
Carta europeia 
de Abadias e Sítios cisterciense

200 abadias aderentes
11 países europeus

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»�REWGIY�Lj�YQ�UYEVXS�HI�WqGYPS�HIWXE�
EQFMpnS�GSQ�S�SFNIXMZS�HI�TEVXMPLEV�GSQ�S�QEMSV�
número possível de pessoas este património comum da 
RSWWE�GEWE�IYVSTIME��(IWHI�E�WYE�JYRHEpnS��E�3VHIQ�
de Cister distingue-se pela sua vontade de voltar à 
ZSGEpnS�TVMQMXMZE�HS�QSREUYMWQS��RSQIEHEQIRXI�k�
XVEHMpnS�HS�HIWIVXS��HIWIRZSPZIRHS�IQ�WMQYPXlRIS�
KVERHIW�MRSZEp~IW��)WXE�ZMWnS�HSW�QSRKIW�HE�SVHIQ��
TIVJIMXEQIRXI�EHETXEHE�ES�GSRXI\XS�HE�qTSGE�GSRHY^��
TSV�XSHE�E�)YVSTE��HYVERXI�SW�HSMW�WqGYPSW�WIKYMRXIW��k�
multiplicação das abadias novas ou à adesão de abadias 
de outras ordens. A sua originalidade manifesta-se 
XERXS�TIPEW�WYEW�HMQIRW~IW�MRXIPIGXYEMW�I�IWTMVMXYEMW��
GSQS�TIPS�WIY�IRKIRLS�XqGRMGS�I�TIPS�WIY�RSXjZIP�
XEPIRXS�HI�SVKERM^EHSV��HI�TVSQSXSV�I�HI�GSRWXVYXSV�

'SQ�S�WIY�WMWXIQE�HI�½PMEpnS��E�EYVE�HE�WYE�
IWTMVMXYEPMHEHI�I�S�WYGIWWS�HE�WYE�IGSRSQME��S�
QSREUYMWQS�GMWXIVGMIRWI�MVME�HIWIRZSPZIV�WI��HI�JSVQE�
JYPKYVERXI��IQ�XSHS�S�XIVVMXzVMS�IYVSTIY�QEVGERHS�S�
pelo ordenamento de espaços interligados segundo 
VIKVEW�HI�JYRGMSREQIRXS�HI�YQE�I½GjGME�MQTVIWWMSRERXI��
(IWXI�QSHS��S�TEXVMQzRMS�GMWXIVGMIRWI�RnS�q�I\GPYWMZS�
HE�'LEQTERLE�SY�HE�&SVKSRLE��QEW�XVERWGIRHI�EW�
nossas particularidades locais e contribui à sua medida 
para uma verdadeira identidade cultural europeia. Deixa 
para trás um património considerável e excecional 
GSQS�YQ�XIWXIQYRLS�HMKRS�HI�Q�PXMTPEW�PIMXYVEW�I�
ensinamentos para as gerações presentes e futuras.

%�RSWWE�EWWSGMEpnS�VI�RI�EXYEPQIRXI��IQ����TEuWIW�
IYVSTIYW��QEMW�HI�����EFEHMEW�SY�WuXMSW�GMWXIVGMIRWIW�
GSQ�IWXEXYXSW�QYMXS�ZEVMEHSW��)WXEHSW��GSQYRMHEHIW�
VIPMKMSWEW��IRXMHEHIW�T�FPMGEW��MRWXMXYMp~IW��TVSTVMIXjVMSW�
TVMZEHSW�I�EWWSGMEp~IW�PSGEMW��)�EPqQ�HEW�HMJIVIRpEW��EPqQ�
HI�GIRXIREW�SY�QIWQS�QMPLEVIW�HI�UYMPzQIXVSW�UYI�
RSW�WITEVEQ�TSV�ZI^IW��S�UYI�YRI�SW�RSWWSW�EHIVIRXIW�
em toda a Europa é esta vontade de preservar e de 
ZEPSVM^EV�IWXI�TEXVMQzRMS��IWXE�TEM\nS�HI�ETVIRHIV��IWXI�
IWTuVMXS�HI�TEVXMPLE�I�HI�MRXIVGlQFMS��IWXI�VIWTIMXS�HS�
espírito do lugar e esta determinação de transmitir. 
)WXIW�ZEPSVIW�UYI�RSW�YRIQ�IRGSRXVEQ�WI�I\TVIWWSW�RE�
nossa Carta de Valores presente neste documento.



