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Resumo 

A igreja de Santa Maria da Praça, o principal templo de Elvas, erguida a partir 

de 1517 (aberta ao culto em 1537), no tempo de D. Manuel, sobre a anterior igreja 

medieval de Santa Maria dos Açougues, só na segunda metade do século XVI viu a suas 

obras concluídas. Em 1570, com a criação da diocese de Elvas, no reinado de D. 

Sebastião, a igreja foi elevada à categoria de Sé. Na sequência deste facto, o edifício foi 

objecto de remodelações importantes, sob a égide dos seus bispos e cabidos, entre os 

finais do século XVI e os anos 30 do século seguinte. Tais obras consistiram na 

construção de uma nova capela-mor, da nova sacristia, da Casa do Cabido, da Capela do 

Santíssimo Sacramento, do pátio, da cisterna, do relógio e da varanda da fachada 

principal e, possivelmente, do campanário. Além disso, foi ainda alvo de diversas 

decorações no seu interior.  

No século XVIII, a Sé de Elvas voltaria, uma vez mais, a ser objecto de 

renovação, já em estilo barroco, o qual lhe alterou de modo substancial o seu espaço 

interno.  

As intervenções setecentistas (o tema propriamente dito da presente tese) 

ocorreram até finais do anos 60, sob a iniciativa de cabidos em sede vacante, de 

confrarias e de bispos, designadamente de D. Baltazar de Faria Vilas Boas e Sampaio 

(1743-1757) e D. Lourenço de Lencastre (1759-1780). Tais reformas consistiram, 

sobretudo, na reedificação de uma nova capela-mor (a terceira), na reforma das capelas 

laterais, da Sala Capitular, da escadaria e do adro da igreja. Neste período foi ainda 

encomendado ao italiano Pascoal Caetano Oldovino o aparatoso órgão do coro alto. 

Na segunda metade do século XIX, a diocese de Elvas foi extinta, e a Sé voltou 

à sua função de igreja matriz de Elvas. Entretanto, em finais dos anos 30 do século XX, 

no tempo do Estado Novo, houve um projecto de restauro que visava devolver a antiga 

Sé à sua traça quinhentista, através da eliminação de parte da sua obra barroca, mas tais 

planos não chegaram a ser executados. 

 

Palavras-chave: Elvas, Sé, arquitectura, pintura, escultura 
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Abstract 
 

The main church of Elvas, Santa Maria da Praça, was built over the older 

medieval church, Santa Maria dos Açougues.  Construction work began in 1517 (it was 

consecrated 1537) during the reign of King Manuel, but only completed in the second 

half of the 16
th

 century. In 1570, when the Diocese of Elvas was created in the reign of 

King Sebastian, the church was elevated to the status of cathedral. As a result, the 

building underwent a major process of remodelling under the aegis of its bishops and 

chapters between the end of the 16
th

 century and the 1630s. These works consisted of 

the construction of a new chapel and sacristy, a chapter house, the Chapel of the 

Santíssimo Sacramento [the Most Holy Sacrament], a patio, cistern, clock and veranda 

on the main façade, and possibly the bell tower. The interior decoration of the cathedral 

was also the object of attention.  

In the 18
th

 century, Elvas Cathedral would again undergo renovation, and its 

interior was greatly altered in the baroque style. 18
th

 century interventions (the theme of 

this thesis) occurred until the end of the 1760s under the initiative of the chapters during 

sede vacante, the confraternities and bishops, in particular Don Baltazar de Faria Vilas 

Boas e Sampaio (1743-1757) and Don Lourenço de Lencastre (1759-1780). This 

remodelling consisted of a new chancel (the third), the renovation of the side chapels, 

Sala Capitular, staircase and churchyard. Pascoal Caetano Oldovino was asked to build 

the impressive high-choir organ. 

The Diocese of Elvas was declared extinct in the second half of the 19
th

 century 

and the cathedral resumed its function as the main church in Elvas. However, towards 

the end of the 1930s during Estado Novo (Salazar‟s regime), there was a plan to restore 

the old cathedral to its 16
th

-century lines by removing part of baroque accretions, but the 

plan was never executed. 

 

Key words: Elvas, cathedral, architecture, painting, sculpture 
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Introdução 

 
Justificação e limites do tema 

 
Em Elvas, ainda em tempo do rei D. Manuel, sobre a medieval igreja de Nossa 

Senhora dos Açougues, começou a ser construída a nova igreja de Santa Maria da Praça, 

cujas obras se desenvolveram para além da segunda metade de Quinhentos. Com a 

criação da diocese da cidade fronteiriça em 1570, o templo foi elevado à categoria de 

Catedral, tendo mantido esse estatuto até 1881, data da extinção do bispado raiano. 

Regressada à sua função de igreja matriz, com a designação de igreja de Nossa Senhora 

da Assunção, os elvenses continuariam (e continuam), porém, a conhece-la por “Sé”.  

Trata-se, efectivamente, de um dos monumentos mais importantes da cidade, 

quer em termos históricos, quer em termos artístico, a caminho dos 500 anos de 

existência, sobressaindo da malha urbana da cidade e impondo a sua presença em pleno 

centro histórico da urbe, justamente na banda norte da também quinhentista Praça Nova 

(actual Praça da República).  

A relevância deste belo exemplar arquitectónico do tempo de O Venturoso e a 

constatação de que os estudos a ele dedicados eram bastante lacónicos levou-nos em 

1990/1991, durante a licenciatura em História, Variante História da Arte, na Faculdade 

Letras de Lisboa, a realizar um trabalho monográfico sobre o edifício, para a cadeira de 

História da Arte do Manuelino, Plateresco e Mudéjar. Como seria de esperar, demos 

então especial ênfase ao período de construção do edifício, à obra manuelina, não 

pondo, no entanto, de lado as importantes campanhas de obras realizadas em épocas 

sucessivas. Posteriormente, fizemos publicar o capítulo que então dedicamos às 

remodelações de finais do século XVI e primeira metade da centúria seguinte, na 

sequência da elevação da igreja a Sé Catedral, dando a conhecer documentação inédita 

ou pouco divulgada e explorada.
1
  

Sabendo à partida que as últimas grandes obras efectuadas na Sé na centúria de 

Setecentos, sob a égide dos cabidos, dos bispos e das confrarias – em que o gosto 

barroco nela entrou em pleno, transfigurando-lhe substancialmente o seu ambiente 

espacial - necessitavam de uma pesquisa mais aturada e de uma abordagem 

monográfica, entendida à luz das circunstâncias da época, pois também sobre esse 

                                                 
1
Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e Remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, in 

Artis, Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, n.º 3, Dezembro de 

2004, pp. 239-266.  
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período as referências dos estudiosos, sob determinados aspectos, eram bastante breves, 

dispersas e imprecisas, decidimos assim tomar essas intervenções como tema central da 

presente dissertação. A descoberta de documentação inédita sobre esse período, 

sobretudo sobre a primeira fase da edificação da capela-mor, à guarda no Arquivo do 

Cabido de Portalegre, levada a cabo pelo cabido em sede vacante, entre 1734 e 1738, 

deu-nos ainda mais alento para empreender tal tarefa.  

Como não podia deixar de ser, contemplaremos na dissertação também as 

épocas anteriores e posteriores às remodelações setecentistas da Sé, até porque sobre 

esses períodos apresentaremos, igualmente, dados novos e relevantes sobre o imóvel.  

Pois bem, o estudo que se segue é constituído por três partes. A primeira parte 

abrange um arco temporal que vai de cerca de 1517, data provável do início da 

construção da igreja, até à primeira metade do século XVII. Nesta parte examinamos as 

circunstâncias de edificação do templo, apresentando os principais mestres 

intervenientes e descrevendo as suas fases de construção, as quais se desenvolveram 

para lá da segunda metade do século XVI. Analisamos os valores arquitectónicos e 

decorativos da igreja, integrando-a na arte do tempo. Dedicamos um ponto à criação da 

diocese de Elvas, em 1570, e a consequente elevação da igreja de Santa Maria à 

dignidade de sede episcopal. Na sequência deste importante facto, observamos as 

remodelações empreendidas pelos primeiros bispos elvenses, entre os finais de 

Quinhentos e a primeira metade  de Seiscentos: retábulo-mor de Luís de Morales, a 

construção da nova capela-mor, da nova sacristia, da Casa do Cabido, da Capela do 

Santíssimo Sacramento, do pátio e da cisterna, do relógio e da varanda da fachada 

principal, bem como outras obras relacionadas com o campanário e com decorações 

interiores da Sé. 

A segunda parte é dedicada ao tema propriamente dito da dissertação: as 

remodelações barrocas setecentistas da Sé, na qual incluímos, logo no início, um 

capítulo relativo ao ambiente artístico na cidade de Elvas (obras, artistas e 

encomendadores), no século XVIII, de modo a obter uma aproximada visão de conjunto 

em que seja possível contextualizar as obras efectuadas nesse período na Sé, um 

importante núcleo de difusão e desenvolvimento da arte barroca na cidade alentejana. 

O estudo acerca das remodelações setecentistas na Sé inicia o seu percurso pelas 

Capelas de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, pois os retábulos de talha 

dourada que revestem essas capelas e as pinturas que cobrem os seus arcos constituem 

um dos mais antigos testemunhos da intervenção de Setecentos na Catedral que chegou 
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até aos nossos dias. Apesar de ser uma obra da segunda metade do século XVII, 

mencionamos a pintura da Virgem de Guadalupe, colocada no altar homónimo, por se 

tratar de uma obra da autoria de um importante pintor do México colonial, Juan Correa, 

uma informação recentemente revelada aquando do restauro da tela. 

Seguidamente, prestamos atenção à mais importante obra setecentista da Sé: a 

nova capela-mor barroca, reedificada em duas fases: em 1735-1738, sob a égide do 

cabido em sede vacante, e em 1746-1749, já sob os patrocínio do bispo D. Baltazar de 

Faria Vilas Boas e Sampaio (1743-1757). Relativamente à primeira fase damos conta de 

documentação de arquivo abundante e inédita
2
 – recibos, relações semanais de 

trabalhadores, etc. - sobre as obras da estrutura, revelando-nos o seu arquitecto 

(Sebastião Soares), o seu mestre-de-obras (João Fernandes Cordeiro), bem como a 

participação do escultor Guilherme Cruz e de variados trabalhadores de diversas 

categorias profissionais, além de múltiplas despesas com a pedraria e outros materiais. 

Relativamente à segunda fase, em que participaram o arquitecto José Francisco de 

Abreu e o mestre pedreiro Gregório das Neves Leitão, analisamos a actividade destes 

dois importantes artistas na disseminação do barroco na região, revelando dados novos e 

importantes designadamente sobre Gregório das Neves. A nova ousia elvense será ainda 

entendida à luz das circunstâncias e influências estéticas que ditaram a sua construção e 

configuração formal.  

No que diz respeito à tela do altar-mor (1748/1749), a Assunção da Virgem (a 

titular da Sé, um assunto que é igualmente clarificado neste estudo) e cuja autoria tem 

sido dada a um tal “Lorenzo Granieri”, analisamos a obra, atribuindo-a ao pintor 

italiano Lorenzo Gramiccia (1702–1795).  

Quanto às restantes obras realizadas durante o episcopado de D. Baltazar, 

abordamos as Capelas de Nossa Senhora da Conceição e de Santo António e a 

remodelação da Sala Capitular da Casa do Cabido. 

No tempo em que o bispo D. Lourenço de Lencastre teve assento na cadeira 

episcopal elvense (1759-1780), a Sé foi objecto de profundas reformas artísticas, 

                                                 
2
 As múltiplas relações semanais de trabalhadores e os variadíssimos recibos – à guarda no Arquivo do 

Cabido da Sé de Portalegre - foram “encadernados”, nem sempre por ordem cronológica, em vários 

processos. Em data posterior, mas não muito tardia, as despesas com a obra foram sumariadas 

(complementando por vezes a informação da documentação coeva da obra) no Documento 17, Relasão 

das despezas que se fizerão com as obras da cappela mor athe que se suspenderão por ordem de Sua 

Magestade participada pello Sacratario de Estado que forão carregadas no mapa e se individuão na 

forma seguinte, 25 de Maio de 1741. Esta fonte encontra-se no mesmo arquivo. 
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durante a década de 60 do século XVIII. Nesse período damos, assim, conta da 

encomenda do órgão do coro alto a Pascoal Caetano Oldovino e das remodelações das 

Capelas do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora da Soledade, de Nossa Senhora 

das Candeias ou da Purificação, das Almas e de Santa Ana, bem como de outras 

intervenções de menor monta, tais como as obras da escadaria e do adro da Sé. 

Esta parte da dissertação termina com o estudo da Capela das Chagas de Jesus 

(actual Capela do Senhor dos Passos), em que exploramos a documentação relativa às 

obras da primeira metade de Setecentos que nela aconteceram, a qual, apesar de já 

conhecida por autores que nos precederam, não foi suficientemente examinada. Acerca 

desta capela problematizamos ainda a data em que ela foi reformada com pedraria de 

mármore, na segunda metade do século XVIII, e que lhe conferiu o actual perfil.   

A terceira e última parte da dissertação é trespassada pela operacionalização do 

conceito de Trans-Contextualidade da arte, o qual tem vindo a ser desenvolvido, no 

plano teórico e prático, por Vítor Serrão. Segundo este autor, esse conceito consiste na  

“…noção sobre a capacidade das obras, através de um movimento contínuo, renovarem 

discursos apelativos em novas situações de recepção e acolhimento.”
3
 Aqui, porém, não 

o usamos no sentido positivo, optimista,  que o autor lhe confere, isto é, na capacidade 

que a arte tem de gerar novos afectos e adesões em contextos ulteriores, mas sim no 

sentido negativo, isto é, como um determinado estilo artístico, no caso concreto do 

Barroco, em contextos diferentes daqueles em que foi produzido e desenvolvido, gerou 

em relação a si mesmo aversão, quer no domínio das ideias, quer em atitudes concretas, 

traduzidas em restauros monumentais com tendência para a aplicação dos critérios da 

unidade de estilo.    

Assim, e tendo em vista a noção de trans-contextualidade da arte barroca, esta 

parte do nosso trabalho tem como cerne a análise dos planos de restauro da Sé de Elvas, 

que previam a eliminação de parte da obra barroca (e não só) desse edifício, propostos 

por Humberto Reis em 1938 (e que até agora eram desconhecidos da historiografia) – o 

então arquitecto-chefe da 3.ª secção da DGEMN, fixada em Évora e da qual dependiam 

os monumentos nacionais da cidade de Elvas – e o seu confronto com as ideias de Raul 

Lino expostas em dois pareceres, por si elaborados, visando esses planos. Os pareceres 

                                                 
3
 Vítor SERRÃO, “Ver e Crer. Os Cinco Sentidos da Arte da Pintura”, in Invenire, Revista de Bens 

Culturais da Igreja, n.º 2, Janeiro-Julho de 2011, p. 12. Sobre este conceito, ver do mesmo autor, de 

modo mais desenvolvido, A Trans-memória das Imagens, Estudos Iconológicos de Pintura Portuguesa 

(Séculos XVI-XVIII), Lisboa, Edições Cosmos, 2007. 
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de Raul Lino, entretanto já publicados por Maria João Baptista Neto,
4
 são aqui 

colocados em diálogo com o projecto de Humberto Reis, revelando-nos as 

circunstâncias em que foram produzidos, o debate de ideias que suscitaram e as 

consequências que tiveram. Veremos como as sugestões de Raul Lino se sobrepuseram 

aos intentos de Humberto Reis, ainda que as doutrinas deste estivessem em consonância 

com a prática da DGEMN.   

Considerámos conveniente enriquecer a investigação apresentando, em traços 

breves, a fortuna crítica do Barroco e a acção da DGEMN no que respeita aos princípios 

defendidos e praticados no restauro monumental, designadamente em alguns 

monumentos de Elvas, à luz do quadro político e ideológico do Estado Novo. Ao 

pensamento de Raul Lino dedicamos umas breves palavras, por ter protagonizado, de 

forma isolada, uma visão distinta acerca das intervenções no património construído. 

 Uma rubrica referente às obras de conservação e restauro efectivamente 

realizadas na Sé, sobretudo nos decénios de 40 e 50 do século XX, à margem dos planos 

inicialmente pensados por Humberto Reis, completará a nossa dissertação.  

 

 

Estado da questão 

 

Em 1839, um elvense, cujo nome deixou no anonimato, num manuscrito 

intitulado Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, já manifestara interesse em divulgar 

certos aspectos relacionados com a arte do século XVIII na Catedral raiana, tendo sido o 

primeiro estudioso a referir que a tela da Assunção da Virgem do altar-mor foi pintada e 

firmada no ano de 1748 por um tal “Lorenzo Gramieera” (um nome sucessivamente 

alterado pelos autores até assumir a designação “Lorenzo Granieri”) e que o painel de 

Santo António, da capela homónima, saiu do pincel de Bento Coelho da Silveira que a 

assinou e datou no ano de 1707. Relata ainda que a pintura de Nossa Senhora da 

Conceição do altar com a mesma invocação foi louvada por Cyrillo Volkmar Machado 

em 1779, data em que este esteve em Elvas, e que António de Sequeira, natural de 

                                                 
44

 Cfr. Maria João Baptista NETO, Memória, Propaganda e Poder. O Restauro dos Monumentos 

Nacionais (1929-1960), Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2001, pp. 325-326.  
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Elvas, falecido em Estremoz, no posto de “Capitão d’Ordenanças”, foi o autor das 

paisagens pintadas sobre as portas e janelas da Sala Capitular da Casa do Cabido.
5
  

 É, no entanto, na última década de Oitocentos que começamos a assistir às 

primeiras investigações propriamente ditas sobre as reformas setecentistas na Sé de 

Elvas. 

O erudito e latinista elvense Francisco de Paula Santa Clara, quando redigiu a 

biografia do bispo D. Baltazar de Faria Vilas Boas e Sampaio para ser incluída no 

terceiro volume do Diccionario de Vitorino de Almada, editado em 1891,
6
 deu conta da 

proeminente acção do prelado no respeitante às remodelações barrocas da quinhentista 

Sé, nomeadamente da obra mais importante do seu episcopado (e de todo o século 

XVIII), a construção da nova capela-mor, sem esquecer, porém, que essa tarefa resultara 

da iniciativa do cabido em sede vacante em 1734. A este propósito disse o autor o 

seguinte:   

  

“Estava esta egreja então acephala [quando o bispo, chamado para o cargo em 1743, 

entrou na sua Sé], porque o Cabido, sede vacante, tinha mandado em 1734 demolir a 

primorosa capella mór, que o Bispo Inquisidor Geral D. Antonio de Mattos de Noronha 

construira e ampliara á custa das rendas da Fabrica da sua Cathedral. 

Quiz então o Cabido, que a nova capella fosse fundada solidamente de 

marmores finissimos e de varias côres, lavrados pelo escopro dos melhores mestres. 

Começárão os trabalhos com a magnificencia, que requeria, sendo intendentes 

da obra o Deão Manuel Varejão de Távora e o Conego Lourenço Marques Pacheco. 

Dispendêrão-se durante quattro annos grossas sommas de dinheiro, 

agglomerado no thesouro da mitra vaga. Ainda que a nova edificação pela sua 

delicadeza tinha de ser demorada, não desperava o Cabido de rematal-a. 

Contra a expectação fôrão repentinamente suspensas as obras por Aviso Regio 

de 12 de Janeiro de 1738; e taes tinham sido já os gastos, que das rendas amontoadas 

pouco restou, sendo feito o pagamento de deseseis contos trinta e quattro mil cento e 

sessenta e cinco (16:034.165) reis ao Cabido da Patriarchal, das terças, conforme a 

mercê de Sua Santidade. Muitas erão então as pensões da mitra, e avultou em o anno de 

1741 o pagamento de tres contos seis centos cincoenta e quattro mil e oitocentos 

(3:654.800) reis, em que importárão as Bullas da confirmação do Bispo D. João Col, 

que resignou antes de tomar posse do Bispado. 

Um disforme taboado tapava o arco da capella mór, aberta á chuva e mais 

dannos do ar.”
7
  

 

Mais adiante, prossegue relatando as providências que D. Baltazar encetou para 

o recomeço da obra, tendo este, para o efeito, dirigido uma petição ao monarca D. João 

                                                 
5
 Cfr. BNP, Reservados, Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, que para auxilio da sua reminiscencia, 

colligio de acreditaveis Documentos impressos, e manuscriptos, e de constantes tradições Hum Elvense, 

Elvas, Julho de 1839, Cod. 10744, fls. 10-10v.  
6
 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, in Victorino 

d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, Concelho d’Elvas e 

extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, vol. 3, Elvas, Typ. Elvense, 1891, pp. 37-73. 
7
 Ibidem, p. 43.  
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V, a qual não obteve aprovação. Assim sendo, procurou o prelado outros meios de 

financiamento, o que veio a acontecer com a concessão de 12.000 cruzados, 

provenientes dos rendimentos do extinto Convento de Nossa Senhora da Conceição de 

Olivença, através de dois breves papais, o primeiro de 15 de Maio de 1747 e o segundo 

de 5 de Fevereiro de 1748.
8
 Conforme constatação do mesmo autor, o arquitecto 

responsável pela conclusão da nova capela-mor, inaugurada em 1749, foi José Francisco 

de Abreu, natural de Torres Vedras.
9
  

Do mesmo modo, Francisco de Santa Clara menciona que D. Baltazar 

“…mandou construir na sua Cathedral duas sumptuosas capellas de marmore pollido de 

varias cores, ornadas de grandes lavores e de elegantissimas columnas,” sendo uma 

dedicada a Santo António, “…representado n‟um primoroso painel, obra de Bento 

Coelho da Silveira…”, e a outra a Nossa Senhora da Conceição, “…em cumprimento 

d‟um voto com grande alegria de seu coração.”
10

 Refere ainda que foi da iniciativa do 

mesmo bispo a renovação Sala Capitular, tendo nela mandado colocar as suas armas, 

mas que logo após a sua morte, ocorrida em 1757, antes de ver concluída a obra, o 

cabido as mandou retirar por considerar que estavam em lugar impróprio e em virtude 

de a reforma do espaço ter sido custeada com os dinheiros da Fábrica da Sé.
11

      

Num outro livro, dedicado ao Deado da Sé de Elvas, Francisco de Santa Clara 

faculta-nos mais algumas notícias, dizendo que quando o cabido tomou a decisão de 

reedificar uma nova capela-mor mandou vir Frei João da Piedade para gizar a planta da 

obra.
12

 

Nos derradeiros anos do século XIX, Vitorino de Almada - um não menos 

empenhado e devotado investigador da história da cidade alentejana -, num pequeno 

artigo publicado no periódico local Correio Elvense, em 1897, escreveu que o aparatoso 

órgão do coro alto da Sé – em cujo interior se encontra a inscrição latina declarando que 

D. Pasqualis Caetano Oldovino, de nação italiana, fez o instrumento em 1762 - fora  

uma encomenda do bispo D. Lourenço de Lencastre, em 1760, ao organeiro D. Paschoal 

Caetano, tendo custado 2.200.000 réis e que a Fábrica da Sé concretizou mais algumas 

                                                 
8
 Cfr. ibidem, pp. 52-53. 

9
 Cfr. ibidem, p. 54.  

10
 Ibidem, pp. 68-69. 

11
 Cfr. ibidem, pp. 72-73. 

12
 Cfr. idem, O Deado da Sé d’Elvas, Elvas, Editor António José Torres de Carvalho, 1905, pp. 37-39. 
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despesas com o “alvaneo” José Roiz e com os entalhadores, pedreiros e carpinteiros que 

trabalharam na varanda do órgão.
13

  

Em 1934, António Torres da Carvalho publicou documentação dando a conhecer 

o entalhador Manuel Francisco como o autor do retábulo de talha dourada da Capela de 

Nossa Senhora de Guadalupe, executado em 1722-1723, e o ferreiro Manuel Rodrigues 

como o fabricante de umas (desaparecidas) grades para a capela.
14

  

Também nos anos 30 do século XX, António Tomás Pires publicou a 

informação de que José Francisco de Abreu, já falecido em 1758, foi o arquitecto da 

Sala Capitular “…e que o gracioso painel do altar de fino marmore é atribuido por 

alguns ao insigne pintor Pedro Alexandrino Carvalho, e por outros a Cyrillo Volkmar 

Machado…”
15

  

Luís Keil, no primeiro volume do Inventario Artístico de Portugal, referente ao 

distrito de Portalegre, dado à estampa em 1943, sintetizou da seguinte forma o que 

conhecia acerca da construção da ousia setecentista da Sé:  

 

 “A capela-mor foi mandada construir em 1749 para substituir aquela que em 

1599 os mestres Pero Vaz e Manuel Ribeiro, executaram por ordem do Bispo D. 

António de Matos de Noronha, e que depois o cabido «sede vacante» fizera demolir em 

1734. É seu autor José Francisco de Abreu, que trabalhara em Mafra e depois em Évora 

e Vila-Viçosa. 

A capela e o altar são de mármore de várias côres. O altar tem seis colunas com 

mísulas e capitéis muito ornamentados e frontão com cruz radiante. Nos lados estão 

apostos dois brasões: o Pontifical e o da família dos Bispos D. Pedro e D. Baltazar de 

Vilas-Boas.  

O retábulo em tela, do século XVIII, representa a Coroação da Virgem e é obra 

do pintor italiano Lorenzo Gramieri, em 1749.”
16

  

 

Os esclarecimentos de Luís Keil, fundamentados no que antes escrevera 

Francisco Santa Clara, não dispensaram, no entanto, muita atenção às palavras deste 

estudioso, que aliás são bastante lacónicas, quanto ao facto de ter existido um primeiro 

período de obras entre 1734 e 1738, de tal modo que tem passado a ideia – que se 

manteve praticamente inalterável até aos nossos dias - de que o presbitério foi 

                                                 
13

 Cfr. Victorino d‟ALMADA, “O órgão da Sé”,  in Correio Elvense, n.º 768, 8.º ano, 10 de Abril de 

1897, p. 2. 
14

 Cfr. António Torres de CARVALHO, “Documentos, Sé de Elvas, Capella de Nossa Senhora de 

Guadalupe. Obra de talha no retabulo”, in Arquivo Transtagano, n.º 6, 2.º ano, Elvas, Editor António José 

Torres de Carvalho, 30 de Março de 1934, p. 80.  
15

 António Thomaz PIRES, “Sala Capitular da Sé d‟Elvas”, in Arquivo Transtagano, n.º 5, 4.º ano, Elvas, 

Editor António José Torres de Carvalho, 15 de Novembro de 1937, p. 70. 
16

 Luís Keil, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Portalegre, vol. 1, Lisboa, Academia Nacional 

de Belas Artes, 1943, p. 64. 
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substancialmente construído, sob o projecto de José Francisco de Abreu, no governo de 

D. Baltazar, no ano de 1749.  

As remodelações da década de 60 do século XVIII, empreendidas durante o 

episcopado de D. Lourenço de Lencastre, são aferidas por Luís Keil (e pelos restantes 

autores) através de uma placa de pedra que o bispo mandou colocar no lado esquerdo da 

galilé da igreja na qual se lê que, no ano de 1769, D. Lourenço mandou fazer a escadaria 

e o adro para receberem o monarca D. José I, que visitou a Sé a 28 de Novembro desse 

ano, e que nos anos antecedentes, também por iniciativa do mesmo bispo, tinham sido 

reformadas as Capelas do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora da Soledade, de 

Nossa Senhora das Candeias, de Santa Ana, das Almas, e se havia realizado o órgão do 

coro alto, bem como outras obras interiores. 

Luís Keil considera ainda que a Capela do Senhor dos Passos (antiga Capela das 

Chagas de Jesus) fora refeita por D. Baltazar de Faria Vilas Boas, por volta de 1750, e 

que a de Nossa Senhora da Conceição fora reedificada por mandado de D. Lourenço de 

Lencastre, o que de facto não corresponde à verdade.
17

    

As sínteses monográficas sobre a cidade de Elvas de Maria do Céu Ponce 

Dentinho
18

 e de Jorge Rodrigues e Mário Pereira,
19

 a propósito das reformas 

setecentistas da Sé, nada acrescentam ao que Luís Keil dissera nos anos 40. Por sua vez, 

estes dois últimos autores afirmam que a reforma do adro e da escadaria de acesso à Sé, 

comemorada pela mencionada lápide, data de 1783,
20

 tratando-se obviamente de um 

incorrecção, pois a obra é de 1769, como aliás se assinala na própria placa. Os dois 

autores, fundamentados no já citado manuscrito Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, 

de 1839, anotam que a tela Santo António e o Menino da Capela de Santo António se 

encontra assinada e datada de 1707 por Bento Coelho da Silveira e atribuem a pintura 

de Nossa Senhora da Conceição, do altar com a mesma invocação, a Cyrillo Volkmar 

Machado, devido a uma incorrecta leitura do manuscrito, como teremos oportunidade 

de verificar.
21

 

Amílcar Morgado, através da consulta de documentação de arquivo, noticia que 

a Capela do Senhor dos Passos foi executada em 1715 pela Irmandade das Chagas de 

Jesus, ano em que o cabido cedeu esse espaço à confraria. Segundo o mesmo autor, na 

                                                 
17

 Cfr. ibidem, p. 63. 
18

 Cfr. Maria do Céu Ponce DENTINHO, Elvas, Monografia, Edição da Câmara Municipal de Elvas, 

1989, pp. 91-94. 
19

 Jorge RODRIGUES, Mário PEREIRA, Elvas, Lisboa, Editorial Presença, 1995, pp. 56, 58-60. 
20

 Cfr. ibidem, p. 56. 
21

 Cfr. ibidem, p. 58. 
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sequência dessas obras, a Confraria das Chagas mandou também fazer um retábulo de 

talha para a sua capela, tendo depois a estrutura sido refeita com pedraria mármore, tal 

como hoje a conhecemos, provavelmente no tempo do bispo D. Baltazar Vilas Boas, 

cerca de 1750.
22

 

Em 1991, o autor espanhol Miguel Vallecillo Teodoro deu a conhecer um 

contrato notarial celebrado entre a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé e o 

pintor dourador Agostinho Mendes, a 22 de Outubro de 1706, no qual se determinava a 

reforma da Capela do Santíssimo Sacramento através do aumento de um janelão, bem 

como da decoração de brutesco e do restauro do retábulo de talha dourada desse 

espaço.
23

 Anos mais tarde, esse historiador, na sua obra dedicada aos retábulos dos 

séculos XVII-XVIII na região do Alto Alentejo (Elvas, Vila Viçosa e Olivença), 

revelou, através da consulta de um contrato notarial de 26 de Agosto de 1719, num 

breve apontamento, o nome de Manuel dos Reis, residente em Campo Maior, como o 

responsável pela obra de dourado do já mencionado retábulo de talha da Capela das 

Chagas de Jesus.
24

 No mesmo livro, Miguel Vallecillo Teodoro publicou na íntegra, em 

versão castelhana, o contrato celebrado, em 1746, entre o bispo D. Baltazar Vilas Boas e 

os “mestres pedreiros” Gregório das Neves Leitão e José Francisco de Abreu para a 

continuação da obra da capela-mor.
25

 Através da leitura desse instrumento notarial é 

pois possível observar que a reedificação do novo presbitério teve início em 1746 e que, 

além de José Francisco de Abreu, o pedreiro Gregório das Neves Leitão participou 

nessa obra. 

Vítor Serrão cita igualmente as informações constantes nesse documento,
26

 

acrescentando que da tela do altar-mor de Lorenzo Granieri “…restam dois bozzetti, um 

no Museu Municipal de Portalegre, outro no Cabido da Sé de Elvas.”
27

    

                                                 
22

 Cfr. Amílcar F. MORGADO, Capelas dos Passos de Elvas, Caderno Cultural, n.º 1, Elvas, Câmara 

Municipal de Elvas, 1990, pp. 12-13. 
23

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, “Agostinho Mendes, pintor-dorador. Su obra en Elvas 

y Olivenza”, in III Congresso sobre o Alentejo. Semeado Novos Rumos, Elvas, 5-7 de Outubro de 1989, 

Comunicações, Edição da Comissão Promotora do III Congresso sobre o Alentejo, Maio 1991, pp. 323-

336. 
24

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Retablística Alto-Alentejana (Elvas, Villaviciosa y 

Olivenza) en los siglos XVII-XVIII, Mérida, Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Centro 

Regional de Extremadura, 1996, p. 155. 
25

 Cfr. ibidem, pp. 327-330. 
26

 Cfr. Vítor SERRÃO, “Caminhos Lusitanos do Divino Morales. A actividade do pintor em Évora, Elvas 

e Portalegre, 1564-1585”, in Luis de Morales. A un lado y outro de la Raya/A um e outro lado da Raia, 

catálogo da exposição, Badajoz, Junta de Extremadura, Consejeria de Cultura, 2000-2001, pp. 84-85. 
27

 ibidem, p. 85 (nota 49). 
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Maria João Baptista Neto publicou dois pareceres de Raul Lino, de Fevereiro de 

1939, em que o conhecido arquitecto se opôs aos planos de restauro da Sé, que nessa 

altura estariam previstos, os quais estabeleciam a eliminação de parte importante da 

obra setecentista da Sé.
28

 

O último contributo para o estudo da obra barroca da Catedral alto alentejana 

devemo-lo a Artur Borges, autor de uma trabalho sobre o imóvel, realizado em 2005, 

que serviu de relatório interno para o então IPPAR, e cujo conteúdo, no essencial, foi 

publicado em 2008 na revista Monumentos. As novidades que este autor reporta em 

relação à obra de Setecentos do edifício dizem respeito sobretudo às capelas laterais. 

Assim, indica a intervenção dos pintores António de Sequeira Ramalho e António 

Sardinha e do entalhador Francisco da Costa Leitão na Capela do Santíssimo 

Sacramento, entre 1762-1765; apresenta dados que eram pouco conhecidos relativos à 

antiga Capela de Santo António, isto é, a existência no Museu Nacional de Arte Antiga 

em Lisboa de dois painéis de talha dourada e policromada (A pregação aos peixes e a 

Confissão do pecador arrependido) pertencentes ao retábulo que existia nessa capela  e 

que foram levados para aquela instituição durante a 1.ª República, na sequência da 

nacionalização dos bens da Igreja; revela informações documentais sobre a reforma da 

Capela das Almas, efectuada pelo mestre canteiro Manuel Gonçalves, em 1768-1769, e 

com a participação do pintor dourador António Sardinha, em 1769-1770; refere que a 

teia de mármore da capela-mor foi mandada concretizar pelo prelado D. Lourenço de 

Lencastre entre 1765 e 1766, e revisita documentação já divulgada por Vitorino de 

Almada, apresentando com mais detalhe os pagamentos feitos a Pascoal Caetano 

Oldovino pelo grande órgão do coro alto. Além disso, identifica a data precisa da morte 

do arquitecto José Francisco de Abreu (15 de Março de 1757) e especifica que a tela da 

Assunção da Virgem do altar-mor de “Lorenzo Granieri” foi pintada em Roma.
29

  

 

 

 

                                                 
28

 Cfr. Maria João Baptista NETO, Memória, Propaganda e Poder. O Restauro dos Monumentos 

Nacionais (1929-1960), op. cit., pp. 325-326.  
29

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES,  Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), 

Évora, DRCA, 2005 (relatório interno entregue ao então IPPAR), pp. 10-11, 13, 15, 20-21, 26-27; idem, 

“A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, in Monumentos, Revista Semestral do 

Património Construído e da Reabilitação Urbana, n.º 28, Lisboa, IHRU, Dezembro de 2008, pp. 107-

111.  
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1. Construção da igreja de Santa Maria da Praça no século XVI 

 

“Não se fez obra publica em Elvas no tempo del Rey Dom Manoel, a que elle não 

concorrese.”
30

 Esta afirmação, tirada “…dos papeis, que escreveu pellos annos de 

1654…” o cónego da Sé de Elvas Aires Varela, ganha consistência quando se observam 

as várias intervenções consumadas na cidade durante o reinado de O Venturoso.  

Como é sabido, no período de governação manuelina os centros populacionais 

foram objecto de importantes transformações arquitectónicas e urbanísticas fomentadas 

pelo monarca e desejadas pelas populações locais. O território português sofreu então 

uma profunda alteração da sua imagem através do enobrecimento e embelezamento das 

cidades, como resposta ao crescimento urbano e às condições materiais favorecidas 

pelos Descobrimentos e Expansão, associadas à urgência de afirmação do poder real. É 

claro que se D. Manuel foi um reconhecido mecenas, cujo protagonismo foi 

naturalmente realçado pelos cronistas, não devemos descurar o papel dos habitantes 

locais no empenho e na tomada de decisões para a promoção de importantes obras nas 

suas cidades. Bastas vezes, o soberano apenas dava o seu beneplácito para a 

prossecução dos empreendimentos, fornecendo, é certo, os seus mestres e impondo o 

seu gosto e estipulando impostos adicionais e/ou prescindindo da recolha de 

determinadas receitas.
31

   

Por esse tempo, Elvas era um dos mais importantes núcleos populacionais do 

reino, de tal modo que D. Manuel a elevou à categoria de cidade em Abril de 1513.
32

 

Entre as várias intervenções ocorridas na urbe durante o seu reinado, contam-se a 

reforma dos açougues, a fundação da Misericórdia e a reparação das muralhas.
33

 E não 

havendo na ainda então vila de Elvas uma praça condigna e suficientemente espaçosa – 

a praça medieval junto à Porta de Santiago certamente já dava mostras de ser exígua - 

mandou o rei, em Março de 1511, a pedido da elite local, que ela se abrisse, 

determinando “...que havendose de fazer a dita praça, deve ser de tanta grandesa, que 

se possa fazer nella qualquer festa assi de jogo de canas, como de correr touros, e 

                                                 
30

 BNP, Reservados, Notiçias da Cidade de Elvas tiradas dos papeis, que escreveu pellos annos de 1654 

O Doutor Ayres Varella, Conigo Magistral da mesma Cidade, que intitula theatro historico da fundação 

e antiguidade de Elvas etc., s.d., Cod. 10868,  p. 45. 
31

 Cfr. José Custódio Vieira da SILVA, O Tardo-Gótico em Portugal. A Arquitectura no Alentejo, Lisboa, 

Livros Horizonte, 1989, p. 119. 
32

 Cfr. BNP, Reservados, Notiçias da Cidade de Elvas tiradas dos papeis, que escreveu pellos annos de 

1654 O Doutor Ayres Varella, Conigo Magistral da mesma Cidade, que intitula theatro historico da 

fundação e antiguidade de Elvas etc., op. cit., pp. 47-48. 
33

 Cfr. ibidem, pp. 47-48. 
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qualquer outra…”,
34

 ficando a estrutura urbana “…huma das melhores do Reino em 

grandesa, e correspondençia de edefiçios…”
35

  

O local escolhido para a abertura da nova praça (actual Praça da República) 

(figs. 2-4) incidiu sobre a malha urbana fronteira ao templo principal da povoação, a 

igreja de Santa Maria dos Açougues, assim conhecida na toponímia local por ter sido 

erguida junto à artéria de maior movimento comercial e como forma de a distinguir da 

igreja de Santa Maria de Alcáçova.
36

 As atenções voltaram-se, desse modo, para a 

antiga Medina, para o espaço junto ao adro da principal igreja da burgo, local que de 

resto nunca perdera o dinamismo económico e social mesmo quando a povoação se 

estendeu para lá dos limites da segunda cerca muçulmana e se estruturou a praça junto à 

Porta de Santiago. Em torno daquela área situavam-se importantes pólos de comércio e 

de actividade artesanal, como os açougues reais (na actual Rua dos Açougues) e as ruas 

dos Mercadores, de Alcobaça, da Sapataria e da Ferraria,
37

 e a própria igreja de Santa 

Maria dos Açougues. Como adianta Fernando Correia: 

 

“Das quatro igrejas paroquiais [Santa Maria de Alcáçova, Santa Maria dos Açougues, 

Salvador e São Pedro], a de Santa Maria dos Açougues, do padroado da ordem do 

Templo, parece ter sido a mais prestigiada igreja dos séculos XIII, XIV e XV. Presume-

se que se tenha destacado pela sua arquitectura, pelo espaço do seu interior e do seu 

adro e, sobretudo, pela sua localização. Situada no coração da antiga Medina (…), esta 

igreja sempre se afirmou como a principal.”
38 

  

 

Acerca do templo, desconhece-se a data precisa em que foi levantado, mas não 

deve ter andado muito longe do período que se seguiu à conquista de Elvas aos 

muçulmanos. De acordo com Aires Varela, em 1226, aquando da conquista da cidade 

por D. Sancho II, o bispo de Évora D. Soeiro investiu os muçulmanos e entrando “…na 

Villa quasi 120 passos, fes alto, levantou Cruz e altar e celebrou missa da puríssima 

                                                 
34

 Ibidem, p. 47.  
35

 Ibidem, p. 47. 
36

 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, 1888, Elvas, p. 

50.  
37

 Cfr. Fernando Manuel Rodrigues Branco CORREIA, Elvas na Idade Média, vol. 1, dissertação de 

mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, 1999, pp. 276-277. 
38

 Ibidem, p. 372.  
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conceyção da Virgem M.a S.ra nossa, por suceder esta victoria no seu dia. Este foi o I.º 

Templo e Matris da Villa…”
39

  

Vitorino de Almada contraria a afirmação do autor ao dizer: “”Funda o velho 

cónego esta relação da conquista d‟Elvas na tradição popular, que a faz protrair pelo 

exaggerado período de três annos, pretendendo conciliar assim a data da sua redução 

(1226) com a do seu foral (1229).”
40

 Por outro lado, o primeiro templo da vila deve ter 

surgido na mesquita que os muçulmanos haviam construído na Alcaçova, passando 

depois a ser denominada Santa Maria da Alcaçova.
41

  

De qualquer modo, a mais antiga notícia documentada respeitante à paróquia de 

Santa Maria dos Açougues data de 1241.
42

 Em 1376, fala-se da existência, no interior 

do imóvel, de uma capela sob a invocação de Santa Susana, quando nesse ano 

Domingos João Cabeça quis que o seu corpo fosse sepultado na sobredita capela “…no 

fundamento da parede, que eu britei…”
43

  

Em finais de Quatrocentos, a igreja já devia ser diminuta para uma vila cujo 

crescimento se havia acentuado. A abertura da praça a partir do adro do templo após 

1511, bem como a elevação de Elvas a cidade em 1513, devem ter alimentado ainda 

mais nos elvenses a aspiração de virem a enobrecer a sua urbe com um templo de 

maiores proporções e conforme ao gosto da época, à semelhança do que sucedia um 

pouco por todo o reino.  E de facto assim aconteceu: numa carta de 5 de Maio de 1516, 

enviada de Almeirim, D. Manuel respondeu favoravelmente ao juiz e oficiais da cidade 

que lhe haviam pedido que se demolisse a medieva igreja por ser “pequena e mal 

repairada” e em seu lugar se construísse uma nova: 

 

“…e quanto ao que toca a jgreja que esta no topo da praça que he a principal desa 

çidade que he pequena e mal repairada que nos pedijs que mandemos deribar pera se 

fazer de novo segundo que vem pera esa cidade. Respondemos que nos folgaremos que 

a dita jgreja asy se faça…”
44

 

 

 Na mesma missiva acrescenta-se que antes, porém,  

                                                 
39

 Aires VARELA, Theatro das Antiguidades d’Elvas com a historia da mesma cidade e descripção das 

terras da sua Comarca (prólogo de António Thomaz Pires), Elvas, Editor António José Torres de 

Carvalho, 1915, pp. 53-54.  
40

 Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, p. 49. 
41

 Cfr. ibidem, pp. 49-50. 
42

 Cfr. ibidem, p. 50. 
43

 Cfr. A. Thomaz PIRES, Estudos e notas elvenses VII. Vasco de Lobeira, Elvas, Editor António José 

Torres de Carvalho, 1917, p. 32. 
44

 AHME, Livro primeiro, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fl. 562. 
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“… de se nela por maão se deve saber o que podera custar e lançando-se as medidas 

dela e do tamanho que deve ser se podera logo orçar pouco mais ou menos e sabendo o 

que restara ver-se domde podera aver-se a conthia a que chegar. E porque se bem posa 

saber escrevemos a Martym Lourenço mestre da ponte que va a esa cidade e estee 

convosco e pratique como se deve de fazer a dita jgreja e do tamanho que se deve fazer 

lancando as medidas e conta a todas as despesas e o que achardes nos faze saber 

mandai-lhe nosa carta pera jr la como lho mandamos.”
45

 

 

 

Retomaremos mais adiante esta preciosa informação documental que associa 

Martim Lourenço à obra da nova igreja, já que a traça do imóvel tem andado atribuída a 

Francisco de Arruda. Atente-se ainda que sendo Martim Lourenço nomeado “mestre da 

ponte” é bem possível que se trate da ponte sobre o rio Guadiana, na qual estaria 

ocupado por essa altura. Sabe-se que foi D. Manuel quem mandou proceder à sua 

construção, a 19 de Dezembro de 1510, e que em 1517 ainda a obra não estava 

terminada.
46

  

Embora o documento citado já fosse do conhecimento de Vitorino de Almada, 

este autor não lhe deu a devida atenção até porque o leu de forma errada, transcrevendo 

“Martym Lourenço mestre da ponte” como “Licenciado Manuel da Ponte”.
47

 

No mesmo documento, D. Manuel considera que seria de boa ajuda para a obra 

lançar-se uma imposição sobre o azeite:  

 

“E porque nos pareçe que sera boa adiçam pera ajuda da dita obra lançar-se 

jmposyçam no azeyte que se vende nessa çidade pelos capeguos que dela sayem pera 

fora mandamos-vos que pratiquees ysto em [ilegível] e onde o que vos diso pareça e 

faze-no-lo saber e onde o que podera relevar por ano porque nos parece que se deve 

poer jmposyçam no dito azeyte pera a dita jgreja enquanto a obra dela durar…”
48

  

 

 

A 8 de Junho de 1517, mandou o rei que a imposição que incidia sobre o azeite 

se estendesse a toda a propriedade.
49

 A 16 de Março do ano seguinte, não são 

exceptuados os oficiais da Misericórdia nem qualquer outra pessoa de contribuírem para 

a edificação do templo.
50

 A 6 de Setembro de 1520, numa carta redigida em Évora, 

                                                 
45

 Ibidem, fl. 562. 
46

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Olivenza en su Historia, edição do autor, 1999, p. 279. 
47

 AHME, Victorino d‟ALMADA, Diccionario, Documentos, século XVI, 1501-1530 [apontamentos 

manuscritos], n.º 4, 11402. 
48

 AHME, Livro primeiro, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fl. 562. 
49

 Cfr. ibidem, fl. 543; Victorino d‟ALMADA, Anniversarios de cada dia, por todos os do anno, 

particulares da cidade d’Elvas, Elvas, Editor António José Torres de Carvalho, 1915, p. 14. 
50

 Cfr. AHME, Livro primeiro, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fl. 554. 
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ordenou o monarca que se tornasse a fazer a avaliação de umas casas que se tomaram 

para a igreja porque “…nom foy ffeita como devja…”
51

 

Pelos dados documentais descritos é forçoso admitir que o arranque da obra se 

tenha dado por volta de 1517, data que de resto já foi apontada por Raul Brandão - 

aventada certamente com base na consulta da bibliografia de estudiosos locais ou 

mesmo transmitida oralmente pelo editor António Torres de Carvalho, então director da 

biblioteca e do museu de Elvas, de quem Raul Proença diz ser a “Pessoa mais 

conhecedora da terra” - 
52

 e depois repetida por Luís Keil.
 53

  

 João Mendes e Jorge de Alvito tinham a seu cargo a empreitada da igreja, a qual 

em 1522 já ia “…em muito bom pomto…”;
54

 porém, em virtude da morte de João 

Mendes, sua mulher e seu irmão Diogo Mendes comunicaram ao rei, a 10 de Outubro 

desse ano, que ficavam encarregados de fazerem e acabarem a obra, mas que eles 

  

“…a nom podiam acabar com o dinheiro da empreytada e que quanto era a parte que 

pertencia ao dito Joane Mendez que eles a ffazyam aijnda que com sua perda mas que 

noutra que Jorge d’Allvyto era obrigado ffazer nam era razam eles a tomarem sobre sy 

a perda diso…”
55

  

 

As reclamações foram aceites pelo monarca.  

Um ano depois, numa carta de 12 de Outubro de 1523,
56

 ainda se refere a morte 

de João Mendes dizendo-se que devido a esta circunstância “…ficaram muitas cousas 

começadas e non acabadas…”, comunicando, outrossim, o monarca que escreveu ao 

vedor das obras Afonso Mendes sobre o assunto e que achava “…por bem que a dita 

obra se dese para avaliaçom aquelas cousas que nom fosem alvenaryas por que as 

ditas alvenaryas tinham preço certo…” Acrescenta-se ainda que tendo o rei boa 

informação acerca de André Casqueiro “…que faz a obra da jgreja d’Olivença…” o 

recomenda para, em simultâneo, dar continuidade à obra de Elvas. 

                                                 
51

 AHME, Livro terceiro, das próprias Provizões, Alvarás, Cartas e ordens Régias, fl. 370; AHME, 

Victorino d‟ALMADA, Diccionario, Documentos, século XVI, 1501-1530 [apontamentos manuscritos], 

n.º 4, 11402. 
52

 Cfr. Raul  PROENÇA, “Elvas”, in Guia de Portugal II, Estremadura, Alentejo, Algarve, Lisboa, 

Biblioteca Nacional de Lisboa, 1927, pp. 437-438, 441. 
53

 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 61. 
54

AHME, Livro segundo, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fls. 62-62v. Ver 

também AHME, Victorino d‟ALMADA, Diccionario, Documentos, século XVI, 1501-1530 

[apontamentos manuscritos], n.º 4, 11402. 
55

 AHME, Livro segundo, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fls. 62-62v.  
56

 Ibidem, fl. 63. Consultar também AHME, Victorino d‟ALMADA, Diccionario, Documentos, século 

XVI, 1501-1530 [apontamentos manuscritos], n.º 4, 11402. 
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Se João Mendes faleceu por volta de 1522, não pode ser o mestre-de-obras com 

o mesmo nome que em 1533 se encontrava em Olivença, como atesta uma verba de 

quitação passada a 9 de Setembro desse ano a Lourenço Domingues, recebedor das 

obras que se fizeram em Elvas, Campo Maior e Olivença.
57

 Este documento, publicado 

por Sousa Viterbo, dá-nos porém uma informação bem interessante relativa a Jorge de 

Alvito. Este pedreiro - assim é denominado no documento - deu uma determinada 

quantia de dinheiro a Lourenço Domingues por pedraria da “…barreira velha de 

Olivemça…”,
58

 pelo que será de concluir que Jorge de Alvito após a morte de João 

Mendes, com quem trabalhava, se tenha deslocado para Olivença. 

