Carta europeia
de Abadias e Sítios cisterciense
Há mais de vinte anos
ao serviço de um
património excecional
no coração da Europa
A nossa associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios
Cistercienses»
número possível de pessoas este património comum da
de Cister distingue-se pela sua vontade de voltar à

multiplicação das abadias novas ou à adesão de abadias
de outras ordens. A sua originalidade manifesta-se

pelo ordenamento de espaços interligados segundo

nossas particularidades locais e contribui à sua medida
para uma verdadeira identidade cultural europeia. Deixa
para trás um património considerável e excecional
ensinamentos para as gerações presentes e futuras.

em toda a Europa é esta vontade de preservar e de

200 abadias aderentes
11 países europeus

espírito do lugar e esta determinação de transmitir.
nossa Carta de Valores presente neste documento.

Uma rede europeia
para a preservação e a
valorização do património
cisterciense
Valores partilhados

proveniente de 750 abadias de monges e de 1000

acrescentar as abadias criadas a partir do século XIX.
A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios
Cistercienses»
alguns proprietários e animadores de abadias conscientes da
necessidade de se organizarem em rede e assumindo a sua
preservação e valorização do património cisterciense material
e imaterial. A associação atua com total independência
A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios
Cistercienses»

A associação é europeia. Esta dimensão europeia é

de uma cultura europeia. Os espaços cistercienses criados
e distribuídos em todo o continente europeu e ligados
para a existência de uma identidade cultural europeia.
A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses»
preocupada em preservar e transmitir este património

a preservação contínua do património cisterciense apenas

torná-la viva através da educação e da comunicação.
A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses»

e nomeadamente as decorrentes para determinados
sítios de uma atividade turística intensa. A associação
apoia um turismo cultural sustentável e razoável.
aos seus Estatutos e à sua Carta de Valores. A associação
é principalmente um estado de espírito de solidariedade e

Carta
de Valores
Artigo 1. Preservação
Compromisso de preservar e
manter o património cisterciense
material e imaterial.
A associação «Carta Europeia de
Abadias e Sítios Cistercienses» e os
preservação do património material e
imaterial cisterciense. As suas ações
contribuem para a salvaguarda do

grande público do lugar dos cistercienses

nas suas dimensões intelectuais e

Artigo 3. Espírito do lugar
Compromisso de preservar o
espírito do lugar nos sítios onde a
História criou novas utilizações
do espaço cisterciense.
estimular a utilização de ferramentas

ignora a origem religiosa deste património
com a fundação da Ordem de Cister
novas utilizações do espaço cisterciense
associação e os sítios aderentes zelam
ocultado nem degradado para permitir
aos visitantes a leitura mais autêntica
possível destes espaços preservados.

Artigo 4. Educação
Compromisso de iniciar ou apoiar
ações educativas para sensibilizar
um grande público para o desafio
da preservação deste património.
A associação e os sítios aderentes

construtor e de promotor do território.

Artigo 2. Valorização
Compromisso de promover este
património perante terceiros para
a sua salvaguarda a longo prazo.
A associação e os sítios aderentes
contribuem para a promoção do
património cisterciense para dar a

para a sua salvaguarda a longo prazo.
Esta valorização é multiforme. É

turística sustentável e razoável é
ações de comunicação mediática ou de
eventos. Esta valorização é igualmente
operadores privados e comunidades ou

Artigo 6. Intercâmbio e partilha
Compromisso de intercâmbio e
de partilha de conhecimentos e de
experiências entre os sítios aderentes.

A educação é um dos pilares essenciais
contribuir para a sustentabilidade dos
sítios ainda preservados.
A associação e os sítios aderentes
promovem e transmitem todas as

deste património. Promove-os e
oferece vários modos de encontro e
diferentes ferramentas coletivas para
promover todas as iniciativas dos

Artigo 7. Transmissão
Compromisso de transmitir às gerações
futuras o património cisterciense
edificado e o seu espaço nas melhores
condições para a sua salvaguarda.
A associação e os sítios aderentes
patrimonial é sempre um momento

os professores ou eventos e ferramentas
pedagógicas de todos os tipos.

