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Resumo:
A arquitetura religiosa, assenta essencialmente nos edifícios de funções sagradas, as igrejas.
A sua aparência exterior ganhava importância alegórica, equivalendo ou ultrapassando a do
interior. Constituindo os templos verdadeiros índices das comunidades que os patrocinam e
em que se integram: a nível económico, dada a maior ou menor dimensão e riqueza
decorativa do edifício; a nível cultural, em função da erudição dos programas iconográficos; a
nível social e político, pela associação explícita de importantes personalidades, régias, nobres
ou eclesiásticas, que escolheram o templo para seu panteão; ou mesmo nos planos mental e
militar, dado o carácter de alguma da sua escultura marginal. Locais de culto e oração, as
igrejas românicas, particularmente em Portugal e Espanha, são também frequentemente os
locais de reunião cívica das paróquias, pólos de festejo litúrgicos e profanos.
Abstract:

The religious architecture, rests essentially on the buildings of sacred functions, the churches. Its
outward appearance gained allegorical importance, amounting to or surpassing that of the interior.
The temples are true indexes of the communities that sponsor them and in which they are
integrated: in economic terms, given the greater or lesser dimension and decorative richness of the

building; at the cultural level, due to the erudition of the iconographic programs; at the social
and political level, by the explicit association of important personalities, royal, noble or
ecclesiastical, who chose the temple for their pantheon; or even mentally and militarily, given the
character of some of his marginal sculpture. Places of worship and prayer, the Romanesque
churches, particularly in Portugal and Spain, are also often the places of civic meeting of the
parishes, liturgical and profane poles.
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