Não temos informação sobre o desfecho imediato da situação, mas parece ser 

claro que a fábrica da igreja elvense tenha sido tomada por Diogo Mendes, cargo que 

acumularia, a 3 de Outubro de 1542, por carta régia de D. João III, com o de visitador 

das obras do Aqueduto da Amoreira.
59

  

Em Maio de 1528, a respeito do financiamento da obra, o monarca em resposta 

aos edis locais diz o seguinte:  

 

“…e que toca a dita jgreja e me pedis que mande acabar a custa da remda della e que 

a crerezia tambem deve pagar pera ella como se ffaz em Aronches e Olyvença depoys 

que for gastado o dinheiro que ajnda hy ha me requereres e eu ffarey nyso o que me 

bem pareçer.”
 60

 

 

 

Acrescenta ainda: 

 

“E tambem dizes em vosa carta e apontamentos que do dinheiro que se lamçou 

nessa cydade estam por arendar quatrocentos mjll reaes e que ora eu manda que se 

recadem e despendam na dita obra por jornall e que ysto fizesse Afonso Mendez verdor 

das obras…”
61

 

     

                                                 
57

 Cfr. Sousa VITERBO, Diccionario Historico e Documental dos Architectos, Engenheiros e 

Constructores Portuguezes ou a Serviço de Portugal, vol. 2, Lisboa, Imprensa Nacional, 1904, p. 165.  
58

 Ibidem, pp. 165-166. 
59

 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, p. 402; Sousa 

VITERBO, op. cit., vol. 2, p. 165. 
60

 AHME, Livro segundo, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias Livro, fl. 54. 

Consultar também AHME, Victorino d‟ALMADA, Diccionario, Documentos, século XVI, 1501-1530 

[apontamentos manuscritos], n.º 4, 11402. Afonso Mendes, cavaleiro da Casa Real, era vedor das obras 

de Elvas e Olivença. (Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e 

Historia Portugueza, Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., 

vol. 1,, p. 115). 
61

 AHME, Livro segundo, das  proprias Provizões, Alvarás, Cartas, e ordens Régias, fl. 54. 
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A 9 de Agosto de 1537, no essencial, a nova igreja já estava pronta, posto que 

nesta data foi aberta ao culto, por sentença do Cardeal D. Afonso.
62

 Projectado no topo 

norte da praça, o templo passou a ser conhecido como igreja de Santa Maria da Praça ou 

simplesmente Igreja Nova (fig. 2).
63

  

Ainda que o imóvel estivesse apto a receber fiéis a partir de 1537,  as obras 

continuariam por boa parte do século XVI. Em 1541, o visitador mestre Gaspar mandou 

que os vereadores procedessem ao lajeamento do edifício para que o pó e a lama não 

afastassem os fiéis, tarefa que ainda não estava concluída em Fevereiro de 1548. Neste 

mesmo ano a sacristia ainda não estava acabada.
64

     

 Em 1541, já existia a Capela de Álvaro de Mesquita Pimentel, passando a ser 

denominada nas visitações por Capela de Santo António (figs. 93, 97), após a morte do 

seu padroeiro, sucedida em 1546.
65

 Em 1542, Ambrósio Pessanha era detentor da 

Capela do Espírito Santo (também conhecida por Capela dos Pessanhas), construída no 

lado direito da torre da fachada principal (figs. 12, 37).
66

 

 Desde pelo menos a visitação de 25 de Janeiro de 1545 que já estava em mente 

a realização do retábulo-mor, uma vez que nesta ocasião se ordenou aos fabriqueiros 

que mandassem “…fazer hum sacrario chão no meo do altar mor pera o Santisimo 

Sacramento enquanto se não faz o Retabolo…”,
67

 mas só por volta de 1569 seria 

                                                 
62

 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, O Deado da Sé de Elvas, op. cit., p. 36. 
63

 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, p. 49. 
64

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., pp. 1-2; idem, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. cit., p. 102. 
65

 Esta capela, construída do lado do Evangelho, foi encoberta pelo altar com a mesma invocação no 

século XVIII. No seu interior podem ver-se os moimentos de Álvaro Pimentel e de sua mulher, de 

Gonçalo Anes do Paço e de António Gonçalves. A campa armoriada de Álvaro da Mesquita Pimentel 

apresenta uma inscrição cujo teor é o seguinte: “S[EPULTUR]A DE ALV[AR]O DA MISQVITA 

PIMINTEL E DE SVA MOLH / ER COSTANÇA G[ONÇA]L[VE]Z OS PRIMEIROS DESTE 

APELIDO QVE NESTA CIDADE / OVVE FALECERAM ELE A . 15 . DE . F[EVEREI]RO DE . 1546 

. ELA / A 13 DABRIL . DE 1549 Q[V]EM ISTO LER DIGA LHES . ORAÇÃO . PELA . ALMA.” Num 

nicho de uma das paredes laterais está colocada uma arca tumular de pedra de granito em cujos caracteres 

góticos gravados se diz: “Aquy jaaz ho m[uit]o honrado G[onçal]o Anes do Paço q[ue] foy vig[ari]o nesta 

cydade e pryor en Monçaraz e vig[ari]o perpetuo nesta ygreija e beneficiado no Salvador e en Sancta 

Maria da Alcáçova desta cydade Faleceo na era de mil CCCCCXX.” No chão encontra-se outra sepultura 

com a inscrição, também em caracteres góticos, onde se lê: “Aqui iaaz o doutor Ant[onio] G[onça]lve[z] / 

Vigairo desta igreija e beneficiado / em todalas as outras […] de Janeiro de 1547.” (Transcrições 

epigráficas de Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga 

Sé), op. cit., pp. 1-2).  Gonçalo Annes do Paço era sogro de Álvaro da Mesquita Pimentel. (Cfr. Victorino 

d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, concelho d’Elvas e 

extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa-Fernando, op. cit., vol. 1, p. 363). 
66

 Ibidem, p. 381. 
67

 Cfr. Vítor SERRÃO, “Caminhos Lusitanos do Divino Morales. A actividade do pintor em Évora, Elvas 

e Portalegre, 1564-1585”, op. cit., p. 80. 
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executada a obra de entalhe,
68

 cuja estrutura deve ter servido de receptáculo às pinturas 

de Luís de Morales e da sua oficina, iniciadas em 1576.
69

 

 No derradeiro dia de Julho de 1550, o Cardeal Infante D. Henrique, não 

apreciando o desenho do portal principal que o juiz e os vereadores da cidade lhe 

enviaram por Diogo Mendes, “…porque me pareçeo que nam he tam conveniente como 

he necessarjo pera a igreja…”,
70

 remeteu um outro plano, assinado por Miguel de 

Arruda, em que também constavam os projectos da escada do coro e da pia baptismal, 

recomendando “…que faça o dito Dioguo Mendez a dita obra conforme a este debuxo 

que leva, e o portal se faça de pedra d’Estremoz porque sam emformado que seraa asi 

mjlhor por a pedra ser mais comprida e milhor que a dessa çidade…”
71

  

Desde logo, esta fonte de arquivo acusa uma mudança de gosto, pois o desenho 

do portal que fora enviado por Diogo Mendes ao Cardeal D. Henrique, e da sua 

provável autoria, embora o documento não seja explicito quanto a este pormenor, devia 

ainda enquadrar-se no gosto manuelino e certamente seria concretizado em pedra de 

granito a exemplo do que aconteceu com os portais laterais. O portal projectado por 

Arruda devia ser já de fácies renascentista, como demonstra a igreja da Graça, uma obra 

atribuída a esse arquitecto.
72

 Segundo Luís Keil, o portal de Miguel de Arruda foi 

substituído em 1657 (data inscrita na porta da igreja) pelo actual portal clássico, de 

ordem jónica (fig. 9).
73

  

 Em 1550, Diogo Mendes estava a terminar a torre e a sua escada de acesso e 

nove anos mais tarde dava-se o prazo de cerca de seis meses para que fosse acabada 

“…toda a obra da igreja que está por fazer, assim de pedraria, como do mais…”
74

  

Por volta de 1570, já a obra estava praticamente concluída, pois, por um alvará 

de 25 de Janeiro desse ano, emitido por D. Sebastião, decidiu-se que metade da renda 

dos rossios do concelho bem como o rendimento da imposição da carne e do pescado da 

                                                 
68

 Cfr. ibidem, p. 81. 
69

 Cfr. ibidem, pp. 82-83. 
70

 AHME, Livro terceiro, das próprias Provizões, Alvarás, Cartas e ordens Régias, fl. 360. O documento 

foi publicado por A. Thomaz PIRES, Estudos e notas elvenses XI. Investigações Historicas II, Elvas, 

Editor António José Torres de Carvalho, 1916, pp. 47-48.  
71

 AHME, Livro terceiro, das próprias Provizões, Alvarás, Cartas e ordens Régias, fl. 360.  
72

 Cfr. Manuel C. BRANCO, “Datação e Autoria da Igreja da Graça de Évora e do Túmulo de D. Afonso 

de Portugal”, in Cadernos de História da Arte, n.º 1, Lisboa, Instituto de História da Arte, Faculdade de 

Letras de Lisboa, 1991,  pp. 141-163.  
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 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. XVII. Tomás Pires diz, no entanto, que o portal foi substituído pelo actual 

no século XVIII. (Cfr. A. Thomaz PIRES, Estudos e notas elvenses XI. Investigações Historicas II, op. 

cit., Elvas, p. 47 (nota 1)).  
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 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, 

op. cit., p. 102. 
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cidade se gastassem na obra do Aqueduto da Amoreira “…e a outra metade se gastará 

na obra da igreja nova, porquanto sou informado que tem já pouco por acabar…”
75

     

A traça do templo tem sido atribuída a Francisco de Arruda.
76

 Não há, todavia, 

suporte documental que confirme a tese. Por isso, Jorge Custódio Vieira da Silva dúvida 

da consistência de tal atribuição.
77

   

Provavelmente, o primeiro estudioso a alvitrar a ideia de ter sido Francisco de 

Arruda o autor da futura Sé de Elvas foi o elvense António Tomás Pires, em 1906.
78

 A 

afirmação deve ter sido formada a partir das alusões a Francisco de Arruda que o ligam 

a diferentes obras no Alentejo, antes, porém, de 1517 e, em particular, a Elvas, mas em 

data já bem tardia relativamente ao início da construção da igreja.  

Vale a pena fazer uma síntese sobre actividade de Francisco de Arruda a fim de 

se retirarem algumas ilações. De 1510 datam as primeiras notícias da actividade do 

mestre, que por esse tempo se encontrava no Alentejo na qualidade de pedreiro e 

empreiteiro nas obras das muralhas e dos castelos de  Moura, Mourão e Portel.
79

 No ano 

de 1514, estava em Azamor com Diogo de Arruda, seu irmão, mas, a 6 de Novembro do 

mesmo ano, já estava de regresso à metrópole, figurando nessa data no livro das férias 

do Mosteiro de Belém. Em Outubro de 1516, encontramo-lo como mestre do baluarte 

do Restelo (Torre de Belém).
80

 Em 1531, foi nomeado por D. João III “…mestre das 

obras da comarca do Alentejo, dos paços de Évora, e medidor das obras…”,
81

 cargo 

antes ocupado pelo seu falecido irmão Diogo de Arruda. Francisco de Arruda faleceu a 

30 de Novembro de 1547.
82

 

 O nome de Francisco de Arruda só surge efectivamente associado a Elvas a 

partir da segunda metade do decénio de 30, quando a 27 de Julho de 1537, D. João III, 
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através de uma carta dirigida aos responsáveis municipais, diz que vai enviar à cidade 

“…Francisco de Arruda, mestre de minhas obras, para ver em que maneira se poderá 

fazer a obra, para a agua da Amoreira poder vir a essa cidade, e lhe mando que veja 

essa obra da Câmara.”
83

 Ao que parece, nesta primeira fase o mestre deteve-se na 

cidade alentejana até por volta de Dezembro desse ano, ocupando-se não só com os 

projectos do Aqueduto da Amoreira e das Casas da Câmara, como dos da cadeia e dos 

açougues.
84

  

Pelas circunstâncias atrás apontadas constata-se não haver relação alguma entre 

Francisco de Arruda e a igreja de Santa Maria da Praça. Tal como inicialmente 

expusemos, Martim Lourenço, que na altura se encontraria ocupado com a ponte sobre 

o Guadiana, afigura-se ser o provável mestre responsável pelo risco e pela concepção 

geral da nova igreja, cujas obras seriam dirigidas por João Mendes e Jorge de Alvito e, 

posteriormente, por Diogo Mendes.  

Martim Lourenço fora, em Setembro de 1507, o mestre das obras de São 

Francisco de Évora, encontrando-se também ali a laborar em Abril de 1513. Em 1508 

estivera em Almeida a inspeccionar uma obra de Francisco Danzilho ou Danzinho.
85

 

Em Junho de 1509, estava no Norte de África, em Alcácer, ocupado com a construção 

da torre da “casa da atafona”.
86

 A 23 de Maio de 1514, por uma carta expedida de 

Lisboa, D. Manuel nomeou-o “…mestre das nosas obras da pedraria que se em a nosa 

cidade deuora e paços della fizerem, asi e per a maneira que o elle deue ser e o eram os 

outros mestres das obras nos semilhantes lugares…”
87

 Sousa Viterbo considera que 

Martim Lourenço deverá ter falecido nos primeiros dias de Janeiro de 1525 ou em finais 

de 1524, porquanto, a 8 de Janeiro de 1525, Diogo de Arruda sucedeu-lhe no cargo de 

mestre das obras dos Paços Reais de Évora, por nomeação de D. João III.
88

 

A igreja de Santa Maria da Praça, futura Sé de Elvas, passa pois a figurar nas 

obras riscadas pelo mestre. Em todo o caso, a forma como edifício hoje se apresenta não 

se deve, com certeza, a um plano inicial onde estivessem delineados, de forma definitiva 

e pormenorizada, os alçados do monumento, como, aliás, não era prática comum na 
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actividade dos “arquitectos” do manuelino.
89

 O tempo longo em que as obras 

decorreram, as interferências e os contributos dos diferentes mestres e as exigências dos 

mecenas e doadores acabaram também por ditar o resultado final.  

 Resta saber se Martim Lourenço terá tido alguma intervenção na igreja da 

Madalena de Olivença (figs. 205, 207), dadas as evidentes afinidades entre este imóvel e 

a igreja elvense.
90

 

 

 

2. Valores arquitectónicos e decorativos da igreja 

 

            A imagem que desde logo assalta o observador que se desloca àquela que é hoje 

a Praça da República é sem dúvida a imponente fachada da antiga Sé de Elvas, com 

torre de cantaria de granito disposta no eixo da construção, a qual quase absorve o corpo 

do edifício não deixando antever uma estrutura a três naves de desigual altura (figs. 2, 3, 

6, 7). Os volumes correspondentes às naves secundárias, ficam, por assim dizer, quase 

sonegados por esse elemento arquitectónico, em boa parte devido também à edificação 

da Capela dos Pessanhas e do baptistério nos lados direito e esquerdo da torre, 

respectivamente. O campanário, com seis ventanas e rematado por um telhado 

piramidal, finalizado ou acrescentado nas primeiras décadas de Seiscentos,
91

 enfatiza 

sobremaneira o aspecto monumental da torre e a afirmação urbanística do edifício (fig. 

5). A escadaria de dois lanços de acesso à igreja (refeita na segunda metade do século 

XVIII) construída para vencer o desnível acentuado do terreno em que a igreja se 

implantou, vinca ainda mais a imponência da fábrica.   
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 Como alerta Mendes Atanázio: “Torna-se necessário um estudo sobre a organização do trabalho dos 
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          O arranjo arquitectónico da alçado principal da igreja conferiu ao monumento 

alentejano um perfil invulgar no cenário da arquitectura religiosa portuguesa do período, 

sendo o exemplo apenas partilhado com o da vizinha igreja de Santa Maria Madalena de 

Olivença (fig. 205) e o da igreja do Priorado do Rosário de Velha Goa.
92

 Com efeito, 

nas igrejas dessa época, o mais frequente é as fachadas principais não apresentarem 

torres, ou então obedecerem à fórmula de duas torres a ladearem a fachada principal 

(igreja matriz de Viana do Castelo e Catedral da Guarda). 

             Em grande medida, o ar robusto da torre axial foi aliviado por um magnificente  

nártex (que no interior gerou o coro alto), como se de “um enorme arco de triunfo”
93

 se 

tratasse, ao mesmo tempo que recorda as soluções similares levadas a cabo nas sés 

medievais de Lisboa e Évora.
94

          

             Na fachada principal é ainda de assinalar o óculo (semelhante aos de São João 

Baptista de Moura e da Madalena de Olivença
95

), responsável pela iluminação do coro 

alto, bem como a varanda, o portal clássico e o relógio, três acrescentos posteriores à 

construção quinhentista. 

 Os muros laterais são ritmados por contrafortes coroados por coruchéus – cuja 

função é a de ampararem os impulsos das abóbadas -, com gárgulas, fazendo a 

marcação dos tramos no interior do templo (figs. 13, 16, 20). Nos intervalos dos 

contrafortes ou botaréus, para além dos janelões (em que apenas os do primeiro tramo 

mantêm o recorte original, tendo os restantes sido alterados no século XVIII), 

desenvolvem-se massas murarias que no interior do edifício correspondem aos altares 

laterais, exercendo ao mesmo tempo a papel de contrafortes. As fachadas laterais são 

encimadas por merlões chanfrados, um elemento bem característico da arquitectura 

alentejana manuelina. 

Os restauros dos anos 40 do século XX puseram a descoberto os vãos dos 

arcobotantes (figs. 192, 193, 199), os quais originariamente se apresentariam obstruídos 

como ainda hoje sucede na Madalena de Olivença. Não são, todavia, arcobotantes como 

os conhecemos na arquitectura gótica, isto é, arcos robustos e aviajados, até porque a 

fraca altura da nave central em relação às naves secundárias não exigia nem permitia tal 

solução (fig. 6). Em rigor, esses elementos apoiam-se em zonas acima do ponto de 
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encontro das nervuras das abóbadas da nave central, o que os diferencia estruturalmente 

dos arcobotantes góticos. 

Dois portais laterais de gosto manuelino-mudéjar foram abertos no segundo 

tramo, não, portanto, a meio do corpo da igreja, como era usual, uma vez que o templo 

apresenta um número ímpar de tramos (cinco) (fig. 1). Esta situação justifica-se pela 

acidentada topografia do terreno em que a fábrica se ergueu. Se os portais tivessem sido 

rasgados no terceiro tramo, quer dizer, a meio do corpo do edifício, ficariam não só 

bastante próximos das coberturas das naves laterais, como teriam de levar degraus 

interiores que permitissem o acesso à espaço intestino da edificação.  

Embora semelhantes na composição e na decoração (ambos ornamentados por 

alcachofras nos intercolúneos), os pórticos secundários revelam diferenças evidentes: o 

portal virado a poente é trilobado (com o lóbulo central a querer dividir-se em três 

pequenos lóbulos) (fig. 21), enquanto o do lado nascente se apresenta com cinco lóbulos 

(figs. 14, 15). Se os dois portais foram projectados em função de um arco a pleno centro 

(o que, apesar das afinidades decorativas, os distingue do portal lateral do lado da 

Epístola da Madalena de Olivença que teve por raiz geométrica um arco abatido (fig. 

206)), devemos destacar o que está virado a nascente em que essa geometria aplicada se 

manifesta de modo mais visível. De facto, neste último pórtico estamos em presença de 

uma bela obra, cujo autor soube tirar partido dos valores estéticos da figura geométrica 

do arco de volta perfeita, debuxando os lóbulos em quase toda a área do semicírculo.  

Entrando no templo, somos confrontados com um espaço de cinco tramos e sem 

transepto (fig. 1), estruturado em três naves, sendo a central mais alta e larga que as 

laterais (figs. 25-28). Os pilares da igreja são de perfil quadrado com chanfraduras, aos 

quais se adossam quatro meias colunas, prolongando-se duas delas pelos arcos 

formeiros a pleno centro. A cabeceira é formada por uma capela-mor e dois absidiolos 

(Capelas de Nossa Senhora da Soledade e de Nossa Senhora das Candeias). Se estes 

últimos, ainda que tenham sido alterados em períodos subsequentes, mantêm no 

essencial a estrutura primitiva com abóbada polinervada (figs 116, 120, 130, 131), o 

mesmo não podemos dizer da capela-mor, pois a que hoje vemos foi construída na 

primeira metade do século XVIII (fig. 136) em substituição de uma outra levantada nos 

finais de Quinhentos. Com grande probabilidade – dadas as semelhanças entre a igreja 

de Elvas e a igreja de Santa Maria Madalena de Olivença, na planta, nos alçados, nos 
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volumes e mesmo na decoração
96

- o primitivo presbitério devia assemelhar-se à capela 

maior da Madalena de Olivença, a qual substancialmente ainda se conserva no seu perfil 

manuelino, protegida por uma abóbada polinervada e de combados (fig. 208).  

A cobertura do corpo da igreja organiza-se segundo o sistema de abóbadas de 

cruzamento de nervuras nas naves laterais e abóbadas polinervadas na nave central 

(figs. 28-30).  Nesta nave optou-se, assim, por se criar uma autêntica “rede de 

suspensão”
,97

 em que a cobertura se autonomizou face aos alçados (como acontece na 

Madalena de Olivença (fig. 207) e nas matrizes de Viana do Alentejo e do Alvito).
98

 O 

objectivo da proliferação de nervuras secundárias é explicado por Mendes Atanázio da 

seguinte maneira:    

 

“Os arquitectos do Manuelino multiplicaram as nervuras secundárias para 

limitar os interstícios a cobrir; para não terem de lançar as nervuras em ângulo 

demasiadamente vertical; para não serem forçados a arquear os pedaços de abóbada, o 

que produziria concavidades e portanto claro-escuro. Os arquitectos Manuelinos viam 

as suas abóbadas rebaixadas e queriam que fossem as nervuras principais a dar o plano 

geométrico a toda a abóbada; no fundo desejavam tecer uma cobertura unida, o que 

acentua a unidade espacial.”
99

 

 

 

O recurso a mísulas, quais receptáculos das nervuras das abóbadas, tanto na nave 

do meio, como nas naves laterais, permitiu não só banir o uso de pilastras ou meias 

colunas nos muros laterais como evitar o engrossamento dos pilares da nave central. 

Desta sorte, não obstante o espaço se encontrar tripartido e com a nave central mais 

elevada, ele aproxima-se a uma configuração una e transparente, acentuada pela 

ausência de um transepto. Esta tendência para a unidade do espaço arquitectónico faz 

inscrever o edifício elvense na tendência da arquitectura do período manuelino. 

             Com excepção da antiga Capela de Santo António (com abóbada polinervada) 

(fig. 97), da Capela dos Pessanhas (figs. 37-41), do baptistério (figs. 42-44), da 

seiscentista Capela do Santíssimo Sacramento (fig. 106) e das Capelas colaterais de 
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Nossa Senhora da Soledade (fig. 116) e de Nossa Senhora das Candeias (fig. 130), as 

capelas laterais são pouco fundas, não reservando para si um espaço próprio.  

  No que diz respeito à iluminação do interior da igreja, ela é feita pelos janelões 

do clerestório e das naves laterais e pelo óculo aberto no coro alto. Os vãos 

semicirculares do clerestório (figs. 27, 28) devem ter ganho esse aspecto no século 

XVIII,
100

 pois na sua origem deviam ser idênticos aos da Madalena de Olivença: 

rectangulares a terminarem em arco de volta perfeita.   

             José Custódio Vieira da Silva considera a escultura decorativa do interior da 

igreja elvense  - capitéis, mísulas e chaves das abóbadas – “…um dos momentos de 

maior originalidade e afirmação deste edifício, não apenas a nível regional mas 

inclusivamente a nível nacional.”
101

 Para além da qualidade técnica e plástica de algum 

do trabalho escultórico, há, segundo o autor citado, um declarado programa temático na 

distribuição dos elementos decorativos dos capitéis e das mísulas. Assim, na nave 

central, os capitéis do lado esquerdo são decorados por troncos podados entrelaçados 

por fitas (talvez uma evocação das decorações efémeras patentes nas festividades, de 

acordo com as propostas de Mendes Atanázio
102

) (fig. 36), havendo apenas um capitel 

decorado com folhas de louro, enquanto os do lado direito se apresentam ornamentados 

com folhas de cardo. As mísulas da mesma nave, excluindo a do penúltimo tramo 

próximo da capela-mor com decoração historiada, são ornamentadas também por 

elementos vegetalistas. Nas mísulas das naves laterais observam-se, de igual modo, 

diferenças no desenvolvimento do programa iconográfico: nas da nave esquerda, além 

do evidente naturalismo de elementos vegetalistas, sobressaem os emblemas do 

monarca D. Manuel, a Cruz da Ordem de Cristo e a esfera armilar - emblemas esses que 

continuariam a ser representados durante o reinado de D. João III
103

 -, sustidos por 

sereias; nas da nave do lado direito, prevalecem formas antropomórficas e zoomórficas 

e quiçá o anjo da Anunciação. 

            Nos bocetes das abóbadas marcam presença as decorações vegetalistas e os 

emblemas e brasões heráldicos, sendo de destacar, na nave do meio, as armas régias 

ladeadas por esferas armilares e cruzes da Ordem de Cristo, bem como o brasão do 
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Cardeal D. Henrique e as armas da cidade de Elvas (figs. 31-34), em clara alusão aos 

impulsionadores da obra com natural destaque para a figura do poder real.  

 

      

3. A criação da diocese de Elvas em 1570 e a elevação da igreja de Santa Maria da 

Praça a Catedral 

 
            A tentativa de instituição da diocese de Elvas provém do tempo do primeiro 

arcebispo de Évora, o Cardeal D. Henrique, durante o reinado de D. João III,
104

 mas ela 

só se efectivou a 9 de Junho de 1570, com a bula Super cunctas,
105

 por instâncias de D. 

Sebastião. A dar crédito às palavras de António Gonçalves de Novais, julga-se que já D. 

Manuel tivera em mente a fundação de um bispado na cidade alto alentejana,
106

 não 

havendo todavia quaisquer provas documentais que confirmem a afirmação. A tardia 

constituição do bispado de Elvas ficou a dever-se à forte oposição movida pelo cabido 

de Évora, que desde sempre se manifestou contrário à sua formação. 

             De acordo com o conteúdo de um projecto de D. Henrique, de Dezembro de 

1558, previa-se o desmembramento da vasta arquidiocese de Évora através da formação 

de dois novos bispados, um com sede em Elvas e outro com sede em Beja. O bispado de 

Elvas incorporaria Elvas, Monforte, Cabeço de Vide, Alter Pedroso, Alter do Chão, 

Seda, Fronteira, Veiros, Alandroal e Juromenha.
107

 

O projecto de ascensão de Elvas a cidade episcopal assentava num plano mais 

alargado de alteração da geografia diocesana do território continental português, 

empreendido por D. João III de que resultou a erecção das dioceses de Miranda do 

Douro (1545), Leiria (1545) e Portalegre (1549), a transferência da sede de bispado do 
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 Cfr. Joaquim Chorão LAVAJO, “Elvas, Diocese de”, in Carlos Moreira AZEVEDO (dir. de), 

Dicionário de História Religiosa de Portugal, Rio de Mouro – Lisboa, Círculo de Leitores – Centro de 
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ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, vol. 4, Porto-Lisboa, Livraria Civilização Editora, 1971, pp. 

181-189. 
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 “Esta Cidade pois que pela sua muita antiguidade, sumptuosos edificios, numero & qualidade de 

vesinhos, abundância & fertilidade terra, merecia hauer sido muito antes sublimada a Cidade Episcopal, 

como erão outras a quem ella em tudo fazia conhecida ventagem, não alcançou esta Dignidade, & Sé 

Cathedral senão no anno de 1570. que o Sanctissimo Papa Pio Quinto lha concedeo â instancia del Rey 

Dom Sebastião, posto que no tempo del Rey Dom Manoel se moueo esta practica, que não teue effeito.”    

(António Gonçalves de NOVAIS, Relação do Bispado de Elvas, com hum Memorial dos Senhores Bispos 

que o gouerrnarão, fl. 4v., texto anexo às Primeiras Constitvções Sinodaes do Bispado d’Elvas, feitas e 

ordenadas pello Illustrissimo e Reuer.mo Senhor Dom Sebastião de Matos de Noronha, Quinto Bispo 

d’Elvas e do Cons.º de sua Mag.de, Lisboa, Lourenço Craesbeek, 1635). 
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 Cfr. Júlio César BAPTISTA, Limites da Diocese de Évora, separata de A Cidade de Évora, n.º 55, 

1972, p. 14. 
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Algarve de Silves para a cidade de Faro (autorizada pelo papa em 1539, mas só 

realizada em 1577) e a projecção não consumada da fundação das dioceses de Viana do 

Castelo, Alfândega da Fé, Covilhã e Abrantes.
108

 Sendo Elvas a segunda maior cidade 

alentejana logo a seguir a Évora e uma das mais populosas do reino estava, à partida, 

naturalmente vocacionada para assumir a função episcopal.  

Se o propósito da instauração da diocese de Beja depressa foi abandonado, no 

que respeita à criação da diocese de Elvas ele foi retomado por D. Sebastião, quando, 

numa carta de 30 de Maio de 1568, dirigida ao cabido de Évora, o rei revelou a decisão 

de suplicar ao papa a criação do novo bispado, uma resolução, de resto, já assentada 

pelo seu avô. Ficava garantido que a mesa capitular eborense não sofreria nenhum dano 

com o facto.
109

 

A oposição do cabido eborense não se fez esperar, uma postura, aliás, partilhada 

pelo arcebispo D. João de Melo, contrariamente à atitude do seu antecessor, já que a 

formação de um novo bispado no Alentejo originaria a subtracção de uma importante 

parcela do território eborense e, em consequência, uma perda substancial dos 

rendimentos da arquidiocese. Com a criação do bispado de Portalegre em 1549, Évora 

já perdera as vilas de Arês, Assumar e Arronches,
110

 mas essa perda seria bem menor 

quando comparada com aquela que resultaria da criação da diocese de Elvas. A posição 

do soberano acabou, todavia, por vigorar na cúria pontifícia e, em 9 de Junho de 1570, o 

papa Pio V expediu a bula Super cunctas, resultando deste acto a fundação da diocese 

elvense. 

  A novel diocese formou-se a partir das povoações de Olivença, Campo Maior e 

Ouguela, desanexadas da diocese de Ceuta, vaga desde a morte de D. Jaime de 

Lencastre, e de Elvas, Juromenha, Alandroal, Veiros, Monforte, Barbacena, Vila 

Fernando, Vila Boim, Fronteira, Cabeço de Vide, Alter Pedroso e Alter do Chão, 

desmembradas da arquidiocese de Évora. Verifica-se, assim, que os limites da diocese 

de Elvas estavam muito próximos daqueles que o projecto de D. Henrique estipulara, 

com excepção de Vila Fernando, Vila Boim, Barbacena e dos territórios separados de 

Ceuta. 
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 Cfr. José Pedro PAIVA, “Dioceses e organização eclesiástica”, in Carlos Moreira AZEVEDO (dir. 
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  São vários os motivos invocados pela bula para a constituição da diocese raiana. 

Por um lado, Olivença, Campo Maior e Ouguela estavam a uma distância considerável 

da sua sede de bispado (Ceuta), a cerca de 100 léguas, com a agravante de haver “…per 

meio o reino de Castela e o mar…”, o que dificultava o bom exercício da “…cura das 

almas nessas povoações…”;
111

 por outro, sendo a diocese de Évora tão ampla e formada  

por tão populosos lugares com grande dificuldade poderia o seu arcebispo governar e 

visitar convenientemente a circunscrição eclesiástica que tinha à sua responsabilidade. 

Ora, estando Elvas numa posição intermédia relativamente a Olivença, Campo Maior e 

Ouguela e distiguindo-se “… pelo número e nobreza dos seus moradores; e como aí há uma 

igreja principal sob a invocação de Santa Maria, que, embora lhe falte o paço episcopal, pela 

sumptuosidade e nobreza da sua edificação se torna digna de ter sede episcopal…”,
112

 

justificava-se pois a criação da diocese elvense e a concessão da dignidade de Catedral à  

igreja de Santa Maria da Praça.  

  Contrariamente ao que sucedera em Leiria, Miranda do Douro e Portalegre, em 

Elvas não houve necessidade de construir um novo templo para acolher a sede 

episcopal. A manuelina igreja de Santa Maria da Praça podia cabalmente cumprir essa 

função, como sustentava o decreto pontifício, sendo apenas necessário para o exercício 

da sua nova função ampliar  “…os seus edifícios, dando-lhes a forma de igreja 

catedral…”
113

 e construir o paço episcopal.  

 Fruto do seu novo estatuto, a principal igreja de Elvas viria a conhecer uma nova 

etapa da sua história, recebendo, doravante, sob os auspícios de bispos e cabidos, as 

atenções de diferentes artistas e artífices. 
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4. A  Sé entre os finais de Quinhentos e a primeira metade de Seiscentos 

 

4.1 A acção do primeiro titular do bispado de Elvas, D. António Mendes de 

Carvalho: a construção do paço episcopal e a encomenda do retábulo-mor a Luís 

de Morales 

 

           A eleição do primeiro bispo de Elvas recaiu sobre a figura de D. António Mendes 

de Carvalho, nomeado para o cargo por D. Sebastião.          

            Natural de Caminha, segundo alguns autores, ou do concelho de Coura, segundo 

outros,
114

 D. António de Carvalho cursou a Universidade de Paris “…onde se fez 

consumado Latino, & grão Theologo…”
115

 Em 1548, veio, pela mão de D. João III, 

para Coimbra, para ministrar as cadeiras de Latim e Grego nas Escolas Menores, e, 

posteriormente, exerceria as funções de abade de São Miguel de Rebordosa (bispado do 

Porto).
116

     

Depois de consagrado em Setembro de 1571 no Mosteiro de São Vicente de 

Fora (Lisboa), o bispo D. António Mendes de Carvalho fez a sua entrada solene em 

Elvas a 23 de Outubro seguinte, celebrando sínodo a 7 de Outubro de 1572, do qual 

resultou, com alguns aditamentos, a aprovação das Constituições do Arcebispado de 

Évora para regerem a diocese raiana.
117

  

Nos finais da década de 80, empreendeu a tarefa de erguer o paço espicopal, 

junto ao Arco do Bispo, nas proximidades da Sé, na actual Rua André Gonçalves: 

 

“Fez as cazas Episcopaes q lhe custarão mais de dezeseis mil cruzados, em mui 

bom sitio, com alegres vistas, com pateos, torres, & varandas de pedra marmore, com 

tam fermosos, & alterosos aposentos, que com verdade se pode affirmar, que poucos 

Paços dos Prelados de Portugal fazem ventagem aos dos Bispos de Eluas.”
118

  

 

 Mas fora na década precedente que o proto-prelado elvense levara por diante 

uma obra magna: o retábulo-mor da Sé, encomendado ao célebre pintor Luís de 
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. António Mendes de Carvalho”, in Victorino 
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Morales, El Divino, com oficina aberta na vizinha cidade de Badajoz, a partir de 

1539.
119

 

Já desde 1545 que o Livro de Visitações da Igreja de Nossa Senhora da Praça 

regista o propósito de se fazer o retábulo-mor, havendo a notícia de que a obra de 

marcenaria e de talha já devia estar pronta e instalada no início de 1570, com o 

respectivo sacrário e a imagem de vulto da Virgem (esta provavelmente proveniente da 

anterior igreja de Nossa Senhora dos Açougues). Foi portanto longa e difícil a obra do 

retábulo – tornada ainda mais premente aquando da ascensão da igreja a sede episcopal 

-, com desfecho definitivo graças a D. António Mendes de Carvalho.  

Com efeito,  o pintor castelhano seria contratado pelo bispo a 21 de Janeiro de 

1576 para pintar e dourar o retábulo, pelo elevado preço de 1000 ducados – só 

comparável, em termos de quantia dispendida, ao desaparecido retábulo da estremenha 

igreja matriz de Alconchel (1566), do mesmo pintor, também orçado em 1000 ducados -

, ficando previsto que a obra cessasse dentro de ano e meio. Todavia, a empreitada 

arrastou-se até 1579, data inscrita numa das tábuas da máquina retabular (Apresentação 

no Templo).
120

 Como nota Vítor Serrão, tal atraso pode dever-se “…ao ascenso de 

encomendas na oficina do velho pintor, mas revela também a atenção com que Morales 

a seguia, optando por uma direcção atenta ao invés de a abandonar à responsabilidade 

dos colaboradores como noutros casos de «encomendas menores».”
121

  

A escolha de Morales justifica-se com certeza pela fama que este granjeava, 

sendo  “…suficientemente grande para que se preterissem pintores de Lisboa (como 

Salzedo, Venegas ou Gaspar Dias), tanto mais que a proximidade de Badajoz constituía 

um garante de melhor acompanhamento da obra.”
122

   

O elevado preço da obra deve ter constituído um grave esforço financeiro para a 

Fábrica da Sé, cujos rendimentos não eram avultados.
123

 Além disso, havia que fazer 
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diversas despesas com alfaias de prata, vestimentas e outros ornamentos, o que levou o 

bispo a requerer ao papa a suspensão do provimento dos benefícios da Sé pelo tempo de 

dois anos, para que as rendas do cabido fossem destinadas a esses importes. A súplica 

foi atendida pela Cúria Romana por um bula de 19 de Fevereiro de 1575 e por uma 

outra, de 20 de Julho de 1576, que alongava por mais um ano essa medida.
124

 

A máquina retabular foi removida na década de 1730, durante os trabalhos de 

edificação da nova capela-mor, empreendida pelo cabido em sede vacante, tendo 

sobrevivido seis tábuas. Dos painéis remanescentes, três deles encontram-se no Museu 

de Arte Sacra de Elvas, Casa do Cabido (Assunção da Virgem, Encontro de Sant’Ana e 

São Joaquim na Porta Dourada, Anunciação (figs. 200, 201)) e os restantes na sacristia 

da antiga igreja dos jesuítas (Visitação, Apresentação no Templo, Adoração dos Magos 

(figs. 202-204). Conforme sugere Vítor Serrão, tendo em conta a coerência do programa 

iconográfico do conjunto pictórico, é crível que dele fizesse parte um perdido painel 

versando a Adoração dos Pastores.
125

  

Mau grado as disparidades de intervenções a indiciarem uma participação mais 

activa de colaboradores da oficina moralesca, algumas das tábuas que subsistiram são 

de grande qualidade, como a Visitação ou a Virgem da Anunciação, estas denunciadoras 

da acção exclusiva do pincel de Morales.
126

  

Nos primeiros meses de 1581, o último grande retábulo do velho Morales já 

pôde ser observado diariamente pelo monarca Filipe I de Portugal, aquando da sua 

estadia em Elvas antes de se dirigir para as Cortes de Tomar:  “Todo o tempo que a 

Magestade delRey Dõ Philippe primeiro esteue nesta Cidade, que foi mais de três 

mezes, lhe seruio esta Sê de Capella Real, nella ouuia sempre Missa & os mais officios 

diuinos, porque entre ella, & o Paço não hauia mais q o a trauessar hüa rua…”
127

 

 

 

 

                                                                                                                                               
d‟accrescer á Mesa Capitular tarde, pouco a pouco, e á proporção que fossem desapparecendo os 

proprietarios, aos quais pela bulla eram conservadas em vida as rações por inteiro. 

      Demais, surgiam questões e litigios, que, levando tempo, segundo costuma succeder, obrigavam a 

grandes gastos a Mesa Capitular.” (Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. António Mendes de 

Carvalho”, op. cit., p. 170). 
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4.2. A nova capela-mor 

 

Dois meses e meio após a morte de D. António Mendes de Carvalho, ocorrida a 

9 de Janeiro de 1591, aos 70 anos de idade,
128

 D. Filipe I nomeou para bispo de Elvas o 

escalabitano D. António de Matos de Noronha, que por esse tempo “… residia em 

Madrid, sendo do Concelho supremo da Inquisição de Hespanha, em que era o 

Concelheiro mais antiguo.”
129

 Iniciara os estudos de Direito na Universidade de 

Coimbra e foi terminá-los em Salamanca. Fez carreira eclesiástica no reino de Castela, 

como Inquisidor de Córdova e Toledo. Após a sua nomeação para o bispado elvense, foi 

confirmado por Inocêncio IX, a 17 de Novembro de 1591, tendo sido consagrado no 

Real Mosteiro das Descalças de Madrid. Tomou posse do bispado a 15 de Março de 

1592. Serviu, em Lisboa, no Conselho Geral da Inquisição e ocupou o cargo de 

Inquisidor Geral de Portugal, visitando a sua diocese todos os anos por altura da 

Semana Santa.
130

 Em 1599, “…passou o Papa Clemente VIII. hum Breue, em que 

mandaua que todos os Prelados que esteuessem fóra de suas Igrejas em officios, ainda 

que fossem de Inquisição, se recolhessem a residir nellas.”
131

 O rei propôs a D. António 

que renunciasse ao cargo de bispo para continuar a exercer o de Inquisidor Geral, 

proposta a que este acedeu mas que foi recusada pelo papa. Assim sendo, 

 

“Veyose o senhor Bispo de Lisboa para seu Bispado, & desta Cidade gouernou 

inda as Inquisições todo o anno de 600. E como se vio desobrigado do officio, tratou do 

beneficio com grão cuidado, comprido em tudo com as obrigações de bom Prelado, 

sendo mui zeloso do Culto Diuino, fazendo ornamentos, Capella de Canto de Orgão, 

com muitos instrumentos Musicos, & boas vozes, a que deu salarios competentes: 

Mandou fazer de nouo a Capella Mór da Sè, acrescentandoa, azulejando as paredes, 

pintando, & dourando a abobeda…”132
  

 

 

 Uma outra fonte manuscrita adianta o seguinte sobre a actuação do bispo: 

 

 

“Tratou da sua Sé, e de reformar as freguesias, e igrejas do bispado com os 

rendimentos das fabricas, que erão muito cahidos dos annos, que os empregou em 

contratos. E na Sé meteu bons instrumentos, e musicos, e os melhores do Reyno, a que 
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132

 Ibidem, fl. 12. 



 

 44 

pagava com larguesa, e mimos pelas festas. Reformou o coro, e fes Sancristia, e casa 

do cabido. E reformou a capelamor, que era muito humilde, e fez coro nella, e 

sepultura para os bispos com suas credençias mui sumptuosas, e altas. […]. Reformou 

todos os sinos, que erão humildes, e os fes grandes. Recolheo a irmandade de N. S.ra 

da Soledade, que estava na hermida do Espirito Santo para a Sé, e lhe ordenou a 

proçição tão devota de Sesta feira Santa com todos os passos da Paixão de vulto. E fes 

a Irmandade de S. Pedro dos clerigos para remedio, e socorro de todos, assim em vida, 

como em morte.”133
   

 

 

 De facto, D. António de Matos de Noronha teve um papel considerável na Sé de 

Elvas: muniu a Catedral com várias alfaias sacras como cálices, castiçais, galhetas; 

renovou a cruz grande, mandou realizar varas e “gastões” para o palio da Sé (obras 

executadas por Domingos Lopes, António Miranda e Marçal Monteiro) e uma custódia 

(feita pelo lisboeta Agostinho Bello), entretanto, desfeita na centúria de Setecentos pelo 

bispo D. Baltazar de Faria Vilas Boas (1743-1757); comprou livros de cantochão (a 

João e Rafael de Castilho e a Rafael de Medina) e de canto de órgão (encadernados por 

João Esquivier); dotou a sua igreja com novos confessionários e vidraças; procedeu à 

renovação e execução de sinos; fez obras no paço espiscopal
134

 e contratou Jorge 

Alemão para reformar os órgãos.
135

  

  No entanto, das acções desenvolvidas por este prelado uma das que cobra 

maior relevo foi a substituição da capela-mor quinhentista por um coro de maiores 

dimensões, obra indispensável para albergar tanto os bispos como o cabido. A 

determinação do prelado em reformar a ábside data pelo menos de Março de 1597, 

antes, portanto, de se ter estabelecido definitivamente na sua diocese.
136
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op. cit., p. 105. 
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 Para a ampliação do presbitério houve que ocupar não só uma travessa pública – 

mandada já tapar por um alvará de 1574, a pedido do primeiro prelado
137

 - que se 

estendia nas traseiras da Sé, mas também parte do convento feminino de Nossa Senhora 

da Consolação, da ordem de São Domingos. Esta dificuldade ficou resolvida com a 

compra de uma fracção do convento às freiras, através de uma escritura lavrada a 23 de 

Abril de 1599.
138

  

O risco da obra foi confiado a Pero Vaz Pereira, arquitecto e escultor do 

arcebispo de Évora, D. Teotónio, e a Manuel Ribeiro, mestre-de-obras do duque de 

Bragança, conforme uma despesa lançada entre o dia de São João de 1598 e o mesmo 

dia de 1602.
139

 Miguel Martins terá sido o responsável pela empreitada. Nesse mesmo 

período, lançou-se uma despesa com a compra de cerca de 11.000 azulejos para a 

decoração do presbitério.
140

  

A nova estrutura já devia estar concluída no primeiro trimestre de 1600, pois a 7 

de Março D. António fez contrato com José de Escovar, “pimtor de fresquo”, morador 

na cidade de Évora, ficando estabelecido que o artista pintasse, pela quantia de 200.000 

reais, por conta da Fábrica da Sé, 

 

“… todos os paineis do alltar da capella-mor da samta se desta dita cydade e frizos 

d’emtre os ditos paineis e de deredor deles que são pintados os ditos paineis tamto por 

fora frizos e ovados de pimtura de fresquo pella maneira seguinte pimtara em cada hum 

dos ditos paineis a estoria que pello senhor bispo lhe for mandada e todas e cada hũa 

das que pimtar pimtara com toda a prefeicão de cores finas e muito escolhidas todas as 

quais serão todas nestas primeiro que as guaste e todas serão a comtemtamento do dito 

senhor bispo e hos frizos todos serão de pimtura de bruges que tambem pimtados a 

afresquo de collores bem escolhidas no debuxo de modo que fique pouquo campo em 

branquo de modo que toda a pimtura da dita capella fique a contemtamento asi nas 

cores como na mão e debuxo a qual hobra elle dito Joze d’Escovar dise que elle seria 

nesta cidade pera a começar na segumda houtava de pascoa de frores primeira que 

embora vem deste prezemte anno e a começara lloguo o primeiro dia de serviso por 

toda a pascuoa da qual obra não alevantara mão nem se auzemtara desta cidade ate 

não a deixar acabada e posta em toda sua perfeição e semdo caso que ele se auzemte 

sem acabar a dita obra ou pelo contrario perto o deixe de acabada hou allgũa couza 

della jmperfeita e comtente e ha por bem que a sua custa busquem pintor que o faça a 

comtemtamento do dito senhor bispo com todas as comdiçois desta escretura…”
141

 

                                                 
137

 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., p. 152. 
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 Cfr. ibidem, p. 152; Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 

1599 a 1638”, op. cit., p. 245.   
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., p. 152;  Mário 

Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, op. cit., p. 245.   
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 246.   
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 ADPTG, Cartório Notarial de Elvas (1.º Of.º),  Livro 10 de Notas de António Pegado Pereira, 

CNELV04001/0010, fls. 68-69. Este documento inédito foi-nos facultado pelo Prof. Dr. Vítor Serrão a 

quem agradecemos. 
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Em Julho, a tarefa já estava terminada, uma vez que no dia 15 desse mês José de 

Escovar e o dourador João de Moura, este também morador em Évora, ajustaram um 

novo contrato com o prelado: 

 

“…pera lhe dourar a capella-mor da Samta Se desta dita cidade comvem a saber as 

mollduras de trimta paneis que tem a dita capella de pimtura que serão douradas por 

demtro e por fora todo aquillo que pareser a vista e hasi as curnijas e boseis dos dois 

frizos grandes das yllharguas e ho seo arquo da capella por demtro e por fora tudo o 

que for pedraria do dito arquo e hasi mais dourarão as frestas da dita capella e ho 

debrum de fora do arquo em que fecha a abobada com as duas reprezas das elharguas 

do arquo o qual debrum e reprezas llhe paguarão de fora deste comserto o qual 

dourado da dita capella e arquo como dito e sera de ouro mate de ollio dando-lhe 

primeiro jumprimadura a tudo e ho ouro de mate a-de ser feito de bornir do mais 

llustrozo que posa ser de houro fino o qual yra muito bem asemtado e resavado que 

fique muito bem coberto e ho arquo e esteos sera do mesmo houro mate e pimtados a 

ollio sobre ho ouro conforme a mostra que diso esta feita a qual fiqua em poder do dito 

senhor pera se despois confirmar com ella a obra e halem deste dourado pimtara mais 

na dita capella o dito Joze d’Escovar des paineis a afresquo dos Des Mamdamentos da 

llei de Deus de cores comforme a mais pimtura da capella os quais paineis se ão-de 

pimtar por baixo dos frizos grandes e hasi mais hum lintel que obrou deredor do arquo 

pella parte de demtro da capella os quais paneis fara cada hum pello preço de cada 

hum dos houtros e ho lintel que a de demtro do arquo se lhe pagara de fora deste 

comserto e hos mais pimtara no frontespiçio do cruzeiro hũa estoria quall lhe for 

asjnada e mandada e se medira o espaço da parede e quantos paineis tera do tamanho 

de cada hum dos houtros se lhe paguara o mesmo preço de cada hum dos houtros pello 

quall dourado e pimtura do arquo asi como dentro e hatras fiqua declarado lhe a-de 

dar o dito senhor duzemtos mill reais em dinheiro de comtado paguos pella maneira 

seguinte pa djguo sem mill reais llogo pera o ouro e mordemte e hos houtros 

paguamentos se lhe vão fazendo como tiverem neseçidade e forem trabalhando pello 

que diserão os ditos Joze d’Escovar e João de Moura que elles se hobryguavão a 

dourar a dita capella e ha pimtar pella sobredita maneira e pello dito preço dos 

duzemtos mill reais da qual hobra não llevantarão mão ate se acabar de todo…”
142

   

 

 

De acordo com a escritura, a obra devia estar acabada no mês de Outubro de 

1600.  