)\MWXI�RE�)YVSTE�YQ�TEXVMQzRMS�LMWXzVMGS�GSRWMHIVjZIP�
proveniente de 750 abadias de monges e de 1000  
QSWXIMVSW�HI�QSRNEW�GVMEHSW�TIPE�3VHIQ�HI�'MWXIV�IRXVI�
�����EUYERHS�HE�WYE�JYRHEpnS�IQ�*VERpE� 
IQ�'wXIEY\�I�S�½Q�HS�WqGYPS�<:---��E�UYI�q�RIGIWWjVMS�
acrescentar as abadias criadas a partir do século XIX.

A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios 
Cistercienses»�REWGIY�S½GMEPQIRXI�IQ������HE�ZSRXEHI�HI�
alguns proprietários e animadores de abadias conscientes da 
necessidade de se organizarem em rede e assumindo a sua 
PIKMXMQMHEHI�RE�UYEPMHEHI�HI�VIWTSRWjZIMW�RS�HME�E�HME�TIPE�
preservação e valorização do património cisterciense material 
e imaterial. A associação atua com total independência 
I�WIQ�UYEPUYIV�IRZSPZMQIRXS�VIPMKMSWS�SY�TSPuXMGS�

A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios 
Cistercienses» q�YQ�UYEHVS�HI�MRXIVGlQFMS�I�HI�
TEVXMPLE�UYI�TIVQMXI�ESW�EHIVIRXIW�ETVSZIMXEV�XSHEW�EW�
STSVXYRMHEHIW�HI�VI¾I\nS�I�HI�EpnS�E�½Q�HI�WIVZMVIQ�
SW�WIYW�SFNIXMZSW��%�EWWSGMEpnS�TVIXIRHI�MKYEPQIRXI�
VITVIWIRXEV�SW�WIYW�EHIVIRXIW�TIVERXI�XIVGIMVSW��IQ�XSHSW�
SW�RuZIMW��TEVE�HIJIRHIV�I�TVSQSZIV�IWXI�TEXVMQzRMS�

A associação é europeia. Esta dimensão europeia é 
REXYVEPQIRXI�S�VI¾I\S�HE�,MWXzVME�GMWXIVGMIRWI��SRHI�WI�
IRGSRXVEQ�EW�IWTIGM½GMHEHIW�XIVVMXSVMEMW�EWWSGMEHEW�k�HMRlQMGE�
de uma cultura europeia. Os espaços cistercienses criados 
e distribuídos em todo o continente europeu e ligados 
RYQE�VIHI�ZMZE��UYI�XVERWGIRHI�EW�JVSRXIMVEW��GSRXVMFYuVEQ�
para a existência de uma identidade cultural europeia.

A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses» 
preocupada em preservar e transmitir este património 
REW�QIPLSVIW�GSRHMp~IW�XIRGMSRE�ETSMEV�I�IWXMQYPEV�E�
MRZIWXMKEpnS�LMWXzVMGE�I�EVUYISPzKMGE��'SRWGMIRXI�HI�UYI�
a preservação contínua do património cisterciense apenas 
TSHI�WIV�I½GE^��WI�EW�TSTYPEp~IW�GSQTVIIRHIVIQ�S�WIY�
ZEPSV�I�WI�ETVSTVMEVIQ�HIWXE�QIQzVME��E�EWWSGMEpnS�XIRGMSRE�
torná-la viva através da educação e da comunicação.

