma tentativa de individualizar as figuras, todas têm feições semelhantes. Cabeças ovais e orelhas muito pronunciadas. As três figuras, da direita do observador, apresentam cabeleiras fartas, permitindo avançar quanto à sua feminilidade. Estaríamos, assim, perante dois homens e três mulheres. Enquanto as personagens femininas têm, todas elas, a mão direita sobre a barriga, e a esquerda agarra nos ofídios, os homens agarram com as duas mãos as serpentes. O gesto protagonizado pelas mulheres, a mão sobre a barriga, pode ser mais um indicativo do seu sexo. Esta atitude é reveladora da maternidade das mulheres. 
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  O tema descrito nesta escultura foi identificado por Aguiar Barreiros (1920:10), Oliveira Ramos (1964:306) e depois, por Jorge Rodrigues (2008:50), como a «Mansão dos Justos». Por outro lado, Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1986:155) questiona esta identificação. Esta iconografia torna-se dúbia devido à presença das duas serpentes. Ferreira de Almeida escreveu (Almeida, 1986:155):  
 “Aguiar Barreiros falou em «mansão dos justos», mas não viu as serpentes. Numa leitura antitética do contexto, onde vemos dois dragões a guardarem a cena e duas serpentes da base a morderem-se uma à outra, que os personagens, serenos, agarram sem perigo, pode aceitar-se esta explicação. Os bustos devem significar almas. Mas é possível que se represente antes o Inferno com cinco condenados” 
  A estas serpentes, Jorge Rodrigues chamou de raízes da Caridade (Rodrigues, 2008: 50). Este autor descreve esta representação como a «Mansão dos Justos ligados pelas raízes da Caridade» (Rodrigues, 2008: 50) palavras que bebeu em Aguiar Barreiros (Barreiros, 1920: 10). Estaríamos, de certa forma, diante da representação do Purgatório, onde as almas, expiariam os seus pecados, e aguardavam, a entrada no Paraíso.  
         Os dois ofídios entrelaçados, a morderem as caudas um do outro, lembram as serpentes de Rates. Partindo da premissa, que as serpentes de Rates e da escultura de Vilar de Frades têm a mesma simbólica, a interpretação, desta última, como «Mansão dos Justos» poderia fazer sentido. As esculturas de Rates, exibidas sob o 

Imagem VI – Aduela de fecho da primeira arquivolta 



328 Lopes, Patrícia Raquel Ferreira. O portal românico do Mosteiro de Vilar de Frades (Barcelos) www.revistarodadafortuna.com   
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2015, Volume 4, Número 1, pp. 316-339. ISSN: 2014-7430 