Se a participação de João de Moura já era conhecida,
143

 os dois documentos 

notariais ora revelados permitem vislumbrar a intervenção preponderante de José de 

Escovar, bem como o programa artístico que enformou o presbitério da Sé elvense, o 

qual foi decidido pelo Bispo-Inquisidor. Além disso, é mais uma importante achega 

para um melhor entendimento da actividade de José de Escovar. 
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 ADPTG, Cartório Notarial de Elvas (1.º Of.º),  Livro 10 de Notas de António Pegado Pereira, 

CNELV04001/0010, fls. 140-141v. Documento dado a conhecer pelo Prof. Dr. Vítor Serrão a quem 

agradecemos.  
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., p. 152; Mário 

Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, op. cit., p. 246.    
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Este pintor - activo entre 1585 e 1622, com oficina em Évora, na Rua do 

Raimundo, e com larga produção no Alentejo (Évora, Mora, Vila Nova de Baronia 

(Alvito), Montemor-o-Novo, Cabeção (Mora), Elvas), na modalidade de pintura de 

retábulos, de afresco, e de dourado
144

 - voltaria a estar presente em Elvas em Fevereiro 

de 1606, para afrescar a capela-mor da igreja da Misericórdia,
145

 justamente no ano em 

que era seu provedor o bispo D. António de Matos de Noronha,
146

 e a 10 de Julho de 

1610, data em que fez contrato com o comendador Rui de Brito para dourar e afrescar a 

capela-mor (de que era padroeiro), o arco triunfal e o cruzeiro da igreja do Convento de 

Santa Clara, mais a sala da moradia do mesmo comendador, a qual seria pintada de 

“tymtas de tempera”, com a temática de brutescos, paisagens, montarias, etc.
147

 

Findada a obra da capela-mor da Sé, procedeu-se à execução do cadeiral, sob a 

responsabilidade de Jacques de Campos, “entalhador e mestre das cadeiras”
148

, tendo 

este entalhador “allemão morador em Llixboa” firmado contrato com D. António de 

Matos de Noronha a 6 de Fevereiro de 1601, 

 

“…pera lhe fazer as cadeiras do coro de baixo demtro na capella-mor da See que am-

de ser por todas trimta e coatro convem a saber nove dyguo dezouto alltas nove de 

cada parte e dezaseis baixas houto de cada parte com suas emtradas de tras e diante e 

no meijo e has cadeiras alltas am-de ser com seus pillares e paineis com sua cornyja e 

guarda-po e seos coarteis debaixo da cornyja e por sima da curnija hũa tavoa 

refendida e hos pillares estreados e hos paineis com suas goarniçois e hum painell em 

cada cadejra e cada cadeira de mejo a mejo sera de tres pillares e pello proprio modo 

que serão has houto cadeiras de cada parte de baixo as coais cadeiras de baixo teram 

seus estantes qual yrão as cadeiras de sima e hos solhamentos das cadeiras alltas e 

baixas yrão asemtados sobre mysoas de castanho as coais cadejras solhamentos e toda 

a mais obra sera de madeira de bordos azuis secos e llimpos sem nos e da melhor llei 

que ha a qual obra toda se fara comforme ha um modello que elle dito Jaques de 

Campos fez que mostrou hao dito senhor que fica em seo poder asinado por elle e por o 

dito senhor bispo que haprezemtara quando vyer asemtar a dita obra pera por elle se 

exzamjnar e ver se esta comforme a qual obra a-de ser com muita perfeição acabada 

sem ter fallta allgũa…”
149
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 Sobre este pintor ver Vítor Manuel Guimarães Veríssimo SERRÃO, A Pintura Proto-Barroca em 

Portugal, 1612-1657, vol. 2, dissertação de doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, 1992, pp. 659-685.   
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 Cfr. Eurico GAMA, A Santa Casa da Misericórdia de Elvas, Coimbra, Coimbra Editora, 1954, p. 117. 
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 Cfr. ibidem, p. 155. 
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 Cfr. Patrícia Alexandra Rodrigues MONTEIRO, A Pintura Mural na Região do Mármore (1640-

1750): Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal, vol. 1, dissertação de Mestrado em Arte, Património e 

Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007, pp. 29-30. 
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 246. Consultar ainda Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de 

Noronha”, op. cit., p. 152.    
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 ADPTG, Cartório Notarial de Elvas (1.º Of.º), Livro 11 de Notas de António Pegado Pereira, 

CNELV04001/0011, fls. 23-24. Documento inédito facultado pelo Prof. Dr. Vítor Serrão, a que 

agredecemos. 
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Jacques de Campos é o conhecido entalhador de origem flamenga, morador na 

Rua da Barroca (Lisboa), cuja actividade de marceneiro de retábulos se conhece de 

1571 a 1617. Ligado por laços familiares a uma plêiade de escultores, carpinteiros e 

pintores também originários do Norte da Europa (Bernardo de Campos, Estácio Matias, 

Valério de Campos e Lucas e Francisco de Campos), produziu uma série de peças de 

talha para várias igrejas da capital, para a igreja de São Julião de Setúbal e para as 

Misericórdias de Santarém, do Montijo e, presumivelmente, de Alcochete.
150

 

Por último, a 26 de Junho de 1601, o prelado contratou o pedreiro Sebastião de 

Campos, morador na vila de Estremoz, ficando concertado que este lhe fornecia todas as 

lajes de pedra de mármore branca e preta para o lajeamento da capela-mor e do cruzeiro, 

para os degraus do altar-mor, para o vão e cimalha da capela.
151

    

A abside foi demolida no decurso da primeira metade de Setecentos para dar 

lugar a uma outra de feição barroca. No entanto, atendendo à descrição feita pelo 

cónego António Gonçalves de Novais, em 1635, já antes relatada, e examinando a 

documentação de arquivo e as características da arte do tempo – veja-se a sacristia da 

mesma Sé também traçada por Pero Vaz Pereira (figs. 168, 169), como mais à frente se 

analisará - facilmente se adivinha como seria a capela maior da Sé em termos estruturais 

e decorativos: planta rectangular, coberta por uma abóbada de berço, linhas 

arquitectónicas depuradas tanto nos alçados exteriores como nos interiores e decoração 

intestina marcada pelo forro de azulejos nos muros e ornamentação pictórica e dourada 

na cobertura e nas paredes laterais. A temática figurativa da abóbada era composta por 

trinta painéis com pinturas afrescadas, enquanto nas paredes laterais, por baixo dos 

frisos, se pintaram dez painéis com o tema dos Dez Mandamentos. Na parede fundeira 

avultava a máquina retabular de Luís de Morales e seus colaboradores.  
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 Cfr. Vítor SERRÃO, “O pintor maneirista Tomás Luís e o antigo retábulo da igreja da Misericórdia de 

Aldeia Galega do Ribatejo (1591-1597)”, in Artis, Revista  do Instituto de História da Arte da Faculdade 

de Letras de Lisboa, n.º 1, Outubro de 2002, pp. 217-218. 
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CNELV04001/0011, fls. 60v.-63v. Este documento foi-nos facultado pelo Prof. Dr. Vítor Serrão, a quem 
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4.3. Construção da nova sacristia, da Casa do Cabido, da Capela do Santíssimo 

Sacramento, do pátio, da cisterna e do relógio da fachada principal  

 

 
 Em Janeiro de 1609, ainda por a iniciativa de D. António de Noronha, iniciou-se 

a abertura dos alicerces da nova sacristia, da Casa do Cabido, da “casa dos despejos” e 

da Capela do Santíssimo Sacramento.
152

 Estas obras eram essenciais para a nobreza e 

funcionalidade da ainda recente Catedral: o bom exercício das funções capitulares 

exigia a construção da Casa do Cabido; a edificação de uma  sacristia mais ampla 

mostrava-se premente para abrigar a paramentaria e os tesouros da Sé, e o acentuar da 

devoção eucarística, decorrente do contexto tridentino, motivava a erecção de um 

espaço próprio para a exposição do Santíssimo Sacramento. 

Para a programação deste complexo arquitectónico, levantado no lado poente da 

Sé (figs. 23, 24), o segundo bispo de Elvas recorreu uma vez mais aos préstimos do 

Pero Vaz Pereira, agora já na qualidade de arquitecto do duque de Bragança, D. 

Teodósio II, e sem a colaboração de Manuel Ribeiro. Pero Vaz Pereira recebeu, por 

duas livranças, datadas de 11 de Junho de 1609 e 18 de Janeiro de 1610, 8000 réis, “de 

duas vezes que veo a esta cidade sobre a obra e de fazer hüa planta e perfilo para dita 

obra…”
153

 Entre Dezembro de 1610 e Maio do ano seguinte, cobrou mais 3000 réis, 

“por vir a rever a obra que se ha fazendo”.
154

 

À semelhança do que havia sucedido com a capela-mor, para o novo 

empreendimento também houve necessidade de ocupar parte do convento das 

dominicanas, instalado desde a primeira metade do século XVI na zona posterior da Sé 

(actualmente ocupada pelo Cine-Teatro da cidade (fig. 19) ).
155

 

Na obra laboraram o mestre Pero Fernandes e o pedreiro Sebastião de Campos. 

As grades para as janelas da sacristia, duas grades para a Casa do Cabido, a grade para a 

Capela do Santíssimo Sacramento e um “…varão e verga de ferro para as corridices da 

capella mor”
156

 foram executados por Martim Cordeiro. As cadeiras para a Sala 

Capitular foram feitas pelo “seleiro” António Fernandes, pelo “surrador” João 

Rodrigues  e pelo “dourador” Diogo Rodrigues.
157
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., p. 153; Mário 

Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, op. cit., p. 249.   
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 Cfr. ibidem.,  p. 249. 
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 Cfr. ibidem, p. 249. 
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 Cfr. ibidem, p. 250. 
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D. António de Noronha não teve tempo de ver a obra finalizada, em virtude da 

sua morte ter ocorrido a 17 de Novembro de 1610, pelo que acordou o cabido, em 

sessão de 4 de Dezembro seguinte, eleger o cónego Gil Fernandes como fabriqueiro a 

fim de este dar continuidade à campanha.
158

 Esta já estaria concluída por volta de finais 

de 1614, de tal modo que, a 24 de Fevereiro de 1615, D. Rui Pires da Veiga, terceiro 

bispo de Elvas,
159

 contratou Simão Rodrigues e Domingos Vieira Serrão, seu 

“companheiro”, para afrescarem a capela do Santíssimo Sacramento e a sacristia 

nova.
160

 Os modelos a serem tomados por vontade expressa do epíscope, com algumas 

diferenças, foram as pinturas da capela-mor da igreja da Anunciada, em Lisboa (para a 

Capela do Santíssimo Sacramento) e do Hospital Real de Todos-os-Santos, também em 

Lisboa (para a sacristia), da autoria dos mesmos pintores.
161

  

O contrato estabelecia que o conjunto pictórico devia ser executado 

exclusivamente por ambos os pintores, sinal de que isso nem sempre acontecia - pois 

frequentemente os mestres delegavam tarefas aos seus aprendizados e/ou colaboradores 

- o que denota a elevada exigência do encomendador e o alto apreço em que os dois 

artistas eram tidos em conta, mas sobretudo para que o efeito final replicasse o mais 

possível na iconografia e na estética as obras lisboetas de referência.  
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 “Eram já muito adiantadas as obras, quando o Bispo foi surprehendido pela morte; e por isso em 

sessão de 4 de Dezembro de 1610 accordaram os capitulares «que, porquanto o sr. Bispo D. Antonio de 

Mattos, que esteja em gloria, tinha mandado fazer a obra nova da ditta Sé, que era uma sacristia, e casa 

de Cabido, e uma capella do Santissimo Sacramento, de que a ditta Sé tinha grande necessidade, e as 

não pudera acabar, e ora estava a egreja sem sacristia, e assi casa de Cabido, e se faziam os Cabidos  no 

coro indecentemente, e totalmente se não podia parar com a ditta obra; que era necessario eleger um 

capitular, que corresse com a obra; e foi eleito fabriqueiro o conego Gil Fernandes, e lhe assignaram o 

salario de trinta cruzados por cada anno.»” (Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de 

Mattos de Noronha”, op. cit., p. 153). D. António de Matos de Noronha morreu aos 79 anos de idade. Foi 

enterrado no presbitério da sua Sé, da parte do Evangelho. Em 1636, os seus restos mortais foram 

trasladados para a capela-mor do Convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem de São Paulo, 

levantado fora de muros da cidade. Quando se deu a construção do convento no interior do burgo, na 

primeira metade do século XVIII, foram novamente trasladados para esse cenóbio. Profanada a igreja do 

extinto convento dos paulistas, em 1887, retornaram as ossadas do epíscope para aquela que foi a sua 

Catedral. (Cfr. António Gonçalves de NOVAIS, op. cit., fl. 12 v.; Francisco de Paula SANTA CLARA, 

“D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., pp. 154-157). 
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 Após a morte de D. António de Noronha, Filipe II nomeou, em 1611, para bispo de Elvas, D. Martim 

Afonso Mexia, o qual não aceitando o cargo foi substituído por D. Rui Pires da Veiga. (Cfr. António 

Gonçalves de NOVAIS, op. cit., fls. 13-13v.).  
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 Cfr. Vítor SERRÃO, “Pittura senza tempo em Coimbra, cerca de 1600. As tábuas de Simão Rodrigues 

e Domingos Vieira Serrão na sacristia da Igreja do Carmo”, in Monumentos, Revista Semestral de 

Edifícios e Monumentos, n.º 25, Lisboa, DGEMN, 2006, p. 107 (nota 50); idem, O fresco maneirista do 

Paço de Vila Viçosa, Parnaso dos Duques de Bragança (1540-1640), Fundação da Casa de Bragança, 

2008, p. 127 (nota 358). Ver também, Patrícia Alexandra Rodrigues MONTEIRO, A Pintura na Região 

do Mármore (1640-1750): Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal, op. cit., vol. 1, pp. 30-31.        
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 Cfr. Vítor SERRÃO, O fresco maneirista do Paço de Vila Viçosa, Parnaso dos Duques de Bragança 

(1540-1640), op. cit., p. 127. O documento foi publicado na nota 358.  
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 D. Rui Pires da Veiga - que governou por pouco tempo o bispado, pois “…a 

idade, & infirmidade lhe apressarão a morte, que foi em sete de Março (…) do Anno de 

1616”
162

 – seria bom conhecedor do que os pintores haviam feito na capital quando aí 

exerceu funções no Desembargo do Paço e no Conselho Geral da Inquisição.
163

 A obra 

destes artistas na capela-mor da Anunciada e no Hospital Real de Todos-os-Santos 

haviam-no impressionado ao ponto de querer fiel reprodução na sua Sé.  

Instruídos no maneirismo italianizante, Simão Rodrigues (c.1560-1629) e 

Domingos Vieira Serrão (c.1550-1632) tiveram uma actividade fecunda  no centro e sul 

do país, satisfazendo uma clientela de bispos, cabidos e ordens religiosas. Foram 

“…amigos e sócios de empreitada ao longo de várias décadas (…) constituindo aquela 

que terá sido uma das mais bem sucedidas «sociedades de pintura» da Idade Moderna 

portuguesa.”
164

 

Simão Rodrigues, natural de Alcácer do Sal, mas radicado em Lisboa, estava 

bem familiarizado com Elvas. Em finais do século XVI havia executado nesta cidade o 

retábulo-mor do convento de São Domingos.
165

 A 23 de Abril de 1609, encontrava-se 

novamente em Elvas - com certeza a executar algo do seu ofício -, data em que “…nas 

casas de morada e pouzadas de tome Rodrigues boticario…” passou procuração a 

António da Veiga, cónego da Sé de Viseu, em virtude do seu irmão Paulo Rodrigues, 

também cónego de Viseu, ter falecido.
 166 

 O tomarense Domingos Vieira, nomeado pintor régio de Filipe III de Espanha 

(II de Portugal) em 1619, regressaria a Elvas em Dezembro de 1631, para ser contratado 

pelo bispo D. Sebastião Matos de Noronha, com o objectivo de, entre outras obras, 

pintar as abóbadas das naves da Sé, um trabalho cujo começo estava previsto para Abril 

de 1632, mas o pintor veio a morrer a 11 de Junho desse ano na própria cidade de 
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 António Gonçalves de NOVAIS, op. cit., fl. 13v. Uma fonte documental diz que o bispo era natural de 

Elvas, tendo sido baptizado na igreja do Salvador dessa cidade. (Cfr. BNP, Reservados, Notiçias da 
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cit., p. 58). 
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 Cfr. António Gonçalves de NOVAIS, op.cit., fl. 13v. 
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 Vítor SERRÃO, “Pittura senza tempo em Coimbra, cerca de 1600. As tábuas de Simão Rodrigues e 

Domingos Vieira Serrão na sacristia da Igreja do Carmo”, op. cit., p. 99. 
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 Cfr. Mário Z. CABEÇAS, “O Restauro da Igreja do Convento de S. Domingos de Elvas (1937-1945), 

Circunstâncias e Critérios”, in A Cidade, Revista Cultural de Portalegre, n.º 8 (Nova Série), 1993, pp. 

118-119; Vítor SERRÃO, “Adoração dos Pastores”, in A Pintura Maneirista em Portugal, Arte no Tempo 
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Descobrimentos Portugueses – Fundação das Descobertas Centro Cultural de Belém, 1995,  pp. 255-256. 
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 ADPTG, Cartório Notarial de Elvas (1.º Of.º), Livro 24 de Notas de António Pegado, CNELV 

04/001/0024, fl. 112v. Este documento inédito foi-nos facultado pelo Prof. Dr. Vítor Serrão, a quem 

agradecemos a generosidade.  
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Elvas.
167

 A sua tarefa seria depois retomada ou mesmo iniciada por Lourenço Eanes e 

Mateus Carvalho.
168

  

Já antes, ignorando todavia quer o programa artístico quer os mestres 

intervenientes, havíamos publicado dados relativos à empreitada pictórica na sacristia e 

na Capela do Santíssimo, através da recolha de uma despesa feita pela Fábrica da Sé 

entre o dia de São João de 1614 e o mesmo dia de 1615, na qual se declarava que o 

prelado havia concertado 1000 cruzados para a pintura dessas duas dependências da Sé 

mas que no que concerne à Capela do Santíssimo Sacramento  

 

“…se não pintou por parecer convinha pintarse a sachristia pello modo que hora está e 

tudo o que se avia de dar aos ditos pintores por a dita sachristia e capella se deu 

somente pella sachristia e ainda se lhe derão mais cem cruzados por ser mais o que 

creceo de obra na sachristia do que avia de ser a obra da dita capella d 

Sacramento.”
169

  

 

A ornamentação da sacristia – os azulejos, colocados em 1627 (figs. 168-170),
170

 

e os frescos -   foi elogiada pelo cónego António de Novais em 1635: “A Sachristia he 

hüa das mais fermosas casas, que deste genero pòde hauer, muy capaz, alta, alegre, com 

muitas vidraças, & correspondências; as paredes de azulejo, & abobeda dourada, & 

pintada de excelente pintura de mão de grandes pintores.”
171

  

 O trabalho de Simão Rodrigues e Domingos Vieira Serrão não subsistiu, 

desconhecendo-se o período em que foi destruído ou eventualmente coberto por uma 

camada de cal. Em 1839, ainda podia ser admirado, como testemunha o manuscrito de 

um autor elvense anónimo redigido nessa data: “Nas paredes, e abobeda da grandiosa 

Sacristia, há muitas pinturas a fresco, produção do pincel de exímio Pintor.”
172

  

 O arranjo pictórico da Capela do Santíssimo seria, no entanto, a par de outras 

intervenções, retomado ao fim de poucos anos, com o suporte financeiro da padroeira da 

                                                 
167

 Cfr. Patrícia Alexandra Rodrigues MONTEIRO, A actividade do pintor Domingos Vieira Serrão na Sé 

de Elvas, texto da comunicação apresentada em Ver a Imagem, II Colóquio de doutorandos em História 

da Arte, Ciências do Património e Teoria do Restauro, Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras 

de Lisboa, 28-29 de Maio de 2010, pp. 6-7.  
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas (1599-1637)”, op. 

cit., p. 260. 
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 Cfr. ibidem, pp. 251-252. 
170

 Cfr. ibidem, p. 252. O silhar de azulejos da sacristia foi mandado colocar pelo bispo D. Sebastião de 

Matos de Noronha, sobrinho de D. António de Matos de Noronha, tendo nele feito representar as suas 

armas com a legenda: “D. Sebastião de Matos de Noronha Quinto Bispo D Elvas – Expensis Excclesiae”. 

Num azulejo colocado por cima da porta que dá acesso ao pátio encontra-se inscrita a data 1627. 
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 António Gonçalves de NOVAIS, op. cit., fl. 6-6v.  
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 BNP, Reservados, Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, que para auxilio da sua reminiscencia 

colligio de acreditaveis Documentos impressos, e manuscriptos, e de constantes tradições Hum Elvense, 

Elvas, Julho de 1839, op. cit., fl. 10. 
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capela, D. Maria do Quintal. Assim, por uma escritura de 29 de Abril de 1619 

acordaram o bispo D. Frei Lourenço de Távora (1617-1625) e o cabido em outorgar a 

D. Maria do Quintal esse espaço para seu jazigo com a condição de esta ornamentá-lo 

com azulejos, mandar fazer um retábulo (pintado a óleo e dourado) com sacrário ao 

meio e por cima deste “…estará uma imagem de Christo Crucificado de certa estatura 

que ao menos tenha sete palmos e meio para oito…”, e proceder à pintura a fresco do 

tecto “…em tanta perfeição como o da Sachristia da Santa Sé…”
173

 Além disso, entre 

outras coisas mais, seria por conta da padroeira o lajeamento do pavimento da capela 

com pedra branca e preta “…e os degráos do altar serão de pedra de Estremoz [...] e 

fará humas grades com que se feche a dita capella com seus balaustres e claraboias 

com os remates que para o ornato da tal capella se requerem, e chegarão os balaustres 

ao lugar onde comessa mover o arco da dita capella.”
174

 

Com efeito, em 1628, os pintores-douradores de Évora Diogo Vogado e 

Bartolomeu Sanches foram encarregados de pintarem e dourarem a cobertura da Capela 

do Santíssimo (provavelmente pintura a brutesco) e de dourarem o seu retábulo.
175

 

 Na arca tumular brasonada de D. Maria do Quintal (fig. 107), mulher de Aires 

de Mendonça de Furtado, Comendador de Borba,  incrustada na parede do lado direito, 

recorda-se que ela “…FES ORNOV DOTOV COM FABRICA MISSA COTE/DIANA 

CORESMAL E ANNIVERSARIOS PERA SE/V JAZIGVO HERDEIROS E 

DESCENDENTES D/ELA PERA SEMPRE. ANNO DE 1620.” 

Nem o retábulo, nem a pintura da abóbada resistiram às reformas artísticas do 

século XVIII. 

Estruturalmente, a sacristia e a Capela do Santíssimo permanecem conforme aos 

debuxos de Pero Vaz Pereira (figs. 168, 169, 106) e, exteriormente, estamos em crer que 

também a Casa do Cabido se conserva de acordo com o plano primitivo do mesmo 

arquitecto (figs. 23, 24). Trata-se de uma arquitectura chã, funcional (planta rectangular 

rematada por abóbada de berço, no caso da sacristia, e planta quadrada coberta por 

abóbada de aresta, no caso da Capela do Santíssimo), com fraco recurso a trabalho de 

cantaria. Apenas no interior da sacristia se observa o uso tímido de vocabulário clássico 

(cornija e pilastras).  
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 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., p. 12. 
174

 Cfr. ibidem, p. 12. 
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 Cfr. Patrícia Alexandra Rodrigues MONTEIRO, A actividade do pintor Domingos Vieira Serrão na Sé 

de Elvas, op. cit., pp. 4-5. 
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Nascido no último quartel do século XVI em Portalegre, Pero Vaz Pereira, 

arquitecto e escultor do duque de Bragança, cuja mercê lhe foi concedida em 1604, era 

o mestre mais habilitado na região.
176

 Para além do trabalho realizado na Sé, sabe-se 

que em Elvas vistoriou a obra do Aqueduto da Amoreira, juntamente com os dois 

mestres de obras da cidade Pero Fernandes e Sebastião Vaz, em 1610, bem como a 

Fonte da Misericórdia, da autoria do arquitecto Diogo Marques, inaugurada em 1622, e 

executada por Sebastião Vaz.
177

 

Na mesma campanha de obras da Catedral, devemos inscrever a erecção de um 

relógio, no lado esquerdo do campanário (fig. 7), e a abertura de um pequeno pátio com 

a respectiva cisterna, contíguo à sacristia e comunicante com a Rua Mestre-Escola (figs. 

22, 23).  

O relógio, concretizado entre 1610 e 1612,
178

 esteve a cargo de Francisco Alves 

e Manuel Carvalho, a parte da pedraria, e do serralheiro Martim Cordeiro, fabricante do 

engenho mecânico.
179

 André da Costa dourou e pintou “…a serpe do amostrador do 

relojo”.
180

 Este último, será com certeza o pintor elvense com o mesmo nome que em 

1623 depôs “…contra o escultor castelhano, Agostinho Muñoz, por judaizar e maltratar 

imagens.”
181

  

Na construção do pátio e da cisterna – uma intervenção iniciada em Abril de 

1612 e concluída em fins de Fevereiro ou princípios de Março de 1613 - trabalharam 

Sebastião Vaz, o mestre-da-obra, e o pedreiro Belchior Cordeiro.
182
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 Sobre Pero Vaz Pereira, ver Manuel Inácio PESTANA, “Pero Vaz Pereira, arquitecto seiscentista de 

Portalegre. Tentativa cronológica e questões a propósito”, in A Cidade, Revista Cultural de Portalegre, 

n.º 8 (Nova Série), Atelier de Artes Plásticas de Portalegre, 1993, pp. 153-166. 
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 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, pp. 427, 429.  
178

 Uma fonte manuscrita tardia diz erradamente que o bispo D. Rui Pires da Veiga mandou fazer o 

relógio da Sé. (Cfr. BNP, Reservados, Notiçias da Cidade de Elvas tiradas dos papeis, que escreveu 

pellos annos de 1654 O Doutor Ayres Varella, Conigo Magistral da mesma Cidade, que intitula theatro 
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas (1599-1637)”,  op. 

cit., pp. 258- 259. 
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 Cfr. ibidem, p. 259. 
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 Vítor SERRÃO, A Trans-Memória das imagens. Estudos Iconológicos de Pintura Portuguesa 

(Séculos XVI-XVIII), op. cit., p. 124.  
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas (1599-1637)”,  op. 

cit., p. 258. 
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4.4. Outras intervenções 

  

 As notícias de arquivo acusam o revestimento de capelas laterais com azulejos 

(com o suporte financeiro dos seus administradores e de confrarias) no período 

compreendido entre o dia de São João Baptista de 1629 e o mesmo dia do ano seguinte, 

a saber, as capelas de Gil Eanes Pereira (actual Capela de São José) (fig. 50), das 

Chagas, de São Crispim (actual Capela de Nossa Senhora da Conceição) (fig. 78) e de 

São Nicolau (actual Capela das Almas) (fig. 63).
183

 A do Santíssimo Sacramento, como 

já verificámos, foi forrada com um silhar de azulejos em 1619 (fig. 119), com o 

patrocínio da sua padroeira. Em data incerta, mas seguramente neste tempo, foram 

também revestidas com peças de cerâmica as Capelas de Santo António (fig. 95), de 

Nossa Senhora da Soledade (fig. 126), de Nossa Senhora das Candeias (fig. 132) e o 

baptistério (fig. 43). É admissível que os restantes altares laterais tenham sido 

igualmente decorados com azulejaria, para manterem a correspondência decorativa com 

os outros altares.  

As paredes das naves laterais receberam também um silhar de azulejos, que, na 

actualidade, ainda se mantém em parte. Foi colocado no tempo de D. António de Matos 

de Noronha, segundo uns autores, ou de D. Sebastião de Matos de Noronha, segundo 

outros.
184

 Dissemos que se mantém em parte, porque, na verdade, ele era mais 

desenvolvido, tendo sido reduzido para metade da sua altura por diligência de D. 

Baltazar de Faria Vilas Boas, no século XVIII.
185

  

Quanto à retabulística de Quinhentos e do século XVII, nada resta nas capelas 

laterais também em virtude das transformações barrocas. Sabe-se, todavia, através da 

visitação de 1578, que o bispo de então ordenou ao administrador da Capela de Santo 

António, Gonçalo Fernandes, que mandasse pintar o retábulo “ao pintor que nos agrade 

e com as figuras que nós mandarmos”.
186

 Em 1609, a capela colateral da banda do 

Evangelho, dedicada a Nossa Senhora das Candeias, já ostentava um retábulo.
187

   

Segundo um testamento de 27 de Maio de 1639, Diogo Roiz Aires, que entretanto viria 

a falecer em 30 de Maio desse ano, quis que lhe fosse concedida para sepultura dos seus 

restos mortais a Capela de São Sebastião da Sé (não identificada), e caso isso viesse a 
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 Cfr. ibidem, pp. 253-254 
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 Cfr. ibidem, pp. 254-255.  
185

 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, 1758, vol. 13, n.º (E) 14, p. 75.   
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cit., p. 6. 
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acontecer dotaria a dita capela ”… competentemente assi de ratabulo, como de tudo o 

mais que fôr necessario para seu ornato e uso…”
188

 A 20 de Outubro de 1606, o 

ensamblador Manuel Nunes de Sousa recebeu 10.000 réis como pagamento inicial para 

a execução do retábulo da Capela de Nossa Senhora da Soledade (capela colateral da 

banda da Epístola).
189

 Porém, informações recentes de arquivo dizem-nos que a 24 de 

Maio de 1611 os mordomos da Confraria de Nossa Senhora da Soledade contrataram o 

escultor Belchior Nogueira, morador em Vila Viçosa, com a finalidade de este fazer um 

retábulo para a capela da respectiva confraria “…em que estar a imagem de Nosa 

Senhora da Soledad sita na Sancta Se desta cidade de Elvas…”,
190

 o qual devia seguir 

na “forma e cor” o retábulo da Capela de Jesus da igreja dos frades dominicanos dessa 

cidade (possivelmente executado pelo mesmo artista). O escultor obrigava-se a executar 

a peça    

 

“… com as mulduras e mais obra toda em perporsão com […] comforme a obra digo 

esculturas o quall retabolo sera todo de[…]ado e tomara toda a execução no dito 

Retabolo hum alvano com hũa enes no meio do painel grande e no banquo fara hũa 

porta com hum emcazamento pera por o sancto sudário…”
191

     

 

 

Além disso, comprometia-se “…a fazer hum Cristo a Culuna de altura de seis 

palmos pera a prosição e o dara feito a tenpo que se posa encarnar pera ir este ano que 

vem na prosição…”
192

  

Pelo retábulo - que devia estar pronto até ao São João de 1612 - e pela figura de 

Cristo, o escultor recebia 100.000 reais. Vale a pena dizer que o já nosso conhecido 

pintor João de Moura, responsável pela ornamentação da capela-mor da Sé em parceria 

com José de Escovar, se apresenta como uma das testemunhas do acto notarial, sendo 

nesta ocasião dado como morador em Elvas: estaria ainda a desempenhar algum 

trabalho na Sé?  

                                                 
188
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Por fim, o douramento do retábulo coube, em 1615, a André da Costa (que antes 

dourara o relógio da Catedral), ano em que este e a sua irmã Leonor entraram na 

irmandade “…sem darem a esmola costumada, em virtude do trabalho dele «no doirar 

do retabolo e doirar huma cruz para o altar».”
193

  

A mando do bispo D. Sebastião de Matos de Noronha,
194

 foi efectuada nos anos 

30 a ornamentação de brutesco das abóbadas das naves da Sé pelos pintores Lourenço 

Eanes e Mateus Carvalho (ambos moradores em Elvas) (figs 29-31), conforme atesta 

um pagamento lançado no Livro de receitas e despesas da Fábrica da Sé entre o dia de 

São João de 1633 e o mesmo dia de 1634.
195

 Como já foi referido, esta obra foi 

inicialmente outorgada a Domingos Vieira Serrão, em 1632, data em que o conhecido 

pintor tomarense se encontrava em Elvas, mas que a não terminou ou sequer iniciou por 

ter falecido pouco tempo depois da assinatura do contrato com o bispo. Por deliberação 

de D. Baltazar Vilas Boas, as pinturas foram cobertas no século seguinte
196

 (fig. 190) e 

só vieram a conhecer novamente a luz do dia nos anos 50 do século XX, na sequência 

dos restauros levados a efeito pela então DGEMN.
197

 

Dos anos 30 de Seiscentos data, de igual modo, a varanda-tribuna de pedraria 

lançada sobre a galilé e cujo acesso se faz pelo coro alto, através de dois vãos 
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 Artur Goulart de Melo BORGES, “Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé)”, op. 

cit., p. 24. 
194

 D. Sebastião de Matos de Noronha, quinto epíscope elvense, nasceu em Madrid em 1586 e em 1518 

foi Inquisidor de Coimbra. A 14 de Julho de 1625, foi nomeado bispo de Elvas, após D. Lourenço de 

Távora ter resignado ao cargo, por motivo de doença. Foi consagrado a 7 de Junho de 1626 na igreja de 

São Martinho de Madrid, entrando em Elvas a 7 de Novembro seguinte. Em 1635, passou para a 

arquidiocese de Braga, vindo a falecer na Torre de São Julião da Barra, em 1641 ou 1642, depois de ter 
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Gonçalves de NOVAIS, op. cit., fls. 15-16; “Noronha (D. Sebastião de Matos de)”, in Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 18, Lisboa-Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s.d., pp. 
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ornou a Igreja, e freguesia do Salvador de caliçes cruses, e o mais do culto divino, e orgãos. E porque se 
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seda.” (BNP, Reservados, Notiçias da Cidade de Elvas tiradas dos papeis, que escreveu pellos annos de 

1654 O Doutor Ayres Varella, Conigo Magistral da mesma Cidade, que intitula theatro historico da 

fundação e antiguidade de Elvas etc., op. cit., p. 61). 
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e Remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 260. 
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 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, 1758, op. cit., p. 75.  
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e Remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 260. 



 

 58 

encimados por frontões triangulares interrompidos (fig. 8). Foi mandada executar pelo 

cabido em sede vacante entre o São João de 1637 e o São João de 1638.
198

  

Luís Keil declara, fazendo uma citação mas sem indicar a fonte, que tal estrutura 

fora acrescentada ao edifício para que o cabido daí pudesse “…«presenciar as touradas e 

jogos na praça fronteira»”.
199

 Já noutra ocasião discordamos deste autor.
200

 É um facto 

de que na praça se realizavam touradas e outros divertimentos - ela tinha, aliás, sido 

aberta, entre outras razões, para esse fim. Mas a dignidade própria de uma Sé não se 

compadecia com arranjos dessa natureza, tendo em vista a assistência dos cónegos a 

touradas e a outro tipo de distracções.  

Para um melhor entendimento do que dissemos é de lembrar que, na segunda 

metade do século XVI, houve várias tentativas da Santa Sé para impedir a prática do 

toureio, nomeadamente de Pio V,  e que só por mediação de Filipe II de Espanha isso 

não veio a ocorrer (tal era a força da tradição na Península Ibérica), recomendando-se, 

todavia, ao clero que se abstivesse de assistir a esses eventos.
201

 As Constituições do 

Bispado de Elvas, impressas em 1635, pouco tempo antes da construção da varanda, 

vincavam de modo claro que nenhum clérigo  “…de qualquer estado ou condição que 

seja…” entrasse em justas, torneios, jogos de canas, etc., nem andasse “…no corro aos 

touros, nem os mande correr, nem seja nisso participante, dando ajuda para se cõprarem, 

trazerem, ou correrem…”
202

  

Acresce que, em 1579, o primeiro bispo de Elvas fizera um requerimento ao rei, 

rogando que na cidade e em outras localidades do bispado fosse suprimida a corrida de 

touros nos adros das igrejas, em virtude do incómodo que tal prática causava durante o 

desenrolar dos ofícios divinos, petição essa a que o monarca deu parecer favorável.
203

  

Em suma, pelo exposto, tudo indica que a função da varanda-tribuna no alçado 

principal da Sé deverá ser encontrada, seguramente, em razões de ordem pastoral e 

litúrgica. Ela terá sido pensada e concretizada para servir de varanda das bênçãos aos 

fiéis aglomerados no exterior do edifício. Por outro lado, tanto o cabido como os 
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prelados passariam a dispor de um lugar de onde pudessem presenciar os actos 

religiosos a acontecerem na praça. De facto, este tipo de estruturas com essa 

funcionalidade verifica-se em múltiplos edifícios religiosos, e nem é preciso recordar 

São Pedro do Vaticano ou a Basílica de Mafra. É certo, no entanto, que a varanda 

também servia para ocasiões mais profanas, a prova disso encontramo-la numa reunião 

de 2 de Setembro de 1760 em que a congregação capitular elvense deliberou 

 
“…que nas festas publicas que se fizessem na praça desta cidade fossem admetidos na 

varanda em que assiste o Reverendo Cabido os Reverendos quartenarios que nella 

tivessem lugar depois de todos os senhores capitulares acomodados e que dos senhores 

Reverendos quartenarios perferissem sempre os mais antigos e não havendo lugar para 

estes o não pertenderião em tempo algum, pois so lhe seria dado no cazo de o 

haver…”
204

       

 

Ainda na primeira metade do século XVII, foi acrescentado ou concluído o 

campanário da Sé. Esta constatação deduz-se de um documento não datado mas que terá 

sido redigido pelo menos nas duas ou três primeiras décadas dessa centúria, em que o 

“Bispo, Cabido, e Clero da cidade d’Elvas” pedem ao monarca para que se  

 

 
“…acabasse a torre dos sinos, que fiquo por allevantar a quantidade que demanda a 

traça della o que affea e acanha muito o dito edificio por ficar sobre a porta principal, 

e na praça lugares em que se requere obra lustrosa, com o que fiqua a dita imperfeição 

muy notada de todos.”
205

  

 

 

A conclusão da torre era um assunto premente para os elvenses, não só por 

razões funcionais e estéticas mas também porque configuraria o orgulho e a afirmação 

da ainda recente cidade episcopal: 

 

 

“…  hüa das principais do Reyno e tão populosa que em nobreza, riqueza, e edificios 

poucas de Hespanha lhe fazem ventajem e mais frequentada dos Senhores Reys 

(excepta Lisboa) que todas as do Reyno como he notorio e de maior passagem de 

naturais e estrangeiros que há, ficando a vista dos Reynos de Castella defronte da 

cidade de Badajoz que tem hüa Igreja Cathedral muy riqua e authorizada….”
206

  

                                                 
204

 ACP, Bispado de Elvas, Livro 10º dos Acordãos de 1742 e findou em 1767, fl. 168. 
205

 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e Remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 264. 
206

 Cfr. ibidem, pp. 264-265. 
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PARTE II – A obra setecentista na Sé 
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1. O ambiente artístico em Elvas no século XVIII: artistas, obras e 

encomendadores 

 

Não temos a veleidade (nem é esse o nosso objectivo) de aqui desenvolver um 

elenco e uma abordagem de todas as obras efectuadas no século XVIII em Elvas, até 

porque – para além da inexistência de um inventário completo – faltam, numa boa parte 

dos casos, estudos monográficos que nos possibilitem produzir uma síntese global e o 

mais completa possível acerca do assunto. A nossa finalidade é tão-só abordar, em 

linhas gerais, algumas das obras mais importantes, identificar os seus autores e 

encomendadores, perscrutar mudanças (ou permanências) de gosto, a fim de se traçar 

um quadro artístico, que nos permita contextualizar as obras efectuadas na Sé Catedral: 

um pólo importante na implementação da arte de Setecentos na cidade.     

 Na cidade alentejana, o século XVIII trouxe a arte do Barroco de modo 

continuado e consistente, ainda que por vezes em convivência com as formas artísticas 

de tradição regional, desenvolvendo-se ao longo de quase toda a centúria, no lastro do 

que então sucedia por todo o reino. Associando-se à vontade e demanda dos 

encomendadores, ávidos das novas correntes estéticas, à cidade (militar e episcopal) 

acorreram artistas de proveniência e índole diversas, juntando-se aos que aí exerciam o 

seu ofício, contribuindo, desse modo, para a difusão do novo figurino artístico. Na 

centúria de Setecentos, em Elvas não só se construiriam novos edifícios (militares, 

senhoriais, religiosos…), como se renovaram os já existentes, nomeadamente igrejas, 

cujos interiores e exteriores se “modernizaram”, com retábulos de talha dourada e de 

pedraria, imagens, azulejaria, novas fachadas, campanários…, em consonância com as 

recentes propostas artísticas.  

Efectivamente, o século XVIII constitui um capítulo relevante no domínio 

artístico da cidade, beneficiando de uma conjuntura favorável nos planos político, 

económico e cultural  iniciada nos finais do século XVII, no reinado de D. Pedro II, e 

desenvolvida ao longo do reinado de D. João V. É uma época que corresponde ao fim 

do conflito com Castela (um aspecto de extrema importância para uma cidade 

fronteiriça e militar como Elvas) e à entrada no nosso país de importantes remessas de 

ouro e diamantes, provenientes do Brasil, sobretudo durante o reinado do Magnânimo, o 

que possibilitou o incremento de obras artísticas em que a influência da arte italiana se 

manifestou de forma cada vez mais preponderante e decisiva. 
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Se bem que as obras públicas e particulares foram objecto de reconhecidas 

intervenções ao longo do século, a encomenda de obras dirigidas a Deus continuou, 

porém, a desempenhar um papel significativo. 

 No âmbito da cultura religiosa da Contra-Reforma, o Barroco soube servir 

plenamente os desígnios da Igreja, tornando os espaços dos templos aptos a receberem a 

multidão de fiéis que aí se deslocava à procura dos Sacramentos, das indulgências, das 

graças e dos privilégios, dos santos de maior devoção, da prática de boas obras e da 

doutrina pregada. Como resposta à iconoclastia protestante, a igreja do período barroco 

é invadida por uma plêiade de imagens de Cristo, da Virgem, de santos, de anjos – “… 

as Imagens Sagradas, que movem os animos á piedade, ensine [o pregador], se devem 

ter em caza, e em toda a parte”
207

 –, narrando e expondo as virtudes de todos aqueles 

que haviam entrado nas fileiras da Igreja Triunfante e serviam de exemplo cabal aos 

fiéis, configurando a aspiração da Igreja em se mostrar heróica face à ofensiva das 

heresias protestantes. O templo é um lugar didáctico, apologético e festivo onde não 

faltam a cor e o luxo dos materiais, a música, a palavra pregada, a grandiosidade das 

cerimónias litúrgicas, devendo juntar-se a todo este cenário os dispositivos efémeros 

(panejamentos, elementos vegetalistas…) que se montavam por ocasião das festas 

religiosas, dos casamentos, das exéquias, das recepções, aumentando assim a carga 

decorativa e devota.
208

 As capelas e os altares laterais multiplicam-se para albergarem 

as numerosas confrarias e irmandades, bem como os cristãos piedosos que aí se fazem 

sepultar e mandam rezar missas para sufrágio das almas. Cada confraria ou padroeiro 

abalança-se a intervir na sua capela, porque ela tem de estar conforme ao gosto e ao 

discurso iconográfico e doutrinal em voga, alterando-lhe a estrutura, medida mais 

radical, ou simplesmente dotando-a de retábulos e outros elementos artísticos. 

Funcionava como uma espécie de local de experimentação e introdução das novas 

correntes estéticas, transfigurando o espaço primitivo do edifício. Como escreveu Giulio 

Carlo Argan:  

 

“A capela era um pouco como uma segunda arquitetura que se abria dentro da 

arquitetura da igreja, quase como a cena teatral era uma segunda arquitetura dentro da 

                                                 
207

 São Carlos BORROMEO, Instruções da Pregação da Palavra de Deos, dadas aos Pregadores, 

Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1763, p. 43. 
208

 Sobre a influência da cultura religiosa na arte barroca, ver Manuel C. Mendes ATANÁZIO, “O 

Barroco e a Cultura Religiosa”, in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, vol. 1, Porto, Reitoria da 

Universidade do Porto-Governo Civil do Porto, 1991, pp. 151-157.  
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do teatro. Era um espaço recolhido, ideal para experimentar as convergências e as 

combinações das diversas artes.”
209

  

 

Com efeito, a fundação, a remodelação e a decoração de capelas, igrejas e 

conventos esteve sobremaneira dependente da acção de particulares e das confrarias, 

contando o clero com a preciosa colaboração deste grupo para o prosseguimento de 

obras desejadas nos seus templos.
210

  

Bastantes vezes as disposições testamentárias de famílias abastadas 

contemplavam uma generosa fatia da riqueza acumulada na vida terrena para ser 

aplicada em obras pias – como a compra e decoração de capelas, a fundação de casas 

conventuais e de igrejas –, um meio indispensável à remissão dos pecados e ao garante 

do Além. A riqueza material era posta ao serviço da salvação, ao mesmo tempo que 

afiançava um espaço funerário no interior de um lugar sagrado, onde a memória do 

devoto ficaria protegida espiritual e fisicamente.  

Quanto às confrarias e irmandades, sem esquecer as ordens terceiras, elas eram 

essencialmente instituições de leigos piedosos (mas controladas pela Igreja), cujo 

objectivo máximo visava a prática das boas obras (corporais e espirituais) – princípio 

basilar na economia da salvação – e a promoção de devoções desenvolvidas na esteira 

da Contra-Reforma, sobretudo no que concerne aos temas fulcrais debatidos no 

Concílio de Trento (Santíssimo Sacramento, Purgatório, Virgem Maria, etc.) e à 

temática cristológica, sobressaindo, neste caso, o tema da Paixão.
211

 Ao mesmo tempo 

criavam laços de solidariedade entre os seus membros, enquadrando, no período 

Moderno, e de modo mais acentuado no século XVIII, um vasto número de crentes por 

                                                 
209

 Giulio Carlo ARGAN, História da Arte como História da Cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 

147. 
210

 Mesmo as casas-mãe das principais ordens sedeadas em Roma estiveram sujeitas ao mecenato privado, 

caso dos jesuítas, os quais “…tuvieron que esperar durante décadas antes de poder hacer progresso alguno 

en la decoración de sus próprias iglesias. Pues, muy curiosamente, su triufante êxito en todos los terrenos 

estuvo acompañado durante mucho tiempo por una grave escasez de dinero, lo que hizo que para 

construir sus iglesias dependieran absolutamente del apoyo de las familias poderosas que gobernaban 

Roma.” (Francis HASKEL, Patronos e pintores, Madrid, Ediciones Cátedra, 1980, pp. 78-79). 
211

 No catolicismo Moderno assiste-se à tendência generalizada de se centrarem as devoções em torno da 

figura de Cristo – nomeadamente no tema da Paixão (com raízes nos fins da Idade Média, em resultado 

do empenho de franciscanos e das correntes espirituais da devotio moderna) – e da Virgem Maria, como 

reacção à ofensiva protestante: “… no quadro de reforma de certas práticas religiosas locais, com o 

objectivo de incentivar uma religiosidade mais «universalista», as figuras de Cristo e da Virgem 

adquiriram uma relevância especialmente significativa nas iniciativas devocionais da Igreja católica. 

Tentava-se, deste modo, oferecer o quadro de uma piedade cristológica e mariana, mais evocativa e 

abstracta, que substituísse os cultos votivos de relíquias e imagens dos velhos santos medievais.” 

(Federico PALOMO, A Contra-Reforma em Portugal 1540-1700, Lisboa, Livros Horizonte, 2006, p. 93).   
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todo o país.
212

 Elas foram de tal modo importantes que hoje seria difícil imaginar a 

época do Barroco sem a sua existência e actividade no campo da espiritualidade, da 

assistência e da arte. Uma combinação variada de devoção, prestígio, ostentação 

pública, rivalidades entre si e adesão aos novos marcos estéticos e estilísticos é um 

aspecto a ter em consideração nas encomendas de obras de arte por parte das 

associações confraternais.  

 Mas é preciso não esquecer que em Elvas, na centúria de Setecentos, como aliás 

em épocas precedentes, se no que concerne aos particulares benfeitores, podemos, na 

generalidade, e de acordo com os casos conhecidos, dizer que estes se confinavam a 

fazer doações para a fundação de igrejas ou capelas ou a custear por vezes algumas 

intervenções nelas realizadas, demonstrando indiferença relativamente ao programa 

artístico que as enformavam e à escolha dos artistas, sendo esses assuntos deixados sob 

a alçada e o critério do clero, já no que diz respeito às confrarias o cenário parece ser 

diferente, pois, em regra, eram elas que contratavam directamente os artistas e 

impunham as suas exigências. É certo que essas exigências seriam consentidas, 

sugeridas ou mesmo impostas pela clerezia, a qual também muitas vezes fazia parte 

dessas confrarias.  