A associação «Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses» 
EXYE�RS�MRXIVIWWI�KIVEP�I�WIQ�½RW�PYGVEXMZSW�FEWIERHS�WI�
RS�ZSPYRXEVMEHS�HSW�WIYW�EHIVIRXIW��3W�WIYW�SFNIXMZSW�
WnS�JYRHEQIRXEPQIRXI�GYPXYVEMW��RnS�I\GPYMRHS��GSRXYHS��
E�VIEPMHEHI�HEW�VIWXVMp~IW�IGSRzQMGEW�I�EQFMIRXEMW��
e nomeadamente as decorrentes para determinados 
sítios de uma atividade turística intensa. A associação 
apoia um turismo cultural sustentável e razoável.

%�EWWSGMEpnS�q�YQE�VIHI�HI�EFEHMEW�I�HI�WuXMSW�UYI�EHIVIQ�
aos seus Estatutos e à sua Carta de Valores. A associação 
é principalmente um estado de espírito de solidariedade e 
HI�EQM^EHI�IRXVI�SW�EHIVIRXIW��TVISGYTEHSW�IQ�TVIWIVZEV�
I�HEV�E�GSRLIGIV�YQ�TEXVMQzRMS�IYVSTIY�I\GIGMSREP�

Uma rede europeia 
para a preservação e a 

valorização do património 
cisterciense

 Valores partilhados

9QE�TPEGE�HI�MHIRXM½GEpnS�UYI�QEVGE�E�
EHIWnS�HEW�EFEHMEW�k�EWWSGMEpnS



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 
WuXMSW�EHIVIRXIW�IWXnS�IQTIRLEHSW�RE�
preservação do património material e 
imaterial cisterciense. As suas ações 
contribuem para a salvaguarda do 
TEXVMQzRMS�LMWXzVMGS�IHM½GEHS�I�HS�WIY�
IWTEpS��MRHITIRHIRXIQIRXI�HS�WIY�IWXEHS��
:MWEQ�MKYEPQIRXI�HEV�GSRLIGMQIRXS�E�YQ�
grande público do lugar dos cistercienses 
RE�LMWXzVME�IYVSTIME�IWTIGMEPQIRXI�HSW�
WqGYPSW�<--�I�<---��8sQ�GSQS�SFNIXMZS�
VIEPpEV�S�UYI�GSRWXVYMY�E�MHIRXMHEHI�
WMRKYPEV�HS�QSREUYMWQS�GMWXIVGMIRWI��
nas suas dimensões intelectuais e 
IWTMVMXYEMW��S�WIY�IRKIRLS�XqGRMGS�I�S�
WIY�RSXjZIP�XEPIRXS�HI�SVKERM^EHSV��HI�
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 
GSRLIGIV�E�I\GIGMSREP�VMUYI^E�HIWXE�
LIVERpE�I�GVMEV�EW�QIPLSVIW�GSRHMp~IW�
para a sua salvaguarda a longo prazo. 
Esta valorização é multiforme. É 
IJIXYEHE�TIVERXI�S�KVERHI�T�FPMGS��
RSQIEHEQIRXI�UYERHS�YQE�EXMZMHEHI�
turística sustentável e razoável é 
HIWIRZSPZMHE�RYQ�WuXMS��QEW�XEQFqQ�TSV�
ações de comunicação mediática ou de 
eventos. Esta valorização é igualmente 
HMVMKMHE�kW�EYXSVMHEHIW��MRWXMXYMp~IW��
operadores privados e comunidades ou 
EWWSGMEp~IW�HMZIVWEW��E�RuZIP�PSGEP��VIKMSREP��
REGMSREP��IYVSTIY�SY�MRXIVREGMSREP�

Artigo 3. Espírito do lugar
Compromisso de preservar o 
espírito do lugar nos sítios onde a 
História criou novas utilizações 
do espaço cisterciense.
%�EWWSGMEpnS��IQFSVE�PEMGE��

MRHITIRHIRXI�I�WIQ�UYEPUYIV�
IRZSPZMQIRXS�VIPMKMSWS�SY�TSPuXMGS��RnS�
ignora a origem religiosa deste património 
com a fundação da Ordem de Cister 
Lj�RSZI�WqGYPSW��7I�E�,MWXzVME�GVMSY�
novas utilizações do espaço cisterciense 
�XYVMWQS��LEFMXEpnS�§TVSJERE¨��IXG���E�
associação e os sítios aderentes zelam 
TEVE�UYI�S�IWTuVMXS�HS�PYKEV�RnS�WINE�
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 