dintel dos portais ocidental e lateral sul, assumem uma função apotropaica. Neste contexto, os ofídios desempenham a função de «guardas de Limiar», protegendo a entrada do templo sagrado. A representação das serpentes entrelaçadas, a morderem-se mutuamente, é simbolicamente semelhante à figura do ouroboros. Contudo, em Vilar de Frades, as serpentes parecem incomodar os bustos humanos que as agarram como se procurassem defender-se dos ofídios. Embora, graficamente as serpentes do mosteiro de Vilar de Frades lembrem de fato as esculturas exibidas na igreja de Rates, na obra de Barcelos a sua presença alude para um contexto diferente. Esta cena parece-nos, à semelhança da interpretação apresentada por Ferreira de Almeida (1986: 155), a representação do Inferno, onde os condenados, em consequência dos seus pecados terrenos são castigados pelas serpentes, das quais se tentam defender. A completar este cenário, os dois animais alados, cuspindo fogo e mostrando dentes aterrorizadores, guardam a entrada/ saída do destino final dos condenados, o Inferno.  
         Na nona aduela, outra representação de uma mulher. A figura feminina carrega nos braços um volume, talvez um filho, envolvido em cobertas. Jorge Rodrigues diz tratar-se de uma mulher a embalar o filho (Rodrigues, 2008: 50). Nova alusão ao povo, à mulher e ao seu papel de esposa e mãe na sociedade medieval.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Imagem VII – Sereia 
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         Na última aduela, que constitui a arquivolta, mostra-se uma figura híbrida, uma sereia, com cauda de peixe e corpo de mulher (Imagem VII). A sereia é uma presença constante na iconografia medieval. Uma figura associada com o pecado da luxúria. Aqui estamos perante uma sereia peixe com longos cabelos e peitos bem definidos, características que nos reportam para o pecado da luxúria. Nos braços carrega um pequeno peixe e não «o cálice da Reconciliação» como identificou Aguiar Barreiros (Barreiros, 1920: 9). Este autor, associou a imagem da sereia com uma personagem alada com semelhanças com uma sereia, contudo «nesta personagem estão intimamente relacionados o cálix, as asas e a forma de peixe (ichtus), que é figura emblemática de Jesus Cristo.» (Barreiros, 1920: 9). Alguns autores consideram que, no século XI, a sereia era mensageira dos ensinamentos da Igreja, uma vez que a atração do seu canto é como a atração que exerce a palavra de Deus nos fiéis (Rodriguez Peinado, 2009: 51 nota 2). Contudo, na escultura de Vilar de Frades estamos perante uma sereia, carregando um peixe, com caraterísticas que apelam claramente para a luxúria e sexualidade. A presença do peixe, a acompanhar a sereia, pode ser encarada como um símbolo alusivo à prostituição (Rodriguez López, 1998: 50). Não temos dúvidas, quanto à representação do pecado da luxúria assumida pela sereia e pelo peixe que transporta nos braços, neste contexto.  
         Nesta arquivolta pode estar representada a sociedade feudal como identificou Oliveira Ramos (1960: 309). De fato, todas as classes sociais se mostram no conjunto escultórico: o clero, a nobreza e o povo. Há ainda lugar para cenas de caráter moralizante com a representação do episódio bíblico do «Regresso do Filho Pródigo», do Inferno e ainda da sereia, revelando de forma escandalosa o pecado quando o homem se deixa tentar pelos prazeres da carne. 
         Mas, outras interpretações foram feitas a esta arquivolta. Manuel Luís Real identifica nesta mesma arcatura uma história de cavalaria com conteúdo religioso e moralizante (Graf, 1987: 323). Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1979: 149-150) considerou este conjunto de esculturas como uma sequência de imagens mais ou menos isoladas. As interpretações de Manuel Monteiro (1950: 91) e Narciso de Azevedo (1970: 96) não são menos interessantes. Estes autores buscaram na literatura medieval uma interpretação para a iconografia deste conjunto escultórico. Monteiro viu nestas esculturas uma ilustração sumária do romance de Lancelot, enquanto Azevedo identificou uma recriação do conto do Graal de Chrétien Troyes (Azevedo, 1970: 105). Contudo, a data de redação destas novelas, apontada para 1220-1230, são posteriores à data de construção da igreja de Vilar de Frades, logo seria impossível estes romances cavaleirescos terem servido de referência para as esculturas do portal românico de mosteiro de Areias de Vilar.  
         Se por um lado, estão representadas, nesta arquivolta, as diferentes classes sociais da sociedade medieval, também poderíamos estar perante uma temática cavaleiresca, dado o número de elementos belicistas aqui presentes. Não seria estranha a alusão a qualquer romance de cavalaria,   
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         Contudo, apesar desta abordagem, bastante interessante, do ponto de vista iconográfico, as esculturas que constituem esta arquivolta, na sua maioria, são obra não da época românica, mas resultado das intervenções do século XIX. Para além de todos os argumentos que temos vindo a explanar para justificar este fato, há ainda a acrescentar o excessivo número de representações de caráter não religioso. Aos portais das igrejas românicas, tendo em conta a sua importância simbólica dentro do contexto do edifício religioso, estavam reservados os motivos decorativos mais importantes, motivos de caráter sagrado e doutrinário. Assim sendo, é estranho, ao universo religioso medieval, a enormidade de cenas de caráter profano presentes num portal. Estas cenas moralizadoras, como as descritas em Vilar de Fardes, são reservadas para outros locais do templo cristão, como os cachorros ou modilhões.  
         Também, como verificou Lúcia Rosas, a forma de trabalhar a pedra de alguns exemplares, «como a mulher que tem as mãos na cintura, a mulher que tem o filho nos braços, a bailadeira, o cavaleiro e respectivo cavalo figurado do lado esquerdo, o guerreiro, e a correspondente inserção das figuras no campo escultórico parecem afastar-se do que habitualmente vemos na figuração românica portuguesa» (Rosas, 1995: 397). 
         Tendo em linha de conta as alterações que vitimaram o trabalho românico primitivo do mosteiro beneditino de Areias de Vilar, toda a leitura iconográfica do mesmo fica comprometida. Muitas das esculturas, como já mencionamos, são obra de intervenções no edifício no século XIX, logo, as mesmas não podem ser interpretadas num contexto medieval, mas da visão e leitura que os intervenientes lhe conferiram. Seria estranho, ao canteiro medieval colocar num portal de uma igreja cenas de caráter moralizante, tendo em conta a importância simbólica do portal no universo do templo cristão, para não falar na quantidade de figuração humana que foi aqui representada, quando esta é na escultura românica portuguesa pouco frequente. Estamos, de fato, perante um trabalho do século XIX, embora interessante para o cenário da história de arte portuguesa.3  
         Recentemente, em 2012, um autor defendeu uma tese de doutoramento sobre o templo de Vilar de Frades, onde reconhece as intervenções posteriores na obra primitiva medieval, mas considera que todo o conjunto escultórico é, ainda assim, românico. As intervenções não se fizeram sentir na adulteração escultórica do conjunto, mas apenas ao nível da mudança de local do portal e janelão, que teria sido, também este, no passado um portal (Faure, 2012: 56). Mesmo depois de conhecida e analisada esta leitura, reiteramos a nossa posição.  
                                                             