 Para além das confrarias e dos particulares, na encomenda de obras de arte 

religiosas tiveram, naturalmente, papel relevante as ordens religiosas, os cabidos e os 

bispos. Do papel dos bispos e dos cabidos neste âmbito escusaremos de aqui o abordar, 

uma vez que será desenvolvido nos pontos referentes às intervenções levadas a cabo na 

Sé. Diga-se, todavia, que os epíscopes não eram apenas responsáveis pelas obras 

empreendidas na Catedral, a igreja-mãe da diocese, mas também promoviam 

intervenções em outras igrejas do bispado. Em 1649, por exemplo, em plena contenda 

com Castela, o bispo D. Manuel da Cunha contratou, em Lisboa, Marcos Magalhães 

para fazer o retábulo da capela-mor da igreja de Santa Maria de Olivença,
213

 o qual viria 

a ser substituído por um outro de talha dourada por volta de 1723.
214

 Os bispos eram 

figuras escolhidas entre a nobreza, tendo alguns deles ocupado cargos e exercido 

funções junto da corte, sendo portanto personalidades atentas e actualizadas no que diz 
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 Cfr. Pedro PENTEADO, “Confrarias Portuguesas da Época Moderna: Problemas, Resultados e 

Tendências da Investigação”, Separata de Lusitânia Sacra, 2.ª série (7), 1995, pp. 24 ss. 
213

 Cfr. Vítor SERRÃO, “Marcos Magalhães, arquitecto e entalhador do ciclo da Restauração (1647-

1664)”, in Boletim Cultural, n.º 89, 1.º tomo, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa, 1983, pp. 306-308.  
214

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Arte Religioso en Olivenza, Badajoz, Diputacion 

Provincial de Badajoz, 1991, p. 69.   
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respeito às novidades artísticas. Conforme disse Carlo Ginsburg, eles integram o grupo 

de 

 

“…consumidores que, provenientes de um centro importante, deixam traços da sua 

passagem na periferia. São bispos, lugares-tenentes, governadores, abades 

comendatários que se comprazem em encomendar para a sua temporária sede obras que 

manifestem a sua origem, as suas viagens, a sua elevada posição social e cultural.” 
215

 

 

Antes de entrarmos no século XVIII, para falarmos em concreto das obras 

realizadas nesse tempo, recuemos até à centúria anterior, pois este período, por razões 

adversas, relacionadas com as guerras da Restauração, marcaria de forma indelével a 

urbe do ponto de vista arquitectónico e urbanístico, modificando-lhe substancialmente o 

rosto medieval que até aí a definia. Por esta altura, como se sabe, Elvas, assumindo uma 

função estratégica de primeira ordem, foi objecto de uma urgente acção de reforma do 

seu sistema defensivo com a construção das fortalezas abaluartadas e de outros 

equipamentos militares para fazer face à invasão castelhana. As fortificações 

seiscentistas devem-se essencialmente ao jesuíta e matemático holandês Jan Ciermans, 

mais conhecido em Portugal por João Paschasio Cosmander, chegado a Elvas em 1643. 

Também é dele o projecto do Forte de Santa Luzia (edificado no outeiro com o mesmo 

nome a partir de 1641 ou 1642 e terminado em 1648), ainda que tivesse sido iniciado 

por outros intervenientes como o genovês Hieronymo Rossetti.
216

 Desta época, cerca de 

1643, data também o Hospital Real, entregue em 1645 aos religiosos de São João de 

Deus, com a finalidade de prestar assistência aos soldados.
217

 Do conjunto de 

construções militares, desenhou-se, enfim, o perfil de uma notável e autêntica cidade-

fortaleza moderna, uma herança de inegável valor histórico, patrimonial e artístico que, 

volvidos vários séculos, ainda hoje mantém. Citando Edwin Paar: “Em nenhum sítio do 

mundo, inclusive na Holanda, são visíveis fortificações do século XVII num estado tão 

original e quase intacto, como nesta praça.”
218

 Ou, no dizer de Domingos Bucho, 

“…Elvas constitui o melhor documento, na actualidade, do Antigo Método Holandês de 
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 Carlo GINZBURG, A Micro-História e outros ensaios, colecção Memória e Sociedade, Difel, 1991, 

Lisboa, p. 83. 
216

 Cfr., por exemplo, Edwin PAAR, “As fortificações seiscentistas de Elvas e o primeiro sistema 

holandês de fortificação”, in A Cidade, Revista Cultural de Portalegre, n.º 12 (nova série), Lisboa, 

Edições Colibri, 1998, pp. 129-170.   
217

ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, 1758, op. cit., p. 93  
218

 Edwin PAAR, “As fortificações seiscentistas de Elvas e o primeiro sistema holandês de fortificação”, 

op. cit., p. 130.   
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fortificar, pois não se conhece outro exemplo tão íntegro, autêntico e com a sua 

dimensão…”
219

  

Outras obras fundamentais de arquitectura e engenharia militares se seguiram na 

segunda metade de Seiscentos, completando e optimizando a função castrense da 

cidade, como sejam o edifício de Trem, a Casa das Barcas, o Paiol de Santa Bárbara, o 

Conselho de Guerra, a Cisterna (reservatório da água proveniente do Aqueduto da 

Amoreira), quartéis, etc.
220

 

Se o esforço de guerra determinou que as atenções se centrassem sobretudo na 

construção de obras de cariz militar, ultrapassada a situação de conflito, vieram tempos 

de maior desafogo, retomando-se, a partir dos finais dos anos 70, empreendimentos de 

natureza religiosa, tais como a igreja e o Colégio de Santiago da Companhia de Jesus e 

o Convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem de São Paulo. Estas foram as 

últimas casas conventuais a serem edificadas na cidade. 

Com base num legado piedoso de D. Aldonça da Mota e D. Diogo de Brito, seu 

marido, dos finais do século XVI e princípios do XVII, e depois de várias vicissitudes e 

de reiterados esforços, os jesuítas lograram estabelecer-se em Elvas ainda na primeira 

metade de Seiscentos, em instalações provisórias. Só em 1653 lhes foi doada a igreja 

medieval de Santiago pelo bispo que era então de Elvas, D. Manuel da Cunha, 

construindo-se no seu lugar, a partir de 1679, o edifício da companhia. O arquitecto do 

imóvel foi o padre Bartolomeu Duarte, vindo do Algarve pela mão do padre provincial 

Pantaleão Carvalho.
221

 O templo foi dedicado em 1692, e manteve como orago Santiago 

(hoje é a igreja paroquial do Salvador); contudo, no século XVIII, ainda seria alvo de 

obras. O programa da igreja seguiu um esquema simples, de “arquitectura chã”, 

funcional do ponto de vista pastoral e litúrgico, com uma só nave, transepto saliente, 

duas capelas colaterais, quatro capelas laterais no corpo da igreja, coro-alto sobre a 

entrada, duas tribunas sobre as capelas laterais e apenas algumas citações clássicas mais 

explícitas nos vãos exteriores (porta central e janelas da fachada principal da igreja). 

Trata-se de um desenho próximo da tipologia das igrejas jesuítas.  

No mesmo ano de 1679, junto às Portas da Esquina, no interior da cidade, foi 

lançada a primeira pedra da nova casa conventual da Ordem de São Paulo, sob a 
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 Domingos BUCHO, “Justificação para a inscrição das fortificações de Elvas na Lista do Património 

Mundial”, in Monumentos, Revista Semestral do Património Construído e da Reabilitação Urbana, n.º 

28, Lisboa, IHRU, Dezembro 2008, p. 61. 
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 Ver, por exemplo, Jorge RODRIGUES, Mário PEREIRA, op. cit., pp. 43-44.  
221

 A Companhia de Jesus em Elvas, notas para a historia do Collegio de S. Thiago, Elvas, Editor 

António José Torres de Carvalho, 1931, p. 19. 
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invocação de Nossa Senhora dos Remédios, pelo bispo D. Alexandre da Silva. O 

anterior convento situava-se fora de muros e fora demolido durante a guerra da 

Restauração para maior eficácia na defesa da cidade.
222

  

Em 25 de Março de 1862, uma faísca caiu sobre a igreja, danificando-a em 

várias partes, nomeadamente a abóbada. O culto, porém, só foi suspenso em 1886 e as 

imagens foram transferidas para outras igrejas da cidade.
223

 No ano seguinte procedeu-

se à demolição da cobertura por esta ameaçar ruir e a igreja foi entregue ao Ministério 

da Guerra, chegando ao estado de degradação e abandono em que hoje se encontra, 

restando apenas as paredes exteriores.
224

 Entretanto, a parte conventual já fora ocupada 

pelo exército após a extinção das ordens religiosas, em 1834.
225

  

O projecto do edifício foi entregue a engenheiros militares,
226

 e, em 1675, o 

príncipe regente D. Pedro nomeou Francisco Torres (vedor-geral da Artilharia da 

Província do Alentejo) e João Furtado de Mendonça (capitão-geral da Artilharia da 

Província do Alentejo), respectivamente, administrador e superintendente das obras do 

convento.
227

 Pedro Vaz e João Ortiz foram os empreiteiros da obra, os quais se 

mantiveram nessa função por cinco anos. Desse modo, as obras pararam ou avançaram 

pouco, tendo os trabalhos sido retomados (ou acelerados) já em pleno século XVIII.
228

 

Porém, logo em 1698 os paulistas foram habitar a nova residência: 

 

“…servindo-lhe de igreja a casa que hoje [1758] serve de portaria athe 31 de 

Dezembro de 1721 em que o Jllustrissimo Bispo desta cidade D. João de Souza benzeo 

a igreja nova que hoje existe, com bella architetura de hüa nave e 3 portas sobre que 

fica o coro, que se estende a magnifica alpendroada de cantaria que no anno de 1738 

se fez diante da igreja; a qual tem muitas tribunas e janellas, que a fazem clara e 

alegre, e nove capellas…”
229
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 Cfr. Fernando Correia PINA, “O Convento de São Paulo de Elvas. Breve notícia histórica”, in 

Callipole, Revista de Cultura, n.º 2, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1994, p. 52.    
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 Cfr. Eurico GAMA, Procissões de Outrora – Elvas, Separata de Arqueologia e História, 9.º série, vol. 

4, Lisboa, 1972, p. 163. 
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 Cfr. Nuno GRANCHO, “O Convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem de S. Paulo, em 

Elvas: diálogos fragmentados”, in Elvas Caia, Revista Internacional de Cultura e Ciência, n.º 7, Edições 

Colibri – Câmara Municipal de Elvas,  2009, p. 71. 
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 Cfr. Maria do Céu Ponce DENTINHO, op. cit., p. 104. 
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 Cfr. Nuno GRANCHO, “O Convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem de S. Paulo, em 

Elvas: diálogos fragmentados”, op. cit., p. 68.   
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 Cfr. ibidem, pp. 64-65. 
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 Cfr. ibidem, pp. 68-69. 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 99. Para além da capela-mor, onde se veneravam 

as imagens de Nossa Senhora dos Remédios e de São Paulo, existiam no transepto as Capelas do 
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Rita (com irmandade), de São Jorge (a qual pertencia aos militares que, em 1703, contribuíram para a sua 
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Em 1694, todavia, antes dos religiosos se deslocarem para o cenóbio, a 

Irmandade do Santíssimo Sacramento desse convento mandara fazer, a 18 de Março, 

para a sua capela, um retábulo de talha dourada (desaparecido) ao mestre de Vila Viçosa 

Belchior Fernandes, comprometendo-se o entalhador a seguir o desenho “…de arte na 

forma de planta que […] tinha no seu [sic] mao signada por o dito Joao Roiz Vicente 

[procurador da Irmandade].”
230

 Não seria obra de grande vulto pois foi rematada por 

75.000 réis.
231

  

Vila Viçosa devia ser um núcleo importante de entalhadores, a que não poucas 

vezes os encomendadores elvenses recorreram (e recorreriam na centúria seguinte). Em 

25 de Julho de 1690, as freiras do Convento de Santa Clara tinham assinado, pela 

quantia de 140.000 réis, um contrato com um outro entalhador calipolense de nome 

Domingos de Sampaio, para a execução da tribuna do retábulo-mor do convento, tendo 

Gerardo Pereira, entalhador de Elvas, sido um dos seus fiadores.
232

 Este retábulo 

apresenta-se segundo a estrutura e a decoração próprias do denominado “estilo 

nacional”, com colunas torsas, arquivoltas e elementos alusivos à Eucaristia (folhas de 

videira, cachos de uvas, etc.). A tribuna foi preenchida por uma tela.  

Nos alvores do século XVIII, uma das primeiras iniciativas no âmbito do 

trabalho de talha em Elvas foi a factura do retábulo principal da igreja da Companhia de 

Jesus da autoria do lisboeta Manuel Francisco (fig. 209). Dado curioso a registar é que o 

contrato foi ajustado, a 11 de Julho de 1702, entre o mestre e o reitor do colégio na 

prisão pública da cidade, local onde aquele se encontrava encarcerado por 

incumprimento de um contrato anterior relativo ao mesmo retábulo, estabelecendo-se 

que, doravante, Manuel Francisco se obrigava a trazer os oficiais que tinha a trabalhar 

numa sua obra no Convento de São Domingos da mesma cidade para continuar e 

terminar o retábulo dos jesuítas antes por si iniciado, “…dormendo e llantando no 

mesmo Collegio, para efeito de cumplimentar todo o dito com á máxima perfeçao 

posibel.”
233

 

O retábulo dos padres inacianos, com características decorrentes do “estilo 

nacional”, é uma sumptuosa máquina de entalhe, que cobre toda a capela-mor, bem ao 

gosto da altura. Colunas e arquivoltas torsas a emoldurarem a tribuna, mísulas 
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231

 Cfr. ibidem, p. 181.  
232

 Cfr. ibidem, pp. 297-298. 
233

 Cfr. ibidem, pp. 191, 312 (documento n.º 6).  



 

 69 

avolutadas, medalhões na abóbada com imagens esculpidas em relevo representando os 

quatro evangelistas e o emblema da Companhia de Jesus, puttis, folhas de videira, 

cachos de uvas… compõem, entre outros elementos, o programa estrutural e 

iconográfico da peça. Numa das paredes laterais da capela abriu-se um arco para conter 

o túmulo dos fundadores do colégio, D. Diogo de Brito e D. Aldonça da Mota, 

concretizado entre 1701 e 1702 pelos mestres pedreiros António Cordeiro e Manuel 

Cordeiro, ambos naturais de Borba, os quais acordaram com o padre Vicente Ferreira 

“…em lhe faser hum tumulo do mesmo feitio que estão feitos os da Igreja de S.to 

Agostinho [os túmulos ducais] desta Villa viçosa, e em lugar da coroa que tem em sima 

ha de levar huas armas dos Sr.es fundadores do dito Collegio de Elvas.”
234

 Deste 

período devem ainda datar os retábulos de talha dourada das capelas laterais do mesmo 

edifício, tendo o da Capela de São Francisco Xavier sido enriquecido por dois 

excelentes quadros de Bento Coelho, adquiridos a este pintor em 1703 pela Confraria de 

São Francisco Xavier pelo preço de 24.000 réis.
235

  

 Manuel Francisco, uma personalidade “…de insuspeita qualidade num 

panorama cujas linhas de síntese ainda permanecem obscuras…”, no dizer de Vítor 

Serrão,
236

 era morador à Fanga da Farinha, em Lisboa, no ano de 1698.
237

 Foi 

colaborador de Rodrigues Ramalho, sendo da sua autoria o desaparecido retábulo e 

ilhargas da ousia da igreja de Santa Catarina do Monte Sinai (1698), Lisboa, e o 

retábulo-mor da matriz de Benavente (1704).
238

 Manuel Francisco, em cujo percurso 

artístico também se inscreve uma passagem pelo Algarve, tendo realizado em Faro, nos 

anos de 1714-1715, os desaparecidos retábulos das capelas-mores do antigo Convento 

de São Francisco e da igreja da Ordem Terceira de São Francisco,
 239

 teve de facto uma 

actividade proveitosa em Elvas, pois, para além do citado retábulo da igreja dos jesuítas 

e de um trabalho não identificado no convento dos dominicanos do início do século, 

trabalhou com os pedreiros António Ferreira e Francisco Pinheiro no Aqueduto da 
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237

 Vergílio CORREIA, “Entalhadores de Lisboa (séculos XVII-XVIII). Para a história da obra de talha 

em Portugal”, in A Águia, Orgão da Renascença Portuguesa, vol. 14, 2.ª série, Julho-Dezembro de 1918, 

p. 62. 
238
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Amoreira, em 1709,
240

 e, em Março de 1718, voltou novamente ao Convento de São 

Domingos para ser contratado pela Confraria de Nossa Senhora da Conceição, com a 

tarefa de lavrar, pelo elevado preço de 3.000.000 réis, o retábulo da Capela de São 

Gonçalo (substituído em data posterior por um trabalho de pedraria de mármore). 

Segundo estipulava o instrumento notarial, o modelo a seguir para a execução da peça 

era a obra por ele realizada na igreja da Companhia de Jesus: “…ha de ficar da mesma 

forma e perfeçao do retablo feito por o entalhador na capela mor do Collegio dos 

Frades da Compania de Jesus […] fazendo nos paneis laterias o entalhado de muito 

releve e na volta ficarao os atributos de Nossa Senhora…”
241

 Na opinião de Miguel 

Ángel Vallecillo Teodoro, os retábulos das capelas-mores das igrejas de Santa Maria do 

Castelo e da Madalena da vizinha povoação de Olivença (fig. 208), dadas as 

semelhanças com a obra dos jesuítas elvenses, poderão ser igualmente da lavra de 

Manuel Francisco.
242

  

 Retomaremos ainda a figura deste mestre nos pontos dedicados às Capelas das 

Chagas de Jesus e de Nossa Senhora de Guadalupe da Sé, já que em ambas se 

documentam trabalhos seus de talha, respectivamente, em 1716-1717 e 1722-1723. 

Dos mestres-de-obras (mestres de alvenaria) com actividade conhecida em 

empreendimentos importantes sobretudo na primeira metade de Setecentos devemos 

destacar João Fernandes Cordeiro e Tomé da Silva. Ambos retomaram, em 1711, as 

obras da igreja do Convento de São Paulo e, a 25 de Maio de 1721, Tomé da Silva 

celebraria um novo contrato com os paulistas para acabar o interior do templo, uma obra 

que devia estar pronta em Dezembro seguinte.
243

 Foi certamente em resultado destas 

intervenções que a fachada principal da igreja assumiu o seu perfil barroco, “…onde é 

evidente um interessante paralelismo com a Igreja do Menino de Deus, em Lisboa 

…”,
244

 de acordo com as palavras de Jorge Rodrigues e Mário Pereira. Para estes 

autores, o alçado principal da igreja alentejana resultou de uma imitação da igreja 
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lisboeta levada a efeito por um arquitecto provincial.
245

 Mas, segundo Nuno Grancho, 

esta opinião carece de fundamento sólido, pois em 1711 (ano que marca o início da 

construção da igreja do Menino de Deus) já os alçados do imóvel elvense se 

encontravam levantados.
246

   

Em 1718, João Fernandes Cordeiro e Tomé da Silva voltariam a encontrar-se 

juntos, desta vez nas obras do colégio dos jesuítas, os quais foram contratados pelo 

padre Silvestre de Carvalho, “…para efeito de lhe continuar o edificio do ditto Collegio 

á imitação da obra, que se acha feita nos cubiculos e corredores, excepto o grosso das 

paredes da casa da portaria…”
247

 

João Fernandes Cordeiro foi, entre 1735 e 1738, o mestre-de-obras da nova 

capela-mor da Catedral de Elvas, como teremos oportunidade de verificar nas páginas 

dedicadas a essa obra. Quanto a Tomé de Silva, sabemos que em 1713 fora nomeado 

para o cargo de Mestre de Alvenaria do Concelho de Elvas, recebendo, por ano, 8000 

réis, “…de que o queriam privar para o darem a José Ramalho”,
248

 e que em 1746 ainda 

continuava como “…mestre das obras publicas da mesma cidade…”,
249

 tendo sido ele 

o responsável pelo portado de mármore da entrada principal dos Paços do Concelho 

(década de 50).
250

 Sucedeu-lhe no cargo António dos Santos, em 1760, data da sua 

morte.
251

 Consta também da sua vasta participação em obras um importante 

empreendimento levado a cabo nos anos 20 no convento dominicano, onde o achamos a 

construir a abóbada da igreja (1721) e a trabalhar no cruzeiro do mesmo edifício 

(1725).
252

 Com efeito, o projecto (o qual, provavelmente, incluía a cenográfica fachada 

da igreja) se deveu ao risco de um muito pouco conhecido arquitecto, Frei João da 

Piedade, religioso de Santo Agostinho, pois o “Conselho” do cenóbio reuniu-se a 1 de 

Julho de 1722, tendo assistido 

                                                 
245

 Cfr. ibidem, p. 74.     
246

 Cfr. Nuno GRANCHO, “O Convento de Nossa Senhora dos Remédios, da Ordem de S. Paulo, em 

Elvas: diálogos fragmentados”, op. cit., p. 74. 
247

 Cfr. A Companhia de Jesus em Elvas, notas para a historia do Collegio de S. Thiago, op. cit., p. 44. 

Em 1 de Julho de 1741, no colégio da Companhia, intervém um outro mestre de nome Francisco Alvres 

“…para continuar a obra do edificio á imitação do que se achava feito no frontespicio da egreja…”, e na 

mesma data o mestre pedreiro António Francisco ficou obrigado por uma escritura “…a fazer toda a 

pedraria assim para a simalha, como para a torre, como a que se acha já feita…” (Ibidem, p. 45).   
248

 Sousa VITERBO, op. cit., vol. 3, p. 37. 
249

 Cfr. ibidem, pp. 37-38. 
250
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“…João da Piedade religioso de Santo Agostinho e architeto a quem se cometeo a 

direcção da obra da jgreja deste convento e Thome da Sylva mestre alvane executor da 

ditta obra e os mais officiaes della para se resolver a duvida que se moveo sobre o 

assentamento das capellas, se havia ser no nivel do lagedo, ou não, e por este estar com 

declivio, o qual havião seguir tambem as capellas, e toda a mais obra que se lhe 

seguisse pondosse no seu nivel, e ponderados os inconvenientes que nesta materia 

havia se resolveo que so ficava a obra segura e perfeyta rebaxandosse o lagedo quanto 

foce necessario para que ficasse direyto, igual e no mesmo nivel as capellas; e que na 

ditta obra não entenderia nem faria cousa algüa mais que o que determinasse o 

sobreditto architeto executado pello mestre Thome da Sylva, e consultado com o Padre 

Frei Joseph da Anunciada…”
253

  

 

 

 Além desta valiosa notícia, apenas se sabe que este arquitecto foi encarregado, 

em 1728, de realizar uma planta para reformar a escadaria da Sé (o que não veio a 

acontecer), por ocasião da visita de D. João V a Elvas (doc. 10), aquando da Troca das 

Princesas no Caia, e que sobre ele recaíram as atenções para traçar o projecto da nova 

capela-mor da mesma Sé (doc. 12), antes de ter sido escolhido o arquitecto Sebastião 

Soares, como veremos posteriormente. 

Uma obra que correspondeu à expressão artística do tema da Paixão de Cristo, 

um quadro devocional amplamente divulgado no catolicismo Moderno, e que marcou 

de forma permanente o itinerário urbano da Via Sacra em Elvas, foi a construção das 

cinco capelas dos Passos, sob a iniciativa da Confraria das Chagas. Esta instituição 

ocupava uma capela lateral da Sé e era detentora da seiscentista ermida do Calvário 

(dedicada a Nossa Senhora da Nazaré a partir de 1737).
254

  

A construção dos Passos foi acordada pelos mordomos da confraria em sessão 

de 6 de Novembro de 1724, resolvendo estes que se fizessem “…huns Passos pella 

cidade, como os de Lisboa, Évora ou Estremoz, o que todos disseram que se fizessem e 

melhores que os nomeados.”
255

 Em 1725, fez-se a capela da Rua de Alcamim, com a 

obra de cantaria do pedreiro Manuel Antunes; em 1726, a do Largo da Misericórdia 

(rematada pelo borbense João Cordeiro e pelo seu irmão Manuel Cordeiro); em 1727-

1728, a da Rua da Cadeia (deslocada em 1961 para o Largo de São João de Deus), da 
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responsabilidade de João Cordeiro; em 1728-1730, a da Rua de Olivença, e, por fim, em 

1734, concluiu-se a capela da Rua André Gonçalves (em frente ao paço episcopal), “…e 

não fizerão mais, por ser o primeiro passo na igreja de Sanct’Jiago, e o settimo n’esta 

Cathedral.”
256

 Diga-se, ainda, que temos informação de arquivo acerca da intervenção 

do mestre Tomé da Silva, no que se refere à obra de alvenaria dos Passos da Rua de 

Alcamim, em 1726, do Largo da Misericórdia, em 1727, e da Rua de Olivença, em 

1729.
257

 

Tais estruturas foram levantadas “…pello mesmo modello com grandes e 

magnificos portados de marmore branco primorosamente decorado…”,
258

 com anjos 

no registo superior semelhantes aos que sobrepujam o portal principal da igreja 

conventual de São Domingos. Nos anos 40 e 50, foram revestidas no seu interior por 

azulejos figurativos do mestre-azulejador Tomás de Barros, residente no Bairro dos 

Anjos, em Lisboa,
259

 e levaram nas paredes fundeiras, por cima dos altares, pinturas a 

óleo do elvense António de Sequeira.
260

  

Enquanto a edificação dos Passos decorria a mando e com o suporte financeiro 

da Confraria das Chagas, os irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário 

preparavam-se para adornar a sua capela em São Domingos, com um retábulo cuja 

factura orçou em 1.150.000 réis (pagos de modo faseado). Pelo montante dispendido 

antevê-se que a desaparecida peça, apeada na primeira metade do século XX, durante as 

obras de restauro da igreja,
261

 seria, no género, uma das mais aparatosas da cidade. A 

estrutura, que devia seguir um desenho fornecido pela confraria, foi comissionada, a 19 

de Novembro de 1726, a Manuel Nunes da Silva, residente em Lisboa Oriental, 

prevendo-se a sua conclusão a 8 de Setembro de 1727.
262

 No contrato, os mordomos 

fizeram incluir, como que em tom de justificação, devido talvez ao elevado preço do 

retábulo, uma informação a esclarecer que a obra seria realizada por conta dos bens da 

irmandade, os quais podiam ser aplicados no adorno da capela, como estipulava o 
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capítulo 14 do Compromisso da confraria.
263

 Só 17 anos volvidos sobre a lavra da peça 

é que esta foi dourada, através de um contrato firmado, a 25 de Abril de 1744, com o 

mestre António Carvalho, residente em Elvas.
264

  

 Antes da realização desse retábulo, também na mesma casa conventual, 

trabalhara em 1724 (numa obra não identificada) um tal António de Azevedo Brandão, 

entalhador natural da vila de Macieira, bispado de Coimbra, mas sobreveio-lhe a morte 

no mês de Setembro desse ano, tendo recebido sepultura no convento elvense.
265

   

Os derradeiros anos da década de 20, que se mostraram sem dúvida férteis na 

encomenda de grandes obras de entalhe, veriam surgir um conjunto de peças 

sumptuosas na igreja da Ordem Terceira de São Francisco (capela-mor e duas capelas 

laterais). As instalações dos Terceiros, na freguesia de São Pedro, haviam começado a 

ser levantadas em 1701 por João de Madeira
266

 e foram reformadas na segunda metade 

do século, como indicia não só o vocabulário arquitectónico dos vãos do imóvel e da 

torre sineira (rematada por um cúpula bolbosa), mas, de forma mais concludente, a data 

de 1761 que se encontra inscrita no pórtico da igreja.  

O retábulo da ousia foi ajustado em 1729, entre a Ordem e os entalhadores 

calipolenses Francisco Freire e Manuel de Oliveira, seu cunhado, comprometendo-se 

estes “…a fazer em toda a sua última perfeçao toda a obra do retabolo de sua capela 

mor na forma dorisco que os ditos oficiais mostrarao a meza, levando a perfeçao a 

talha e esculturas na forma que modernamente usase.”
267

 Por cada dia de trabalho, 

Francisco Freire receberia 480 réis e Manuel de Oliveira 400. Os restantes oficiais 

seriam pagos consoante o préstimo e a função de cada um.
268

 Os retábulos dos altares 

laterais de Nossa Senhora da Conceição (banda do Evangelho) e do Cristo Crucificado 

(banda da Epístola), pelas semelhanças com o retábulo-mor, serão também de incluir no 

trabalho da oficina dos mesmos mestres.
269

 Segundo uma fonte de 1839, a obra do 

retábulo-mor custou 9500 cruzados e levou quatro anos a fazer, enquanto a talha das 

duas capelas colaterais custaram 4000 cruzados.
270
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Das mãos de Francisco Freire e Manuel de Oliveira saiu uma peça que 

impressionou autores de diferentes épocas. Em 1758, o pároco da freguesia de São 

Pedro descrevia-a como sendo “…hum notavel retabolo de talha ao moderno…”;
271

 em 

1943, Luís Keil caracterizava-a como “… o exemplar mais brilhante de decoração 

religiosa dessa época existente no alto Alentejo, de uma exuberância de pormenores, de 

uma graciosidade de concepção e de um recortado de madeira simplesmente 

admirável;”
272

 em 1953, Germain Bazin, estendendo a sua apreciação a outras obras 

existentes em Évora e Estremoz, considerava-a da seguinte maneira: “…les dessinateurs 

défigurent complètement la donnée initiale par la prolifération baroque de ses éléments. 

Les anges, les cariatides, les volutes se mettent à pulluler, comme si une loi obscure 

rendait vaine toute tentative de discipliner cette anarchie.”;
273

 e, por fim, em 1998, Jorge 

Rodrigues e Mário Pereira ainda estranhavam o facto de a “…magnificência desta 

escultura…” (conjunto retabular da capela-mor e das capelas laterais) ter passado 

“…despercebida aos investigadores que se têm debruçado sobre este género 

artístico.”
274

   

As palavras dos autores citados são bem eloquentes. Toda a capela-mor foi 

forrada a ouro tendo inclusive extravasado a decoração para fora, num ímpeto de cobrir 

o arco triunfal, como se o espaço fosse demasiado pequeno para conter tão admirável 

máquina cenográfica, onde se adestram mísulas, atlantes, colunas espiraladas, sanefas, 

elementos rocaille, fragmentos de frontões, sobre que se sentam anjos, motivos 

naturalistas… O retábulo, porém, terá sido alvo de ligeiras modificações nos anos 30, 

quando, em 1734, o Marquês d‟Assa, Governador das Armas da Província do Alentejo 

(em 1715 era mordomo da Confraria de Nossa Senhora da Soledade da Sé) pediu aos 

Terceiros de São Francisco um espaço na abside, no lado do Evangelho, para aí ser 

sepultado (faleceu em 1736), achando-se no seu testamento a disposição de que por 

cima do seu jazigo, “…no nicho que está feito no retábulo, se ponham as imagens d‟um 

Christo crucificado, de S. Pedro d‟Alcântara e de Santa Teresa, que tinha em sua casa”, 

legando “…á Ordem cem moédas de 4.800 rs. para se fazer o retábulo da capella-mór, 

na parte em que haviam de ser collocadas as tres imagens.”
275
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Uma vez terminado o retábulo, bem como os das capelas laterais aludidas, só 

anos mas tarde foram dourados, mantendo-se com a madeira à vista pelo menos até 

1758.
276

 De resto, esta situação não era de todo invulgar, como, aliás, temos vindo a 

observar. O esforço económico que o douramento de uma obra implicava, 

designadamente as peças de maior porte, assim o determinava. No início de 1730, o juiz 

e os mordomos da Confraria do Santíssimo Sacramento da desaparecida paroquial do 

Salvador tinham começado a dourar o retábulo da sua capela, mas, para fazerem face à 

despesa (cerca de 210.000 réis), e não tendo sido suficiente o dinheiro angariado num 

peditório realizado na freguesia da igreja, suplicaram por esmola ao cabido da cidade – 

pois tratava-se de “…obra tão pia, e nescesaria para o Divino culto…” –, o qual desde 

logo se prontificou-se a auxiliar com 28.600 réis, a 27 de Julho de 1730.
277

 Há também 

os retábulos – de autoria e data desconhecidas, mas que podem ter sido executados 

pelos mestres Francisco Freire e Manuel de Oliveira, na década de 20
278

 -, das capelas 

colaterais da igreja de Nossa Senhora da Consolação do convento feminino das 

dominicanas, cuja operação de douramento só foi possível nos anos 50, por diligência 

de Cristóvão Francisco de Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, que a 8 de Outubro de 

1753 despendeu 320.000 réis com o eborense António dos Santos para a execução da 

obra.
279

 Bastantes anos antes, em 1726, também sob a acção de um particular, o coronel 

de artilharia Pedro de Bastos, se dourou o retábulo da capela de Santa Bárbara 

(padroeira dos artilheiros) da igreja de Santiago dos jesuítas.
280

 A caixa do órgão 

setecentista do convento dominicano, essa nem sequer chegou a receber a folha de ouro, 

conservando-se assim até à actualidade.
281

 

De fase mais tardia, regista-se o retábulo de madeira dourada, com fundo azul, 

da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Convento de São Domingos, 

encomendado a Manuel de Oliveira (agora já não em parceria com Francisco Freire), a 

14 de Janeiro de 1740.
282

 Esta obra, ainda que se enquadre no “estilo joanino”, acusa, 
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todavia, uma linguagem diversa daquela que caracterizara os retábulos anteriores, 

derivando morfologicamente para um gramática mais próxima dos retábulos de 

pedraria. Ela situa-se, como escreveu Miguel Vallecillo Teodoro, “… a caballo entre los 

gustos por la talla dorada y las nuevas aportaciones de la época…”
283

 A peça foi 

esculpida em pinho da Flandres, conforme a traça fornecida ao entalhador pela 

Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Ainda na mesma década e no mesmo 

convento, o conhecido artista eborense Sebastião do Ó Abreu realizou, no ano de 1747, 

sete colunas e quatro meias colunas.
284

  

 É justamente na década de 40, que, na cidade raiana, se dá de modo decisivo 

uma mudança de gosto no campo artístico, abandonando-se paulatinamente os retábulos 

de talha dourada em favor dos retábulos de pedraria de mármore – material abundante 

nas vizinhas povoações de Borba, Estremoz e Vila Viçosa –, uma situação motivada 

pela disseminação do formulário barroco italiano, desenvolvido nas numerosas obras 

promovidas por D. João V, das quais se destacam as de Mafra, e, geograficamente mais 

próximas, as da capela-mor da Sé de Évora.  

Esta mutação de gosto terá sido, no entanto, despontada na segunda metade dos 

anos 30, aquando da edificação da nova capela-mor da Sé, projectada pelo arquitecto 

Sebastião Soares, ganhando consistência a partir de finais do decénio seguinte com a 

actividade de José Francisco de Abreu e Gregório das Neves Leitão, responsáveis tanto 

pelo acabamento da capela-mor da Catedral, como por outras obras concretizadas na 

mesma cidade e na região. Para além do caso da Sé, em que depois da construção do 

novo presbitério (terminado em 1749) se reformaram alguns altares laterais com 

retábulos de pedraria, chegando mesmo a desmantelarem-se obras anteriores de talha, 

temos vários exemplos em outros edifícios, sendo um bom testemunho formal desse 

novo gosto os retábulos das capelas laterais da igreja dos dominicanos. Deste conjunto 

não há notícias sobre as datas precisas em que foram lavrados, com excepção do 

retábulo da Capela de Santa Margarida, cuja execução se situa em 1765, pois reunidos 

os frades em “Conselho”, a 26 de Abril desse ano, lhes propôs o Prior “…que elle 

queria mandar fazer hum retabolo de pedra para a capella de Santa Margarida…” e 

que o tinha ajustado por 300.000 réis.
285
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Retomaremos o assunto relacionado com Sebastião Soares, José Francisco de 

Abreu (a este último estão-lhe atribuídos os projectos do Hospital da Misericórdia e do 

Santuário do Senhor Jesus da Piedade, duas importantes obras da cidade) e Gregório das 

Neves Leitão, quando tratarmos com detalhe as remodelações da Sé, um pólo 

importante de difusão das novas matrizes estéticas na cidade.  

No domínio da azulejaria setecentista há alguns núcleos representativos e bem 

interessantes, procedentes de oficinas lisboetas, como sejam os já aludidos azulejos das 

capelas dos Passos, cuja execução foi entregue a Tomás de Barros, em 1748 e 1750.
286

 

Este mestre foi ainda o responsável pela factura e colocação, em 1750, do belo silhar de 

azulejos da Sala do Consistório da Santa Casa da Misericórdia (no hospital dessa 

instituição), com a temática relativa à vida de Santa Isabel e ao nascimento de São João 

Baptista.
287

 Da mesma época serão, provavelmente, os da igreja dos dominicanos,
288

 

para cuja iconografia o artista se inspirou na vida de São Domingos, bem como os do 

Palácio dos Marqueses de Alegrete, em que, conforme escreveu José Meco, “…toda a 

azulejaria deste palácio é anterior ao terramoto de 1755 e foi produzida cerca de 1750, 

abarcando a fase final do barroco joanino e o primeiro período do estilo rococó.”
289

 Do 

estilo rococó “mais avançado” atente-se nos painéis da igreja e da sacristia da Ordem 

Terceira de São Francisco, de cerca de 1770-1780, estando atribuídos ao pintor 

Francisco Jorge da Costa.
290

  

Voltando à primeira metade do século, diga-se que a análise deste tempo ficaria 

mais incompleta se não referíssemos a arte efémera constante nas festividades. Apesar 

de já desaparecida, a arte efémera, de que apenas as fontes coevas nos permitem trazer à 

memória essas formas irremediavelmente perdidas, é um fenómeno cujo conhecimento 

assegura uma melhor compreensão da cultura visual da época, bem como dos diálogos 

estabelecidos entre arte efémera e arte duradoura.  

No período que nos ocupa, quando pensamos em festa na cidade de Elvas 

recordamos especialmente a que ficou conhecida por Troca das Princesas no Caia, em 
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Janeiro de 1729, no reinado de D. João V, celebrada a propósito do duplo matrimónio 

entre D. José, futuro rei de Portugal, e a infanta espanhola D. Maria Ana Vitória de 

Bourbon, e D. Fernando, depois rei de Espanha, e a infanta portuguesa D. Maria 

Bárbara. Durante cerca de doze dias, de 16 a 27 de Janeiro, o monarca, a família real e 

uma copiosa comitiva instalaram-se na cidade raiana.
291

 As entradas, os banquetes, a 

música, os fogos de artifício, as luminárias, as bênçãos nupciais… manifestaram-se de 

modo pujante e ostensivo. Não obstante o significado político e diplomático que o 

acontecimento revestiu, o que ora nos interessa examinar é o seu aparato decorativo e 

iconográfico, designadamente os arcos triunfais que se alçaram para receberem tão 

ilustres personagens.  

Meses antes do evento, em Maio de 1728, o monarca, através da Secretaria de 

Estado, ordenava aos vereadores municipais que, para a recepção das princesas de 

Portugal e Castela, “…se armassem as portas e ruas desta cidade e se fizessem arcos 

nellas […]. A cuja execução se empregaram logo, mandando notificar várias pessoas 

para o concerto e ornato dos ditos arcos”.
292

 As pessoas notificadas foram os 

representantes dos vários ofícios: José Gomes, alfaiate; João Fernandes Cordeiro, 

“alvané” (note-se que se trata do mesmo indivíduo que já antes havia participado em 

diversas obras na cidade e que seria o mestre-de-obras da capela-mor da Sé); Manuel 

Nunes, sapateiro; João Costa, ferreiro; Pedro Alvares Monteiro e Manuel Gomes da 

Serra, mercadores. A estes e demais pessoas dos seus ofícios “…e os que mais lhe 

anexarem…”
293

 ser-lhes-ia incumbida a tarefa de realizarem à sua custa os diferentes 

arcos de triunfo. A factura do arco da Rua de Olivença coube aos sapateiros, ferreiros, 

barbeiros, “feradores”, “vendedeiros”, “taverneiros” e serralheiros; a do arco da Rua da 

Carreira foi da responsabilidade dos alfaiates, “alvanés”, almocreves e carpinteiros, e, 

finalmente, o arco da Porta Praça foi financiado pelos mercadores, “tendeiros”, 

“sombreireiros” e “confeiteiros”.
294

 O Senado ficou encarregado de realizar a suas 

expensas um arco triunfal “…na entrada da rua que se encaminhava da praça para o 

Paço...” (tendo nele laborado carpinteiros, entalhadores e um arquitecto).
295

 Para a 

armação da Porta de Olivença, a entrada principal da cidade, concorreram “…os homens 
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de negócio e pessoas particulares e os que viviam de suas fazenda, sem offício.”
296

 

Todos os habitantes de um modo geral foram chamados a caiar as frontarias das suas 

casas e os que habitavam nas artérias do itinerário do cortejo – Ruas de Olivença, da 

Carreira, da Cadeia, Porta da Praça, Arco do Bispo, Ruas dos Pessanhas e do Juiz de 

Fora – foram impelidos a ornamentá-las.
297

 

Ao médico João Nunes Ramos foi-lhe delegada a autoria das “…inscripções e 

emblemas, por ter capacidade para as fazer, sendo estas de sorte que as que 

pertencerem à senhora Princeza das Astúrias se tirem e porem-se outras que façam 

relaçam e compitam à senhora Princeza dos Brazis…”
298

 Este médico deixaria, para 

memória futura, uma preciosa relação manuscrita (parcialmente danificada) – Triunfo 

Elvécio…
299

 – ”…para pôr em publico theatro, o que hé justo que todo o mundo 

admire…”,
300

 e sem a qual não seria possível reconstituir o discurso arquitectónico e 

alegórico de alguns arcos triunfais. 

A „Via Triunfal‟ começava pois na Porta de Olivença (ou melhor, nas Portas de 

Olivença: a do revelim e a da muralha propriamente dita), “…a que entre as mais que 

tem esta cidade, serve das reaes entradas às pessoas de mayor graduasam…”
301

 Ambas 

as portas estavam adornadas com abundante variedade de panejamentos de veludo, seda 

e damasco. Sobre a segunda porta, ostentava-se ainda “…huma bem custoza tarja das 

armas portuguezas, que respondia a outra que, de pedra, tem a mesma porta em sua 

architectura.”
302

 As armas estavam ladeadas por duas pirâmides e junto a estas 

colocaram-se duas figuras exibindo cada uma delas um estandarte na mão direita e uns 

ramos de oliveira na mão esquerda, simbolizando, certamente,  

 

“…a pax tam uniforme em que pello Palo [?] Himineo se aseguram os estandartes 

destas monarquias, pera assim terem o milhor triumpho, que esta, julgo, seria a idea 

com que puzeram huma terceira figura entre as duas, mais levantada seis palmos, 

quaze em o ponto terminativo de toda a sumptuosidade.”
303
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A meio da Rua de Olivença, erigiu-se o primeiro arco efémero, cujo tema era 

“Elvas Triumphante”, recordando e exaltando a função militar e guerreira da cidade, a 

Cidade-Chave do Reino, e os seus sucessos militares na guerra da Restauração, que 

ainda estavam bem presentes na memória de todos:  

 

“… era de huma muito sutil architectura, que pellos lados se adornava de duas bem 

cortadas pilastras que subiam thé huma grandioza simalha que avia sobre a arquitrave 

do arco, que tinha de alto 20 palmos e de largo 18, pasando sobre esta simalha huma 

bem fingida varanda com quatro jarras de vistosas flores, cuberta com um levantado 

tecto.”
304

  

 

 

A estrutura efémera estava decorada com “…lustrosa e brutesca pintura…” e 

era encimada por um leão coroado que exibia uma espada, um ceptro e a inscrição 

“Virtute duce, comita fortuna”. A figura expressava “…o valor com que esta cidade à 

ponta da espada sabe defender a magestade do seu Rey”. A cidade, propriamente dita, 

achava-se representada por uma ninfa, que sustentava as armas de Elvas (com a legenda 

“Elvias Martes ilustre emporium Belona, Augustaque sedes.”), figurando também no 

programa iconográfico do arco as quatro divindades da guerra – Marte, Belona, Diana e 

Mavorte – as quais alardeavam inscrições latinas e redondilhas alusivas à função militar 

e aos triunfos bélicos da urbe. O complexo discurso iconográfico rematava com outras 

tantas figuras alegóricas colocadas por baixo dos citados seres mitológicos:  

 

“E como não há valor mais engrandecido, nem empenho por mais celebrado 

que para o ter não tenha por fundamento o virtuozo, não podia faltar ao empenho de 

Elvas valeroza esta singular e precioza circunstancia e pella parte de bayxo das 

sobredittas figuras em os lados do mesmo arco junto as pillastras em que se firmava a 

sua architectura se viam outras quatro figuras nobremente trajadas e por esta cauza 

vistozamente compostas, e eram: Fortaleza, Trabalho, Amizade e Suplicio. A Fortaleza 

estava da parte do deos Marte, para se mostrar a muito que ostentou este seu Elvecio 

trono […]. 

Da parte de Dianna estava o Trabalho […]. 

Em a parte de Mavorte estava a Amizade, demonstrando que entre os mais 

opostos monarcas se confirma pella amizade a paz mais tranquila e se seguram sempre 

milhor as monarquias […]. 

Da parte de Belona estava todo respectivo Castigo, mostrando que inda na 

mais desejada pax, não hade ser o Principe tam amante, que não seja no mesmo tempo 

rigurozo, porque no meyo de todo o extremo tem seu asento a milhor virtude.”
305
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Na Rua da Carreira levantou-se a segunda máquina dedicada ao “Portugal 

symbólico”, uma alegoria ao Reino de Portugal, 

 
“…que tem da altura thé ao último remate […] 50 palmos, tendo de largo trinta e seis, 

cabendo o seu vão, em altura 28 e de largo 18 e em fundo 12, cuja fábrica se sustentava 

por ambos os lados em 6 bem soberbas columnas de 22 palmos de alto e 6 de grosso 

[…]. Toda a fábrica […] de muita vistosa pintura […] os capitéis, simalhas e frizos de 

ouro […]”.
306

 

 

 No arco, em que uma águia fitava os “…olhos em o monarcha das luzes…”, 

representou-se ainda a alegoria da Fama, “…voando para levar a glória de Portugal a 

todo o mundo…” Este, por seu lado, configurava-se “…nos quatro pontos dos pés 

direitos do intimo da porta…”, através das suas quatro partes, a saber, África, Ásia, 

América e Europa, ou seja, os continentes por onde Portugal e o seu Império se 

estendiam. Na máquina triunfal ainda se incluíram as virtudes da Fé, da Constância, da 

Justiça e da Piedade. 

O “Triumpho do Amor” era o tema do terceiro arco, alçado junto à Praça, onde 

se situava a Catedral. Tratava-se decerto da apologia alegórica do Amor, concretizado 

no duplo consórcio, e que doravante seria factor de amizade e paz entre os dois reinos 

ibéricos, unidos por laços familiares.
307

 Finalmente, à entrada da Rua do Juiz alçava-se 

o último arco, fabricado de madeira e pedraria fingida.
308

 

O trajecto das entradas, iniciado na Porta de Olivença e concluído na Sé, 

traduzia de modo coerente três mensagens alegóricas e propagandísticas bem explícitas: 

o triunfo de Elvas, cidade „protectora‟ do Reino e orgulhosa anfitriã do acontecimento, 

o triunfo de Portugal e da monarquia lusa e o triunfo da aliança luso-castelhana, 

consubstanciada no duplo matrimónio. De forma sequencial, o discurso ideológico 

abrangia três planos: o local, o nacional e o internacional. E tudo isto foi expresso 

apelando à mitologia clássica, revelando, assim, que o universo artístico não se 

confinava somente à preponderante temática religiosa. Por outro lado, é compreensível 

que assim tenha sucedido, já que a alegoria clássica, neste caso, era a que melhor servia 

os ideais políticos de propaganda e a linguagem de triunfo e ostentação.   

Cabe ainda dizer que no rio Caia, sobre uma ponte, foi construído um pavilhão 

de madeira, para aí se proceder à troca das princesas, entre as duas casas reais. Da parte 
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portuguesa o projecto foi outorgado a Francisco Pereira da Fonseca, engenheiro militar 

da praça de Setúbal, com os contributos de António Canevari e João Frederico 

Ludovice. Pelo lado espanhol também se optou pela entrega do programa arquitectónico 

a dois engenheiros militares de nome Filipe Crame e Juan Frenchqueson. A esta 

formação de índole militar não deve ter sido estranha a concepção das fachadas do 

pavilhão com “…un estilo austero y viril, proprio de lo castrense.”
309

  

Algumas décadas depois, mas em obra permanente, o tema mitológico seria 

retomado no projecto da Fonte de São Lourenço, um empreendimento público do último 

quartel do século, que veio substituir a antiga fonte seiscentista, comprada em hasta 

pública por João António de Sequeira e montada na sua Quinta de Santo António, no 

local onde ainda hoje se conserva.
310

 A iniciativa de construção da nova fonte, aprovada 

pelos vereadores municipais a 27 de Novembro de 1779, partiu do desembargador 

Bernardo Sachetti, que nesse tempo desempenhava as funções de provedor da comarca 

e juiz conservador do Aqueduto da Amoreira; o desenho e a direcção da obra 

pertenceram ao oficial francês Guillaume Louis de Valeré. O novo equipamento urbano 

vinha acompanhado de um programa mais vasto que não chegou a realizar-se: previa-se 

a demolição de casas, para que a fonte se vislumbrasse em espaço mais desafogado. Na 

edificação ergueram-se dois pares de colunas, “…grotêscas, de Ordem Toscâna…”,
311

  

sobre que se elevariam quatro estátuas de figuras femininas da mitologia. Outras duas 

esculturas, também colhidas da mitologia, ocupariam o espaço central entre as colunas. 

Quis, todavia, o corregedor que no pedestal da estátua da deusa Astreia, a qual seria 

colocada em posição principal, se inscreve-se em língua latina o título alusivo à sua 

pessoa - Praesu Provinciae -, situação que não agradou a Valeré, precisamente por ser 

este o Governador da Província. Fosse como fosse, o certo é que o episódio fez 

despontar entre ambos uma polémica de tal ordem que o general desistiu da obra, 

guardando para si o projecto, pelo que a fonte ficou incompleta e as esculturas 

entretanto já realizadas foram adquiridas pela mesma pessoa que havia comprado a 

anterior fonte, tendo sido igualmente levadas para a sua Quinta de Santo António. 