MRGIRXMZEQ�SW�GMHEHnSW�IYVSTIYW��I�
IWTIGMEPQIRXI�SW�NSZIRW��E�ETVSTVMEVIQ�WI�
HE�LMWXzVME�GMWXIVGMIRWI�I�HS�WIY�IWTEpS��
A educação é um dos pilares essenciais 
UYI�TIVQMXIQ�IWXE�ETVSTVMEpnS��TSHIRHS�
contribuir para a sustentabilidade dos 
sítios ainda preservados.  
A associação e os sítios aderentes 
promovem e transmitem todas as 
MRMGMEXMZEW�UYI�ZnS�RIWWI�WIRXMHS��
RSQIEHEQIRXI�EW�Ep~IW�I�IWTIGu½GEW�GSQ�
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 

HSW�WIYW�EHIVIRXIW��MRHMZMHYEMW�SY�
GSPIXMZEW��UYI�ZMWIQ�VIGSPLIV�I�GSRWIVZEV�
HE�QIPLSV�QERIMVE�XSHEW�EW�MRJSVQEp~IW��
LMWXzVMGEW��EVUYISPzKMGEW��FMFPMSKVj½GEW��
MGSRSKVj½GEW��SY�SYXVEW��FIRq½GEW�TEVE�

S�GSRLIGMQIRXS�GMWXIVGMIRWI�GSPIXMZS�
I�UYI�TIVQMXEQ�WYWGMXEV�I�EPMQIRXEV�
UYEPUYIV�TVSNIXS�HI�MRZIWXMKEpnS��
RSQIEHEQIRXI��YRMZIVWMXjVMS��%�
EWWSGMEpnS�ETSME�EW�MRMGMEXMZEW�UYI�ZMWIQ�
GSRWXMXYMV�FEWIW�HI�GSRLIGMQIRXS�I�
estimular a utilização de ferramentas 
XIGRSPzKMGEW�EHETXEHEW�TEVE�EW�TEVXMPLEV�

Artigo 6. Intercâmbio e partilha
Compromisso de intercâmbio e 
de partilha de conhecimentos e de 
experiências entre os sítios aderentes.
%�EWWSGMEpnS��EKVYTEQIRXS�IYVSTIY�

�RMGS�HI�WuXMSW�GMWXIVGMIRWIW��q�YQ�PSGEP� 
TVMZMPIKMEHS�TEVE�E�TEVXMPLE�I�S�
MRXIVGlQFMS�HI�GSRLIGMQIRXSW�I�HI�
I\TIVMsRGMEW���XIMW�TEVE�E�WEPZEKYEVHE�
deste património. Promove-os e 
oferece vários modos de encontro e 
diferentes ferramentas coletivas para 
promover todas as iniciativas dos 
EHIVIRXIW�UYI�ZnS�RIWWI�WIRXMHS�

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 

IWXnS�GSRWGMIRXIW�HI�UYI�E�XVERWQMWWnS�
patrimonial é sempre um momento 
JYRHEQIRXEP�RE�LMWXzVME�HSW�WuXMSW�I�
HSW�IHMJuGMSW�LMWXzVMGSW��%�EWWSGMEpnS�
ETIPE�E�UYI�E�XVERWQMWWnS�HS�TEXVMQzRMS�
GMWXIVGMIRWI��RSQIEHEQIRXI�S�LMWXzVMGS�
IHM½GEHS�I�S�WIY�IWTEpS��HYVERXI�S�
TVSGIWWS�HI�WYGIWWnS��ZIRHE�SY�HSEpnS��
EWWIKYVI�EW�QIPLSVIW�GSRHMp~IW�TEVE�E�
sua salvaguarda ao longo do tempo.



Sessões de formação
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.

O livro «Sítios  
Cistercienses da Europa»
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
O portal do património cisterciense europeu

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

Carta Europeia  
de Abadias e Sítios 
Cistercienses

Serviços e ferramentasUm património 
monumental O site da Internet cister.eu

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 

½GLEW�HEW�EFEHMEW�EHIVIRXIW�TIVQMXIQ�
abrir os seus sites da Internet.