3 O Revivalismo do século XIX vai redescobrir a arte medieval. Toda a arte medieval vai ser encarada de uma 
forma distinta. Começa a olhar-se para este período da história com nostalgia e paixão. Em Portugal, o papel 
de Alexandre Herculano, entre outras figuras da época como Almeida Garrett e o próprio príncipe consorte 
D. Fernando, vai ser determinante para uma nova visão sobre a época medieval e a conservação, preservação 
e recuperação do património medieval.   
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         Esta arquivolta, ao contrário das outras duas que constituem o portal, que assentam em capitéis historiados, assenta numa imposta ornada com motivo geométrico, billetes, em alto-relevo, pareados sobre haste maior (Vasconcelos, 1918: 71).  
 

 
 
A segunda arquivolta e capitéis  
          As esculturas exibidas ao longo de toda a segunda arquivolta resumem-se a dois episódios iconográficos: duas aves afrontadas a beberem do mesmo cálice e duas aves afrontadas a devorarem um corpo humano, representado de cabeça para baixo.  
         Se dividirmos verticalmente a arquivolta, de um lado, à esquerda do observador, estão representadas repetidamente as aves a beberem do mesmo cálice (Imagem VIII), do outro, também, repetidamente, à direita do observador, o homem a ser devorado por duas aves. È a representação da eterna oposição entre o Bem e o Mal.  
         As aves, da esquerda do observador, foram identificadas, por Aguiar Barreiros, com pombas, que juntam os bicos e bebem do mesmo cálice, dispostos ao longo da aresta da arquivolta (Barreiros, 1920: 10). O cálice poderia ser substituído por um cereal ou um fruto, estas variações iconográficas têm simbologias semelhantes. O mesmo autor associa as pombas com as almas dos fiéis que se «dessedentam no sangue reparador do Sacrifício» (Barreiros, 1920: 10). De fato, estamos perante uma representação de caráter eucarístico. As aves personificam os fiéis que cumprem e 

Imagem VIII – Segunda e terceira arquivoltas 
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seguem a palavra de Cristo, bebem os seus ensinamentos e ou os fieis que bebem a água do Espírito de Cristo no Batismo. Do lado oposto da arquivolta, por outro lado, os pecadores são devorados por aves com aparência terrífica, talvez abutres, como as identificou Aguiar Barreiros (1920: 10). Os dois motivos são frequentes na escultura românica portuguesa. Assumem um caráter moralizante. De um lado, um episódio eucarístico, do outro, a alusão à punição do pecado. O homem pecador é devorado por aves que simbolizam, neste contexto, os instrumentos de punição. A vida terrena mundana e pecaminosa será julgada e condenada.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aguiar Barreiros fez uma leitura conjunta das duas arquivoltas aqui já apresentadas. Para este autor, as temáticas das duas estão interligadas. Na primeira arquivolta «Os filhos submissos da Egreja usufruem, já n´este mundo, a alegria espiritual, cuja extensão e posse definitiva lhes está reservada no Céu.» (Barreiros, 1920: 9), enquanto na segunda «O sangue redentor da Eucharistia é o manancial e a origem da felicidade das almas fiéis, e converte-se para os que o desprezam, em sinal de ruína.» (Barreiros, 1920: 9). Estas duas leituras resumem-se na fidelidade da palavra de Cristo, os que a seguem e cumprem serão salvos, os pecadores serão severamente castigados, conforme se vê na parte direita da segunda arquivolta, onde os corpos humanos são devorados pelas aves. A interpretação ou «mote» que Aguiar Barreiros resumiu estas duas arquivoltas foi contestada por Oliveira Ramos (1964), acusando-o de ousado nas considerações sobre o conjunto escultórico de Vilar de Frades (Ramos, 1964: 311).  
 