Assim ficaria o novo empreendimento com apenas as colunas, quando, em 2002, a 
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Câmara Municipal adquiriu, ao actual proprietário da quinta, quatro das seis esculturas e 

as mandou assentar nas respectivas colunas. Desconhece-se em pormenor o primitivo 

projecto da fonte, no entanto, ao que parece, a sua traça “… era igual a outra que havia 

em determinada cidade francesa…”
312

 Diga-se que, no seu conjunto, a obra – pese a 

desigual qualidade plástica do grupo escultórico, em cujo trabalho se manifestam mãos 

de diferentes escultores – foi sem dúvida ambiciosa e singular na sua concepção. 

O nome do Valeré ficaria, porém, associado a uma obra de maior envergadura e 

bem mais marcante do ponto de vista arquitectónico e paisagístico. Trata-se do Forte de 

Lippe ou de Nossa Senhora da Graça, situado a Norte da cidade. Sob os planos de 

Guilherme de Schaumborg-Lippe, a obra foi levantada entre 1763 e os inícios da década 

de 1790, com a direcção inicial do engenheiro francês Étienne e depois do mencionado 

oficial Valeré.
313

 O entendido militar príncipe Christian de Waldeck, em finais do 

século XVIII, declarou que o “... forte continua a ser uma obra-prima de fortificação, 

cuja arte se esgotou aqui completamente (…). As casamatas, minas, capela, cisternas, 

alojamento do comandante, casas da guarda, tudo é notável.”
314

 Em Elvas, o período de 

Setecentos seria assim rematado por uma extraordinária construção, corolário das 

grandes obras de engenharia e arquitectura militares projectadas na centúria anterior. 

Antes de encerrarmos este capítulo, parece-nos importante abordar as pinturas, 

de 1779, que revestem a Sala de Sessões dos antigos Paços do Concelho da autoria do 

pintor lisboeta Cyrillo Volkmar Machado (1748-1823).   

Uma informação de 1839, uma data ainda bastante próxima do período em que 

Cyrillo viveu, diz sobre a Sala das Sessões do antigo edifício camarário:  

 

“Não he sem magnificencia a Sala das suas sessões, enobrecida por bellas 

pinturas a têmpera, feitas no anno de 1779, pelo eximio Pintôr Cyrillo Volkmar 

Machado, representando a historia d’Assuero, Rey da Persia, e de Esther, sobrinha de 

Mardochêo, judia da Tribu de Benjamin.”
315
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Volkmar Machado fez ainda duas telas para o Santuário do Senhor Jesus da 

Piedade, segundo atesta o mesmo elvense, não sem algum exagero acerca dos méritos 

artísticos de Cyrillo:  

 

“…nos dois altares collateraes se admirão grandiozos e bem acabados paineis de 

suave pincel de Cyrillo Volkmar Machado (representando hum Nossa Senhora, e seu 

Santissimo Filho Jesus, e outro S. Pedro Apostolo e penitente) cujo colorido 

verdadeiramente encantador, tanto faz sobresahir o merecimento das obras d’este 

Pintor sublime!”
316

  

 

A Sala das Sessões elvense, acolheu, efectivamente, um interessante e complexo 

programa iconográfico que julgamos ser único no nosso país. Todo o espaço foi 

revestido por pinturas tanto nas paredes como na cobertura. Porém, enquanto nas 

paredes se optou pelo seu revestimento através de grandes telas pintadas - recortadas em 

função dos vãos e limitadas por um rodapé de pintura marmoreada -, parecendo tratar-se 

de pintura directamente aposta nas paredes, no tecto foi aplicada a pintura mural. O 

Livro de Ester, do Antigo Testamento, foi a fonte inspiradora para a composição 

temática das telas das paredes, tendo sido representados diversos episódios da narrativa 

veterotestamentária. Na cobertura optou-se por figurar ao centro as armas da cidade e, 

em sua volta, várias vistas de Elvas ladeadas por figuras alegóricas. 

 A escolha da temática bíblica – cujos protagonistas, Ester e seu tio e tutor 

Mardoqueu, guiados por Deus, libertaram o seu povo dos inimigos - para tomar lugar 

nas paredes da Sala das Sessões, articulada com a representação alegórica na cobertura 

de uma série de virtudes em relação com várias vistas de Elvas, leva-nos a crer que todo 

este agregado pictórico visava ser um exemplo moral e edificante para a conduta e 

acção de todos aqueles que aí se reuniam, ou seja, de todos aqueles que tinham em mãos 

os destinos da cidade, de uma cidade que também ela, em certa medida, tinha em mãos 

os destinos do país, por se tratar de um importante bastião contra as incursões dos 

inimigos, como cidade de fronteira que era, e pelo papel que no passado desempenhara 

na defesa de Portugal. Por outro lado, sabendo à partida a predilecção que Cyrillo tinha 

por “alegorias complicadas”,
317

 podemos, de igual modo,  fazer a leitura de que a rainha 

Ester, neste caso, é a personificação da própria cidade de Elvas, sendo, ao fim e ao cabo, 

uma apologia da cidade alentejana. Por outras palavras: assim como Ester salvou o seu 

                                                 
316

 Ibidem, fl. 14 ( nota 31).   
317
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povo de um extermínio e lhe concedeu o direito a se defender dos seus inimigos, 

também Elvas, sob a providência divina, desempenhara (e desempenhava: não 

esqueçamos que neste tempo ainda estava a ser edificado o Forte de Nossa Senhora da 

Graça) um papel crucial na „salvação‟/independência do povo português, sobretudo face 

ao tradicional adversário castelhano. Os sucessos das guerras da Restauração, 

nomeadamente a Batalha das Linhas de Elvas, para além de outros acontecimentos 

bélicos ao longo da história de Portugal, em que a cidade raiana teve um contributo 

inestimável para a independência do reino, eram (e são) parte fundamental da 

construção da memória e identidade de Elvas, a “Chave do Reino”, bafejada pelos 

deuses aguerridos, como se havia figurado num dos arcos triunfais efémeros levantados 

aquando da faustosa Troca das Princesas. Agora, Elvas, qual Ester, registava-se, de 

modo plástico e duradouro, numa bela alegoria desvendada na sala onde se tomavam as 

principais decisões administrativas da cidade.
318
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2. Os retábulos das Capelas de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José e a tela 

de Nossa Senhora de Guadalupe do pintor mexicano Juan Correa 

 

As Capelas de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José da Sé de Elvas foram 

erectas nas naves laterais, no primeiro tramo do edifício, localizando-se a primeira na 

banda do Evangelho (fig. 53) e a segunda na banda da Epístola (figs. 45, 46).  

Apesar das modificações de que foram objecto nos séculos XVII e XVIII, ambas 

as capelas mantiveram estruturalmente o seu desenho primitivo de Quinhentos. São 

espaços pouco fundos com arco a pleno centro. Por cima das capelas ainda se 

conservam os janelões do século XVI.   

A Capela de Nossa Senhora de Guadalupe foi instituída no início da década de 

70 do século XVII, quando um emigrado elvense na cidade do México enviou para a Sé 

uma tela com a representação da imagem original da Nossa Senhora de Guadalupe, 

como deixou escrito Frei Agostinho de Santa Maria, em 1703:  

 

“Vivia em a nova Hespanha hum Portuguez, natural da cidade de Elvas; este 

levado do amor da sua patria, a quis decorar, & enriquecer com huma copia desta 

Soberana, & Celestial Imagem da Mãy de Deos, a Senhora de Guadalupe; & assim a 

mandou copiar, que he pintada em hum quadro, que tem de alto sete palmos, aonde se 

vè perfeytissimamente copiada a Senhora. Não tem Menino; está com as mãos juntas, & 

levantadas, & com huma celestial modestia. E no mesmo quadro se vem em quatro 

ovados, pintados nos quatro cantos, os apparecimentos da Senhora ao Indio João. A sua 

collocação se fez em huma capella própria da Igreja Cathedral, que he a ultima da parte 

do Evangelho. E haverà trinta annos, que foy collocada, & de então atè o presente (neste 

de 1703) ham sido innumeraveis as maravilhas, & milagres, que Deos há obrado pela 

intercessão de sua Santissima Mãy. E assim he celebre este Santuario em a Cidade de 

Elvas. Não nos constou o como se chamava o devoto, que a trouxe, ou a mandou de 

Mèxico .”
319

  

 

 

Trinta e nove anos volvidos sobre a publicação de Frei Agostinho, as Memórias 

Paroquiais (1758), tendo por base o Livro dos Acordãos do Cabido elvense, não só 

confirmam as palavras do religioso como indicam a data precisa em que a tela foi 

enviada (1677), juntamente com uma relíquia, e dão a conhecer o nome do devoto 

elvense que a enviou (André de Leão) e as diligências tomadas pelo então bispo de 

Elvas para a colocação da imagem:  
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“A Capella de Nossa Senhora de Guadalupe com hum quadro da mesma 

senhora de excelente pintura que Andre de Leão natural d’esta cidade remeteu no anno 

de 1677 da cidade do Mexico Indias de Castella na America Setentrional tocado no 

original retrato da mesma senhora que n’aquelle Reino miraculosamente apareceo; e 

juntamente huma reliquia do mesmo panno do original inclusa em huma custodia de 

prata que o Illustrissimo Bispo D. Alexandre mandou colocar n’esta capella em hum 

retabolo dourado fechado o quadro que he de 6 palmos com huma porta de prata.”
320

 

 

Francisco Santa Clara, além das informações relatadas pelos autores citados, adianta 

que André de Leão expediu para a Sé doze dobras e meia de ouro e um pequeno livro sobre as 

aparições e os milagres da Virgem de Guadalupe e que, a 5 de Fevereiro de 1677, o bispo D. 

Alexandre da Silva assentou com o cabido “…que se fizesse com toda a decência na capella 

visinha da pia baptismal  um retabulo de madeira, dourado, para n‟elle se collocar o brilhante 

painel da Virgem; e accrescentou o piedoso prelado, que, se não bastasse para a obra o valor da 

offerta, faria per si a esmola de compor o mais gasto.”
321

  

A tela, de formato rectangular, protegida num nicho com portas envidraçadas, constitui 

uma representação fiel da iconografia tradicional de linhagem apocalíptica da Virgem de 

Guadalupe, tendo-se também figurado nos seus ângulos, em medalhões ovalados, episódios 

relacionados com as aparições da Virgem ao índio Juan Diego, na serra de Tepeyac, nas 

proximidades da cidade do México, em Dezembro de 1531: A primeira aparição, A 

segunda ou A terceira aparição, A quarta aparição: a Virgem dá as Rosas a Juan 

Diego e, por último, Juan Diego mostra ao bispo Zumarraga a imagem da Virgem 

impressa na sua tilma (figs. 55, 59).
322

 

Em 2004, quando a pintura foi removida do seu nicho para ser sujeita a um 

tratamento de conservação e restauro, verificou-se, de forma surpreendente, que na zona 

inferior da tela (oculta pelas portas de vidro)  se encontrava não só o registo do nome do 

devoto que a encomendou – A devosion de Andres de leon (fig. 60) – mas também a 

assinatura do seu autor com a indicação do local onde ela foi executada: Juan Correa 

f[ecit]; Mx.[Mexico] (fig. 61).
323
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Ora, Juan Correa (activo de finais dos anos 60 do século XVII a 1739) é, nem 

mais nem menos, um bem conhecido pintor do Barroco da América colonial espanhola, 

cuja obra se estendeu pelo México (de onde era originário), Guatemala, Espanha e 

Roma.
324

 Tido como um dos mais eminentes artistas da Nova Espanha, obteve o título 

de pintor em 1687, sendo nessa ocasião examinado por Cristóbal de Villalpando, José 

Sánchez e José Rojas. No final da década de 80, a sua fama já estava devidamente 

consolidada, obtendo encomendas tão importantes como a decoração dos muros da 

Catedral do México através de grandes quadros a óleo sobre tela.
325

   

Ao longo da segunda metade de Seiscentos, período de actividade de Juan 

Correa, o culto a Nossa Senhora de Guadalupe ganhou grande desenvolvimento e 

euforia piedosa, ao ponto de a procura da imagem ter sido consideravelmente 

inflacionada. Muitas pinturas versando essa temática foram enviadas para o estrangeiro, 

nomeadamente para Espanha, e “…entre los pintores que exportaram la firma de Juan 

Correa figura en primer lugar. Del taller de este prolifico artista salieron muchos 

lienzos, pues el fue el pintor guadalupano de esa centuria.”
326

 Juan Correa foi, 

efectivamente, na segunda metade do século XVII, “…el pintor guadalupano por 

excelencia, dado el celo que se impuso en la fiel reproducción de la imagen, al utilizar la 

mencionada calca [decalque da imagem original feito pelo pintor] y no atenerse 

únicamente a su habilidad pictórica.”
327

  

Em 1667, Juan Correa pintou a Virgem de Guadalupe para o Convento de São 

Francisco de Valladolid, em Espanha. Pelo menos até 1994 - data da publicação do 
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volume 4 da obra sobre o pintor mexicano da autoria de Elisa Vargas Lugo e José 

Guadalupe Victoria - esta era a obra “guadalupana” mais antiga do artista de que se 

tinha notícia, constituindo, simultaneamente, uma das suas primeiras pinturas.
328

  

 O “guadalupanismo pictórico” de Juan Correa, a quem, segundo parece, se deve 

o contributo para a difusão da fiel representação da imagem, terá derivado da sua grande 

devoção à Virgem, estimulada, certamente, pelo seu pai, um ilustre médico que, em 

1648, escreveu um tratado sobre cálculos renais dedicado precisamente a Nossa Senhora 

de Guadalupe.
329

  

Até à data de publicação da obra supracitada de Elisa Vargas Lugo e José 

Guadalupe Victoria, eram conhecidas vinte e duas imagens da Virgem de Guadalupe 

assinadas por Juan Correa. Em onze delas, e de acordo original, somente se representou 

a Virgem, e nas restantes onze a imagem vê-se acompanhada pelas aparições.
330

 A este 

rol, devemos, pois, acrescentar a Virgem de Guadalupe da Sé de Elvas, pintada por 

volta de 1676/77, constituindo, assim, talvez uma das mais antigas imagens de 

Guadalupe da autoria de Juan Correa.  

 A devoção do povo elvense por Nossa Senhora de Guadalupe já vinha de tempos 

recuados. João Rebelo, na obra Rosário, editada em Évora em 1599, regista que os 

moradores de Elvas partiram em romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, 

da vizinha Estremadura espanhola, em cumprimento de uma promessa por a Virgem os 

ter livrado de uma peste: “Esta devoção da romagem ao milagroso sanctuario de 

Guadalupe foi tão acceita e consoladora, que o Cabido da cathedral d‟Elvas a impoz nos 

seus estatutos.”
331

  

 Pouco tempo depois de a Capela de Guadalupe ter sido fundada na Catedral 

raiana, os milagres da Virgem fizeram-se sentir, como atesta um curioso ex-voto, um 

painel a óleo sobre tela, em que se representou o bispo D. Alexandre da Silva e demais 

devotos prostrados diante do altar da Virgem com a legenda:  

 

“Depois de nesta cidade se fazerem por chuvas muitas procissões, penitencias, e 

novenas, se fez huma diante da Imagem da Sr.ª de Guadalupe e no ultimo dia della 

choveo tanto que remediou em parte a perda que nos fructos a grande seca tinha 

cauzado o que socedeu em 24 de Abril de 1680 annos” (fig. 62).  
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A pintura foi emoldurada e restaurada em 1757 por António de Sequeira,
332

 

tendo sido novamente restaurada em 2008.
333

 Luís Keil ainda a pôde ver, nos anos 40 do 

século passado, na capela,
334

 a qual, depois de ter estado em várias dependências da Sé, 

foi, após o seu recente restauro, colocada numa parede da escadaria que dá acesso à 

Casa do Cabido e à tribuna do lado esquerdo da capela-mor (fig. 165). 

O bispo elvense D. Bento de Beja de Noronha devia, igualmente, nutrir uma 

especial devoção pela Virgem de Guadalupe, já que, em 1700, foi sepultado na sua Sé, 

na Capela de Guadalupe, “… junto dos degraus, da parte de fóra, por não ter a capella 

capacidade para se lhe abrir no vão a sepultura, como era de sua vontade.”
335

  

Diga-se, por último, que a veneração a Nossa Senhora de Guadalupe é ainda 

testemunhada por um outro facto: quando o “Papa Bento XIII concedeu que todas as 

catedrais tivessem um altar privilegiado in perpetuum, a grande devoção popular levou 

a que o bispo D. João de Sousa Castelo Branco escolhesse para o efeito o altar de Nossa 

Senhora de Guadalupe.”
336

 

Como já aqui ficou dito, o bispo D. Alexandre da Silva mandou fazer um 

retábulo de madeira dourada para nele se colocar o painel da Virgem de Guadalupe. O 

referido ex-voto de 1680 sugere, de facto, a existência de um retábulo na capela, sendo 

possível vislumbrar, apesar do tom escuro da pequena pintura, duas colunas torsas a 

ladearem a imagem. Este retábulo deverá ter sido desmantelado e substituído pela 

máquina retabular que hoje se admira (fig. 53), tendo esta sido entalhada no século 

XVIII, como atesta um documento, de 30 de Agosto de 1722, em que Manuel Francisco 

                                                 
332

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., p. 18. 
333

 A pintura foi alvo de tratamento de conservação e restauro entre 21 de Agosto e 10 de Setembro.  

Antes do restauro apresentava as seguintes dimensões: com moldura: 76,1x96,9cm; sem moldura: 

68,6x89,4cm; depois do tratamento: com moldura: 74,7x95,5cm, sem moldura: 67,2x88cm. Antes do 

restauro a pintura apresentava faltas de suporte nos cantos do lado direito e a camada cromática 

encontrava-se destruída na parte inferior devido aos elevados teores de humidade a que esteve exposta. 

(Cfr. DRCA, Arterestauro, Relatório de Conservação e restauro do ex-voto dedicado a Nossa Senhora da 

Guadalupe da Sé de Elvas, Lisboa, 2008).  
334

 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p.   
335

 Victorino D‟ ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa-Fernando, op. cit., vol. 3, p. 197. Este 

bispo foi titular da diocese entre 1694 e 1700. Não constam grandes obras realizadas na Catedral durante 

a vigência do seu cargo, tendo apenas mandado fazer um sepulcro para Jesus Cristo, pois “o antigo 

sepulchro, que estava engessado e dourado, tinha suffrido grandes estragos. Custaram as madeiras para 

esta obra 24.500 réis. 

Mandou tambem fazer a imagem de Jesus Christo resuscitado, cujo feitio, com uma cruz de 

prata, importou em 19.220 réis.” (Ibidem, p. 199).  
336

 Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. cit., 

pp. 18-19. 
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“…official de entalhador e assistente nesta cidade…“ diz ter recebido da mão do 

Cónego Diogo Vaz Fialho de Sequeira, escrivão da Irmandade de Nossa Senhora de 

Guadalupe, 19.200 réis que o bispo D. João de Sousa Castelo Branco
337

 mandou dar 

para se iniciar a obra do respectivo retábulo, o qual foi ajustado com o mestre “…por 

preço de cento e dés mil reis com toda a perfeição no entalhe, e circunstancias 

necessarias para a ditta capella do retrato da Senhora, em que hão de estar portas de 

prata…” (doc. 8). Em 26 de Abril do ano seguinte, foi efectuado o último pagamento ao 

entalhador (doc. 8), o que permite concluir que nessa data o retábulo já estava terminado 

ou pelo menos na fase de finalização. As portas de prata de que fala o documento, 

formadas por doze peças, foram, juntamente com outros objectos de prata, conduzidas 

para a Casa da Moeda (Lisboa), em 24 de Fevereiro de 1810, a fim de se evitarem as 

pilhagens levadas a cabo pelas invasões francesas. O certo é que toda essa prataria 

nunca mais voltou ao seu local de origem.
338

   

 Um documento não datado mas com certeza contemporâneo da execução do 

retábulo de Guadalupe informa que Manuel Rodrigues, oficial de ferreiro em Elvas, fez 

“…humas grades para nossa Cenhora de Guadalupe…”, e que, essa obra, custou 

160.000 réis (doc. 9). Em data não determinada, as grades, que vedavam o altar, foram 

removidas. 

Sublinhemos apenas em traços gerais o que já escrevemos, no ponto relativo ao 

ambiente artístico em Elvas no período setecentista, acerca da actividade do lisboeta 

Manuel Francisco na cidade alto alentejana. Este mestre já no início do século XVIII 

havia trabalhado para o Convento de São Domingos e para a Companhia de Jesus. Em 

1718, encontramo-lo, uma vez mais, a laborar para o convento dominicano; porém, 

antes, em 1716, havia estado na própria Sé, a executar o desaparecido retábulo da 

Capela das Chagas, como veremos no ponto relativo a esta capela. A sua obra (e dos 

oficiais que com ele laboravam) tinha, por isso, credenciais suficientes em Elvas quando 

foi contratado para executar o retábulo da Capela da Virgem de Guadalupe.  

A máquina retabular desta capela e o retábulo-mor da igreja dos jesuítas (1702-

1703) (fig. 209) são a únicas obras em Elvas, atribuídas, com segurança documental, a 

Manuel Francisco e sua oficina, que chegaram até aos nossos dias. O retábulo da capela 

                                                 
337

 Este prelado tomou posse do bispado de Elvas em Março de 1715. Antes havia sido Chantre da Capela 

Real e “…Inquisidor da primeyra Cadeyra da Inquisição de Lisboa…” (Decretos Synodaes feytos e 

ordenados pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. João de Sousa de Castellobranco, Bispo de 

Elvas, do Conselho de Sua Magestade, que Deos guarde, os quaes se celebràrão na Sè da mesma Cidade 

em 24 de Agosto de 1720, Lisboa Occidental, na Officina da Musica, 1722, p. 162).    
338

 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Alexandre da Silva”, op. cit., pp. 284-285. 
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da Catedral é, desde logo, de menores proporções comparativamente com o magnífico 

retábulo da igreja dos inacianos. Para além desta diferença evidente, há outras de ordem 

estrutural e estética, que desvendam a evolução do gosto do artista (e do encomendador) 

em consequência da própria mudança dos parâmetros estéticos da altura. 

Contrariamente ao que havia sucedido no edifício jesuítico, Manuel Francisco, na 

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, abandona o remate das colunas torsas por arcos 

concêntricos (figs. 54, 55), abdicando, desse modo, de uma das características tão caras 

ao denominado “estilo nacional”. No altar de Nossa Senhora de Guadalupe as colunas 

dos extremos são sobrepujadas por fragmentos de frontões circulares a terminarem em 

enrolamentos, sobre que se sentam dois anjos policromados (fig. 54). Policromados são 

também os putti e anjinhos que se alojam em várias secções do retábulo, como, por 

exemplo, no forro de talha dourada do intradorso do arco da capela (fig. 54). As folhas 

de acanto são o elemento vegetal predominante no retábulo. Nas ilhargas da capela 

surgem rostos grotescos e, por cima destes, esculpiram-se lírios(?) numa alusão 

simbólica à Virgem Maria (fig. 56). 

Não é de descartar a hipótese de que a pintura de brutesco – de autor 

desconhecido - do arco de pedraria tenha sido realizada na mesma altura da campanha 

de execução do retábulo. Sobre um fundo de ouro representaram-se mascarões, 

elementos vegetalistas, tais como folhas de acanto, festões… (figs. 57, 58).    

Se nada sabemos acerca da invocação anterior da Capela da Virgem de 

Guadalupe, temos, no entanto, conhecimento, através das Memórias Paroquiais, de que 

a actual Capela de São José (agora venera-se aí uma imagem moderna do Sagrado 

Coração de Jesus), em 1758, tinha como orago Santa Ana.
339

  

Em 1711, o bispo D. Frei Pedro de Lencastre mandou erigir no altar de Santa 

Ana, “…em cuja capella ha muitos annos se venera a sua imagem…”,
340

 a Confraria de 

Santa Ana. O cargo de juiz da irmandade seria sempre ocupado pelos bispos.
341

 

A única alteração documentada para o século XVII referente à Capela de São 

José, então denominada Capela de Gil Eanes Pereira (seu padroeiro), remete para o 

período balizado entre o dia de São João de 1629 e o mesmo dia do ano seguinte, 

                                                 
339

 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, 1758, op. cit., p. 78. 
340

 AHME, Livro do Compromisso da Confraria da Senhora Sancta Anna, e dos Capitulos, e Acordãos, 

que nelle se hande lançar; e do Inventario, 1711, MS 99, fl. 1v. 
341

 Cfr. ibidem, fl. 4. 
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quando nessa altura foi lançada uma despesa para se azulejar esse espaço,
342

 decoração 

essa que foi parcialmente mantida por trás do retábulo de madeira entalhada colocado 

na primeira metade do século XVIII, como se pôde comprovar durante a intervenção de 

restauro efectuada na capela em 2004 (fig. 50). É bastante plausível que na mesma 

época a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe também tenha recebido idêntico tipo de 

adorno cerâmico. 

Partilhamos da opinião de Artur Borges de que devemos atribuir a Manuel 

Francisco a autoria do retábulo de talha dourada da Capela de São José, o qual deverá 

ter sido concretizado no mesmo período em que foi realizado o retábulo da Virgem de 

Guadalupe.
343

 As afinidades, com naturais variantes, entre as duas peças permitem-nos 

chegar a essa conclusão. De resto, era costume que cada altar replicasse na forma e na 

decoração o altar que lhe estava fronteiro, garantindo, assim, o critério de simetria. 

As semelhanças entre ambos os retábulos são tão evidentes que melhor seria 

destacarmos as diferenças. Nas ilhargas da máquina retabular de São José (fig. 48) não 

surgem, por exemplo, os rostos grotescos que se representaram na Capela de 

Guadalupe. Por sua vez, no retábulo de São José, os meninos policromados do 

intradorso do arco da capela apresentam-se de modo mais claro com as pernas cruzadas 

do que no retábulo que lhe está fronteiro (fig. 47). Na Capela de São José abriram-se 

três nichos, sendo o central de maiores proporções (fig. 46). Sabemos que em 1758 

esses nichos albergavam a imagem de Santa Ana (sem dúvida em posição central) e as 

imagens de São José e São Joaquim. 344
   

À semelhança da Capela de Guadalupe, o arco de da Capela de São José foi 

decorado com pintura de brutesco, com o mesmo tipo de decoração (folhagens, 

elementos florais, mascarões… (fig. 49).         

A obra de talha de “estilo nacional” e os brutescos pintados das duas capelas 

constituem um dos mais antigos testemunhos setecentistas da Catedral raiana que 

subsistiram até hoje. 
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., pp. 253-254. Neste artigo cometemos um equivoco ao identificarmos a Capela de Gil Eanes 

Pereira com a Capela de Santo António. 
343

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., p. 19. 
344

 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit.,  p. 78. 
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3. A edificação da nova capela-mor  

 

3.1. Do início à suspensão das obras (1735-1738) 

 

Com a morte do bispo D. João de Sousa Castelo Branco, a 17 de Março de 

1728,
345

 ficou vaga a cadeira episcopal da diocese de Elvas. Anos depois, em 1734, 

através dos “…redditos e fructos da meza episcopal juntos, e depozitados durante a 

larga vacancia da…” Sé (doc. 40),  o cabido em sede vacante tomou a decisão de 

desmantelar a capela-mor seiscentista da sua Catedral, desenhada por Pero Vaz Pereira 

e Manuel Ribeiro, substituindo-a por um novo presbitério. Para o efeito, no dia 10 de 

Setembro desse ano, acordou que se escrevesse “…ao vigario geral dos Agostinhos 

Descalsos Frei Antonio dos Rejs para se[?] remeter o irmão Frei João da Piedade para 

nos fazer huma planta para a obra da capela mor” (doc. 12). O arquitecto Frei João da 

Piedade já era bem conhecido do cabido, pois a 16 de Dezembro de 1728 se lhe havia 

pago 19.200 réis  

 

“…por premio de hüa planta que fes para se reformar a escada da porta principal da 

Sé por se achar com muitos degraos quebrados e mal andamoza[?] intentandose 

restituilla a milhor forma para ocazião da emtrada que El Rey Nosso Senhor fes com a 

familia Real na mesma Sé na ocazião das pasagens o que não teve efeito por se 

abreviar a vinda do mesmo Senhor e não ter cabido no tempo” (doc. 10). 

   

Em 1 Março de 1735, o altar-mor já se encontrava inactivo, dado que na sessão 

desse dia se acordou “…que visto acharse o altar mayor fora de seu lugar e não se 

poder fazer com decencia a exposição na novena de São Joseph se fizesse esta na sua 

capella sem exposição cantandose lhe hüa ladainha...”
346

 

Não foi, todavia, Frei João da Piedade quem rematou o projecto, visto que a 8 de 

Março desse ano, o cabido assentou que indo o deão à vila de Campo Maior, este  

 

“…se informasse de hü architeto que ali se acha, e achando ser pessoa capas de se fiar 

delle o pitipe[?] da obra da capella maior que se intenta, o ajustasse para que viesse 

formar juizo da obra, e fazer o mais que fosse necessario para se lhe dar principio e se 

lhe daria o premio que fosse justo” (doc. 13). 

 

 

                                                 
345

 Cfr. ACP, Bispado de Elvas, Livro 8.º dos Acórdos do Reverendo Cabido, 1694 ate 1727, fl. 67v. O 

prelado foi sepultado na capela-mor, no lado do Evangelho. (Cfr. ACP, Bispado de Elvas, Livro 9.º dos 

Acordaos do Reverendo Cabido, de 1727 ate 1741, p. 15).  
346

 Ibidem, p. 240. 
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Assim aconteceu, e o arquitecto era Sebastião Soares – que nesse período se 

encontraria na construção da igreja de São João Baptista daquela vila alentejana
347

 – 

tendo logo, a 11 de Abril de 1735, recebido 14.400 réis pela planta que fizera para a 

nova capela-mor elvense (doc. 14). 

A 2 de Maio, apelava-se ao deão que o cabido reunisse “…para se tomar 

resolução sobre a obra da capella mayor…” (doc. 15). No dia 12 do mesmo mês, o 

cabido acordou  

 

“…que visto estarem alguns senhores capitulares impedidos por doensa, e outros fora 

da cidade, e se não poder chamar Cabido como esta determinado no acórdão supra, e 

não ser conveniente dilatar algumas rezoluçois que devem proceder antes de se entrar 

a obra da capella maior, se nomeava o Senhor Deão, e o Senhor Pacheco para que 

disponhão o que fosse necessario mandando chamar os architectos e com minuação 

destes[?] preparando o mais que lhe parecer conveniente” (doc. 16). 

 

 

   A 23 de Julho o cabido deliberou que “…se fizese, e continuase a obra da 

capella mayor na forma da planta dos arquitetos por se ter avriguado estar tudo pela 

melhor diresão…” e que o deão e o cónego Pacheco continuassem como intendentes da 

obra (doc. 17).  

Apesar de os acórdãos citados falarem em “arquitectos”, o certo é que, como 

veremos, através da análise da documentação apenas o nome de Sebastião Soares surge 

como o indiscutível autor da obra. 

Em Junho de 1735, já haviam começado os preparativos para a campanha de 

obras, tendo-se procedido à construção de um “telhejro” no “patio da crasta” da Sé para 

abrigar tanto os materiais como os trabalhadores, como se depreende de várias despesas 

efectuadas no dia 20 desse mês e ano relacionadas com trabalhadores e com diversos 

materiais - como madeiras, pregos, etc. – destinados ao dito telheiro.
348

  

De 23 de Julho 1735 data a primeira relação de despesa (assinada por Sebastião 

Soares) com os trabalhadores ocupados na edificação da nova ousia: 8 canteiros e um 

servente (doc. 18). A partir desta data até à suspensão da obra, ocorrida em Janeiro de 

                                                 
347

 Cfr. Luiz Couceiro da COSTA, Memorias Militares de Campo Maior, Elvas, Editor António José 

Torres de Carvalho, 1912, p. 31. 
348

 Cfr. ACP, Bispado de Elvas, Maço 11, Processo16, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, 

Relação de despesas com trabalhadores e materiais para a construção do telheiro, 20 de Junho de 1735; 

Documento 17, Relasão das despezas que se fizerão com as obras da cappela mor athe que se 

suspenderão por ordem de Sua Magestade participada pello Sacratario de Estado que forão carregadas 

no mapa e se individuão na forma seguinte, 25 de Maio de 1741, fl. não numerado. 
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1738 (doc. 36), a campanha prosseguiu sem interrupções.
349

 Na última semana de Julho 

de 1735, começa a laborar o primeiro aprendiz no trabalho da pedraria.
350

 A 24 de 

Setembro de 1735, surge o primeiro burnidor de pedra.
351

 Os serradores de pedraria só 

iniciariam a sua participação na segunda metade de Fevereiro de 1736. Entre Agosto de 

1735 e princípios de Fevereiro de 1737 aparecem nas relações semanais serventes, 

“alveneos” e cabouqueiros.
352

 Pouco a pouco, o número de oficiais avoluma-se, 

atingindo o seu pico sobretudo no período compreendido entre os finais de 1736 e os 

finais de 1737, pelo que se pode aferir que esta foi a fase em que a obra registou um 

ritmo mais acentuado.
353

 Assim, por exemplo, na relação semanal de 27 de Julho de 

1737, aparecem-nos a laborar na obra 60 trabalhadores: um escultor (Guilherme da 

Cruz), 25 canteiros, 8 aprendizes, 8 serradores e 18 bornidores (doc. 31).   

Sebastião Soares e João Fernandes – ambos designados na documentação por 

mestres-de-obras - estavam à frente da edificação, rubricando as folhas semanais dos 

salários dos obreiros e os recibos.  

Quando tudo parecia indicar que a obra da nova abside corria da melhor 

maneira, a 12 de Janeiro de 1738 ela foi mandada suspender por deliberação régia,
354

 

parando no dia 20. Nesse sentido, em 20 de Agosto desse ano fez-se a derradeira 

despesa com o arquitecto:  

 

“O Rendeiro da Mitra satisfaça ao Mestre Sebastiam Soares sete mil trezentos e vinte 

reis procedidos do salario que venceu em vinte dias do mez de Janeiro de 738 dia em 

que parou a obra por ordem de Sua Magestade e porque vencia treze mil trezentos e 

vinte do dicto salario se lhe abatem seis mil reis do aluguer das cazas da Mitra em que 

assiste vencidos em Natal de sete centos e trinta e outo so se lhe deve satisfazer a 

quantia a cima dos sete mil trezentos e vinte, que com recibo se lhe levarão em conta” 

(doc. 36).  

 

Este mesmo gasto foi lançado num outro documento, mas com a data de 8 de 

Agosto: “7320 reis que se pagarão ao architeto Sebastião Soares pello resto do seu 

[ilegível] e ultimo ajuste de contas athe 20 de Janeiro de 1738 que foi despedido por se 

                                                 
349

 Cfr. idem, Processos 3, 16, 18, 19, 20, 21, 22, Despesas com a  obra da capela-mor da Sé; Documento 

17, Relasão das despezas que se fizerão com as obras da cappela mor athe que se suspenderão por 

ordem de Sua Magestade participada pello Sacratario de Estado que forão carregadas no mapa e se 

individuão na forma seguinte, 25 de Maio de 1741. 
350

 Cfr. idem, Processo 16, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou 

a 30 de Julho de 1735. 
351

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 24 de Setembro de 1735. 
352

 Cfr. idem, Processos 16, 19, 21, 22, Despesas com a obra da capela-mor da Sé. 
353

 Cfr. ibidem.  
354

 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA,  “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, op. cit., p. 

43. 
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suspender a obra da cappela mor por ordem de Sua Magestade participada pella 

Sacrataria de Estado."
355

 

Embargada a obra, a situação agravou-se quando o cabido teve de pagar à 

Patriarcal de Lisboa 16.034.165 reis das terças,
356

 ficando, então, o cofre da diocese 

exaurido (doc. 40).  

De facto, D. João V conhecia bem a capela-mor seiscentista da Sé. O monarca 

estivera duas vezes em Elvas, a primeira em 1716, na sequência de uma visita às praças 

do Alentejo,
357

 e a segunda na ocasião da celebrada Troca das Princesas no Caia.
358

 

Nunca foi do seu agrado que se tivesse procedido à sua demolição, como se constata por 

uma carta enviada ao cabido raiano, a 10 de Abril de 1738, na qual se diz: 

 

“Pello que toca a obra da capella mor, Sua Magestade que a vio, entende que 

sem necessidade algüa a mandou Vossa Senhoria desfazer de todo para fabricala de 

novo, e por ora não julga o mesmo ser conveniente que se prosiga esta obra, nem outra 

algüa despeza, que não for indispensavelmente preciza, mas somente que mande Vossa 

Senhoria hum orçamento do que custará para concluirse de todo a obra da capella 

mor” (doc. 35). 

 

 

Em 29 de Março de 1740, fez-se uma despesa com o “mestre alvane” João 

Cordeiro da Silva relacionada com o “…desmancho dos tilheiros que se fizerão no adro 

                                                 
355

 ACP, Bispado de Elvas,  Maço 11, Documento 17, Relasão das despezas que se fizerão com as obras 

da cappela mor athe que se suspenderão por ordem de Sua Magestade participada pello Sacratario de 

Estado que forão carregadas no mapa e se individuão na forma seguinte, 25 de Maio de 1741, fl. não 

numerado. 
356

 Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, op. cit. p. 43.  
357

 Cfr. Fr. Agostinho de SANTA MARIA, op. cit., vol. 7, p. 391.   
358

 Em 1729:  “Em Cabido de 18 de Janeiro se acordou se asentase neste livro dos acordãos o modo 

como recebemos a Sua Magestade e mais pesoas reaes, o que pasou na forma seguinte. Aos 16 de 

Janeiro deste prezente anno â noite depois de ave marias. Estava o Reverendo Cabido de fora da ultima 

Porta de Olivença com toda a comunidade, e capetullares, deitado hum tapete com 5 almofadas, e o 

Reverendo Senhor Deão com capa de asperges, chegou Sua Magestade a Senhora Rainha, a Senhora 

Princeza das Asturias, o Senhor Principe do Brasil o Senhor Jnfante D. Francisco o Senhor Jnfante D. 

Antonio, e tambem o Senhor Jnfante D. Pedro, todos em hum coche, e apeados o Senhor Deão lhe deu a 

beijar a crus, e depois nos mandou retirar para a Sê, e foi sem ordem de procisão pella muita confusão 

das carruagens, e chegando â Sê, onde se costuma per o guardavento, estavão outras tantas almofadas 

emsima de hum tapete, e dali vierão todas as pesoas reaes debaixo de pallio, e chegando ao pê das 

grades da Cappela do Sanctisimo Sacramento parou o palio, que o levavão os senhores dignidades, e 

depois de as pesoas reaes fazerem oração, forão ao pê do altar mor onde tambem estavão outras tantas 

almofadas, e fazendo oração, mas para a cappela mor forão sem palio; e depois acompanhando o 

Reverendo Cabido, com toda a comunidade, the o fim das escadas do taboleiro, the Sua Magestade se 

meter no coche, e assim pasou dia, ut supra.” (ACP, Bispado de Elvas, Livro 9.º dos Acordaos do 

Reverendo Cabido, de 1727 ate 1741, pp. 69-70).     
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e arrecadasão de metriaes na suspensão da obra.”
359

 O certo é que esta permaneceria 

durante longos anos parada e sem uma solução à vista.  

 

 

3.2. Sebastião Soares, o arquitecto da obra  

 

Para além de ter sido o autor do risco da capela-mor, Sebastião Soares - ou 

Sebastião Soares Pinto, como assina numa despesa relacionada com pedraria destinada à 

ao novo presbitério (doc. 22) - aparece-nos também a rubricar recibos e relações 

semanais de trabalhadores como mestre-da-obra, por vezes conjuntamente com João 

Fernandes Cordeiro, um facto já assinalado no ponto anterior. Ambos tinham, no 

entanto, habilitações, funções e salários visivelmente distintos, como denuncia uma 

“declarasão dos presos dos officiaes que trabalharão na obra…”, em que se esclarece 

o seguinte: “Ao architeto Sebastião Soares se constituio 20000 por mes cazas para 

morar em todo o tempo que durou a obra” e “ao mestre João Fernandez Cordeiro que 

servio de apontador da obra e tinha a seu cargo vigiar officiaes que trabalharão nella 

400 reis pellos dias que asistia somente” (doc. 37).
360

  

Sebastião Soares foi, assim, não só o autor do projecto da edificação mas 

também o responsável pela sua execução, acompanhando de perto o evoluir da obra, 

escolhendo os materiais pétreos e certamente gizando os desenhos dos elementos 

arquitectónicos que depois seriam talhados na pedra pelos canteiros. Neste caso, fica 

bem em dizer-se que projecto e construção andaram de mãos dadas. 

Quanto a João Fernandes Cordeiro é de lembrar que este mestre já participara 

em empreendimentos importantes na cidade de Elvas como desenvolvemos no ponto 

referente ao ambiente artístico da cidade no período de Setecentos.   

Recordemos que Sebastião Soares viera da vizinha vila de Campo Maior, onde 

até então estaria ocupado com as obras da igreja de São João Baptista (figs. 213-215). 

Não sendo, portanto, oriundo e morador de Elvas, habitou, durante o tempo em que 

duraram as obras da Catedral elvense, em casas arrendadas ao cabido, pertencentes a 

André Vaz e a Ana Maria, como se depreende de um recibo, de 21 de Janeiro de 1737, 

                                                 
359

 ACP, Bispado de Elvas, Maço 11, Documento 17, Relasão das despezas que se fizerão com as obras 

da cappela mor athe que se suspenderão por ordem de Sua Magestade participada pello Sacratario de 

Estado que forão carregadas no mapa e se individuão na forma seguinte, 25 de Maio de 1741, fl. não 

numerado. 
360

 Sobre o salário deste mestre ver também doc. 25 no anexo documental. 



 

 100 

por estes assinado, em que declaram ter recebido “…ceis mil reis do aluguer das nosas 

cazas em que vive Cebastião Soares mestre da hobra da Se e este coartel de seis mil 

reis se vemçe em S. João Bautista de 1737...”
361

  

 Muito pouco se conhece acerca da formação e actividade de Sebastião Soares. 

Sabe-se que em Campo Maior foi mestre-da-obra da nova igreja paroquial de São João 

Baptista, mandada fazer pelo monarca D. João V, depois do anterior templo ter sido 

arruinado por um bombardeamento em 1712. A 18 de Outubro de 1734,  

 

“…havendo-se previamente demolido a antiga egreja, se esboçaram os alicerces da 

egreja actual, com assistência do engenheiro-mór do reino Manuel de Azevedo Fortes e 

outros officiaes da mesma arma, a quem el-rei D. João V tinha encarregado da 

redificação da praça, e do mestre da obra Sebastião Soares…” 
362

 

 

 

 A 28 do mesmo mês e ano, assentou-se a primeira pedra “…a qual era quadrada, 

e tinha no centro esculpida uma cruz da ordem de Malta…”, tendo sido lançada sobre a 

dita pedra ”…toda a espécie de moeda de ouro e prata na importancia de 15$050 réis, 

cuja quantia foi recolhida pelo mestre da obra, por assim ser do estylo…”
363

 O edifício 

foi terminado em 1747.
364

  

Estamos pois em crer que Sebastião Soares não deve ter sido apenas um mero 

executante dos planos de Azevedo Fortes. Porém, os novos dados que agora 

apresentamos colocam um problema acerca da relação daquela personalidade com a 

edificação do edifício campomaiorense. O período de construção desse imóvel coincide, 

em parte, com o período em que Sebastião Soares veio para Elvas para se ocupar das 

obras da capela-mor da Sé, pelo que o arquitecto poderá muito bem ter projectado a 

obra (em co-autoria com Azevedo Fortes) mas não acompanhado o seu 

desenvolvimento, pelo menos até 1738. Há, no entanto, um dado curioso e que se refere 

a um recibo relacionado com as obras da capela-mor elvense, o qual é assinado por 

Sebastião Soares na localidade de Campo Maior (doc. 22), o que poderá indicar que de 

quando em vez este se deslocava à vila alentejana, mantendo, desse modo, alguma 

ligação com a construção da igreja de São João Baptista.  

Vítor Serrão adianta importantes informações sobre o nosso arquitecto:  

 

                                                 
361

 ACP, Bispado de Elvas, Maço 11, Processo 19, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, Recibo de 

21 de Janeiro de 1737.   
362

 Luiz Couceiro da COSTA, op. cit., p. 31. 
363

 Ibidem, p. 31. 
364

 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 27. 
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“Quanto ao pedreiro (ou arquitecto, como o designam outras fontes coevas) Sebastião 

Soares, um mestre lisboeta também activo no Alentejo e que foi autor (com Azevedo 

Fortes) da bela Igreja octogonal de São João Baptista em Campo Maior (de 1734-1737, 

considerada ainda uma versão raiana do Menino de Deus), encontramo-lo, antes dessa 

data, a intervir nas obras de Santa Engrácia (1732) e a «modernizar» em estilo joanino a 

Capela de São João Evangelista no Convento da Conceição de Beja (1723), com 

esbeltos anjos-atlantes berniniescos e outros elementos de forte dinamização 

barroca.”
365

   

 

 

Como se vê, uma futura pesquisa sobre a figura do lisboeta Sebastião Soares 

trará, seguramente, aspectos importantes para a historiografia da arte, revelando um dos 

vários responsáveis pela difusão da arte do Barroco no período joanino, nomeadamente 

no Alentejo.    

 

 

3.3. A participação do escultor Guilherme da Cruz 

 

Da documentação de arquivo emerge o nome de Guilherme da Cruz como 

escultor da obra. Trata-se de uma figura desconhecida da historiografia, originária de 

Lisboa ou pelo menos aí residente até à data em que veio para Elvas trabalhar na Sé.  

A partir do momento em que é incorporado na obra, Guilherme da Cruz surge à 

cabeça das folhas semanais dos obreiros, destacando-se pelo ordenado auferido - 960 

réis diários (docs. 31, 33, 37) -, além de que, enquanto permanecia na cidade fronteiriça, 

tinha direito a “cama e cazas” (doc. 37). É interessante notar que o montante recebido 

pelo escultor era idêntico ao vencimento diário do escultor italiano João António 

Bellini, em 1726, quando este laborava na capela-mor da Catedral de Évora.
366

   

Guilherme da Cruz figura pela primeira vez no rol de despesas da semana que 

terminou a 27 de Julho de 1737, tendo recebido por “8 dias com a jornada” 7680 réis, e 

terá vindo para Elvas juntamente com os canteiros Manuel Pereira e Francisco Pinheiro 

numa “carruaze que trouxerão os officiais de Lixboa” (doc. 31). A sua conveniente 

acomodação na cidade alentejana, levou a que, a 3 de Agosto de 1737, se concretizasse 

uma despesa com o “custo que fes a cama para Guilherme da Crus” e com um colchão, 

                                                 
365

 Vítor SERRÃO, História da Arte em Portugal. O Barroco, op. cit., p. 169. 
366

 Cfr. Túlio ESPANCA, “A Fundação da Nova Capela-mor da Catedral de Évora”, in A Cidade de 

Évora, Boletim da Comissão Municipal de Turismo, n.º 23-24, Évora,  Janeiro-Junho de 1951, p. 174; 

Teresa Leonor M. VALE, Um Português em Roma, um Italiano em Lisboa. Os escultores setecentistas 

José de Almeida e João António Bellini, Lisboa, Livros Horizonte, 2008, p. 84. 
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um travesseiro, uns lençóis e um cobertor.
367

 À semelhança de Sebastião Soares e de 

outros oficiais “forasteiros” morou em casas cuja renda era suportada pelo cabido. 

Assim, a 21 de Fevereiro de 1738 despenderam-se 1200 réis de “mes e meyo em que 

morou guilherme official de pedreiro.”
368

 

Na semana que terminou a 20 de Dezembro de 1737, foi lançada uma despesa 

com a ida de Guilherme de Cruz à capital.
369

 Todavia, na semana que findou a 11 de 

Janeiro de 1738, o escultor já estava a trabalhar em Elvas,
370

 mas logo a 15 de Janeiro 

(data da última relação de despesas com os trabalhadores), em virtude da suspensão da 

obra, despenderam-se 2400 réis “de levar Guilherme da Crus para Lixboa” (doc. 33).  

Convém lembrar que se nas folhas de salários semanais nunca é especificada a 

sua função profissional – sendo mesmo numa despesa atrás referenciada apelidado de 

“official de pedreiro” – apenas se distanciando, como já ficou dito, dos restantes 

trabalhadores pelo seu salário, num outro documento ele é claramente designado 

“escultor” (doc. 37).  

Os documentos não nos auxiliam na hora de se saber o que de facto Guilherme 

da Cruz terá produzido em Elvas, durante os quase seis meses que aqui se demorou. 

Não obstante, tudo indica que a sua tarefa terá sido a de lavrar as únicas esculturas de 

vulto que se encontram na capela-mor, isto é, o par de anjos que ladeia o crucifixo (figs. 

146, 148), inspirados em Mafra e Évora. Resta saber se os terá completado, ou se o seu 

trabalho se viu atalhado pela suspensão da obra, tendo sido, posteriormente, a partir de 

1746, quando as obras foram retomadas, concluído por José Francisco de Abreu ou por 

Gregório das Neves Leitão.  

 

 

3.4. A pedraria  

 

Os mármores alentejanos (brancos e negros/cinzentos raiados), sobretudo da 

região de Borba (apesar de alguma pedra ter vindo de Estremoz), e a pedra vermelha, 

preta e amarela (estas duas últimas em menor quantidade) da zona de Sintra estiveram 

                                                 
367

 Cfr. ACP, Bispado de Elvas, Maço 11, Processo 18, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, 

Relação da semana que terminou a 3 de Agosto de 1737. 
368

 Idem,  Relasão das despezas, que fis com as obras da Sé desta cidade, 21 de Fevereiro de 1738.  
369

 Cfr. idem, Processo 21, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou 

a 20 de Dezembro de 1737.   
370

 Idem, Processo 18, Despesas com a obra da capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou a 11 

de Janeiro de 1738.   
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na base da construção e adorno da capela-mor da Sé de Elvas. Diga-se, no entanto, que 

a pedra amarela, embora tenha sido comprada, não seria usada no revestimento interior 

da edificação.   

