MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE CÁRQUERE
RESENDE

Vista do fabuloso conjunto formado pela igreja românica de
Cárquere, mosteiro e torre fortificada.
Cárquere é, sem dúvida, um caso singular na história da região de
Lamego. Os historiadores muçulmanos chamam-lhe Karkar,
nome idêntico ao de uma povoação da Síria. Nas proximidades
há vestígios de época romana e deve ter sido uma importante
fortificação, a avaliar pela sua imponente torre e pelo facto de ter
servido de refúgio a guerreiros como Ibn Maruan e AlSurumbaqui. O facto de sabermos hoje que estes guerreiros
muladis se refugiaram nesta fortaleza, leva a que sejamos
forçados a dar razão a Correia de Campos, quando afirma que a
ábside da igreja de Cárquere seja uma pré-existência e não um
acrescento. A hipótese de esta parte do edifício poder ter sido um
morábito ou mesmo uma mesquita, não será, pois, de rejeitar. A
constatação, facilmente verificável no local, de que a janela, em
arco de ogiva, voltada a sul, já teria sido outrora uma porta, vem
reforçar esta ideia. De facto, se a ábside fosse construção
posterior ao corpo da igreja esta porta não faria sentido, pois não
só seria desnecessária, como iria mesmo prejudicar a celebração
eucarística, isto para além de ser algo completamente inédito em
termos da arquitectura da época.
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Janela da ábside da igreja de Cárquere. A
forma como as pedras, por baixo do peitoril,
estão colocadas deixam perceber, claramente,
que era anteriormente uma porta.
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Janela geminada da ábside da igreja de
Cárquere. Será de notar que a localização desta
janela colide directamente com o altar antigo,
recentemente descoberto, no interior, tendo por
isso sido “amputada” parcialmente. Este tipo
de janela era já utilizado pelos árabes, muito
antes do aparecimento da arte gótica ocidental
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Janela da capela dos Condes de Rezende em
Cárquere, de nítida influência oriental
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Florão de fecho da abóbada de nervuras da ábside da igreja
românica de Cárquere e que, segundo Correia de Campos, terá
sido um morábito, ou mesmo uma mesquita.
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