 

Imagem IX – Capitéis do lado esquerdo do 
portal 
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         Esta arquivolta, à semelhança da terceira, assenta em ábacos sobre capitéis (Imagem IX). Os quatro ábacos, que sustentam as segunda e terceira arquivoltas, mostram corações invertidos com presilhas, duas a duas, motivo muito frequente no românico português. Os dois capitéis vão ao encontro das cenas descritas na arquivolta. O capitel, à esquerda do observador, mostra um homem que agarra/ abraça, com cada um dos seus braços uma águia. Estas, por sua vez, têm os bicos junto dos ouvidos do homem. Aguiar Barreiros identificou as aves como duas pombas que sussurram ao ouvido da figura antropomórfica «as bôas inspirações, insufladas n´uma hora calmosa de paz – e como ella as acolhe absorta, completamente alheada a tudo o mais». (Barreiros, 1920: 11). Pode interpretar-se como uma alusão aos fiéis que escutam e seguem a palavra de Deus. 
 Esta temática revela influência dos modelos bracarenses. Todo o conjunto escultórico revela afinidades com a iconografia bracarense. As aves a beberem do mesmo cálice, as aves a devorarem um corpo ou este tema que temos vindo a apresentar, embora frequentes no românico nacional, revelam especial incidência na área de influência da Arquidiocese de Braga.  
         Do outro lado do portal, mostra-se um capitel que dá continuidade à cena que se repete no lado direito da arquivolta. Uma serpente que se contorce de forma a preencher todo espaço do capitel (Imagem X). Num canto deste, no canto superior direito, mostra-se ainda um rosto estilizado, sem qualquer referência a um corpo. Acreditamos que se está perante uma alusão à serpente do Paraíso que aliciou Adão e Eva a desobedecer o Criador. Esta cena vai ao encontro das que preenchem toda a parte direita, do observador, da arquivolta. A desobediência e o pecado têm como consequência a punição e o castigo!  

Imagem X – Capitéis do lado direito do portal 
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A terceira arquivolta e capitéis 
 