As fontes de arquivo dão-nos um quadro bem vivo acerca da azáfama com que 

decorria a extracção e o transporte da pedraria dos seus locais de origem para o seu 

destino último. 

A pedra arrancada em Sintra era transportada para a costa, seguindo depois em 

barcas por mar, as quais subiam o estuário do Tejo e, por via fluvial, chegava a 

Benavente (daí que na documentação ela seja denominada pedra de Benavente), sendo, 

finalmente, conduzida por carretas puxadas por bois para a cidade alentejana. Por um 

documento de 19 de Setembro de 1736, sabe-se que em Benavente José de Lima 

Pinheiro e Aragão era o responsável pelo envio da pedraria de Sintra para Elvas (doc. 

23). 

Em Borba os “cabouqueiros” extraíam o mármore, o qual era transportado 

também em carretas de bois para Elvas. A pedreira nesta vila situava-se na Herdade da 

Vaqueira, pertença do lavrador Miguel Gonçalves, pois este recebeu 13.400 réis, a 24 de 

Dezembro de 1737, da dita herdade “…em que se arenquo a pedra do caboco de 

Borba.
”371

   

 Ainda que a Mitra dispusesse de “carretas” e “juntas de boes” próprias para a 

obra,  elas eram insuficientes, tendo, por isso, de recorrer ao aluguer desses meios para a 

condução da pedraria: 

 

“As juntas de boes se alugavão para ajudarem as da Mitra se pagavão a 1500 reis por 

junta e a 1600 reis em cada jornada comforme a necessidade dellas e distancia da 

condução as carretadas da pedraria de Benavente que não podia vir nas carretas da 

Mitra por não serem estas bastantes[?] para a condusão de toda a pedraria se pagarão 

hüas a 4800 reis e outras a 4000 reis comforme a necessidade que havia de aviamentos 

para se trabalhar na obra” (doc. 37).       

  

 

A 3 de Agosto de 1735, realizou-se um pagamento com “…hum proprio[?] que 

foi a Evora sobre a deligencia a respeito de carretas…” para o transporte da 

pedraria.
372

 

                                                 
371

 Idem, Documento 17, Relasão das despezas que se fizerão com as obras da cappela mor athe que se 

suspenderão por ordem de Sua Magestade participada pello Sacratario de Estado que forão carregadas 

no mapa e se individuão na forma seguinte, 25 de Maio de 1741, fl. não numerado. 
372

 Ibidem, fl. não numerado. 
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A primeira relação de trabalhadores a laborarem nos caboucos de Borba por 

conta da Mitra de Elvas data do período compreendido entre 10 e 21 de Julho de 1736. 

Nela constam oito trabalhadores: o mestre Manuel Mendes – que encabeça a lista -, um 

aprendiz e cinco cabouqueiros, bem como “hum homem com sua besta” (doc. 21).  A 

última relação é de 25 de Janeiro de 1738 (doc. 34 ). Entre a primeira e a última relação 

não houve interrupção na extracção da pedra de mármore.  Refira-se, no entanto, que se 

a primeira relação da pedreira de Borba corresponde a Julho de 1736, isso não significa, 

de modo algum, que só a partir desse período a pedra mármore tenha começado a afluir 

à obra.   

Vejamos agora alguns carregamentos de pedra destinados à edificação da capela 

maior, sendo de realçar que a documentação que passamos a citar especifica, por vezes, 

a função a que cada bloco de rocha estava destinado a ter na estrutura arquitectónica: 

 

a) a 30 de Julho de 1735, deram-se 78.160 réis a Manuel Cardoso da Cruz pela 

pedra mármore que veio de Estremoz para a cimalha, arquitraves, degraus e friso 

e por duas lajes. Fez-se ainda o pagamento a “…hum homem que foi a Estremos 

sobre a pedraria…” (doc. 19); 

b) a 9 de Janeiro de 1736, fez-se a despesa de 153.080 réis com o mármore de 

Borba destinado aos pés direitos e à “volta” do arco, aos degraus, às janelas e à 

cimalha (doc. 20);  

c) a 2 de Setembro de 1736, Sebastião Soares fez vários gastos    “…com a 

pedraria [da região de Sintra] e mais aviamentos que mandei vir da sidade de 

Lixboa para a obra da capela major da Santa Sée de Elvas…”, nomeadamente 

despesas com pedra amarela, vermelha e preta (doc. 22); 

d) entre 1 e 12 de Outubro de 1736, chegou a Elvas pedraria vermelha e amarela 

(de Sintra), vinda de Benavente, e mármore de Borba (doc. 24); 

e) a 24 de Novembro de 1736, pagaram-se 30.330 réis a António Francisco de 

“…trezentos e trinta e sete palmos de pedra [de Borba] da ruivina…” (doc. 27);  

f) a 1 de Dezembro de 1736, fizeram-se despesas com vários materiais, entre os 

quais com pedra vermelha (transportada de Benavente), com cinco pedras pretas 

que se compraram a Manuel Antunes de Estremoz e com mais pedra preta (doc. 

28); 
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g) a 10 de Maio de 1737, despenderam-se 27.450 réis com “pedraria preta” de 

Borba (doc. 29);                                                                                                                                                                                                                                                             

h)  na semana que findou a 15 de Junho de 1737, chegaram à obra “duas carretas 

que trouserão os capiteis”;
373

 

i) a 18 de Junho de 1737, concretizou-se o gasto de 348.900 réis com várias pedras 

de Sintra (assim como com outros materiais necessários à obra) destinadas às 

“hombreiras”, às “vergas de volta“, às “couzeiras de volta”, aos “paineis e o 

caixilho todo da boca da terbuna”, etc. (doc. 30); 

j) a 10 de Agosto de 1737, fez-se o pagamento de “4 juntas que vierão com a 

mizulla”;
374

  

l) a 17 de Agosto de 1737, despenderam-se 6000 réis com “4 juntas que vierão 

com a mizula do coreto”;
375

 

m)  a 19 de Agosto de 1737, António Francisco “cabouqueiro da pedra” 

recebeu “…des mil cento e setenta reis de 113 palmos de pedra, que deu 

para a obra, e vinte mil reis pelo trabalho de discobrir o penedo para as 

colunas…” (doc. 32). 

 

Pensamos que à data da interrupção da obra, em Janeiro de 1738, já praticamente 

todo o mármore bem como as restantes rochas calcárias destinadas à construção 

estariam em Elvas.  

 

 

3.5. Os oficiais 

 

Os assalariados especializados no trabalho de pedraria dividiam-se em distintas 

categorias profissionais, distribuídas entre canteiros (os que aparecem em maior 

número), serradores, burnidores e aprendizes, para além do escultor Guilherme da Cruz 

que começou a operar na obra a partir da segunda metade de Julho de 1737 (docs. 18, 

31, 33, 37). Estavam ainda adstritos à obra, embora não de forma sistemática e 

continuada, “alveneos”, aprendizes de alvenaria, serventes, cabouqueiros e carpinteiros. 

                                                 
373

 Idem, Processo 18, Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou a 15 

de Junho de 1737. 
374

 Idem, Relação da semana que terminou a 10 de Agosto de 1737. 
375

 Idem, Processo 21, Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou a 17 

de Agosto de 1737. 
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Recordemos que também na pedreira de Borba trabalhavam como assalariados os 

cabouqueiros (docs. 21, 34).  

Os trabalhadores eram pagos à semana e os dias de trabalho podiam variar 

consoante o andamento da construção.  

Com os canteiros se despendia  

 

“…o jornal conforme o prestimo de cada hum e encomodo que lhe rezultava de de 

asistir na obra considrada a destancia das suas patrias e deficuldade de asistirem nesta 

cidade onde trabalhavão e por iso se pagou alguns a 400 reis por dia e se lhe derão 

cazas para morarem a outros se pagou a 350 reis por dia, a outros a 320 por dia a 

outros a 300 reis por dia” (doc. 37 ).  

 

  O mesmo sucedia com os trabalhadores de outras categorias profissionais, cujo 

salário variava consoante o serviço de cada um. Os aprendizes de canteiro podiam 

receber 100, 120, 140 ou 160 réis diários; os burnidores 160, 200, 240, 260 ou 300. Os 

serradores de pedra auferiam 200 réis por dia. Os “alvanes”, 240 ou 300 réis; os 

aprendizes de alvenaria, 180; os “serventes de alvanes”, 140 ou 160; os cabouqueiros 

300 e os carpinteiros 240 ou 300 (doc. 37). Na pedreira de Borba pagavam-se aos 

“…caboqueiros com ferramenta a 420 reis sem ferramenta a 340 reis e a 200 reis e a 

30 [sic, leia-se 300] reis e a 180 reis comforme o prestimo de cada hum” (doc. 37). 

. Uma vez que a mão-de-obra local especializada no ofício do trabalho em pedra  

não era suficiente para o empreendimento, houve necessidade de recorrer a obreiros de 

outras zonas do reino, mormente de Lisboa. Habitavam em casas arrendadas a Francisco 

da Costa e ao padre Sebastião Rodrigues (doc. 28).
376

 Logo na primerira folha de 

salários dos trabalhadores se referenciam gastos com “jornadas”, ou seja, despesas com 

as deslocações de obreiros para a Elvas (doc. 18). Na folha de salários de 8 de Outubro 

de 1735, vêem lançados os nomes de Manuel Rodrigues, Pedro Alexandre, António 

Mendes, José Tavares e o aprendiz Jerónimo, talvez provenientes de Évora, já que a 

estes indivíduos lhes foi pago “8 dias com 2 de caminho”, tendo-se feito também a 

despesa com “o porte das bestas que vierão de Evora”.
377

 Neste mês veio também de 

Évora o oficial Francisco Rodrigues.
378

 Em Junho de 1737, chegaram a Elvas três 

                                                 
376

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 4 de Janeiro de 1738. 
377

 Idem, Processo 16,  Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou a 8 

de Outubro de 1735.   
378

 Idem, Relação da semana que terminou a 22 de Outubro de 1735.   
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“lustradores” de Lisboa.
379

 Os canteiros Diogo Gomes e João da Costa, provenientes de 

Lisboa, surgem na obra em Maio de 1737.
380

 O burnidor João Francisco, vindo de 

Évora, começou a laborar na primeira semana de Janeiro de 1737.
381

 Em Novembro de 

1736, chegaram dois serradores de Lisboa.
382

 Alguns nomes constantes nas folhas de 

salários são indicativos da proveniência geográfica de certos trabalhadores, como o 

canteiro “Antonio de Iriceira”,
383

 um serrador de nome “Catalao”
384

 e o burnidor 

“Castilhano”.
385

  

 

 

3.6. Prosseguimento e conclusão das obras (1746-1749): a acção do bispo D. 

Baltazar de Faria Vilas Boas e Sampaio e a celebração do contrato com Gregório 

das Neves Leitão e José Francisco de Abreu  

 

A longa vagatura da Sé de Elvas terminou em 1743, ano em que tomou posse do 

bispado D. Pedro de Faria Vilas Boas e Sampaio. Este prelado entrou na diocese a 19 de 

Março, mas o seu governo ficou reduzido a escassos três meses, pois faleceu a 18 de 

Junho seguinte.
386

 Apenas decorrido algum tempo, o cargo foi ocupado pelo seu irmão 

D. Baltazar de Faria Vilas Boas e Sampaio. 

D. Baltazar, o 17.º bispo de Elvas, filho segundo do desembargador António de 

Vilas Boas e Sampaio, nasceu em Barcelos. Em Coimbra estudou “leis da Egreja”.
387

 

Em 1730, ocupou o cargo de Inquisidor do Santo Oficio nessa mesma cidade. “E, 

passando d‟aqui para uma das Prelazias da Santa Egreja Patriarchal de Lisbôa, tomou 

posse em 16 de Maio de 1739.”
388

  

D. Baltazar foi nomeado bispo de Elvas pelo monarca D. João V no mesmo mês 

em que seu irmão e antecessor havia falecido, tendo sido confirmado pela Santa Sé a 29 

                                                 
379

 Cfr. idem, Processo 18, Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou 

a 22 de Junho de 1737.     
380

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 18 de Maio de 1737.     
381

 Cfr. idem, Processo 19, Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou 

a 6 de Janeiro de 1737.     
382

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 3 de Novembro de 1736.     
383

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 27 de Fevereiro de 1737. 
384

 Cfr. idem, Processo 21, Despesas com a obra da  capela-mor da Sé, Relação da semana que terminou 

a 2 de Novembro de 1737.  
385

 Cfr. idem, Relação da semana que terminou a 7 de Dezembro de 1737. 
386

 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, op. cit., p. 

38. 
387

 Ibidem, p. 38. 
388

 Ibidem, p. 38. 
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de Julho de 1743. A 27 de Outubro, sagrou-se na igreja Patriarcal de Lisboa e, a 9 de 

Fevereiro do ano seguinte, fez a sua entrada solene na cidade alentejana.
389

   

Conta-nos Francisco Santa Clara que, quando o prelado entrou na sua Catedral, 

 

“um disforme taboado tapava o arco da capella mór, aberta á chuva e mais damnos do 

ar. 

Assim poderá avaliar o leitor, quantas dificuldades terião de vencer os 

armadores para transformar a egreja Cathedral, adornando-a por modo, que se 

patenteasse a magnificencia, com que o Cabido decretara receber o novo Prelado.”
390

 

  

 

Sendo certo que o aspecto que o presbitério apresentaria nessa ocasião devia ser 

bastante desolador, parece-nos que as palavras do autor encerram algum exagero no que 

concerne à afirmação de que a capela se encontraria a céu aberto, sujeita a intempéries 

de toda a espécie. 

Em todo o caso, e como não podia deixar de ser, a situação causou incómodo ao 

prelado, levando-o a dirigir as suas súplicas ao monarca para que a obra se terminasse, 

pois 

 

“…entrando elle na sua diocese achou demolida a capella mor da sua igreja 

Cathedral, e o coro posto no corpo da igreja de sorte que a occupa quasi toda: e 

querendo o supplicante mandar preparar o seu trono episcopal, se fez com tal aperto, 

que as funções pontificaes se executão com grande descómodo, sendo preciso que a sua 

cadeira fique em lugar mais alto que o altar mór, faltandose sem remedio em muitas 

cousas á observancia do ceremonial, por embaraço do sitio…” (doc. 38). 

 

 

 O prosseguimento do projecto estava dependente de uma soma avultada que 

rondaria os 1000 cruzados, de que nem a Fábrica da Sé, nem as rendas da Mitra 

dispunham (doc. 38). A solução encontrada seria a aplicação dos acréscimos dos 

celeiros comuns e dos bens de raiz (doc. 38). Todavia, esta via de financiamento não 

mereceu a concordância do soberano. Restava então encontrar outros meios.  

Como o convento feminino de Nossa Senhora da Conceição de Olivença havia 

sido abandonado durante as guerras da Restauração, passando os seus bens e rendas a 

serem administrados pela Mitra de Elvas, pensou o bispo aplicar parte desses 

rendimentos acumulados ao longo dos anos na conclusão da obra. O desejo viu-se assim 

consumado quando o papa deu autorização – através de dois breves, um de Maio de 

                                                 
389

 Cfr. ibidem, pp. 42-43. 
390

 Ibidem, p. 43. 
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1747 e o outro de Fevereiro de 1748 – para a aplicação de 12.000 cruzados, 

provenientes dos rendimentos do cenóbio oliventino, na continuação das tão almejadas 

obras (doc. 40).  

Entretanto, a 12 de Maio de 1746, o bispo, através do seu procurador, firmara 

um contrato com Gregório das Neves Leitão e “seu companheyro” José Francisco de 

Abreu, ambos mestres pedreiros, “…para effeyto destes continuárem, e comcluirem a 

obra da cappella major da igreja da Santa See…” no prazo de três anos (doc. 39). 

Estipulava-se ainda, no mesmo espaço temporal, a execução de um oratório em pedra 

no palácio episcopal. E  

 

“…tanto que a ditta capella mayor da igreja da ditta Santa See, como a caza do 

oratorio hande ser  feytas comforme os riscos, que para as dittas obras se fizeram que 

se acham asignados por sua Excelência, e pellos dittos dois mestres pedreyros sem que 

as dittas obras tenham deminuisam alguma dos dittos riscos, e alem destes faram 

ábobadas da ditta cappella mayor de tejolo com suas janellas para lus da mesma 

capella major, e o numero dellas será aquelle que se julgár  que hé bastante, e o 

chadres [ revestimento do chão em xadrez] o hande fazér de pedra branca e pretta, 

faram mais quattro sepulturas na ditta capella mayor, duas nos presbistterios, e no 

cruzeyro ás que couberem, como antiguamente estávam, e hum depozito em hum dos 

ládos no lugár que se detreminava para a credencia com aquella preffeysam, e órnátto 

que en táes obras se premite tudo com meteriáes de boa condisam e capazes das dittas 

obras, e pellas dittas obras ajustadas lhe hade dar o ditto Excelentissimo e 

Reverendissimo seu constituhinte quatro contos, e quatro centos, e quarenta e outto mil 

mil reis em dinheyro de contado da moeda hora corrente neste Reyno de Portugal…” 

(doc. 39). 

 

 

 Além do dinheiro, o bispo 

  

 
“…lhe dá mais por este instromento todas as pedrarias lavradas, e por lavrár, que se 

acharem asim na obra como em quálquer parte que se acharem, que sejam 

pertencentes a mesma obra, e da mesma sorte lhe dá por este instromento = câl, 

alvanaria, madeyras, ferros, cordas, carros, telhejros, e tudo o máis que para as dittas 

obras estava comprádo tudo no estado em que se âcha para poderem uzár dos dittos 

effeytos e meteriáes nas dittas obras ou em outras quaesquer como donos absollutos 

delles…” (doc. 39). 

 

 

De acordo com o documento notarial, o pagamento era feito de forma faseada, 

pressupondo várias etapas: a execução do oratório no palácio episcopal e a continuação 

e conclusão das paredes laterais da capela-mor e, por último, do retábulo-mor.     

Em 1749, tal como estipulava o contrato, estava finalizada a nova abside da Sé 

raiana. A 15 de Agosto desse ano, justamente no dia de Nossa Senhora da Assunção, a 

titular da igreja, foi colocada a imagem pintada com a mesma invocação (fig. 155). O 
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acontecimento revestiu-se de grande pompa, tendo Frei Dionísio de Deus proferido um 

sermão, o qual seria dado à estampa com este “barroco” e desmedido título:    

 

Sermão da Assumpção de Nossa Senhora, E collocação da sua sagrada Imagem 

na magestosa Capella mór da Santa Sé da Cidade de Elvas, novamente fabricada de 

finos, e preciósos marmores pela cuidadosa direcção, e ardente zelo Do Ex.mo e R.mo 

Senhor D. Balthazar de Faria e Villas-Boas, Dignissimo Bispo da mesma Cidade: o 

qual Aos 15 de Agosto de 1749, exposto o Santissimo Sacramento, festejou com grande 

pompa, e magnificencia a collocação da mesma Senhora na sua nova Capella, 

celebrando nella de Pontifical, e assistido de hum numeroso Côro dos mais excellentes 

musicos do seu Bispado: cujo acto illustrárão tambem com a sua assistencia o Senado, 

Nobreza, e Communidades Religiosas da mesma Cidade. 

Prégou-o na tarde do mesmo dia O M.R.P.M. Fr. Dionysio de Deos, Religioso 

da Ordem de S. Paulo primeiro Eremita, Doutor, e Lente actual de Theologia no 

Collegio da mesma ordem na Universidade de Evora.
391

 

 

 

 Na ocasião, o pregador elevou a figura do prelado – qual ilustre personalidade, 

cujas virtudes valeram o sucesso da obra –, estabelecendo comparação entre a Torre de 

Babel e a capela-mor novamente erguida em Elvas. Aquela desabara por ter sido fruto 

da soberba humana, pela ambição de se igualar ao céu, esta elevara-se pelo empenho 

generoso e piedoso de tão nobre espírito:  

 

“Para isto determinou tambem erigir humas sobre outras machinas, accrescentar huns e 

outros marmores, e finalmente compor, e ajustar humas sobre outras pedras: e como 

todo o seu intento era taõ sómente a mayor gloria de Maria Santissima, todo este 

trabalho sendo na verdade grande, lhe parecia suavissimo. Cresceu em fim a obra; e 

como esta era fundada em taõ santos, e solidos alicerces, felizmente se completou…”
392

  

  

 

 Metaforicamente, a capela-mor é apresentada como o céu na terra, a “nova 

Cidade” que, para maior glória de Deus, veio substituir a “Cidade antiga”:  

 

“…e a terra naõ duvidando tambem, só a fim de que se erigisse esta magestosa fabrica, 

desentranhar-se em preciosas pedras, tão vistosas pela sua diversidade, como iguaes na 

estimação (…); e a terra empenhando-se tambem de tal sorte nesta admirável obra, q 

naõ duvidou arruinar o edificio antigo, só para que fosse agora mayor a sua 

preciosidade…”
393

  

 

 

 No dia 27 do mesmo mês e ano, fez-se a trasladação das ossadas do bispo D. 

Pedro de Vilas Boas e Sampaio para a nova sepultura mandada fazer na capela-mor pelo 

                                                 
391

 Fr. Dionysio de Deos, Sermão da Assumpção de Nossa Senhora (…), Lisboa, Officina de Joseph da 

Costa Coimbra, 1750. 
392

 Ibidem, p. 7. 
393

 Ibidem, pp. 8-9. 
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seu irmão D. Baltazar,
394

 a qual foi colocada num nicho na parede do lado da Epístola 

(figs. 152, 153). Na ocasião, celebrou “Missa de Pontifical” D. João da Silva Ferreira, 

Deão da Real Capela de Vila Viçosa, “…com assistencia do Senado, Nobreza, e 

Communidades Religiosas…”, e fez a oração fúnebre Frei José de Jesus Maria, Reitor 

do Colégio de São Paulo de Évora.
395

  

Estava, assim, resgatado o nome e a memória de D. Pedro da “morte do 

esquecimento”:  

 

“…a primeira morte tira a vida do corpo; a segunda porêm tira a vida da memoria; a 

primeira tira huma vida mortal e caduca, que sempre ha de acabar; a segunda porêm tira 

huma vida, que pode ser immortal e eterna, pois extingue da memoria o nome, e a fama, 

que sempre dura…”
396

  

 

Por fim, D. Baltazar sagrou a Sé a 13 de Outubro de 1754. O acontecimento 

litúrgico foi assinalado por uma lápide colocada à entrada da Sé, no exterior, do lado 

esquerdo (fig. 11).
397

 

 

 

3.7. A actividade de José Francisco de Abreu e de Gregório das Neves Leitão 

 

 A personalidade de José Francisco de Abreu, figura-chave da actividade artística 

da primeira metade de Setecentos no Alto Alentejo, repartida entre Elvas e Vila Viçosa, 

de acordo com os dados até ao momento recolhidos, ainda se revela bastante incógnita 

no que respeita à sua formação profissional e actuação. 

As circunstâncias que terão ditado a escolha de José Francisco de Abreu para a 

conclusão da capela-mor da Sé elvense são explanadas por Francisco Santa Clara da 

seguinte forma:  

                                                 
394

 Os restos mortais de D. Pedro encontravam-se desde 18 de Junho de 1743 sepultados na Capela de 

Nossa Senhora de Guadalupe. (Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-

Bôas e Sampayo”, op. cit., p. 57). 
395

 Fr. Joseph de Jesus MARIA, Oração funebre na trasladação dos ossos do Excellentissino e 

Reverendissimo Senhor D. Pedro de Villas-Boas e Sam-Payo, de saudosa memoria Bispo que foi da 

Cidade de Elvas, Lisboa, Officina de Joseph da Costa Coimbra, 1750. 
396

 Ibidem, p. 8. 
397

 O texto da lápide é o seguinte: ANNO MDCCLIV DIE XIII OCTOBRIS, DOMINICA / 

PROXIMIORI FESTIVITATI S. LUCAE EVANGELISTAE, / EXCELLENTISSIMUS ET 

REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMNUS BALTHASAR DE FARIA, ET VILLAS BOAS, HUIUS 

DIOECESIS EPISCOPUS HANC CATHEDRALEM ECCLESIAM RITU SOLEMNI CONSECRAVIT, 

QUAE DOMINICA JAMPRIDEM PERSYNODALES CONSTITUTIONES AD CELEBRATIONEM 

DEDICATIONIS ECCLESIAE ASSIGNATA FUERAT. 
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“Por este tempo foi aberta á publica veneração na egreja das Claristas [de Elvas] 

a nova capella de Nossa Senhora da Soledade. 

O Dr. José da Silva Cardoso, fallecendo em o anno de 1742, tinha legado ao 

Mosteiro a imagem da Santissima Virgem, que era de primorosa esculptura. E soror 

Thereza Maria de Jesus, tocada de grande devoção, mandou construir-lhe uma capella, 

de finíssimos marmores com delicado risco. 

Tinhão trabalhado na Basilica de Mafra os mestres, que fizeram a obra (…). 

Foi vêl-a D. Balthasar de Faria; e considerando, que davão seguro penhor as 

mãos, que lavravão taes trabalhos, incumbiu-os da fabrica da nova capella mor da 

Cathedral.  

O mestre e architecto principal se chamava José Francisco d‟Abreu, natural de 

Torres Vedras.”
398

  

 

Ora como o autor citado não dá indicação alguma acerca da fonte de onde 

retirou tais informações, ficamos sem saber qual o grau de veracidade das suas 

afirmações. Há, no entanto, nas suas declarações um facto a reter, isto é, de que José 

Francisco de Abreu era natural de Torres Vedras. Porém, na sequência dos estudos de 

Túlio Espanca,
399

 tem-se afirmado que o mestre é originário de Elvas, e, conforme 

escreveu Miguel Ángel Vallecillo Teodoro, o arquitecto terá nascido por volta dos 

inícios do século XVIII, na cidade alentejana,  

 

 
“…siendo, casi com seguridad, sus progenitores, Francisco de Abreu, fallecido en Elvas 

en mil setecientos quince, y María Gómez. El dos de octubre de mil setecientos 

cincuenta y tres fallece Nicolás de Abreu, hijo de los anteriores y posiblemente hermano 

de nuestro artista.”
400

  

 

 

Segundo este autor, os primeiros anos de formação do artista teriam decorrido na 

companhia de Tomé da Silva, de José Roiz ou de António Francisco, mestres pedreiros 

e mestres-de-obras, cuja actividade se reconhece por essa altura em várias trabalhos 

desenvolvidos em Elvas. Depois, teria complementado a sua formação com uma 

provável ida para as obras de Mafra.
401

 Esta é, aliás, uma ideia que já fora divulgada por 

Luís Keil
402

 e Túlio Espanca.
403

  

                                                 
398

 Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, op. cit., pp. 53-

54.  
399

 Cfr. Túlio ESPANCA, “José Francisco de Abreu, Ilustre Arquitecto do Barroco Alentejano”, in A 

Cidade de Évora, n.º 58, Ano XXXII, Janeiro-Dezembro, 1975, p. 180; idem, “José Francisco de Abreu, 

Mestre de Pedraria do Barroco Alentejano”, in Callipole, Revista de Cultura, n.º 1, Câmara Municipal de 

Vila Viçosa, 1993, p. 92. 
400

 Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, “El arquitecto elvense José Francisco de Abreu. Su 

aportación a la arquitectura y escultura alentejana del XVIII”, op. cit., p. 213.  
401

 Cfr. ibidem, p. 214. 
402

 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 64. 



 

 113 

Em boa verdade, confirma-se a informação de Francisco Santa Clara de que José 

Francisco de Abreu era oriundo não de Elvas mas sim da zona de Torres Novas Vedras, 

mais propriamente da freguesia de Matacais, pois no assento do óbito do mestre, 

ocorrido a 15 de Março de 1757, se diz:  

 

 

“…faleceu Joze Francisco moço solteiro cuios paes se não souberam dizer e diceram 

ser natural de Ordasqueira freguezia de Matacais  termo de Torres Védras não recebeu 

sacramento algum por ser repentina a súa morte nem tinha feito testamento foi 

sepultado em esta Seé de que era fregues…”
404

  

 

 

Torres Vedras era uma localidade bastante próxima de Mafra, logo não é  de 

descartar a hipótese de o nosso arquitecto ter trabalhado neste lugar, ou mesmo em 

Lisboa.   

Para Vallecillo Teodoro, a primeira obra documentada de José Francisco de 

Abreu remonta a 1741, ano em que firmou um contrato com João de Aguilar Mexia para 

execução de um trabalho na casa dos herdeiros de Francisco de Magalhães, em Elvas.
405

 

O autor espanhol incorreu, no entanto, em erro, já que o contrato citado data de 16 de 

Junho de 1751 e não de 1741. No instrumento notarial, o “mestre arquittetto”  

 

“…estava ajustado e contrattado com o ditto Dom Joam de Aguillar Mexia a 

fazer lhe nas cazas dos herdeiros de Francisco de Magalhães a obra seguintte 

huma escada de pedraria com degraos de des palmo de comprido cada hum e 

seus tabolleiros tambem de pedra na forma que se acham riscados no risco que 

pera isso fes…”
406

  

  

                                                                                                                                               
403

 Cfr. Túlio ESPANCA, “José Francisco de Abreu, Ilustre Arquitecto do Barroco Alentejano”, op. cit.,  

p. 180; idem, “José Francisco de Abreu, Mestre de Pedraria do Barroco Alentejano”, op. cit., p. 92. 
404

 AHME, Paroquiais, Elvas, Sé (Nossa Senhora da Assunção), Óbitos, 1702-1775, Mç 048/03, fl. 146v. 

Através da consulta do Livro das sepulturas da Santa Igreja Catedral de Elvas, Artur Borges adiantou 

também a data da morte do arquitecto. (Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. cit., pp. 107, 112 (nota 15). Todavia, já nos anos 30 do 

século XX, António Tomás Pires escrevera que José F. de Abreu já era falecido em 1758, chegando a esta 

conclusão através da leitura de uma despesa (que o autor não cita) relacionada com as obras da Casa do 

Cabido, lançada no ano económico compreendido entre o dia de São João Baptista de 1757 e o mesmo dia 

de 1758, que dá conta do sucedido (doc. 42, no anexo documental ). (Cfr. Antonio Thomaz PIRES, “Sala 

Capitular da Sé d‟Elvas”, op. cit., p. 70). Esta informação foi igualmente referenciada (sem que a fonte 

também tenha sido citada) por Artur Goulart de Melo BORGES, Guia do Museu de Arte Sacra de Elvas, 

Casa do Cabido, Elvas, 2000, p. 5. 
405

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, “El arquitecto elvense José Francisco de Abreu. Su 

aportación a la arquitectura y escultura alentejana del XVIII”, op. cit., p. 215.  
406

 ADPTG, Cartório Notarial de Elvas (3.º Ofício), CNELV06/1/128, fl. 142. 
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 O mestre ficava ainda obrigado a realizar outros trabalhos no mesmo edifício, 

empregando pedra de Borba na escadaria, nos “…porttados e janellas e arcos da 

mesma obra…”
407

  

Anos antes, a 27 de Maio de 1747, e em concomitância com a tarefa de 

conclusão da capela-mor da Sé, José F. de Abreu havia sido contratado pelo Convento 

de São Domingos, para, entre outras obras, “…elle ditto mestre pedreyro […] mandar 

lavrar e sentar outto padrastães em as outto collúnas da ditta igreja...” e a “…fazer 

quatro meyos padrastáes para os quatro meyos corpos das collunas em que se 

treminam os ultimos arcos…”.
408

 Mas, no mesmo documento, numa nota acrescentada a 

29 de Agosto de 1749, o arquitecto declarou não continuar a obra tendo só realizado 

“dois pedestaes e meio”. 

O portal principal, bem como o nicho em frente da escadaria do novo Hospital 

da Misericórdia de Elvas (fig. 216) – edificado em 1742-1752
409

 e actualmente ocupado 

pelo Museu de Arte Contemporânea de Elvas –, é uma obra atribuída por Eurico Gama 

a José Francisco de Abreu.
410

 Com efeito, nas despesas da edificação deste hospital não 

há qualquer alusão à pessoa de José Francisco de Abreu, com excepção de um 

pagamento realizado a 6 de Setembro de 1751 “…de quatro mil reis, que se derão ao 

mestre José Francisco de Abreu pella medição, que fes da pedraria de toda a obra, que 

tinhão feito o mestre Francisco de Senna e seos companheiros…”
411

 

A atribuição deste imóvel levanta alguns problemas. A propósito deste tema, por 

entre vários pagamentos relacionados com as obras do hospital, há dois feitos a Frei 

João da Piedade. Um deles, de 20 de Setembro de 1743, leva o curioso titulo de “Mimo 

a Frei João da Piedade”, em que o tesoureiro geral da Misericórdia despendeu 11.020 

                                                 
407

 Ibidem, fl. 142. 
408

 Cfr. Mário Z. CABEÇAS, “O Restauro da Igreja do Convento de São Domingos de Elvas (1937-

1945). Circunstâncias e Critérios”, op. cit., p. 120. 
409

 Este hospital construiu-se sobre o antigo hospital quinhentista: “Por ser o hospital antiguo quasi 

subterraneo, e por isso pouco sadio determinarão os jrmãos, sendo Provedor o Jllustrissimo e 

Excelentissimo conde hoje Marquêz do Lavradio se demolisse, e edificasse hum novo suficiente para este 

ministerio. Deusse principio a obra em Setembro de 1742 mudandosse os doentes para o armazem 

defronte do hospital, que a Magestade de D. João o 5.º de saudosa memoria mandou logo entregar ao 

Excelentíssimo Provedor com ordem ao vedor geral para que à custa de sua real fazenda se fizesse, 

n’elle, a obra precisa para os enfermos ficarem com a accomodação necessaria. 

Trabalhousse na obra do novo hospital com tanta deligencia que se poz na perfeição em que se acha no 

anno de 1752, em que, no dia 17 de Junho se recolherão os enfermos para o hospital novo, que tem 3 

enfermarias excelentes com Formosas janellas de finos marmores…” (ANTT, Memórias paroquiais, Sé, 

Elvas, op. cit., p. 85. As capelas das enfermarias foram visitadas a 13 de Junho de 1752 por D. Baltazar de 

Faria Vilas Boas, e, a 22 do mesmo mês e ano, foram benzidas segundo o ritual romano pelo cónego da 

Sé e escrivão da Misericórdia António Pereira Pinho Ferrão. (Cfr. ibidem, p. 85).    
410

 Cfr. Eurico GAMA, A Santa Casa da Misericórdia de Elvas, op. cit., pp. 83-84.  
411

 ASCME, Receyta, e despeza geral que prencipia a servir em Santa Izabel de 1751 para 1752, fl. 48v.  
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réis “…que tanto emportou trinta varas de pano de linho e doze lenços e hum aratel de 

tabaco que a meza mandou…”
412

 ao referido religioso. A 26 de Setembro do mesmo 

ano, despendeu o tesoureiro mais 3200 réis pelo “…aluger da caleca em que foi para 

Estremos Padre Frei João da Piedade…”
413

 Ora, convém aqui relembrar o que já 

escrevemos acerca de Frei João da Piedade - religioso da Ordem de Santo Agostinho 

(certamente do convento dessa ordem em Estremoz, a julgar pelo pagamento atrás 

citado de o levar para essa povoação) -, de que exercia o ofício de arquitecto, tendo sido 

o responsável pela reforma da igreja dos dominicanos de Elvas, na década de 20, e que, 

inicialmente, se pensou nele para o risco da nova capela-mor da Sé na mesma cidade, 

para além de ter projectado uma remodelação das escadarias da Sé, trabalho que, 

todavia, não chegou a ser executado. As mencionadas “ofertas” da Misericórdia a Frei 

João da Piedade terão sido uma forma de agradecimento por algum trabalho que o 

religioso-arquitecto realizou para essa instituição, como, por exemplo, o risco do 

edifício do novo hospital? É uma hipótese a considerar.  

Retomando a actividade de José F. de Abreu, diga-se que este foi o “mestre 

architecto das obras da Caza Capitular” (doc. 42), uma obra iniciada ainda em vida de 

D. Baltazar Vilas Boas, por volta de 1756, e que terá sido encomendada àquele mestre 

na sequência do trabalho realizado tanto na capela-mor da Sé, como no (desmantelado) 

oratório do paço episcopal. 

Porém, na década de 1750, José Francisco de Abreu encontra-se, 

maioritariamente, envolvido em projectos concretizados em Vila Viçosa. Assim, por 

concurso público, tomou a empreitada de conclusão do cruzeiro da igreja dos 

Agostinhos, panteão dos duques de Bragança. As obras, balizadas entre 1753 e 1763, 

 

 “…compreenderam o revestimento integral, de mármores locais, do transepto e do 

arco-triunfal, das arcas tumulares dos infantes brigantinos (uma destinada aos restos 

mortais do infante D. Duarte, irmão do rei Restaurador, prisioneiro dos castelhanos e 

falecido em 1649 no castelo de Milão), e dos altares colaterais dos padroeiros da igreja: 

Nossa Senhora da Graça e Santo Agostinho.”
414

 

  

 

 Neste monumento, acham-se dois púlpitos, com “…temática naturalista, e anjos 

simbólicos…”, concebidos também pelo mesmo artista, no ano de 1754. São obras 

“…de mármores coloridos…” e debuxadas “…no mais pujante desenho de transição do 

                                                 
412

 ASCME, Receita geral que serve do anno de 1743 para o de 1744, fl. 45. 
413

 Ibidem, fl. 45v. 
414

 Túlio ESPANCA, “José Francisco de Abreu, Mestre de Pedraria do Barroco Alentejano”, op. cit., p. 

93. 
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estilo barroco-rococó (decerto das mais avançadas peças decorativas desta magnificente 

arte escultórica da região)…”
415

  

Na mesma vila alentejana, José F. de Abreu – “…oficial de capacidade e provas 

dadas em anteriores trabalhos régios, que se rodeou dos mais competentes mestres de 

pedraria e carpintaria residentes na região…”
416

 – rematou a construção dos Paços do 

Concelho, cujas obras decorreram, sobretudo, entre 1754 e 1757.
417

 Em 1753, havia 

também realizado seis capelas na ermida de São Bento.
418

  

Provavelmente, a sua derradeira obra, segundo Túlio Espanca (o qual 

desconhecia o ano da morte do arquitecto, bem como Miguel Vallecillo Teodoro), foi o 

santuário mariano de Nossa Senhora da Lapa, levantado, de igual modo, em Vila Viçosa 

(figs. 220, 221). José Francisco de Abreu foi o autor do traçado e, na primeira fase, o 

seu empreiteiro.
419

 O templo começou a ser erguido no ano de 1756.
420

 Trata-se de um 

edifício de nave única, coberto por uma abóbada de berço, com planta em cruz latina, 

capela-mor e dois altares colaterais. De tom classicista e sóbrio,
421

 com perfil 

acentuadamente regionalista, as formas barrocas invadem, no exterior, somente o portal 

principal, as cúpulas bolbosas das torres sineiras e os fogaréus. É no seu interior que nos 

encontramos em presença do vocabulário barroco tão próprio do tempo e tão 

difusamente repetido na região, nomeadamente, o retábulo do altar-mor (fig. 222) – 

concretizado por Gregório das Neves Leitão, em 1759, coadjuvado pelos pedreiros 

Francisco Miguel Cordeiro, João da Costa Torres e Luís das Neves Leitão, “…este 

decerto próximo parente…”
422

 de Gregório, talvez seu irmão –, sobrepujado por um 

frontão contracurvado.  

Face às semelhanças de estilo, José Fernandes Pereira considera que a fachada 

da matriz de Portel (1741-1759) poderá ter sido projectada por José Francisco de 

Abreu.
423
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 Ibidem, p. 93. 
416

 Ibidem, p. 94. 
417

 Ibidem, p. 94. 
418

 Cfr. Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, “El arquitecto elvense José Francisco de Abreu. Su 

aportación a la arquitectura y escultura alentejana del XVIII”, op. cit., p. 216.  
419

 Cfr. Túlio ESPANCA, “José Francisco de Abreu, Mestre de Pedraria do Barroco Alentejano”, op. cit., 

p. 93. 
420

 Sobre este edifício ver ibidem, p. 93; Idem, “Igreja de Nossa Senhora da Lapa de Vila Viçosa”, in A 

Cidade de Évora, n.º 58, ano XXXII, Janeiro-Dezembro, 1975, pp. 181-186. 
421

 José Fernandes PEREIRA, “ABREU, José Francisco de”, in José Fernandes PEREIRA (direcção de) e 

Paulo PEREIRA (coord. de), Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, 

p. 13. 
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 Túlio ESPANCA, “Igreja de Nossa Senhora da Lapa de Vila Viçosa”, op. cit., p. 185. 
423

 José Fernandes PEREIRA, “ABREU, José Francisco de”, op. cit., p. 14. 
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Além das obras referenciadas, há uma, em Elvas, que está atribuída, uma vez 

mais por Eurico Gama,
424

 ao mesmo arquitecto: a igreja do Santuário do Senhor Jesus 

da Piedade (figs. 217, 218). Esta atribuição levanta algumas reservas, porquanto se trata 

de um edifício que sai, do ponto de vista artístico, do que até então José Francisco de 

Abreu havia concretizado. 

 A origem material do santuário remonta a Fevereiro de 1737, data em que se 

procedeu à abertura dos alicerces de uma ermida, numa zona extramuros, situada a 

poente da cidade, para albergar a milagrosa imagem do Senhor Jesus da Piedade. 

Concluída em Setembro desse ano,
425

 a capela, de planta octogonal, estava decorada 

“…com pinturas, em que o artífice mostrou bem os primores desta arte.”
426

 Mas como 

a devoção ia aumentando, o bispo D. Baltazar determinou “…se fizesse nova e maior 

igreja e dando principio a obra […] benzeo e lançou a primeira pedra, em 11 de 

Agosto de 1753…”
427

 As obras terão decorrido por vários anos, pois na pedra de armas 

do padroeiro da capela-mor encontra-se gravada a data de 1779.
428

 Ainda assim, em 

1758, a fábrica já estava bastante adiantada, nomeadamente a capela-mor e os dois 

altares laterais, pois nesse ano se diz: “…ao prezente se continua a igreja de hüa sô 

nave, e 3 capellas de excelente architetura de bem lavrados e polidos mármores obra 

em tudo mui lustroza.”
429

 

 De desenho inovador e assumindo diversas influências, o santuário constitui um 

marco importante na história da arquitectura da cidade de Elvas, e, diríamos, da região, 

rompendo de modo consciente com a prática construtiva que, sobretudo desde o período 

de Seiscentos, vinha dando corpo aos edifícios religiosos. Registe-se a impressão que o 

templo causou em Paulo Varela Gomes:  

 

“Um outro tipo de confluência, também entre a tradição nacional e o barroco – 

mas desta vez um barroco não mafrense –, surge no Alentejo (…). Trata-se da Igreja do 

Senhor Jesus da Piedade de Elvas, templo que tem talvez a mais interessante fachada 

alentejana do século XVIII: a disposição das torres é quase única em Portugal (se 

exceptuarmos alguns aspectos da obra de André Soares)… mas usual na Europa 

germânica e no Brasil. As torres «agarradas» ao pano central pelo prolongamento do 

                                                 
424

 Eurico Gama diz o seguinte: “Não posso dizer quem a planificou, embora tenha razões para suspeitar 

que foi José Francisco de Abreu, natural de Torres Vedras, mestre e arquitecto principal da nova Capela-

Mor da Catedral…” (Eurico GAMA, O Senhor Jesus da Piedade de Elvas, Elvas, Tipografia Casa 

Ibérica, 1965, p. 54). 
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 Cfr. ibidem, p. 38. 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 103. 
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 Ibidem, p. 103. 
428

 Cfr. Eurico GAMA, O Senhor Jesus da Piedade de Elvas, op. cit., p. 55. 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 103. 
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frontão para os lados estão colocadas de esquina, fazendo da frontaria do edifício uma 

reentrância e um organismo único. A forma do frontão e as cúpulas bolbosas serão 

barrocas; mas o frontão curvo da porta principal, a janela de moldura rectangular, a 

sobriedade decorativa, a nudez das paredes sublinhadas por fortes pilastras (das quais 

são chanfradas as que enquadram o corpo central e acompanham a saída das torres), 

apontam para a tradição nacional. Certos traços de ambiguidade – como os pináculos 

embutidos na parede que prolongam até à cimalha as pilastras do corpo central, ou o 

frontão que deixa à vista toda a sua inutilidade funcional ao «atravessar» esses 

pináculos – remetem esta igreja não tanto para a erudição neoclássica mas para um 

compromisso barroquizante entre os templos da Europa Central e a arquitectura 

tradicional portuguesa. Um compromisso onde transparecem traços tardo-

classicistas.”
430

 

 

 

O interior reserva-nos ainda “…um barroquismo pouco usual no nosso país”.
431

 

Entre a nave única e a capela-mor interpõe-se um subespaço (flanqueado por dois 

altares laterais) de planta rectangular oitavada, coberto por uma abóbada cujas arestas, 

reunidas ao centro, resultaram da contracção da planta dessa área.
432

 Na parte posterior 

da ousia, encontra-se uma dependência que se julga ser a primitiva capela,
433

 sendo uma 

interessante peça arquitectónica, uma “…versão simplificada de St. Ivo alla Sapienza de 

Borromini…”
434

 

Mais haveria para discorrer sobre a igreja elvense, tal é sua originalidade no 

contexto artístico do período. Caso tivesse sido riscada por José Francisco de Abreu, 

teria sido, sem dúvida, o seu melhor trabalho, sem paralelismo com o que antes 

realizara, exceptuando, naturalmente, os retábulos de mármore da capela-mor e dos 

altares laterais do edifício, cuja composição se assemelha a tantos outros constantes em 

obras suas. 

Como vimos, é justamente no final dos anos 50 que José Francisco de Abreu 

viria a falecer, de modo repentino, a 15 de Março de 1757, tendo sido sepultado na 

Sé.
435

 Deixou, assim, algumas obras começadas mas não concluídas. O mestre parece, 

                                                 
430

 Paulo Varela GOMES, A Cultura Arquitectónica e Artística em Portugal no Século XVIII, Lisboa, 

Caminho, 1988, pp. 31-32.  
431

 Ibidem, p. 32.  
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 Como afirmam Jorge Rodrigues e Mário Pereira, uma solução deste tipo – “…quase parecendo 

estarmos em presença de um espaço de planta centralizada…” –  encontra paralelismos em edifícios como 
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Monforte, o Senhor Jesus do Outeiro de Alter do Chão e os Mártires do Crato. (Cfr. Jorge RODRIGUES, 

Mário PEREIRA, op. cit., pp. 81-82).  
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 Cfr. A. Thomaz PIRES, Estudos e notas elvenses III, A egreja do Senhor Jesus da Piedade, Elvas, 

Editor António José Torres de Carvalho, 1904, pp. 11-12. 
434

 Paulo Varela GOMES, A Cultura Arquitectónica e Artística em Portugal no Século XVIII, op. cit., p. 

32. 
435

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, 

op. cit., pp. 107, 112 (nota 15). 
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pois, ter sido uma personalidade dinâmica, um autor profícuo, sobretudo em Vila 

Viçosa, a julgar pelas obras em que aí esteve envolvido. Naturalmente, deve ter estado à 

cabeça de uma prol de mestres canteiros e pedreiros que davam corpo aos seus 

projectos. Em todo o caso, necessitamos de estudos monográficos sobre cada um dos 

monumentos em que o mestre participou ou que lhe estão atribuídos para podermos 

aferir sobre qual foi efectivamente o seu contributo, mas já se antevê a sentença de 

Túlio Espanca de que ele foi “…o mais conceituado mestre de pedraria da Província, 

com garantia técnica e de profissionalismo assás comprovados”.
436

        

Quanto a Gregório das Neves Leitão – mestre no âmbito da pedraria que, à 

semelhança de José F. de Abreu, dividiu a sua actuação sobretudo entre Elvas e Vila 

Viçosa – tem sido considerado, erradamente, como veremos, oriundo de Vila Viçosa.
437

  

A sua primeira obra documentada reporta-se a 1739, ano em que, em parceria 

com os canteiros Fernando Cardoso e António Gomes, assinou um contrato para a 

execução do pavimento de lages pretas e brancas da galeria exterior de entrada da igreja 

do Convento de São Bernardo de Portalegre.
438

 Depois, na primeira metade dos anos 40, 

encontramo-lo em Elvas, na obra do Hospital da Misericórdia, já que a 28 de Junho de 

1744 se lançou uma despesa com Gregório das Neves Leitão “mestre da pedra 

lavrada.”
439

 De facto, entre 1744 e 1751 (coincidindo com o período em que, 

juntamente com o seu “companheiro” José Francisco de Abreu, esteve envolvido na 

conclusão das obras da capela-mor da Sé) ele está ocupado com as obras do novo 

hospital, a lavrar pedra para as enfermarias, para a escadaria e para o pórtico desse 

imóvel (fig. 216).
440

 A obra do portal do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, 

começada em 1749,
441

 estava pronta em Junho de 1750 pois nesta data já havia sido 
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 Túlio ESPANCA, “José Francisco de Abreu, Mestre de Pedraria do Barroco Alentejano”, op. cit., p. 
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 Cfr. Idem, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, vol. 7, Lisboa, Academia Nacional de 
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 Cfr. ASCME, Receyta e Despeza geral que prencipia em Santa Izabel de 1748 para 1749, fl. 59. 
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benzida a imagem de pedra de Nossa Senhora do Amparo que se encontra no nicho do 

pórtico.
442

  

Já se sabia que o autor do pórtico e da escadaria interior do hospital fora o 

“…eximio canteiro Gregorio das Neves, por alcunha o coèccas[?]…,
443

 porém, as 

fontes de arquivo apresentadas, e que numa outra ocasião serão devidamente 

exploradas, permitem documentar e datar com maior precisão a participação de 

Gregório nas obras do hospital elvense.       