Artigo 5. Investigação
Compromisso de recolher e conservar
da melhor maneira todas as
informações, históricas ou outras,
úteis para o conhecimento do sítio.
A associação apoia todas as iniciativas

sua salvaguarda ao longo do tempo.

Um património Serviços e ferramentas
monumental
O site da Internet cister.eu
Sessões de formação
O site
destina-se
ao grande
público.
Encontra-se
em francês,
alemão e
inglês. São
oferecidos
vários serviços, devendo evoluir
regularmente em função das necessidades
e das tecnologias. Uma versão móvel
está igualmente disponível.
As informações do último Boletim da
Carta encontram-se online na página
inicial e os arquivos encontram-se
disponíveis. O sistema de mapas é uma
ferramenta preciosa quando se prepara
uma visita na região da Europa. Todas as

O património cisterciense revela-se

pelos incêndios ou pelas disputas
património monumental suscita em nós

século XXI. Animados pelas nossas
a compreender estas construções
contemporâneo e da nossa cultura atual.
Ao contrário de muitas ideais

a economia prospera. Os séculos obscuros

e de inventividade resulta num frenesim
desmesurado de inovações. Nestas terras
europeias nasce uma cultura ao mesmo
elemento mais visível se manifestará na
não aparece do nada. Também se baseia
num património extremamente rico de

abrir os seus sites da Internet.

O Boletim da Carta
É editado
trimestralmente
um boletim em três
línguas - francês,
alemão e inglês. Está
aberto aos aderentes
que desejem publicar
informações sobre
as suas atividades.

Para que o acolhimento responda às
expetativas dos visitantes que desejem
compreender os fundamentos espirituais,
económicos e políticos das abadias que
descobrem, a Carta organiza sessões
de formação abertas a todos os seus
aderentes. São de interesse particular para
os animadores e guias das abadias. Estes
cursos ocorrem de dois em dois anos
em língua francesa numa abadia viva. São
ministrados por especialistas nos domínios
da história, arqueologia e arquitetura. São
frequentados por cinquenta a sessenta
participantes.

Está atualmente a ser concretizado um
projeto de formação em língua alemã.

Viagens de estudo
A Carta oferece aos seus aderentes visitas
a abadias e sítios cistercienses. Estas viagens
são oferecidas todos os anos após a
Assembleia-geral.

O livro «Sítios
Cistercienses da Europa»
a visão do mundo dos seus atores.

A Assembleia-Geral
As reuniões anuais da Carta em Assembleiageral estatutária constituem também
um momento importante para a partilha
e o intercâmbio entre os aderentes.
Estas Assembleias são realizadas na primavera
no sítio de uma abadia aderente na Europa.

A arte de construir cisterciense não
escapa desta realidade. Insere-se com
estas particularidades nesta dinâmica.
Esta austeridade cisterciense viria a
traduzir-se nos primeiros tempos da

Os aderentes podem trocar e partilhar
e interdependente. Esta presença
cisterciense marcou profundamente
os territórios europeus. Tentar
compreender o seu sentido constitui
tanto uma forma de a preservar como
de a integrar no nosso próprio mundo.
Carta Europeia
de Abadias e Sítios
Cistercienses
Association de la loi de 1901
Hostellerie des Dames de
l’Abbaye de Clairvaux
10310 Clairvaux - France

A Carta publicou um livro de 200 páginas
que apresenta todas as abadias e sítios
cistercienses aderentes. Foi editado um
mapa IGN «Abadias cistercienses em
França». Estão à venda nas livrarias ou
lojas dos aderentes. Estão em curso
projetos de mapas para outros países.

www.cister.eu

ou reuniões territoriais para aprofundar
a um grupo particular de abadias
aderentes ou ao seu conjunto.

O portal do património cisterciense europeu

Tel./Fax : + 33 (0)3 25 27 52 55
correio eletrónico: info@cister.eu