         A arquivolta mais interior do portal do mosteiro de Vilar de Frades, ao contrário das outras duas, que temos vindo a analisar, não é historiada. Aqui estamos perante um trabalho dominado por decoração de caráter geométrico (Imagem VIII). Trata-se de um jogo protagonizado por quatro cordões entrelaçados, elipses secantes em movimento duplo, que se alonga por todas as aduelas que constituem a arquivolta. Um motivo geométrico, também, à semelhança das cenas descritas na arquivolta anterior, bastante frequente na escultura arquitetónica do românico português, sobretudo na área de influência bracarense. Este jogo de linhas entrelaçadas, mais que meramente decorativas pode, à semelhança da interpretação que foi feita para composições semelhantes presentes, tantas vezes, nos tímpanos românicos portugueses, associado à eternidade e ou à perfeição. Mais que preencher espaço, estes motivos podem ser interpretados como uma alusão ao Criador, intemporal e sem mácula (Lopes, 2007: 180).   
         Os capitéis que sustentam esta arquivolta são também, como os que já abordamos anteriormente, historiados. Do lado esquerdo, embora já muito castigado pelo passar dos séculos, mostram-se duas aves, de difícil identificação, entre volutas cordiformes, a beberem do mesmo cálice, tema que se mostra repetidamente na segunda arquivolta, novamente uma referência à água batismal que apaga o pecado original. No lado oposto do portal, nova alusão ao castigo do pecador, aqui disputado e devorado por bestas híbridas. Neste capitel, já muito danificado, voltamos a encontrar e dando continuidade ao tema, da parte direita do observador, da segunda arquivolta, bestas híbridas a devorarem uma figura antropomórfica. Clara alusão ao castigo.  
 O conjunto de capitéis que constituem este portal é mais uma referência à eterna oposição entre o Bem e o Mal. Enquanto, os capitéis do lado esquerdo, do observador nos reportam para as forças do Bem, os do lado direito, do observador, são uma clara alusão ao Mal, ao pecado e ao castigo. 
         O portal de gosto românico, um dos escassos sobreviventes da empreitada românica, do Mosteiro de Vilar de Frades, mais não é que o resultado de reconstruções e adulterações promovidas no século XIX. O portal que chegou aos dias de hoje é constituído por três arquivoltas, sendo a primeira e a segunda historiadas, e quatro capitéis, também historiados, onde assentam a segunda e terceira arquivoltas. Este conjunto escultórico é emoldurado por um friso ornamentado, que acompanha o exterior da primeira arquivolta. Este friso mostra dois motivos decorativos diferentes. Mais a exterior, fitas dobradas em linha reta e, no interior, três séries consecutivas de pequenos óvulos (Barreiros, 1920: 8). 
         Da obra original, lavrada no final do século XII, inícios do XIII, consideramos apenas os quatro capitéis historiados e as segunda e terceira arquivoltas, mostrando 
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temas da linguagem bracarense. A arquivolta exterior, aquela que foi considerada como a mais historiada das arquivoltas do românico português é, na realidade, obra do século XIX. Trabalho resultante do aproveitando de algumas e da reprodução de outras esculturas.  
         Chegados à reta final desta abordagem, podemos afirmar, sem dúvidas, que o conjunto escultórico românico do mosteiro de Vilar de Frades não corresponde à obra primitiva, mas ao resultado de intervenções do século XIX.   
         Contudo, este conjunto escultórico não perde todo o interesse iconográfico que lhe tem sido conferido. 
 
Cronologia4  
566 – Fundação do templo primitivo; 
1070 – D. Godinho Viegas inicia as obras de requalificação do edifício depois deste 
ter sido arruinado com as invasões árabes;  
1100 – A herdeira de D. Godinho Viegas, Dona Godinha, inicia obras de ampliação 
no edifício; 
1186-1212 – O Mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades é coutado e beneficiado 
pelo rei D. Sancho I; 
1400 – O mosteiro encontra-se despovoado e abandonado; 
1425 – D. João I entrega o Mosteiro aos Cónegos Seculares de São João 
Evangelista, mais conhecidos como Lóios; D. Fernando de Guerra, arcebispo de 
Braga, cede um órgão ao mosteiro; 
1523 – Começam as obras no dormitório; 
1537 – Construção de capelas na cerca do Mosteiro; 
1540 – Inicio das obras de melhoramento na torre Norte; 
1541 – Construção do cadeiral no coro;  
1543 – Construção do dormitório no Val de Cavalinhos; 
                                                             
4 Informação recolhida no Boletim do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), 1994. 
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1546 – Construção do refeitório, colégio e dormitório grande; 
1548 – Construção da cozinha; 
1552 – Construção de casas entre o cunhal da capela-mor e a levada; 
1555 – Construção do claustro e suas varandas; 
1560 – Colocação do órgão na igreja; 
1561 – Construção da biblioteca; 
1566 – Construção do retábulo na capela-mor; 
1572 – Construção do dormitório da «varanda»; 
1574 – Azenhas do interior da cerca e levada; 
1581 – Construção da casa da limpeza;  
1583 – Construção de mais capelas na cerca e das casas de procuração e do azeite; 
1595 – É executado o altar r frontal de azulejo com retábulo do Espírito Santo por 
Baltasar de Cristo Sodré; 
1596 – Pero de Figueiredo executa a caixa do órgão; 
1597 – Construção do chafariz no claustro; 
1601 – Compra de um realejo por 25$000 reis;  
1607 – Construção de ilhargas do altar-mor; 
1623-1641 – Reinício da construção do corpo da igreja; 
1629 – Mudança do relógio da torre sul para a torre norte; 
1658 – Termino das obras; 
1736-1742 – Colocação de painéis de azulejos da autoria de Bartholomeu Antunes 
em duas capelas laterais; 
1742 – Remodelação da fachada principal e a colocação do portal românico na torre 
sul; 
1898 – O Mosteiro é vítima de um incêndio; 
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1910 – Monumento Nacional por Decreto de 16-06-1910. 
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