Entretanto, a 21 de Agosto de 1745, na igreja de Santa Maria da Alcáçova, 

Gregório das Neves contraíra matrimónio com a elvense Dionísia de Sande, filha de 

Cristovão Tavares de Barbuda e de D. Teresa de Sande, ambos moradores em Elvas.
444

 

O casal pertencia, desde 13 de Abril de 1746, à Confraria das Almas
445

 e, desde 

Março de 1748, à Irmandade das Chagas, ambas sitas na Sé.
446

 O pedreiro, ajustara, 

aliás, a 26 de Julho de 1747, com os mordomos desta última confraria a remodelação 

interior das capelas dos Passos no largo do paço episcopal e no adro da Misericórdia, 

ficando ajustado com mestre que a “…pedraria de cada hum dos Passos será muito 

bem burnida, e lustrada como a capella da See.”
447

 

Gregório e Dionísia tiveram o seu primeiro filho, Francisco Xavier (nascido a 2 

de Julho), justamente no ano em que a capela-mor da Sé foi terminada, isto é, em 1749, 

tendo sido baptizado no dia 7 daquele mês na Catedral, pois o casal era morador nessa 

freguesia junto à “porta do nascente”.
448

 Em Elvas nasceram do casal mais dois filhos: 
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 Cfr. ASCME, Receyta e Despeza geral que prencipia em Santa Izabel de 1749 para 1750, fl. 59v. 
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 Cfr. AHME, Paroquiais, Elvas, Alcaçóva, Casamentos, Agosto de 1715 a 11 de Fevereiro de 1760, 

Mç. 026/01, fl. 29.  
445
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termo aos 8 dias do mês de Março de 1748.” (APNSAE, Livro dos asentos da Irmandade das Chagas de 
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3 de Maio de 1714, fl. 83. Ver também Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. cit., p. 112 (nota 19). 
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 Cfr. AHME, Paroquiais, Elvas, Livro dos Baptizados desta freguesia da Sé de 1745 a 1750, Mç. 
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Ana (nascida a 23 de Julho de 1751 e baptizada a 29 do mesmo mês e ano na igreja do 

Salvador)
449

 e Maria (baptizada na igreja do Salvador, a 20 de Novembro de 1753).
450

 

Em 1751, vemos Gregório a ser contratado prelos frades de São Domingos de 

Elvas, tendo-se realizado, a 23 de Janeiro desse ano, um conselho do convento para se 

pronunciar sobre “…se acabar o gigante do cruzeiro e o meyo padestral” da igreja, 

propondo o prior 

 

 “…que supposto a comunidade não estava muito para obras […] com tudo que a 

necessidade pedia acabar o gigante e o meyo padestral da parte do Rozario e tirar 

aquelles quatro mastros do meyo da jgreja, por ser esta obra para Deos e do serviço de 

Deos a qual obra tinha ajustada com o mestre canteiro Gregorio Neves Leytão em cem 

mil reis no que toca aos pedestraes; responderão todos que estava em muito cómodo e 

que se fizesse a obra.”
451

   

 

Em 1752, encontramo-lo ainda no mesmo cenóbio a dar seguimento a um 

trabalho anteriormente iniciado por José Francisco de Abreu, comprometendo-se, por 

uma escritura de 11 de Fevereiro, a executar umas bases de mármore para os pilares da 

igreja “…da mesma sortte que estam já humas de pedraria lavrada e burnida e melhor 

que as outtras se puder ser e desbastar as ditas colunas athe se poder por os capitteis 

de madeira das mesmas collunas…”
452

 De acordo com a mesma escritura, o mestre 

tinha ainda a responsabilidade de realizar “…duas conxas de pedra para a agoa benta 

pegadas âs primeiras collunas…” e a obra devia estar acabada no final de Novembro 

daquele ano.  

Temos a notícia de que, em Abril de 1752, o mestre canteiro de nome Gregório 

das Neves - devendo ser o mesmo pedreiro de que estamos a tratar - concluiu o 

assentamento da cantaria da fachada principal do torreão central do Palácio de Queluz 

(pilastras, balaustradas, portal, tímpano, colunas, etc.),
453

 edifício que, na sua primeira 

fase de construção, esteve sob a direcção do conhecido arquitecto Mateus Vicente de 

Oliveira.    
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 Cfr. AHME, Paroquiais, Elvas, Salvador, 1744-1758, Mç. 057/01, fl. 144. 
450

 Cfr. ibidem, fl. 180-180v. 
451

 ANTT, Convento de Nossa Senhora dos Martires de Elvas, Livro dos Concelhos desta Comunidade 

1774, fl. 27v. Ver também Nuno Alexandre Cruz Santos GRANCHO, A extinção dos conventos na antiga 

diocese elvense: o exemplo histórico-artístico de S. Domingos de Elvas, op. cit., vol. 1, p. 68. 
452
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Mas, a 16 de Dezembro de 1752, Gregório das Neves já se encontra novamente 

em Elvas a firmar um contrato com a irmandade da igreja de Santa Maria dos Casados 

(já demolida), no qual se vê obrigado a efectuar o retábulo da capela-mor do imóvel.
454

 

No ano seguinte, em 1753, esculpe os dois púlpitos de mármore da igreja dos jesuítas.
455

 

Anos mais tarde, em 1759, vemo-lo a trabalhar no altar principal do Santuário de 

Nossa Senhora da Lapa, em Vila Viçosa (fig. 222).
456

 Com efeito, na sequência de 

encomendas nessa vila, o mestre canteiro estabeleceu aí residência, a meio da década de 

50 e boa parte da década seguinte, pois nasceram-lhe cinco filhos na paróquia de São 

Bartolomeu dessa localidade: José, baptizado a 24 de Novembro de 1755 (foram seus 

padrinhos Luís Tavares de Sande de Elvas e Nossa Senhora da Conceição);
457

 Nicolau, 

baptizado a 31 de Dezembro de 1757 (teve como padrinhos Nicolau das Neves Leitão, 

provavelmente irmão de Gregório, e Nossa Senhora da Lapa);
458

 Bernardo, baptizado a 

20 de Agosto de 1759 (foram seus padrinhos o bispo D. João da Silva Ferreira e Nossa 

Senhora da Lapa);
459

 Joaquim, baptizado a 27 de Setembro de 1762 (foram seus 

padrinhos Luis Tavares de Sande e Nossa Senhora);
460

 e Dionísia, baptizada a 19 de 

Junho de 1765 (foram seus padrinhos Francisco Ferreira e Nossa Senhora do Loreto).
461

     

Em 1765, Gregório está em Évora a executar, pela importância de 240.000 réis, 

o portal, o janelão e a luneta da fachada principal da igreja da Misericórdia de Évora 

(fig. 223).
462

 Ainda na capital alentejana, é-lhe atribuído o portal da igreja do Hospital 

do Espírito Santo.
463

 

Há um documento que se revela de importância fundamental para um melhor 

conhecimento do mestre. Trata-se de uma fonte relacionada com o Santo Ofício, a qual 

nos informa que Gregório das Neves aspirou a ser familiar desse organismo da Igreja, 

em 1751.
464

 Para o efeito, foi aberto um processo para se averiguar acerca da “limpeza 

de sangue” e da idoneidade moral do habilitando e de sua mulher, tendo-se procedido à 
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inquirição de testemunhas e à pesquisa, nos registos paroquiais, para se indagar sobre os 

seus ascendentes.  

Através de uma inquirição, iniciada em 20 de Julho de 1751, pelo Santo Oficio, 

regista-se que Gregório das Neves Leitão havia nascido em Barcarena, “Patriarchado 

de Lixboa”, e que era morador em Elvas.
465

 Mais se acrescenta – a 15 de Agosto do 

mesmo ano, através da recolha de informações junto de “… pecoas antigas christãs 

velhas, e mais fidedignas…”, da freguesia de São Pedro de Barcarena, de onde Gregório 

das Neves era natural – que aí “…aprendeo o officio de quanteiro, e sendo rapas iá 

ofecial do dito officio se fora para a cidade de Elvas, e ouvirão dizer que cazara mas 

não sabem com quem…”
466

  

Efectivamente, como se viu, casara com Dionísia de Sande, nascida e residente 

em Elvas, filha de Cristóvão Tavares, natural de Elvas, e de Teresa de Sande, natural de 

Estremoz, ambos igualmente moradores em Elvas.
467

 

A 15 de Agosto de 1751, diz-se que Gregório das Neves Leitão era filho 

legítimo de Francisco das Neves, que foi ferrador, e de Catarina da Silva, nascidos em 

Serpa e Barcarena, respectivamente, e ambos moradores nesta última povoação “…e 

por hora o são tambem na Rua dos Pescadores a Esperança freguesia de Santos 

Velhos…”
468

 

Por entre as várias diligências, há uma que merece especial interesse, 

informando, a 15 de Agosto de 1751, através de pessoas conhecedoras de Gregório das 

Neves, “…mestre pedreyro de lavrar pedra, o qual dizia ser natural das partes de 

Lisboa …”, que este veio para Elvas  

 
“…haverá outto, ou nove annos […] he pessoa de boa vida, e costumes com juizo, e 

capacidade para delle se fiarem negocios de importancia e segredo, como são os do 

Santo Officio; e entendo que de todos, os que lhe forem encarregados, dará inteira 

contta, e satisfação: sabe ler e escrever, pello que ja lhe vi; vive limpa, e 

abastadamente com bom tratamento de sua pessoa, e mulher: não sey quanto fará de 

renda, e sim que passa muito bem por ser mestre das obras de pedraria, e que comprou 

huas boas cazas, e vinha.”
469

  

 

 

 Fica, assim, esclarecido que Gregório das Neves, proveniente de Barcarena, veio 

para a cidade raiana no princípio da década de 40, por volta de 1742 ou 1743, 
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provavelmente contratado para as obras do Hospital da Misericórdia ou para executar 

algum retábulo de mármore encomendado por alguma ordem religiosa. Estabeleceu-se 

então definitivamente em Elvas, para o que contribuiu não só as sucessivas 

encomendas, granjeando os favores do clero e das irmandades – que lhe proporcionaram 

bons rendimentos, permitindo-lhe a compra de casas e de uma vinha – mas também, 

certamente, o seu matrimónio com uma elvense.  

Entretanto, o processo de habilitação esteve parado durante bastantes anos (com 

certeza devido ao facto de Gregório ter ido viver para Vila Viçosa), e só a 26 de Abril 

de 1770 o Tribunal do Santo Ofício retomou as diligências, recebendo, a 2 de Julho, de 

João Godinho, a notícia de que o pedreiro, a sua mulher e filhos, há quase um ano eram 

moradores na Torre da Serra,  

 

“…para o qual veyo mestre da pedraria: logo que recebi esta ordem de Vossa 

Senhoria, lha participey, dizendolhe aponderase, de que me daria rezposta. Na demora 

desta, (vindo todos os domingos á cidade por conta das suas férias, e de officiaes) lhe 

repeti segunda vez recado, para que nos víssemos […] e athe o prezente dia não tem 

aparecido á fallar me, do que infiro de que não quer uzar do primeiro requerimento; 

quando sey ter vendido as fazendas que pessuia nesta cidade…”
470

  

 

 

 Gregório das Neves, porém, respondeu, a 27 de Agosto, que não queria 

continuar a sua habilitação, dizendo que não tinha meios para fazer face às despesas: 

“…quando procurey tal podia; agora nao o poco fazer…”
471

, e assina com a morada de 

Serra da Graça. 

 Podemos, assim, tirar algumas conclusões: em 1770, o pedreiro ainda estava 

activo, embora não usufruísse dos rendimentos que lhe haviam sido proporcionados em 

anos anteriores, naturalmente porque a demanda retabulística tinha diminuído (e talvez 

porque a idade já não o permitia). Por sua vez, vendeu as “fazendas” que detinha em 

Elvas e foi habitar, com sua família, para a Serra da Graça, embora aos domingos se 

deslocasse à “…cidade por conta das suas férias, e de officiaes...”: estaria Gregório das 

Neves ocupado na construção do Forte de Nossa Senhora da Graça, iniciada em 1763,
472

 

justamente na Serra da Graça, para onde o pedreiro fora residir? É uma hipótese a ter 

em conta. 
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Exímio lavrante de mármores alentejanos, fazedor sobretudo de retábulos, 

Gregório das Neves Leitão foi, sem dúvida, a par com o arquitecto José Francisco de 

Abreu, um dos divulgadores das formas do barroco em Elvas e na região, indo ao 

encontro das solicitações de uma clientela disposta a remodelar altares, capelas… numa 

época de grande ímpeto artístico. Fizera a sua aprendizagem em Barcarena, portanto, 

próximo de Lisboa e não muito longe de Mafra, no ambiente cultural e artístico das 

grandes obras joaninas, nas quais certamente deverá ter trabalhado, tendo também 

laborado no Palácio de Queluz, o que lhe permitiu o contacto com as novidades 

artísticas de então.  

Facto relevante a assinalar, é que também Mateus Vicente de Oliveira (1706-

1786), formado em Mafra, pessoa da mesma geração de Gregório das Neves Leitão e 

arquitecto do Palácio de Queluz, era oriundo de Barcarena, e “…a insistência na 

utilização do frontão contracurvado (…) transformou-se na sua marca mais conhecida, 

uma espécie de assinatura que colocava nas suas arquitecturas.”
473

 De resto, o uso 

insistente do frontão contracurvado tornou-se, igualmente, a fórmula mais repetida por 

Gregório das Neves Leitão e por José Francisco de Abreu, um receituário que teve larga 

fortuna no período pós-terramoto de 1755.  

Gregório das Neves deve ter sido chamado pelo seu conterrâneo para operar em 

Queluz: este é um aspecto, cujo desenvolvimento precisa de uma pesquisa mais aturada, 

e certamente trará uma melhor compreensão do panorama artístico do período, bem 

como dos modos de difusão da arte do barroco no Alentejo.   

 

  

3.8. O motivo da construção da nova capela-mor  

 

A capela-mor é o espaço mais solene, nobre e sagrado de um templo católico. É 

aí que se localiza o altar-mor e se desenrola o sacrifício da missa, sendo o cenário das 

cerimónias litúrgicas. Por isso, ela foi sempre alvo de atenções especiais. As capelas-

mores de muitas igrejas espalhadas pelo nosso país, mesmo depois de terem sido 

erguidas de raiz, vieram a conhecer, em épocas posteriores, remodelações ou, inclusive, 

a reedificação total das suas fábricas – como aconteceu, por exemplo, no século XVI, na 

Sé de Braga e no Mosteiro de Santa Maria de Belém de Lisboa –, por simples vontade e 
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afirmação mecenáticas dos promotores, ou em virtude de actualização estilística e 

adaptação às novas exigências pastorais, cultuais e litúrgicas.  

 Quando não se deu a reedificação total do presbitério, pois esse facto acarretaria 

um maior esforço económico, ele era adornado com retábulos pintados, esculpidos, em 

pedra ou madeira, com frescos, azulejos…, consoante os estilos artísticos vigentes. 

Essas alterações eram consentidas, incentivadas e queridas pelo clero e fiéis. O conceito 

de património que hoje enforma a nossa atitude não estava inerente a tais práticas. 

Em Évora, o cabido em sede vacante, dando seguimento a um desejo já 

manifestado pelo menos desde a segunda metade de Seiscentos, mandou erigir, de 1718 

a 1738, sob os planos de Frederico Ludovice e o interesse e empenho de D. João V, uma 

nova capela-mor barroca na Catedral da arquidiocese, tendo-se para esse fim procedido 

à demolição da ousia gótica.
474

 De acordo com a documentação, os cónegos eborenses 

ambicionavam uma capela mais ampla, mas este deve ter sido o argumento mais eficaz 

para demover os espíritos oposicionistas ao projecto, porque os houve, nomeadamente o 

arcebispo D. Simão da Gama (1703-1715), o qual alegava que a capela se não podia 

ampliar “… já pelos riscos que isso acarreta, já pelas implicâncias com as colaterais. 

Para se acrescentar apenas no sentido do comprimento, ficará desarmoniosa por 

carência de proporções.”
475

  

Com certeza, o que sobretudo dominava no espírito dos cónegos de Évora era a 

ideia de virem a ter uma nova capela de acordo com o gosto artístico que então alastrava 

no país, e mais concorde com aos desígnios da Contra-Reforma.  

É neste contexto religioso, artístico e cultural que o cabido raiano – bom 

conhecedor do que se passava em Évora e por todo o reino –, também em sede vacante, 

se meteu no empreendimento de reformular por completo o presbitério da sua Sé. 

Citando Túlio Espanca,  

 

“…estamos crentes que a ideia de renovação nasceu pelo interesse generalizado nos 

meios cultos do alto clero com a fama, aparato e grandiosidade propostas nos 

monumentais trabalhos da Arquitectura Barroca, do gosto italiano transmitido na 

arquidiocese e província transtagana através das obras da Basílica de Mafra e da abside 

da Catedral de Évora...”
476
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 Vitorino de Almada encara ainda a hipótese de que o bombardeamento da 

cidade durante o cerco levado a cabo pelo Marquês de Bay, em que um dos projécteis 

atingiu a capela-mor da Sé, a 14 de Abril de 1706, poderá ter estado na origem da sua 

posterior reconstrução, mas logo remata dizendo:  

 
“Ou porque se não tivesse reparado convenientemente a ruína, ou, como se julga mais 

provável, por emulação de que os cónegos d‟Évora estivessem fabricando de mármores 

finos a capella-mór da sua Sé, é certo que o Cabido d‟Elvas assentou fazer outro tanto 

na sua igreja pelos annos de 1734…”
477

 

 

   

De facto, se o projéctil tivesse feito estragos substanciais os cónegos não 

deixariam de usar esse argumento para levar a bom porto o seu plano, particularmente 

junto da pessoa de D. João V, que, como se sabe, repudiou a demolição da ousia 

seiscentista. 

Também não foi o aumento do espaço da capela, como sugere Artur Goulart 

Borges,
478

 que motivou a atitude dos cónegos, porquanto a parte posterior da construção 

se encontrava paredes-meias com convento das dominicanas, tornando-se, por isso, 

irrealizável aumentá-la no seu comprimento. Esta proximidade era, aliás, de tal ordem 

que, a 3 de Julho de 1728, o cabido acordou  

 

“… que se escrevese hüa carta ao Reverendo Prior de São Domingos para effeito de 

que se mandase por cautella na devassidão das relligiosas desta cidade do convento do 

mesmo São Domingos por hüas frestas pello altar mor da nossa Sé, que continuão a 

fazer maiores, estando tanto à vista.”
479

 

 

E se dúvidas restassem sobre as razões do cabido, elas seriam desfeitas com um 

documento coevo da segunda fase de construção da abside, no qual se afirma “…que 

necessitando a jgreja Cathedral desta cidade e bispado de se refazer o coro de 

paramentos, e de renovar e instaurar o edeficio da capella maior por estar antiquado e 

com falta de luz detreminou o Reverendo Cabbido […] remediar huma e outra 

necessidade…” (doc. 40). 

Modernizar a capela (isto é, adequá-la ao novo gosto) e torná-la mais luminosa 

eram pois os fundamentos principais. “Antiquada” era a capela levantada em finais do 
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século XVI e inícios do XVII, pelo bispo D. António de Matos de Noronha. Modernizar 

significava, naturalmente, aderir à estética do barroco, enfatizando – através de um novo 

clima cénico, próprio da cultura religiosa tridentina, com recurso a uma nova 

iconografia, a uma nova gramática formal, a novos e ricos materiais e ao aumento da 

luminosidade – o espaço onde se dispõem os bispos e o cabido e onde se situa o altar 

principal, o qual 

 

“…trasciende al carácter de mero lugar de la manifestación de lo santo y en donde se 

produce el encuentro del alma com la divinidad. De acuerdo com las normas de 

comportamiento barrocas, la creación y la decoración del altar debían materializar 

sensiblemente este acontecimiento espiritual de forma que su impacto emotivo se 

produjera a través de un ilusionismo óptico. En este sentido se produce una evolución 

del altar hacia fórmulas de mayor impacto escenográfico...”
480

 

 

 

3.9. A capela-mor, estrutura e ornamentação  

 

A capela-mor da Sé de Elvas inscreve-se numa planta simples de raiz 

rectangular (figs. 1, 136), coberta por uma abóbada de berço fenestrada, com quatro 

janelões de cada lado (figs. 149, 150). Este tipo de cobertura – uma solução com larga 

fortuna na arquitectura barroca – consentia, a um tempo, a iluminação abundante do 

espaço (um dos aspectos que moveu o cabido a substituir a antiga estrutura seiscentista) 

e a libertação das paredes laterais de vãos, por forma a que estas pudessem livremente 

receber as tribunas e o forro pétreo (figs. 150, 154). 

 Trata-se de um edifício sem grande complexidade estrutural, como se os muros 

tivessem sido levantados apenas a pretexto da decoração interior. Nas fachadas 

exteriores não há nada de notável a assinalar, registando-se somente paredes simples de 

fraca altura, em virtude do desnível do terreno, com reboco de alvenaria, animadas pelas 

aberturas dos janelões da abóbada, não deixando pressentir a riqueza interna (figs. 17, 

18). Com efeito, foi no seu interior que se concentrou o esforço e o entusiasmo dos 

artistas e artífices que da rocha calcária extraíram as feições arquitectónicas e 

figurativas.  

De uma maneira geral, o programa arquitectónico do interior da abside elvense 

ressente-se da influência das capelas-mores da Basílica de Mafra e da Catedral de 
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Évora: tribunas nas paredes laterais, tela pintada e altar-mor ladeados por colunas e uma 

composição de anjos superiormente colocados no alçado fundeiro (figs. 136, 137, 150, 

154, 211, 212). O arquitecto Sebastião Soares estava, pelo menos, a par da obra de 

Évora e tê-la-ia visionado directamente, já que, a 18 de Novembro de 1736, os cónegos 

de Elvas fizeram-lhe um pagamento (não especificando o seu objectivo concreto) de “… 

dois mil e quatro centos reis pelo trabalho de ir a Evora tambem por conta da nossa 

obra da capela mayor por insinuação nossa…” (doc. 26).  

Mas em Elvas o resultado foi mais modesto quer nas dimensões, quer na 

magnificência dos materiais usados, quer ainda na concepção estrutural e no programa 

iconográfico. O cabido raiano não contava com o contributo de artistas de renome, nem 

dispunha dos meios económicos avultados que permitiram erguer as fábricas de Mafra e 

Évora, nem tão-pouco contava com o apoio mecenático do soberano, bem pelo 

contrário, este sempre se manifestou descontente com iniciativa do clero elvense. 

Há, no entanto, outras diferenças entre o presbitério de Elvas e os de Mafra e 

Évora determinadas não só por uma maior escassez de meios, mas também por opções 

de gosto. Tanto em Mafra como em Évora, as capelas-mores, além de terminarem em 

semicírculo (o que não sucede em Elvas, mas aqui talvez por condicionantes 

urbanísticas, estando a estrutura colada ao convento das freiras dominicanas), registam 

uma maior unidade no conjunto dos alçados interiores, sendo percorridos por um 

sistema de pilastras e colunas ao qual se juntou uma decoração (também nas abóbadas) 

profusa e variada. Ao invés, em Elvas distinguimos claramente dois planos 

dissemelhantes: as duas fachadas laterais (forradas até à cimalha com painéis de 

mármore branco, cinzento raiado, pedra preta e vermelha), com as respectivas tribunas, 

e a parede do fundo, a do altar, a qual se apresenta segundo uma estrutura retabular 

(sobre um fundo de pedra vermelha) que, de certo modo, vive independente do resto do 

conjunto, acusando a interferência de tipologias consagradas nos retábulos de talha 

dourada dos designados “estilo nacional” e “estilo joanino”, seja através do uso de 

mísulas, seja através do modo como as colunas se alinham. Na verdade, o retábulo 

elvense é flanqueado por um par de pilastras e dois pares de colunas (estas suportadas 

por mísulas) (figs. 137, 139, 142). As colunas - com capitéis compósitos e bases de 

mármore branco e fustes de mármore cinzento raiado - estão dispostas em planos 

distintos e perspectivados, sugerindo o efeito de profundidade e orientando a visão do 

observador em direcção à tela que representa a titular do templo – Nossa Senhora da 

Assunção –, uma resolução bastas vezes ensaiada nas obras de entalhe da época.  
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O entablamento das colunas recuadas é rematado por dois anjos, de mármore 

branco, postos de joelhos sobre almofadas de mármore cinzento, em adoração à cruz 

(figs. 137, 138, 145-148). O autor deste conjunto escultórico (Guilherme da Cruz?) 

estava bem ciente daqueles que sobrepujam tanto a ousia mafrense como a eborense 

(figs. 211, 212), já que, no essencial, replica os mesmos gestos, as mesmas posturas: o 

anjo da banda do Evangelho de cabeça levemente inclinada e mãos cruzadas sobre o 

peito e o da banda da Epístola de mãos juntas e cabeça alçada olhando a cruz. Em 

última análise, o par de esculturas é, por sua vez, tributário dos anjos que formavam 

parte de um dos primeiros projectos de Bernini para a Cátedra de São Pedro no 

Vaticano,
481

 que aliás devem ter servido de inspiração às obras de Mafra e Évora.    

O conjunto retabular termina com uma cruz de madeira dourada, envolvida por 

um resplendor e nuvens, de pedra branca e cinzenta, povoadas de cabeças de anjinhos 

aladas, tudo emoldurado por um frontão curvo cortado, escorado em mísulas, decoradas 

com querubins (fig. 138).    

 Nas colunas dos extremos, os frontões interrompidos projectam-se na diagonal 

sobre os espectadores, sustentando as pedras de armas policromadas do Papado e do 

bispo D. Baltazar Vilas Boas (figs. 145, 147), de tal modo que quase relegam para 

segundo plano o conjunto formado pelos anjos. Representou-se, assim, a figura do Papa, 

o chefe máximo da cristandade católica, e a do Bispo, o seu representante, no espaço 

mais nobre, solene e sacro do templo, configurando a expressão da hierarquia e poder 

religiosos.  

Façamos um pequeno parêntesis em torno desta questão, por nos parecer útil e 

interessante do ponto de vista da mentalidade e da cultura da época. Sobretudo a partir 

do Renascimento, entre doadores e mecenas foi sendo prática corrente fazerem-se 

incluir nas obras de arte por si encomendadas, através de retratos, brasões ou divisas,  

pretendendo, desse modo, deixar para memória futura a informação de quem tinha 

promovido esta ou aquela obra, seja arquitectura, pintura, escultura ou as ditas artes 

decorativas. Funcionava como uma espécie de “marca de terreno ocupado”,
482

 um sinal 

claro de afirmação e ostentação, sem esquecer, naturalmente, as intenções piedosas 

subjacentes às encomendas de obras religiosas.  
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 Cfr. Rudolf  WITTKOVER, La escultura: processos y princípios, Madrid, Alianza Forma, 1997, p. 

202-203. 
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 M. C. Mendes ATANÁZIO, A Arte do Manuelino. Mecenas, Influências, Espaço, op. cit., p. 74. 
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Na Sé de Elvas, ainda enquanto igreja de Santa Maria da Praça, como já 

observámos, encontramos, desde logo, distribuídas por capitéis e fechos das abóbadas 

esferas armilares, cruzes da Ordem de Cristo, as armas régias e outros registos 

heráldicos em alusão directa aos impulsionadores da fábrica, com natural destaque para 

o rei D. Manuel. Depois de elevada à dignidade de Sé Catedral (1571), o primeiro bispo 

que nela fez imprimir as suas armas foi D. Sebastião de Matos de Noronha, em 1627, o 

qual se fez representar no forro de azulejos da sacristia (por quatro vezes, note-se), com 

o seu brasão e a legenda: “D. Sebastião de Matos de Noronha Quinto Bispo D Elvas – 

Expensis Ecclesiae” (fig. 170), de molde a não subsistirem quaisquer dúvidas sobre 

quem tinha sido o fomentador da obra. O mesmo bispo mandou ainda inscrever o seu 

nome e estatuto eclesiástico na abóbada da nave central, aquando da decoração pictórica 

a brutesco, obra também da sua diligência (fig. 31). Também num fecho da abóbada 

central D. Baltazar mandou pintar as suas armas (fig. 35).  

Com efeito, os bispos sempre quiseram identificar as obras realizadas durante a 

vigência dos seus governos, não fosse o tempo apagar da memória dos homens as boas 

acções levadas a cabo por tão eminentes personalidades. Esta prática devia merecer, por 

vezes, olhares reprovadores, por ser ostensiva e denunciadora de alguma soberba, como 

se prova por um manuscrito da autoria de Frei Simão de Brito (1676-1739), sobre a vida 

e obra do arcebispo eborense D. Luís da Silva Teles – prelado que dirigiu a arquidiocese 

alentejana, entre 1691-1703, e deixou a quantia de 17.000 cruzados para a reedificação 

da nova capela-mor da Sé de Évora –, em que se descreve um episódio, real ou não, mas 

bem expressivo do que se disse:  

 

“Vindo hüa ves à sua See a fim de ver as obras que tinha mandado fazer nas 

capellas do corpo da Jgreja, como andassem os pintores dourando os retabulos e 

pintanto os tectos em que tinhão posto as suas armas lhe disse hum delles, que hüa 

pessoa da mesma Sé estranhara muyto aquelle gasto, e não levava a bem o pintarem-se 

nos tectos as armas do Arcebispo, ao que elle respondeo com serenidade de animo: que 

só lhe importava que aquella obra se não riscasse dos Livros de Deos, e que quanto às 

suas armas, não sabia com que resão se hauião de riscar dos tectos das capellas; pois 

nas Sees ninguém tinha mais poder que os Prelados, e que todas aquellas obras se 

fazião com o dinheiro da Mitra de que elle estava da posse e de que era fiel 

distribuidor.”
483

 

 

 

Retomemos, porém, a análise da capela-mor, considerando outros elementos que 

deram corpo à ornamentação do conjunto arquitectónico. Cartelas, vieiras, molduras, 
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festões, guirlandas, palmas (figs. 140, 143, 144, 150, 151, 154), assim como outros 

elementos vegetalistas cumprem o papel de adornar o espaço, mormente a zona do altar-

mor. São elementos constantes na arte do tempo, tanto nos retábulos de talha como em 

obras de arquitectura. Nas mísulas é de salientar os rostos esculpidos (figs. 139, 140, 

142, 143), dois dos quais estão enquadrados por vieiras, em jeito de resplendores, e duas 

aves, de difícil identificação, mas que poderão ser a representação da fénix, com ramos 

de palmas, que se anicham sob as mísulas recuadas (figs. 140, 141). As aves não se 

acomodam de forma natural nessas estruturas, nem se deixam facilmente vislumbrar, de 

maneira que para serem admiradas há que chegar perto do altar. De factura assaz débil, 

parecem mais obra saída do cinzel de canteiro do que das mãos de experimentado 

escultor, tendo-se perdido uma oportunidade de se gerar um magnífico conjunto 

escultórico, em que, sob a gravidade das mísulas, as aves avultassem, quais atlantes. 

A representação de aves como a fénix e a águia foi bastante recorrente na talha 

dourada. Os retábulos da capela-mor e dos altares laterais de “estilo nacional” da igreja 

dos jesuítas de Elvas são um bom exemplo disso, sendo de assinalar o retábulo-mor 

(1702-1703), do entalhador Manuel Francisco, no qual, nas mísulas dos extremos, se 

encontram, à semelhança do que viria a suceder anos mais tarde na capela-mor da Sé, 

figuradas duas aves, possivelmente águias, transportando, cada uma delas, numa das 

asas, um menino (fig. 210). 

 No que toca aos rostos (ou máscaras) das mísulas do presbitério da Sé, eles 

foram eventualmente retomados de gravuras postas a circular na altura, as quais tiveram 

ampla projecção nos meios artísticos e artesanais, especialmente as do autor francês 

Jean Lepautre (1618-1682).
484

  

Se os rostos parecem exercer uma função meramente ornamental, emprestando 

até um certo carácter erudito à obra, ao mesmo tempo que se desligam do ambiente 

sacro do espaço, já no que se concerne às duas aves, e dado o contexto em que estão 

inseridas, caso sejam a representação da fénix, elas remetem para o simbolismo da 

ressurreição,
485

 reforçado com os ramos de palma, símbolo da imortalidade.   

                                                 
484

 Sobre a influência das gravuras na arte do tempo de D. João V, consultar, por exemplo, Sílvia 

FERREIRA, Igreja de Santa Catarina. A Talha da Capela-Mor, Lisboa, Livros Horizonte, 2008, pp. 96-

104. 
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 No caso de serem a representação da águia, assinale-se que, no pensamento cristão, esta ave também 

detém uma semântica própria. Ela é atributo de Cristo, “exprimindo a sua ascensão e a sua realeza” (Jean 

CHEVALIER e Alain GHEERBRANT, Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Editorial Teorema, s.d., p. 46). 

A águia é, de igual modo, o atributo de São João Evangelista, de maneira que Frei Dionísio de Deus – o já 

nosso conhecido pregador responsável pelo sermão pronunciado na data em que a imagem de Nossa 

Senhora da Assunção foi colocada na nova capela-mor da Sé de Elvas – lhe chama o “Euangelista 



 

 133 

É de anotar ainda dois nichos que foram abertos nas paredes laterais da capela, 

sendo um deles (o da banda da Epístola) ocupado pelo túmulo de D. Pedro Vilas Boas 

(e depois também de D. Baltazar) (figs. 152, 153), “…de branco e fino mármore 

lavrado…”
486

 Se exceptuarmos a almofada e a mitra – duras nas formas, com ausência 

de claro-escuro –, é uma peça de bom recorte e boa decoração rocaille – abandonando 

já os exemplos tumulares piramidais e escalonados –, com as armas do defunto 

esculpidas, eternizando-lhe o nome e a memória.
487

 O conjunto é suportado por patas de 

leão (cujo simbolismo poderá ser o Poder, a Sabedoria, a Justiça e a Ressurreição
488

), às 

quais se ligam palmas. Frei José de Jesus Maria, autor da oração fúnebre pronunciada na 

ocasião da trasladação das ossadas de D. Pedro para o seu novo túmulo, a 27 de Agosto 

de 1749, disse: “E na verdade que reflectindo eu agora naquellas palmas, que vejo 

impressas na sua mesma sepultura, não posso deixar de dizer, que com ellas trinmphará 

da morte do esquecimento, eternizando a sua nobreza na memoria dos vivos...”
489

     

Há um aspecto por aclarar e diz respeito ao contraste evidente entre os muros 

paramentados de mármores e outras rochas e a nudez da abóbada, que se apresenta com 

simples reboco caiado a branco. Nem estuque, nem pintura, nem pedraria (como 

acontece em Mafra e Évora) foram chamadas a completar a eloquência decorativa da 

abside. Fica-nos a impressão de trabalho incompleto. Tudo leva a crer, porém, que se 

tratou de uma decisão do bispo, pois no contrato celebrado com Gregório das Neves 

Leitão e José F. de Abreu apenas se determinou, relativamente à cobertura, que 

“…faram ábobadas da ditta cappella mayor de tejolo com suas janellas para lus da 

mesma capella major…” (doc. 39), não se nomeando decoração alguma. Por outro lado, 

é de ter em conta que o mesmo prelado mandou cobrir as seiscentistas pinturas a 

brutesco das abóbadas das naves, mandadas fazer por D. Sebastião Matos de 

Noronha,
490

 sendo este facto indicativo de que a ausência de decorações nas abóbadas 

da Sé era do agrado do bispo.  

Contrariamente à opinião de Miguel Vallecillo Teodoro de que, entre outros, o 

“…retablo mayor de la Sé de Elvas (1746), con las formas rectangulares de sus dados y 

                                                                                                                                               
Aguia”, aquele que, segundo a tradição, escreveu o Apocalipse, onde se relata “…hum signal grande lá no 

ceo…”, uma mulher com asas de águia, a “…expressa figura de Maria Santissima em sua Assumpção 

gloriosa…” (Fr. Dionysio de DEOS, op. cit., pp. 21-22). 
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 Cfr. Fr. Joseph de Jesus MARIA, op. cit., p. 7. 
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columnas lisas…” é um exemplo “de un incipiente estilo neoclássico”,
491

 a capela-mor 

de Elvas é, sem dúvida, uma obra barroca. Ver no retábulo-mor de Elvas a manifestação 

de um “incipiente estilo neoclássico” é algo pouco razoável sob o aspecto artístico e 

cultural. 

O monumento elvense é barroco, teatral, cenográfico, devoto, festivo, de formas 

trémulas, linhas sinuosas, vibrantes, convidando o crente a um diálogo profícuo com um 

espaço que configura o triunfo da Eucaristia e do mistério da Assunção da Virgem. 

Recorrendo a uma das categorias definidas por Heinrich Wölfflin
492

 para caracterizar a 

arte do Barroco, dir-se-ia que a obra em causa participa do conceito pictórico, 

suscitando sensações visuais através de manchas de cor proporcionadas pela vária 

pedraria empregada, ao mesmo tempo que o olhar do observador é solicitado a 

diferentes pontos de vista, onde por vezes pontificam as formas inacabadas, abertas, 

dinâmicas – “…como se o Barroco sempre tivesse tido medo de proferir uma última 

palavra.”
493

 

 E porque a arte do Barroco procura combinar num todo coerente as diferentes 

expressões artísticas, o retábulo de Luís de Morales que adornava a capela-mor 

seiscentista foi apeado e substituído pela tela de Lorenzo “Granieri”. As tábuas 

maneiristas não se coadunavam com o gosto da época, nem com as exigências 

iconográficas e compositivas. Não se tratava já de inserir uma peça num espaço 

arquitectónico, mas sim de conceber, a um tempo, e de modo integrado, o programa 

arquitectónico, escultórico e pictórico.  

Concluindo, resta dizer que a edificação da capela-mor da Sé de Elvas deve ter 

tido um impacto considerável no quadro artístico da cidade, marcando a transição no 

gosto de encomendadores e artistas, tendencialmente caracterizado pelo abandono das 

máquinas retabulares de talha em benefício dos retábulos de mármore, propensão, aliás, 

generalizada no país. Mesmo em obras de madeira ou de estuque, esse gosto é 

perceptível, imitando, através de pintura, a matéria rochosa, o que não raras vezes só se 

torna patente num olhar mais próximo e demorado sobre essas obras. Um exemplo do 

que acabamos de dizer é o retábulo da Capela de Santa Maria Madalena (fig. 219), na 

igreja do Convento de São Domingos, de autor e data desconhecidos, mas posterior ao 
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retábulo-mor da Sé. Aquele replica, no essencial, a obra da Sé, mas trata-se de uma peça 

de madeira pintada a simular o mármore.  

 

 

3.10. A capela-mor: um compromisso entre Sebastião Soares, José Francisco de 

Abreu e Gregório Neves Leitão  

 

Vimos que a reedificação da nova capela-mor da Sé de Elvas se desenvolveu em 

duas fases distintas e bem demarcadas, entremeadas por um interregno de cerca de oito 

anos. A primeira – sob os auspícios do cabido em sede vacante e seguindo o traçado e a 

direcção artística do arquitecto Sebastião Soares – decorreu desde meados de 1735 até 

Janeiro de 1738, data em que foi embargada por dificuldades financeiras e na sequência 

de decisão real; a segunda desenvolveu-se entre 1746 e 1749, e ficou a dever-se à 

iniciativa do bispo D. Baltazar Vilas Boas e aos planos e labor de Gregório das Neves 

Leitão e José Francisco de Abreu. Ambas as fases tiveram portanto uma duração muito 

similar, cerca de dois anos e meio a primeira e à volta de três anos a segunda.  

Face ao exposto não se pode pois atribuir a José Francisco de Abreu (e a 

Gregório das Neves) a exclusiva autoria do monumento, como tem vindo a ser feito: ela 

terá de ser partilhada com Sebastião Soares. Dois anos e meio de obras ininterruptas 

segundo os planos e a orientação deste último mestre tiveram com certeza algum 

resultado. Pena é que não tenham chegado até aos nossos dias os diferentes projectos do 

edifício, ou que, ao menos, as fontes de arquivo fossem mais elucidativas acerca do 

estado em que as obras estavam no momento em que terminou a primeira fase de 

construção.  

Em todo o caso, estamos em crer que o modo como a capela se apresenta – 

disposição e organização dos elementos arquitectónicos e programa decorativo –, no 

essencial, já estaria presente no projecto de Sebastião Soares. Podemos invocar dois 

argumentos que vão ao encontro desta afirmação. O primeiro prende-se com a análise 

da documentação e o segundo é de ordem formal. Através da leitura dos documentos, 

como já ficou esclarecido, tanto os pagamentos efectuados na primeira campanha de 

obras como o contrato assinado entre o bispo e Gregório das Neves Leitão e José 

Francisco de Abreu deixam antever que, quando as obras foram retomadas por estes 

dois últimos pedreiros, praticamente toda a pedraria necessária para a obra – colunas, 

cimalhas, etc. - já estaria adquirida, medida, paga e parte dela lavrada, condicionando 
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assim o trabalho de José Francisco de Abreu e de Gregório das Neves. É certo que 

houve necessidade de três anos para a conclusão da capela, todavia, convém recordar 

que nesse período temporal estava também prevista a execução de sepulturas e de um 

oratório no paço episcopal, além de que, como já tivemos ocasião de verificar, quer José 

Francisco de Abreu, quer Gregório das Neves estiveram envolvidos em outras obras da 

cidade. Por outro lado, com excepção do contrato, a inexistência de fontes de arquivo 

relacionadas com esse período de obras também não nos permite a aferir acerca do seu 

ritmo e da quantidade de trabalhadores que a ela estiveram adstritos.  

Relativamente ao segundo argumento, o de ordem formal, é de realçar que José 

Francisco de Abreu e Gregório das Neves em outras obras que se sabe terem sido por si 

executadas – veja-se, por exemplo, o altar da Sala Capitular da Casa do Cabido de Elvas 

(fig. 174) e o altar-mor do Santuário de Nossa Senhora da Lapa em Vila Viçosa (fig. 

222) -, registam um gosto pelo uso invariável de vocabulário que não reconhecemos na 

capela-mor da Sé de Elvas, designadamente os arcos contracurvados ou canopiais, um 

figurino bem característico do barroco tardio, com amplo acolhimento na segunda 

metade do século. Também não lançaram mão de elementos decorativos ou de mísulas 

(com excepção do altar- mor de Nossa Senhora da Lapa) para a estruturação dos seus 

retábulos, tal como os vemos no presbitério da Sé de Elvas (e também na igreja de São 

João Baptista de Campo Maior em que participou Sebastião Soares (fig. 215)). Na 

capela-mor elvense, as afinidades entrosam mais com o barroco joanino e certamente 

deverão inscrever-se, com modificações, é certo (algumas delas por sugestão/imposição 

do bispo, como a colocação das insígnias papais e episcopais nos frontões interrompidos  

e a inclusão de dois nichos, um deles para conter um túmulo e o outro vazio), no 

projecto elaborado por Sebastião Soares, até porque a alteração substancial do risco 

deste arquitecto seria tarefa dispendiosa e inglória, na medida em que os cofres da Mitra 

elvense não abundavam em meios. Sublinhe-se uma vez mais que o contrato celebrado 

com José F. Abreu e Gregório das Neves é bem elucidativo quando fala em continuar e 

concluir a obra do presbitério.  
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3.11. “Pintada com perfeitíssima arte e por egrégio pincel na própria Roma.” 

Atribuição da tela da Assunção da Virgem do altar-mor ao pintor italiano Lorenzo 

Gramiccia (1702–1795) 

 

 Do painel pintado a óleo sobre tela, representando a Assunção de Maria (figs. 

137, 155, 156), colocado na nova capela-mor a 15 de Agosto de 1749,
494

 escreveu, em 

1839, com grande entusiasmo, “hum elvense”, cujo nome deixou no anonimato, as 

seguintes palavras: 

 

“Os amadores da bôa pintura se recreião em o contemplar, e admirar. A magestosa 

presença da Senhora, o seu jubilo, e a promptidão dos Anjos, em servilla, arrebatão a 

imaginação do espectadôr, a quem parece estar vendo a Beatissima Virgem, que pouco 

a pouco vai subindo ao alto, e se vai a sumir naquelle bello céo de gloria, que a cerca! 

Circunda o sarcofago, onde repouzava o corpo da Santissima Virgem, hum 

grupo d’Apostollos, a cada hum dos quaes foi assignado o lugar conveniente. S. Pedro 

(cuja cabêça pintada d’escorso he admiravel!) como Principe dos Apostollos, está 

fazendo a principal figura, neste bellissimo grupo; e S. João Evangelista, como 

Discipulo o mais amado de Christo, está mais em perspectiva. S. Tiago Maiór, Patrono 

principal do Bispado e finalmente todos os Apostollos, estão em aptitudes as mais 

convenientes, com bella expressão de fysionomias, e tão intelligiveis, que, sem 

equivocação alguma, claramente se comprehende quanto o Pintor tenha querido dizer-

nos.”
495

  

 

 Com efeito, trata-se de uma belíssima pintura a que foi executada para a 

Catedral de Elvas. O seu recente restauro devolveu-nos a luminosidade e a frescura 

cromáticas da obra - os azuis, os vermelhos, os amarelos… -, que se encontravam 

veladas pelo mau estado de conservação da peça.
496

  

Na composição, a Virgem, de braços estendidos, é elevada e conduzida por anjos 

ao céu, à glória do Paraíso Celeste, acusando o gosto pelo heróico, pelo triunfo, 

características tão caras à cultura religiosa tridentina, às quais Frei Dionísio de Deos 

ainda deu mais convicção quando pronunciou o sermão na data em que a imagem foi 

assentada na capela (15 de Agosto, festa litúrgica de Nossa Senhora da Assunção): “… 

o dia da presente solemnidade, em que Maria Santissima sobe triumphante ao ceo…”;
497
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“No dia de hoje sobe Maria Santissima trimphante ao ceo a gozar da vista de Deos, mas 

ao mesmo tempo fica tambem cá na terra nesta sua Capella novamente collocada...”
498

       

Em baixo, os apóstolos reúnem-se em volta da tumba aberta, já vazia, onde antes 

estivera sepultado o corpo de Maria. Agora, ali apenas se descobrem a mortalha branca 

que envolvera a Virgem e as rosas que, conforme disse São João Damasceno, 

“…exhalaban un delicioso perfume…”
499

  

O túmulo define a distribuição espacial do apostolado, dividindo-o em dois 

grupos distintos: do lado de cá, em espaço mais liberto, distinguem-se claramente São 

Pedro – de idade mais avançada, rosto barbado e cabeça calva – e São João Evangelista 

– de postura ondulada, gestos mais delicados, traços finos e feições doces e jovens de 

acordo com as convenções iconográficas referentes ao santo –; do lado de lá, os 

restantes apóstolos. O destaque dado a São Pedro e São João é compreensível. Aquele é 

o “Príncipe dos Apóstolos”, o fundador da Igreja de Roma; este é o discípulo a quem 

Jesus amava e a quem confiou Sua Mãe (Jo, 19: 26, 27). Estes dois apóstolos são os que 

de forma mais evidente elevam os seus olhares para a Virgem, mostram-se extasiados, 

já estão em sinal de adoração, enquanto os demais, amontoados por trás do túmulo, na 

sua maioria ainda estão ocupados a constatar o vazio da sepultura; dialogam entre si, 

revelam-se atónitos, agitam-se, apontam olhares e gestos em diversas direcções, 

impelindo o observador a fazer uma leitura das reacções individuais de cada um perante 

o acontecimento. Nesse grupo, duas figuras sobressaem, quer pela fisionomia quer pela 

atitude, chamando a atenção para a temática central do episódio: um deles, uma 

magnífica figura de traços bem desenhados, de rosto barbado e cabelos compridos, o 

que domina o centro da cena, aponta em direcções opostas: para a Virgem, com o 

indicador da mão esquerda, e para a tumba, com a palma da mão direita aberta, 

certificando ao seu interlocutor a subida da Virgem aos céus; o outro domina a zona 

esquerda da pintura, apontando também em direcção à Virgem, sendo o seu gesto 

continuado e reforçado pelo dedo indicador de um anjo. O repertório de gestos confere 

maior intensidade psicológica e comunicativa à cena, potenciando tanto o diálogo 

interno da pintura, como externo, com o espectador. 

Sabe-se que a tela foi encomendada a um pintor activo em Roma, como 

testemunham as próprias palavras do bispo D. Baltazar Vilas Boas, o encomendador da 
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obra, escritas no relatório, na segunda visita ad limina, 1750, enviado para a Cidade 

Eterna, em que informa ter celebrado pontifical solene na nova capela-mor 

  
“…admiravelmente construída de mármore polido e multicolor, ornada de magníficas 

colunas, de singular arquitectura, ritmo e simetria […] onde colocou […] uma preciosa 

imagem da Bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Assunção, pintada com 

perfeitíssima arte e por egrégio pincel na própria Roma…”
500

  

 

Antes de ter executado o painel, o artista terá enviado para Elvas um modelo 

para a obra ser aprovada pelo prelado. Hoje, o esboço – uma pintura a óleo de reduzidas 

dimensões – encontra-se no Museu Municipal de Portalegre.
501

 Um inventário de 1757, 

feito após a morte de D. Baltazar, assevera que no paço episcopal, na “Caza do gabinete 

onde escrevia Sua Exelencia”, se encontrava a pequena pintura: “Hüa lamina de Roma 

com o modelo da capela mór com moldura dourada que he a Assumpção e 

Apostolado…”,
502

 e que, nessa ocasião, fora avaliada em 6400 réis.  