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.   

A Assembleia-Geral
As reuniões anuais da Carta em Assembleia-

geral 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.

7IQMRjVMSW�HI�VI¾I\nS
Os aderentes podem trocar e partilhar 

VI¾I\~IW�I�GSRLIGMQIRXSW�IQ�GSQMWW~IW�
ou reuniões territoriais para aprofundar 

XIQEW�IWTIGu½GSW�UYI�TSWWEQ�MRXIVIWWEV�
a um grupo particular de abadias 

aderentes ou ao seu conjunto.

'VqHMXSW�HI�JSXSKVE½EW�§'EVXE¨���%PGSFEpE��T�����
6S]EYQSRX��T�����2SMVPEG��T�����7MPZEGERI��T���

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.

%�'EVXE�FIRI½GME�HE�QIRpnS
6SXE�IYVSTIME�HEW�EFEHMEW�GMWXIVGMIRWIW�

RS�lQFMXS�HSW�MXMRIVjVMSW�GYPXYVEMW�
HS�'SRWIPLS�HE�)YVSTE

O património cisterciense revela-se 
KIVEPQIRXI�TIPS�IHM½GEHS��½PXVEHS�QEMW�
SY�QIRSW�TIPS�XIQTS��TIPEW�KYIVVEW��
pelos incêndios ou pelas disputas 
JVEXVMGMHEW��TSPuXMGEW�SY�VIPMKMSWEW��7I�IWXI�
património monumental suscita em nós 
YQE�IQSpnS�XnS�IWTIGMEP��E�HIWGSHM½GEpnS�
HIWXIW�PMZVSW�HI�TIHVEW�VIZIPE�WI��RS�
IRXERXS��GSQTPI\E�TEVE�S�LSQIQ�HS�
século XXI. Animados pelas nossas 
GIVXI^EW��XIRHIQSW�IWTSRXERIEQIRXI�
a compreender estas construções 
E�TEVXMV�HS�RSWWS�GSRLIGMQIRXS�
contemporâneo e da nossa cultura atual. 

Ao contrário de muitas ideais 
TVIGSRGIFMHEW��S�LSQIQ�HS�WqGYPS�<--�
ZMZI�YQE�qTSGE�HI�VIRSZEpnS��VMGE�I�
JIVZMPLERXI��SRHI�S�GSRLIGMQIRXS�GMVGYPE�I�
a economia prospera. Os séculos obscuros 
TIVXIRGIQ�ES�TEWWEHS��I�E�EPMERpE�HIWXE�
TVSGYVE�HI�LEVQSRME��HI�IWTMVMXYEPMHEHI�
e de inventividade resulta num frenesim 
desmesurado de inovações. Nestas terras 
europeias nasce uma cultura ao mesmo 
XIQTS�SVMKMREP�I�QYMXS�IPEFSVEHE��GYNS�
elemento mais visível se manifestará na 
EVXI�HI�IHM½GEV��1EW�IWXE�EVXI�HI�IHM½GEV�
não aparece do nada. Também se baseia 
num património extremamente rico de 
XVEHMp~IW��TVSZIRMIRXI�RSQIEHEQIRXI�
HE�GYPXYVE�QIHMXIVVlRMGE��XVERWQMXMRHS�
GSRLIGMQIRXSW�QYMXS�ERXMKSW�� 
RYQ�TVSGIWWS�GSQTPI\S��I�XVEHY^MRHS�
a visão do mundo dos seus atores.

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 
3VHIQ�RS�HIWTSNEQIRXS�JSVQEP��REW�
HMQIRW~IW�VE^SjZIMW�I�RE�WMQTPM½GEpnS�
HSW�XVEpEHSW��TEVE�EPGERpEV�YQE�
LEVQSRME�KPSFEP�SRHI�XYHS�IWXj�PMKEHS�
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. 

Association de la loi de 1901 
Hostellerie des Dames de 
l’Abbaye de Clairvaux 
10310 Clairvaux - France