A autoria da obra tem gerado alguma confusão. No já citado manuscrito de 

1839, diz-se claramente: “He seu nome = Lorenzo Gramieera = como ele mesmo 

firmou, com sua letra, na baze do sarcofago, no anno de 1748.”
503

  Na sequência desta 

afirmação, Vitorino de Almada escreveu, em finais do século XIX, que se tratava de 

uma obra do pintor Lorenzo Gramiera (omitindo no sobrenome um “e”) e que nela 

                                                 
500

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, 

op. cit., p. 107.  
501

 Neste momento, o Museu Municipal de Portalegre está a ser alvo de obras de requalificação, pelo que 

não tem sido possível observar directamente o esboço da pintura da Sé de Elvas, inviabilizando, assim, 

qualquer comparação entre as duas obras. Vítor Serrão diz, no entanto, que existem dois bozzetti da tela, 

um no Museu Municipal de Portalegre e o outro no Cabido da Sé de Elvas. Deste último, porém, não 

temos notícia alguma. (Cfr. Vítor SERRÃO, “Caminhos Lusitanos do Divino Morales. A actividade do 

pintor em Évora, Elvas e Portalegre, 1564-1585”, op. cit., p. 85 (nota 49)). O esboço do museu 

portalegrense pertencia à colecção de Cayola Zagallo, a qual foi doada a essa instituição. É possível que 

ele tenha saído do paço episcopal na sequência da aplicação da Lei de Separação do Estado das Igrejas, 

promulgada pela 1.ª República, tendo sido vendido em hasta pública a 14 de Fevereiro de 1922, pois entre 

o volumoso lote levado a leilão encontravam-se algumas pinturas cuja temática não é descrita: “um 

quadro a oleo, muito estragado”, “um pequeno quadro com moldura preta”, “5 quadros a oleo com 

moldura pintada de amarelo e 13 telas pintadas a oleo, tudo muitissimo estragado”. (Cfr. ACMF, 

Comissão Central de Aplicação da Lei da Separação, Concelho de Elvas, Freguesia da Assunção e do 

Salvador, Cx. 641, Venda em hasta pública dos moveis e utensílios, paramentos e alfaias do antigo Paço 

Episcopal de Elvas, 14 de Fevereiro de 1922).         
502

 ANTT, Mitra Episcopal de Elvas, Documentos Particulares, Maço 3, Documento 13, Copia do 

Inventario que se fez por falecimento do Excelentissimo D. Baltazar de Faria Bispo de Elvas em Agosto 

de 1757servindo de corregedor daquella comarca o juiz de fora Bernardo Coelho da Gama Casco: 

escrivão Joze Bernardes, op. cit., fl. 7.  
503

 BNP, Reservados, Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, que para auxilio da sua reminiscencia, 

colligio de acreditaveis Documentos impressos, e manuscriptos, e de constantes tradições Hum Elvense, 

op. cit, fl. 10-10v. 
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“…deixou o nome, escripto na base do sarcóphago da Virgem.”
504

 Depois, o apelido do 

artista foi sendo „italianizado‟: Gramieri, de acordo com Luís Keil,
505

 ou Granieri, como 

comummente tem vindo a ser assumido.
506

   

O relatório de restauro da peça pictórica, efectuado em 2005, embora diga (com 

certeza por tradição historiográfica) que a obra se acha “assinada e datada” na “zona 

inferior”,
507

 não faz constar nenhuma prova ou referência mais específicas, como sejam, 

por exemplo, registos fotográficos. Todavia, a técnica responsável pelo restauro da tela, 

a Dr.ª Nazaré Tojal, confirmou-nos que de facto não encontrou vestígio algum de 

assinatura no painel, pelo que esta deverá ter sido seriamente danificada senão mesmo 

completamente apagada com a deterioração do quadro. Na verdade, até há bem pouco 

tempo, a pintura apresentava, de um modo geral, mau estado de conservação, 

predominando sujidades, “ataques biológicos”, “lacunas de suporte” (“diversas e de 

dimensão significativa”), perda acentuada da superfície policromada, má coesão da 

camada pictórica, etc.
508

 

Fosse como fosse, uma coisa é certa: a historiografia não regista nenhum pintor 

na Itália de Setecentos com qualquer um dos mencionados sobrenomes. Tudo leva a 

crer, desse modo, que houve uma leitura errada da firma da tela elvense. Trata-se, em 

nossa opinião, não de “Lorenzo Gramieera” (como identificou o autor de as Memorias 

da Cidade, e Praça d’Elvas, 1839, ou como lhe deram a conhecer), mas sim, 

seguramente, de Lorenzo Gramiccia (1702-1795), um pintor a operar em Roma 

precisamente no período em que a pintura da Sé foi encomendada. De resto, as 

características estilísticas deste pintor reforçam a convicção de que a ele se deve atribuir 

a painel de Elvas.  

Pois bem, antes do mais, consideremos a actividade de Lorenzo Gramiccia.  

                                                 
504

 Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 2, p. 381. 

Francisco Santa Clara chega mesmo a afirmar que “Lourenço Gramiera” realizou a obra na própria cidade 

de Elvas, tratando-se, naturalmente, de uma especulação fantasiosa. (Cfr. Francisco de Paula SANTA 

CLARA, “D. Baltasar de Faría Villas-Boas e Sampaio”, op. cit., p. 56).  
505

 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 64. 
506

 Cfr. Nuno SALDANHA, “A Pintura em Portugal ao Tempo de D. João V (1706-1750)”, in Joanni V 

Magnifico, A Pintura em Portugal ao Tempo de D. João V (1706-1750), catálogo da exposição,  Lisboa, 

IPPAR, 1994, pp. 29-30; Vítor SERRÃO, “Caminhos Lusitanos do Divino Morales. A actividade do 

pintor em Évora, Elvas e Portalegre, 1564-1585”, op. cit., p. 85 (nota 49); Artur Goulart de Melo 

BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. cit., p. 107. 
507

 DRCA, OCRE, Oficina de Conservação e Restauro, Relatório de Conservação e Restauro, Sé de 

Elvas, Pintura do Retábulo Mor, op. cit., p. 3. 
508

 Cfr. ibidem, pp. 1-3.  
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Aos olhos dos seus contemporâneos, este pintor aparece como um artista 

“piuttosto richiesto e impegnato”;
509

 porém, com o passar do tempo, foi sendo quase 

votado ao esquecimento. Deve-se a Fiorella Pansecchi um estudo pioneiro documentado 

sobre Gramiccia, dado à estampa em 1986.
510

 O trabalho mais recente sobre o pintor é 

de 2006: trata-se da tesi di laurea de Giada Leonelli, apresentada na Universidade de 

Roma.
511

 A maior novidade desse estudo reporta-se a alguns aspectos biográficos do 

artista.   

Lorenzo Gramiccia, cuja vida abarcou quase todo o século XVIII, era oriundo de 

Cave, próximo de Palestrina, província de Roma, onde nasceu a 7 de Janeiro de 1702. 

Veio a morrer em Veneza a 10 de Agosto de 1795, com a provecta idade de 93 anos.
512

  

Em 1721, encontramo-lo a viver em Roma, em Vicolo delle Grotte, com o seu 

mestre, o pintor emiliano Ventura Lamberti.
513

 Por morte deste artista, ocorrida a 19 de 

Setembro desse ano, Lorenzo ficou responsável pela conclusão de um dos quatro 

cartões – o que representa San Pietro che battezza Santa Petronilla – encomendados, 

em 1719, a Lamberti para os mosaicos da Capella degli Angeli e di Santa Petronilla, em 

São Pedro do Vaticano.
514

  

Em 1740, Gramiccia assina a obra Riposo della Sacra Famiglia durante la fuga 

in Egitto, actualmente na igreja de S. Giuseppe de Aci Catena (Sicília, província de 

Catania).
515

 Até 1745, está no atelier do palácio Farnese, sendo aí também documentada 

a presença de Sebastiano Conca.
516

 Deste período não se conhece, no entanto, nenhuma 

obra sua. A acomodação de Gramiccia no palácio Farnese dever-se-á decerto à 

protecção dos príncipes Colonna, senhores de Palestrina, não sendo por isso de excluir a 

hipótese de que nesses anos Gramiccia tenha trabalhado para igrejas dessa região.
517

  

Em 1748-49, trabalha, em colaboração com Sebastiano Ceccarini, na Capella di 

Santa Francesca Romana da destruída igreja de Santa Maria Liberatrice al Foro, tendo 

                                                 
509

 Gerhard WIEDMANN, “«Laurentii Gramiccia auctographum». Contributo per Gramiccia 

disegnatore”, in Arte Documento, Monfalcone, Edizioni della Laguna, 2000, p. 187. 
510

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, “Ceccarini e Gramiccia a Tor de‟ Specchi. Vicenda di Lorenzo 

Gramiccia”, in Bolletino d’Arte, n.º 37-38, ano LXXI, série VI, Ministerio per i Beni Culturali e 

Ambientali, 1986, pp. 129-135.   
511

 Giada LEONELLI, Lorenzo Gramiccia. Il cronista di un piccolo mondo (Cave, 1702 – Venezia, 1795), 

tesi di laurea em História da Arte apresentada à Universidade de Roma 2, 2006. 
512

 Cfr. ibidem, pp. 9, 12. 
513

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., p. 135 (nota 9); Giada LEONELLI, op. cit., p. 9. 
514

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., p. 135 (nota 9). 
515

 Cfr. Giada LEONELLI, op. cit., p. 9.  
516

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., p. 135 (nota 9); Gerhard WIEDMANN, op. cit., p. 187. 
517

 Cfr. Gerhard WIEDMANN, op. cit., p. 187. 
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pintado uma tela com o possível tema de S. Francesca che risana un infermo.
518

 Ainda 

em 1749, ambos os pintores participam na decoração da capela do coro da igreja do 

mosteiro romano de Tor de‟Specchi com vista ao jubileu de 1750, ficando Gramiccia 

responsável por afrescar o “catino” absidal com L’ Eterno e San Michele con angeli 

musicanti  e os “pennacchi” do arco absidal com Angeli reggenti corone di fiori e rami 

di palme, bem como a parede junto ao órgão com Angeli musici.
519

  

Em 1753, executa um ciclo de telas para a Capella de San Giuseppe da 

Copertino, na igreja de San Carlo da sua terra natal.
520

  

Em 1756, o mestre de Cave recebe uma relevante tarefa patrocinada pela 

princesa Olimpia Caffarelli Pamphili: a pintura de a Assunção da Virgem para o altar-

mor da igreja do palácio dessa aristocrata em Valmontone (fig. 157) (actual colegiada 

de Valmontone), nos arredores de Roma. No mesmo ano concebe a Visione di Sant’ 

Antonio di Padova para Santa Dorotea de Roma.
521

  

De 1763, data uma pequena Allegoria del Regno di Carlo III di Spagna 

(Colecção Lemme, Roma), assinada pelo autor.
522

 No ano seguinte firma e data um 

pequeno quadro – Madonna in dolore alla tomba -, actualmente à guarda do Museu de 

Estocolmo.
 523

 

 Na romana Colecção Corsini existia uma tela de Gramiccia (S. Pietro che 

resuscita Tabita), hoje sob custódia da Accademia dei Lincei.
524

 

Uma importante mudança na vida de Lorenzo dá-se em 1765, quando decide 

deixar Roma e parte para Bolonha e depois para Veneza, cidade onde permanecerá até 

ao momento da sua morte.
525

  

A curta estadia do mestre de Cave em Bolonha é atestada através da 

correspondência trocada entre Giuseppe Baretti, literato e crítico turinense,  a viver em 

Ancona, e o marquês Francesco Albergati Capacelli de Bolonha. Numa carta de 11 de 

Dezembro de 1765, aquele recomenda, em narrativa elogiosa, o artista ao seu amigo 

Capacelli, dizendo: 

                                                 
518

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., p. 135 (nota 9); Giada LEONELLI, op. cit., p. 10.  
519

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., pp. 129-131.   
520

 Cfr. ibidem, p. 131.  
521

 Cfr. ibidem, pp. 131-132. 
522

 Cfr. ibidem, p. 132; Olivier MICHEL, “Lorenzo Gramiccia, Allegoria della gloria di Carlo III di 

Spagna”, in Il Seicento e Settecento Romano nella Collezione Lemme, catálogo da exposição, Roma, 

Edizioni de Luca, 1998, pp. 161-162.    
523

 Cfr. Gerhard WIEDMANN, op. cit., p. 187. 
524

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., pp. 132, 135 (nota 15). 
525

 Cfr. ibidem, p. 132.  
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“Il latore di questa sara Grammicci, un uomo piccino piccino chi riguarda al 

corpo, ma chi riguarda ai suoi talenti è un uomo grande grande. E ben se n‟ accorgerà 

Bologna se qualcuno gli dirá: «Grammicci mio, fammi un quadro»; ché la sua Roma 

non ha molti che lo pareggino in pittura e meno che lo sopravanzino. Io non sono a dir 

vero gran conoscitore, ma il grande Marchionne, architetto di questo molo, ne faceva 

gran caso di quest‟ uomo così piccino, e gli procurò qui delle occasioni da mostrare 

quanto sa fare; ed io ho veduti due suoi quadricini, che mi soddisfecero l‟occhio quanto 

si possa dire. A voi, che siete non meno ammiratore che protettore de‟valentuomini io 

credo fermamente di fare un piacere non mediocre a farvi conoscere questo Grammicci, 

che fatto qualche breve soggiorno costà se ne vuol ire a Venezia…”
526

  

 

 Apenas três dias depois, Giuseppe escreveu novamente ao marquês recordando-

lhe Gramiccia, mas este deve ter ficado pouco tempo em Bolonha, com certeza por falta 

de trabalho nesta cidade, pois numa missiva de 4 de Janeiro de 1766, o mesmo Baretti 

disse: “del Grammicci basta così. (…). Lo appoggerò a Venezia a quel Residente 

britannico e a quanti amici ho colà…”
527

  

Em Veneza, Gramiccia foi hóspede da família Cavalli,
528

 dedicando-se à 

realização de telas para igrejas e à pintura de género: Madonna del Rosario tra San 

Domenico e Santa Caterina (1768, igreja de SS. Giovanni e Paolo), Elia e l’ Angelo 

(1768, Galeria da Academia, Veneza, proveniente da Scuola della Carità), L’ 

Addolorata tra angeli con i simboli della Passione (1770, igreja de San Giacomo dall‟ 

Orio), Sacra Famiglia com San Giovannino, Elisabetta, Anna e Zaccaria (1771, hoje no 

Canadá, Québec, Museu do Seminário, provavelmente  proveniente da igreja de San 

Simeone Grande), Vergine Immacolata (1776, colecção Priuli, Veneza) e La Visita 

(Museu Cívico de Udine, anteriormente atribuída a Longhi). Ao seu catálogo de obras 

profanas foram igualmente anexadas, por atribuição, pinturas que estavam imputadas a 

Pietro Longhi e à sua escola, como sejam La lezione di geografia (Galeria Franchetti, 

Veneza), Il convegno di famiglia e Il ritratto di gentiluomo a cavallo (Museo del 

Settecento Veneziano) e Carlo Goldoni nello studio (Museu Correr, Veneza). 

Problemática é a atribuição ao pintor  de uma pintura alegórica figurando Bimbo 

dormiente appoggiato ad un teschio, com una clessidra accanto (reservas da Galeria da 

Academia de Veneza). No mercado de antiguidades surgiu há uns anos uma pintura - 

Apprarizione a S. Francesco della Madonna com il Bambino - com as iniciais de 

Lorenzo Gramiccia.
529

 

                                                 
526

 Cfr. ibidem, p. 132.  
527

 Cfr. ibidem, p. 132. 
528

 Cfr. Giada LEONELLI, op. cit., p. 11. 
529

 Cfr. Fiorella PANSECCHI, op. cit., pp. 134-135; Gerhard WIEDMANN, op. cit., p. 187; Giada 

LEONELLI, op. cit., pp. 11-12. 
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Da sua obra gráfica é de assinalar quatro desenhos do Museu Cívico de 

Augsburg, provavelmente datáveis do seu período veneziano e talvez procedentes de 

uma colecção do Veneto. São eles, La Sacra Famiglia com il san Giovannino, Padre 

Eterno che crea Sole e Luna, Gruppo di figure e Studio di una mano.
 530

  

Em Veneza Gramiccia deve ter alcançado alguma notoriedade, pois, segundo 

parece, expôs obras suas na Praça de São Marcos, como um Giacobbe, em 1769, e uma 

Addolorata tra angeli, em 1770.
531

  

A crítica tem sublinhado a influência classicista na obra de Lorenzo de temática 

religiosa e a influência de Longhi na obra profana desenvolvida no período veneziano. 

No catálogo da mostra Il Settecento a Roma, reunida em 1959 no Palazzo delle 

Esposizioni, na qual estiveram presentes obras de Gramiccia, Cesare Brandi sintetiza do 

seguinte modo a produção do pintor:  

 

“il suo stile nel periodo romano e soprattutto nelle pale d‟altare, sembra consonare con i 

modi napoletani e bolognesi, mentre nel soggiorno veneziano e in particulare nei quadri 

profani, raffinata la gamma cromatica e assegnata all‟immagine una struttura plastica 

decisa, risente dell‟influsso di Pietro Longhi e forse del Ceruti.”
532

  

     

Como observa Fiorella Pansecchi, em Tor d‟ Specchi, nos anjos dos “pennachi” 

do arco absidale da capela do coro,    

 

“…il gusto classicista dell‟immagine – a mo‟di vittoria alata – e i caratteri 

neosecenteschi delle forme (mentre la gamma cromatica tenue, ciclamino e verde 

chiaro, è dichiaratamente settecentesca) sembrano rivelare in Lorenzo Gramiccia ancora 

una qualche influenza della sua giovanille frequentazione nella bottega dell‟emiliano 

Ventura Lamberti.”
533

 

  

A ascendência da cultura bolonhesa seiscentista “…com qualche aggiornamento 

desunto dall‟ ambiente romano di meta secolo, tra la grazia controllata del Masucci e 

certi impianti compositivi di Placido Costanzi”
534

 é reconhecível na Visione di Sant’ 

Antonio di Padova (Santa Dorotea de Roma, 1756). A dramática Assunção de 

Valmontone (1756) ressente-se da tradição do classicismo emiliano de raiz carracciana 

conciliada com a cultura romana de Maratta “…e la sua discendenza fin dentro il 

                                                 
530

 Cfr. Gerhard WIEDMANN, op. cit., pp. 187-189.  
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 Cfr. Giada LEONELLI, op. cit., p. 12.   
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 Cfr. ibidem, pp. 13-14.  
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Settecento…”
535

 A lição de Lamberti das telas mitológicas do palácio Taverna fez-se 

ouvir na Allegoria del Regno di Carlo III di Spagna (1763).
536

 Nesta obra é ainda 

evidente a influência de Rafael na figura feminina que segura o seu filho.
537

 

Em Veneza, nas obras religiosas, Gramiccia recusou o “pittoresco” e o “rococó” 

próprios do ambiente artístico da cidade,  mantendo-se fiel à sua formação romana, 

retomando elementos neoquinhentista, como sucedeu inclusivamente no trono da 

Madonna del Rosario com i Santi Domenico e Caterina (1768, igreja de SS. Giovanni e 

Paolo).
538

 De resto, o nosso pintor, em L’Addolorata tra angeli con i simboli della 

Passione (1770, igreja de San Giacomo dall‟ Orio), assinou a obra declarando-se como 

pintor “Romano” como que a indicar, orgulhosamente, não só a sua proveniência 

geográfica mas também cultural.
539

 

Se agora nos debruçarmos sobre a análise da pintura da Sé de Elvas feita em 

1748, chegaremos à conclusão de que a sua paternidade pode atribuir-se a Lorenzo 

Gramiccia. Para tal, e por versar sobre o mesmo tema, nada melhor do que cotejar a tela 

elvense com a Assunção de Valmontone, executada oito anos depois. Efectivamente, há 

um ar de família entre as duas pinturas, com óbvias afinidades estilísticas e cromáticas, 

que nos dizem que elas saíram do mesmo pincel. Nas duas obras reconhecemos 

idênticas fisionomias, idênticos figurinos, idêntica atmosfera dramática. Veja-se, por 

exemplo, os traços físicos de São Pedro ou o apóstolo de cabelos anelados e rosto 

barbado que cruza os braços sobre o peito e olha para o interior do túmulo, uma 

personagem que aparece quer numa quer noutra pintura, ou o discípulo de cabelos 

compridos, lisos e face também barbada que em Elvas ocupa uma posição quase central 

mas que em Valmontone se coloca em postura mais discreta. Em ambas as virgens 

reconhecemos um semblante e uma indumentária similares para já não falarmos dos 

gestos. Dos anjos que gravitam em torno de Maria, o pintor retomou em Valmontone 

algumas posições que já havia ensaiado na tela de Elvas (figs. 156, 157): o do lado 

esquerdo que exibe as mãos postas em sinal de oração e um outro (no lado direito) em 

cuja mão o pé da Virgem se apoia de forma táctil e delicada, recebendo o impulso de tão 

celestial figura. Semelhança flagrante é ainda o ambiente natural em que o episódio 

sacro se desenrola, vislumbrando-se o mesmo tipo de paisagem, tanto em Elvas como 
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em Valmontone, com o mesmo tipo de arvoredo e com as montanhas ao fundo a 

demarcarem a linha do horizonte. Em Valmontone, porém, a paisagem desenvolve-se 

em espaço mais solto do que em Elvas, com uma citação arqueologista de uma coluna 

arruinada que em Elvas também parece surgir, embora com tons bastante mais 

escurecidos. 

 Há também óbvias diferenças – como, entre outras, a arrumação em diagonal do 

túmulo da Assunção de Valmontone, sublinhando não só a perspectiva da cena, como, e 

sobretudo, afastando a divisão linear e cerrada que vemos em Elvas entre São Pedro e 

São João e os demais apóstolos – mas elas não parecem inviabilizar a atribuição do 

painel elvense a Lorenzo Gramiccia. A ser assim, a pintura de Elvas é uma das 

primeiras obras do artista até ao momento conhecidas.   

Na ausência de documentação é difícil examinar as razões da escolha do artista, 

bem como saber quem o terá sugerido e quem terá servido de intermediário entre o 

doador e o mestre. Porém, os motivos que estiveram na raiz da preferência por um 

pintor ítalo-romano encontram resposta à luz do contexto da altura. A escolha de um 

pintor da cidade-sede do catolicismo era sinal de actualização artística e cultural do 

encomendador.  

Recordemos que o culto D. Baltazar vivera em Lisboa (em 1739 havia tomado 

posse de uma das prelazias da Igreja Patriarcal de Lisboa).
540

 Estivera portanto em 

contacto com o que então se passava na corte. Tinha conhecimento das dispendiosas 

encomendas vindas de Itália, especialmente de Roma, e dos artistas que para cá 

imigravam, promovidas pelo monarca e por outros sectores da sociedade. Portugal 

tornara-se cada vez mais permeável à cultura da Península Itálica, quer ao nível das 

artes plásticas e da arquitectura, quer ao nível das artes decorativas, da música, etc.   

Na importação de obras pictóricas romanas, Lisboa estava naturalmente à 

cabeça, por ser sede da corte e pelo entusiasmo febril do monarca pela arte italiana. Um 

dos importantes repositórios de pintura, irremediavelmente perdido devido ao abalo 

sísmico de 1755, foi a Patriarcal do Paço, sabendo-se que nela existiam um Baptismo de 

Sebastiano Conca (com quem, aliás, Gramiccia se deve ter cruzado nos anos 40 quando 

ambos estavam no palácio Farnese
541

) e um quadro de Trevisani.
542

 Mas neste âmbito, 

Mafra ocupa um lugar cimeiro, sendo o exemplo mais elucidativo e eloquente tanto pela 
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Baltasar de Faría Villas-Boas e Sampayo”, op. cit., p. 

38.  
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 Cfr. Gerhard WIEDMANN, op. cit., p. 187. 
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 Cfr. Nuno SALDANHA, op. cit., p. 26. 
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quantidade de obras que para ali foram enviadas como pela variedade de artistas 

romanos que para ali laboraram. Entre os italianos contam-se os nomes de Francesco 

Trevisani, Agostino Masucci, Francesco Solimena, Corrado Giaquinto, Giacomo 

Zoboli, Giovanni Odazzi, Pietro Bianchi, Sebastiano Conca, Odoardo Vicinelli, 

Emmanuel Alfani, Filippo Laurenzi, Francesco Mancini e, possivelmente, Pompeo 

Batoni.
543

 

Ainda em Lisboa, por iniciativa régia, nos anos de 1743-1745, foram 

encomendadas telas a Pompeo Batoni e Giacomo Zoboli para a igreja do Convento dos 

Barbadinhos Italianos.
544

  

Fora da capital, Zoboli trabalhou para o altar-mor da igreja de Santa Cruz de 

Coimbra (1742) e Corrado Giaquinto executou uma tela de Santo Agostinho para a 

igreja do Santuário do Cabo Espichel, Sesimbra, e uma Assunção de Nossa Senhora 

para a igreja de Santa Cruz de Tavira.
545

   

Era, seguramente, do conhecimento do bispo e do cabido elvenses que também 

um romano - Agostinho Masucci (auxiliado pelo seu filho Lorenzo Masucci e por 

Emmanuel Alfani e Francesco Mancini) - havia concretizado os painéis para a nova 

capela-mor da Sé de Évora, colocados, em Setembro de 1736, no altar-mor (Assunção 

de Nossa Senhora) e nas ilhargas (Nascimento da Virgem, Nossa Senhora da 

Conceição, A Virgem Coroada pelo Padre Eterno e a Adoração dos Pastores).
546

 

Sobre Masucci recaiu ainda a encomenda de três pinturas – Baptismo de Cristo, 

Anunciação e Pentecostes - transpostas depois para mosaicos para a Capela do Espírito 

Santo e de São João Baptista da igreja de São Roque de Lisboa.
547

  

Gramiccia vem assim engrossar a lista de artistas romanos que trabalharam para 

o Portugal joanino, satisfazendo o gosto de um bispo cujo prestígio social, religioso e 

cultural se via comprovado por uma obra pintada “na própria Roma”. 

A orientação do gosto de D. Baltazar em relação à arte italiana é ainda atestada 

através de outras encomendas. No compartimento do palácio episcopal onde se achava o 

esboço da pintura da capela-mor, existiam também de proveniência romana uma 

“lamina” da Natividade do Senhor e uma “…lamina de cobre com a Anunciada de 
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 Cfr. ibidem, p. 27. 
544

 Cfr. ibidem, p. 28. 
545

 Cfr. ibidem, pp. 28, 30. 
546

 Cfr. Túlio ESPANCA, “Fundação da Nova Capela-Mor da Catedral de Évora”, op. cit., pp. 177-178; 

Nuno SALDANHA, op. cit., p. 28.  
547

 Cfr. Nuno SALDANHA, op. cit., p. 29. 
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Roma…”, avaliadas, no ano de 1757, respectivamente em 25.600 réis e 12.000 réis.
548

 E 

talvez a imagem de Lorenzo Gramiccia tenha sido acompanhada na sua viagem pelo 

cálice igualmente de origem romana de prata dourada feito em 1749 para a Sé de Elvas 

pelo ourives Francesco Beislach, hoje exposto no Museu de Arte Sacra de Elvas, Casa 

do Cabido.
549

  

 

       

3.12. A tela do altar-mor e a dedicação da Sé a Nossa Senhora da Assunção 

 

A colocação da pintura de Lorenzo marca de forma clara e inequívoca que a 

titular da Sé é Nossa Senhora da Assunção, mas nem sempre assim foi, contrariamente 

ao que Frei Agostinho de Santa Maria e seus seguidores escreveram.
550

 Convém 

clarificar o problema.  

Frei Agostinho de Santa Maria (1642-1728), na sua conhecida obra Santuário 

Mariano, ao referir-se à Sé de Elvas diz: “He esta Cathedral dedicada à Assumpção de 

Nossa Senhora, como são todas as do Reyno…”
551

 Segundo o religioso, esse facto teve 

origem numa determinação de D. João I, de 1394, em que se estabeleceu que todas as 

catedrais portuguesas passassem a ser dedicadas ao mistério da Assunção de Maria, em 

memória da vitória da Batalha de Aljubarrota, obtida na véspera dessa festa litúrgica (14 

de Agosto).
552

 Desse modo, a igreja matriz de Elvas teria sido dedicada a Nossa 

Senhora da Assunção em 1570, no momento em que foi elevada à dignidade de Sé. 

Para Sebastião Martins dos Reis, a declaração de Frei Agostinho de Santa Maria 

de que todas as catedrais portuguesas foram dedicadas à Assunção de Maria, na 

sequência de uma medida de D. João I, é infundada e não encontra correspondência com 

a realidade. No tocante à Sé de Elvas, o autor explícita:  

 

                                                 
548

 ANTT, Mitra Episcopal de Elvas, Documentos Particulares, Maço 3, Ducumento 13, Copia do 

Inventario que se fez por falecimento do Excelentissimo D. Baltazar de Faria Bispo de Elvas em Agosto 

de 1757 servindo de corregedor daquella comarca o juiz de fora Bernardo Coelho da Gama Casco: 

escrivão Joze Bernardes, fl. 7. 
549

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Guia do Museu de Arte Sacra de Elvas, Casa do Cabido, op. 

cit., pp. 10-11. 
550

 Cfr. Domingos LAVADINHO, Elvas I. Estudos de Toponímia. O nome da cidade. A origem dos 

nomes das freguesias do concelho. Outros pormenores, s. l. 1950, pp. 16-18. 
551

 Frei Agostinho de SANTA MARIA, op. cit., vol. 6, p. 469. A obra Santuário Mariano foi publicada 

em 10 volumes entre 1707 e 1723. Sobre Frei Agostinho de Santa Maria, ver “SANTA MARIA (Frei 

Agostinho de), in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. 27, p. 209.  
552

 Cfr. Sebastião Martins dos REIS, As Catedrais Portuguesas e a Dedicação a Santa Maria, Lisboa, 

Livraria S.E.T. Editora, 1955, p. 100.  
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“A Sé de Elvas ficou instalada na antiga igreja de Santa Maria… dos açougues, 

como a designava a toponímia local. Mais uma vez se verifica que o orago primitivo foi, 

como em todas as outras Catedrais, Santa Maria, que tudo faz supor ou equivaler à 

Maternidade divina. 

A nova Catedral esperou quase dois séculos para ser sagrada, como, de facto, o 

foi, a 13 de Outubro de 1754, por D. Baltasar de Faria Vilas Boas (1743-1754). A 

grande data litúrgica está perpetuada na lápide que se encontra à entrada, à esquerda 

(…). 

A lápide não diz qual o titular escolhido. Tudo, porém, leva a crer que tenha 

sido Nossa Senhora da Assunção. Por um lado é de admitir o conhecimento e o influxo 

assuncionista do «Santuário Mariano», cujo autor era alentejano; por outro, o quadro da 

capela-mor (…) representa nitidamente a Assunção.”
553

 

. 

Não pondo em causa Frei Agostinho de Santa Maria, Vitorino de Almada já 

havia duvidado de parte das afirmações deste religioso: 

 

“Dissemos que fôra el Rei D. João 1.º quem ordenou que todas as cathedraes do Reino 

tivessem por orago a Virgem com o título da Assumpção; mas parece que foi D. João 

5.º quem o mandou. 

O sr. dr. Santa Clara, com quem conversámos sobre o assumpto, não nos dá a 

certeza de ser assim; mas diz que lhe parece, e isto basta para quasi termos d‟isso a 

certeza. 

N‟este momento nem nós nem sua ex.ª podemos verifical-o, ficando para outra 

occasião averigüar-se este caso.”
554

  

 

  

Tanto quanto sabemos, estes dois estudiosos não tiveram tempo ou oportunidade 

de confirmarem as suas suspeitas. 

De qualquer modo, as Primeiras Constitvções Sinodaes do Bispado d’Elvas, 

impressas em 1635, referem como padroeira da Sé somente a “…Virgem Sancta Maria 

nossa Senhora…”,
555

 sem especificarem qualquer privilégio mariano.  

Levanta-se, no entanto, uma questão. Numa obra da autoria do cónego Aires 

Varela, escrita por volta de 1644-1655, antes portanto de Frei Agostinho de Santa 

Maria, diz-se que em virtude da tomada da cidade de Elvas aos mouros ter ocorrido no 

dia de Nossa Senhora da Conceição se dedicou a este mistério a igreja matriz (o que é 

de duvidar pois foi sempre conhecida por Nossa Senhora dos Açougues e depois por 

Santa Maria da Praça, antes de ser elevada a Sé), cujo orago foi mudado para a 

Assunção da Virgem após a criação da diocese:  
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 Ibidem, pp. 139-140.  
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 Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 2, p. 552.  
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 Primeiras Constitvções Sinodaes do Bispado d’Elvas, feitas e ordenadas pello Illustrissimo e 

Reuer.mo Senhor Dom Sebastião de Matos de Noronha, Quinto Bispo d’Elvas e do Cons.º de sua Mag.de, 

op. cit., fl. não numerado. 
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“…parece, q. esta he a I.ª Igreja q. houve no Reino dedicada á purissima 

conceypção da May de Deos, e Senhora nossa.  

Eregida depois em Cathedral lhe mudarão o orago em Nossa Senhora da 

Assumpção; porem sempre no altar mór ficou hua imagem da mesma Sr.ª, e 

todos os dias em q. na reza ha commemorações, se faz no choro a da purissima 

conceypção, como Padroeyra tetular.”
556

   

 

 

Sucede que a obra original de Aires Varela se perdeu tendo sobrevivido uma 

cópia tardia de 1709, de Afonso da Gama Palha. Desta cópia fez-se uma edição, em 

1915, com prólogo de António Tomás Pires, tendo este estudioso reconhecido que 

Afonso Palha “…ampliou nalguns logares o trabalho de Varela, e abalançou-se por 

vezes a corrigir o original.”
557

 Declarou ainda: “O traslado de Affonso da Gama Palha, 

parece, pela imperfeição do contexto, extraido do rascunho ou esboço da obra.”
558

  

Assim sendo, é mais do que provável que as palavras contidas nessa publicação 

referentes à dedicação da primitiva matriz e da futura Sé derivem da pena de Afonso da 

Gama Palha (já certamente sob influência de Frei Agostinho de Santa Maria) e não da 

de Aires Varela, tanto mais que este cónego foi secretário do Sínodo do qual resultaram 

as sobreditas Constitvções (1635),
559

 as quais, como se viu, não fazem alusão nem à 

dedicação da primitiva matriz a Nossa Senhora da Conceição nem à suposta dedicação 

da Catedral à Assunção da Virgem. Por seu lado, a Relação do Bispado de Elvas, de 

António Gonçalves de Novais, anexa às mesmas Constitvções, ao dissertar sobre a 

conquista da cidade aos mouros é completamente omissa quanto à circunstância do 

acontecimento ter coincidido com o dia da Imaculada Conceição,
560

 facto que, a ter sido 

verdade, não deixaria de ser aproveitado, especialmente no contexto de acérrima defesa 

da doutrina imaculista que se seguiu ao período tridentino.      

Outro dado a acrescentar é que os Decretos Synodaes do Bispado de Elvas, 

feitos em 1720, mencionam que a titular da Sé é Nossa Senhora da Conceição – 

implicitamente pelas mesmas razões que a dita obra de Aires Varela apontava –, não 

fazendo, porém, menção alguma ao mistério da Assunção, o que não deixa de ser 

curioso visto tratar-se de uma obra posterior ao Santuário Mariano: 
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 Aires VARELA, op. cit., p. 54.   
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 Ibidem, p. 3.  
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 Ibidem, p. 1.  
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 Cfr. Primeiras Constitvções Sinodaes do Bispado d’Elvas, feitas e ordenadas pello Illustrissimo e 

Reuer.mo Senhor Dom Sebastião de Matos de Noronha, Quinto Bispo d’Elvas e do Cons.º de sua Mag.de, 

op. cit., fl. não numerado.. 
560

 Cfr. Antonio Gonçalves de NOVAIS, op. cit. , fls 1-5. 
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“A cidade de Elvas, em que estamos, foy tirada do poder Mauritano pelos 

Portuguezes em 8. de Dezembro de 1226. dia, em que a Santa Igreja Romana celebra 

com particular Officio a festa da imaculada Conceyção da Virgem Senhora Nossa, que 

juntamente he Titular da nossa Sè; e no anno de 1644. estando cercada, e opprimida dos 

Castelhanos com hum poderoso exercito forão constrangidos no mesmo dia a retirarse 

com grãde perda…”
561

 

 

 

Desde logo se observa neste trecho a procura de sinais divinos, marianos (da 

Imaculada Conceição), em momentos cruciais da história elvense – o da libertação da 

cidade do jugo muçulmano e, séculos mais tarde, do jugo castelhano. Estamos, aliás, em 

pleno clima de defesa da doutrina imaculista, acentuado com a consagração do reino, 

por D. João IV, a esse mistério.  

Por sua vez, se o mistério da Imaculada Conceição estava intimamente associado 

à independência de Portugal face a Castela e à recente dinastia de Bragança, o mistério 

da Assunção ligava-se também à independência do reino e à nova dinastia de Avis. 

Construir ou sugerir este tipo de comparações em período pós-Restauração era 

proveitoso do ponto de vista político e religioso. Acrescente-se a propósito que D. João 

IV reinstituiu (ou instituiu) a procissão de Aljubarrota, para comemoração desse feito.
562

  

É nestas circunstâncias que devemos enquadrar as afirmações de Frei Agostinho 

de Santa Maria, não esquecendo, obviamente, a defesa da crença na Assunção da 

Virgem, a qual só foi reconhecida como dogma em 1950. De resto, o mistério da 

Assunção está em estreita articulação com o da Imaculada: Maria, isenta do Pecado 

Original, estava, por esse motivo, livre da corrupção corporal.  

Não vamos discutir mais o assunto, até porque necessitaria de uma investigação 

mais aprofundada que não cabe aqui fazê-la. Porém, e retomando a temática que nos 

conduziu a este ponto, pelas razões já explanadas, ficou patente de que só no tempo de 

D. Baltazar Vilas Boas é que a Sé de Elvas foi dedicada liturgicamente a Nossa Senhora 

da Assunção, por influência do que Frei Agostinho de Santa Maria escrevera, como já 

havia sucedido na Catedral de Évora.
563

  

O quadro do altar-mor veio registar a titular do templo. Até então a sua padroeira 

era Santa Maria, sem especificação de nenhum privilégio. É bem verdade que no 

anterior retábulo de Luís de Morales figurava (decerto em lugar cimeiro) num dos 
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 Decretos Synodaes feytos, e ordenados pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. João de Sousa 

de Castellobranco, Bispo de Elvas, do Conselho de Sua Magestade, que Deos guarde, os quaes se 

celebràrão na Sè da mesma Cidade em 24 de Agosto de 1720, op. cit., pp. 1-2. 
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 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

Concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa Fernando, op. cit., vol. 1, pp. 302-305.  
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 Cfr. Sebastião Martins dos REIS, op. cit., pp. 132-136. 
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painéis a imagem de Nossa Senhora da Assunção, o qual se integrava num conjunto que 

abrangia outras cenas da vida e glorificação da Virgem, como já se viu. Esse facto, no 

entanto, tão-só significava que a Sé tinha como titular Santa Maria, sendo, obviamente, 

a sua Assunção o corolário de uma narrativa em torno da sua vida e glória, justificando-

se, por isso, a representação desse mistério em lugar de destaque. 

 

 

4. Outras intervenções durante o governo de D. Baltazar de Faria Vilas Boas e 

Sampaio 

 

4.1. As Capelas de Nossa Senhora da Conceição e de Santo António 

 

As Memórias Paroquiais (1758) referentes à freguesia da Sé são claras ao 

dizerem que a Capela de Nossa Senhora da Conceição (fig. 78) foi refeita no tempo de 

D. Baltazar de Faria Vilas Boas, o qual a “…mandou fazer (em correspondencia dá de 

Sancto Antonio) de finissimos marmores de varias cores lavrados com muita arte e 

primor, deichando, n’elles, gravado o seu nome com letras iniciaes douradas e 

arteficiosamente enlaçadas”.
564

 E se dúvidas existissem sobre este facto, seria suficiente 

a informação transmitida pelo relatório da visita ad limina, enviado para Roma no ano 

de 1755, em que o próprio prelado menciona ter edificado “…a capela com mármore de 

várias cores e belas colunas, dedicando-a à Imaculada Conceição, objecto da sua 

particular devoção.”
565

 A data do relatório possibilita, assim, precisar o período em que 

a capela foi reformada, ou seja, entre 1749 (data de conclusão da capela-mor) e 1755.  
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77. Luís Keil incorreu em erro ao dizer que a 

capela foi reformada pelo bispo D. Lourenço de Lencastre. (Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 63). 
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 Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. cit., 

p. 21. Francisco Santa Clara escreveu que o epíscope dedicou o altar a Nossa Senhora da Conceição em 

cumprimento de um voto. (Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas 

e Sampayo”, op. cit., p. 69). A devoção do bispo à Imaculada Conceição de Maria é ainda atestada pela 

dedicação a este mistério mariano do altar da “Caza do Oratorio” do palácio episcopal, pois nesse 

compartimento existia “hum retabulo da Senhora da Conceição do mesmo altar da Senhora da 

Conceição…” e que, em 1757, após a morte do prelado, foi avaliado em 48.000 réis. (Cfr. ANTT, Mitra 

Episcopal de Elvas, Documentos Particulares, Maço 3, Documento 13, Copia do Inventario que se fez 

por falecimento do Excelentissimo D. Baltazar de Faria Bispo de Elvas em Agosto de 1757 servindo de 

Corregedor daquella Comarca o Juiz de fora Bernardo Coelho da Gama Casco: Escrivão Joze 

Bernardes, fl. 3). Recordemos que este (desmantelado) oratório deve ter sido o altar de pedraria 

executado por José Francisco de Abreu e Gregório das Neves Leitão no paço episcopal previsto no 

contrato elaborado entre estes mestres e o bispo para a conclusão da capela-mor.    
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Em 1658, era padroeiro da capela o fidalgo da Casa Real Cristovão Rodrigues, 

como regista a lápide tumular que ainda hoje é visível junto ao altar, e, em 1758, era 

pertença do seu bisneto Luís Xavier de Vasconcelos.
566

       

Em períodos precedentes, a Capela de Nossa Senhora da Conceição teve outras 

invocações. Antes de ser dedicada à Imaculada teve como orago Nossa Senhora do 

Parto, depois de ter sido das Chagas.
567

 Esta capela terá sido também a Capela de São 

Crispim e São Crispiniano onde estava sedeada a sua confraria, pois, de acordo com as 

mesmas Memórias Paroquiais, nela “…stavão as imagens de São Crispim, e Crispiniano 

com sua confraria que na factura da nova capella se transferirão para a sacristia das Chagas 

que fica fora da igreja.”
568

 Há, aliás, a indicação de que em 1630 existia uma capela da 

Confraria de São Crispim, tendo nessa data sido revestida com azulejos.
569

 

Segundo parece, as imagens de São Crispim e São Crispiniano estiveram também na 

Capela de Nossa Senhora das Candeias da Sé e, em data não determinada, foram transferidas 

para a igreja de Santa Maria dos Casados. Após a demolição deste imóvel, infelizmente 

sucedida em 1961, para dar lugar a uma agência bancária, as imagens transitaram para o Museu 

Municipal de Elvas,
570

 o qual se encontra actualmente encerrado, estando as imagens guardadas 

numa dependência de um edifício da Câmara Municipal (fig. 84).  

Conforme um documento publicado por Fernando Marcos Álvarez, Francisco 

Morato, em 24 de Janeiro de 1602, encomendou ao escultor espanhol Alonso de Auñón 

para a Confraria dos Sapateiros de Elvas (que devia ser a Confraria de São Crispim e 

São Crispiniano da Sé, pois estes santos são os patronos dos sapateiros
571

) “la hechura 

de señor san Crispín de madera de nogal, de altor de cinco palmos, poco más o menos, 

com un tranchete en la mano derecha y en la outra una palma, la cual hechura ha de 
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 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 78. 
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 Cfr. ibidem, p. 78.  
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 Cfr. ibidem, p. 78.  
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 Cfr. Mário Henriques CABEÇAS, “Obras e remodelações na Sé Catedral de Elvas de 1599 a 1638”, 

op. cit., p. 254. 
570

 Cfr. Eurico GAMA, À Sombra do Aqueduto, Roteiro Antigo de Elvas (II série), Estudos Elvenses, 

Elvas, Tipografia Casa Ibérica, 1964, pp. 46, 50. 
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 Os santos mártires Crispim e Crispiniano, irmãos de origem romana, e martirizados em Soissons 

(França) no tempo do imperador Maximiniano, exerceram a profissão de sapateiros. Por esse motivo, 

tornaram-se padroeiros dos ofícios relacionados com o trabalho do couro, como sapateiros, curtidores de 

peles, luveiros e fabricantes de selas. (Cfr. Jorge Campos TAVARES, Dicionário de Santos, Porto, Lello 

& Irmão Editores, 1990, p. 43).  Na Capela de São Crispim e São Crispiniano da Sé de Portalegre 

encontram-se relíquias destes santos trazidas de Roma pelo arquitecto Pero Vaz Pereira. (Cfr. José Dias 

Heitor PATRÃO, Portalegre, Fundação da Cidade e do Bispado, Levantamento e Progresso da 

Catedral, Lisboa, Edições Colibri, s.d., pp. 205-206).   
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dar acabada de todo punto de aquí a finales de marzo de este presente año.”
572

 Ora, 

perante esta notícia, é de supor que as imagens de São Crispim (e de São Crispiniano, 

uma vez que elas são semelhantes) sejam do início do século XVII e da autoria do tal escultor 

espanhol Alonso de Auñón, ainda que não apresentem “un tranchete en la mano 

derecha” e na outra uma palma. Com efeito, as imagens seguram na mão esquerda um 

livro, e é plausível que na direita ostentassem uma (perdida) palma, mas isso também 

poderá significar que durante a factura das imagens tenha havido um alteração de 

atributos.     

A quinhentista Capela de Santo António, erecta defronte da Capela de Nossa 

Senhora da Conceição, no quarto tramo do edifício, na banda do Evangelho, também 

conhecida pelo nome do seu padroeiro: Capela de Álvaro da Mesquita Pimentel - 

cavaleiro fidalgo da Casa del Rei e da Ordem de Santiago 
573

 -, foi igualmente mandada 

reformular por D. Baltazar Vilas Boas: 

 

“Fora das grades do cruzeiro sta a Capella de Sancto Antonio, que com o 

quadro do mesmo sancto mandou fazer o Excelentissimo D. Balthasar de Faria de 

marmores finissimos de varias cores primorosamente lavrados, onde se acha o nome de 

seu Excelentissimo author gravado em huma pedra em letras inniciaes douradas 

enlaçadas com muita arte, e policia; tem cancelos de pedra que a circundão. Detraz 

d’esta fica a antiga capella do sancto colocado em hum retabolo dourado mui bem 

feito.”
574

  

 

 

Efectivamente, fruto da reestruturação setecentista, a fim de se assemelhar com a 

fronteira Capela de Nossa Senhora da Conceição, a Capela de Santo António foi 

reduzida nas suas dimensões (fig. 85), ficando parte dela por trás da nova capela com a 

mesma invocação (figs. 93-98). O acesso à antiga capela passou a fazer-se através de 

duas portas: uma aberta para o pátio e a outra para Capela do Santíssimo Sacramento.  

Na antiga capela é ainda visível na parede do fundo restos de pintura mural 

(onde está representado um elemento arquitectónico), porventura do período de 

Quinhentos ou das primeiras décadas de Seiscentos (fig. 94). Também é possível 

                                                 
572

 Cfr. Fernando MARCOS ÁLVAREZ, “Nuevos datos sobre escultores y pintores extremeños del siglo 

XVI”, in Norba-Arte, vols 22-23, 2002-2003, p. 33, http://dialnet.unirioja.es (acedido em Novembro de 

2010). 
573

 Cfr. Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de Geographia e Historia Portugueza, 

concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa-Fernando, op. cit., vol. 1, p. 363. Nesta 

capela estava sedeada uma confraria que já existia em 1620. (Cfr. Victorino d‟ALMADA, “O Nome de 

Santo António”, in Arquivo Transtagano, n.º 4, 4.º ano, Editor António José Torres de Carvalho, 15 de 

Outubro de 1937, p. 111. 
574

 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 76. 

http://dialnet.unirioja.es/
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observar os azulejos seiscentistas, datáveis dos anos em que as restantes capelas laterais 

da Sé foram forradas com esse tipo de decoração (figs. 95, 96). Patentes são ainda as 

pinturas murais no intradorso do arco do túmulo de Gonçalo Anes do Paço (1540) - 

pintura a preto e branco, figurando folhagens e albarradas, a simular os embrechados de 

mármore, talvez realizada na segunda metade do século XVII ou nos inícios do século 

XVIII (fig. 96) - e na abóbada polinervada da capela, na qual se divisam remanescentes 

de boa pintura de brutesco com elementos vegetalistas e putti, das primeiras décadas do 

século XVIII, e cuja autoria permanece desconhecida (figs. 97, 98).  

Nesta primitiva capela existia, de igual modo, um retábulo de talha dourada de 

que falam as Memórias Paroquiais atrás citadas. O retábulo deve ter sido apeado e 

desmembrado na sequência da aplicação da Lei de Separação do Estado das Igrejas, 

decretada pela 1.ª República. De facto, José de Figueiredo, ocupando então o cargo de 

director do Museu Nacional de Arte Antiga, no desempenho de uma comissão que lhe 

foi confiada pelo Conselho de Arte e Arqueologia de Lisboa, após ter examinado o altar 

da antiga Capela de Santo António, enviou, a 18 de Abril de 1916, ao presidente da 

Comissão Central de Execução da Lei de Separação, uma lista das peças que aí tinha 

apartado com destino ao museu de Lisboa e ao museu de Elvas, “…podendo o restante 

ter o destino que essa comissão achar conveniente”.
575

 Nesse sentido, deram entrada no 

museu lisboeta dois painéis de madeira entalhada, dourada e policromada, alusivos à 

vida e milagres de Santo António: Milagre eucarístico e Santo António livrando o pai 

da forca (fig. 99), e no museu de Elvas duas cariátides, duas mísulas, duas colunas e a 

tabela central do altar, tudo de madeira entalhada e dourada, bem como dois painéis de 

talha dourada e policromada relativos aos milagres de Santo António: Pregação aos 

peixes e Confissão do pecador arrependido (fig. 100), encontrando-se estes, 

actualmente, numa dependência do (temporariamente encerrado) Museu de Arte Sacra, 

Casa do Cabido, da mesma cidade. Os do Museu de Arte Antiga ainda hoje 

                                                 
575

 Dessa lista constava ainda, para dar entrada no museu da capital, proveniente da Sé, um crucifixo (com 

a imagem de Jesus Cristo e marfim), que havia pertencido ao extinto Convento de São Paulo. (Cfr. 

ACMF, Comissão Central da Lei de Separação, Concelho de Elvas, Freguesia de Nossa Senhora da 

Assunção, Cx 641, Ofício n.º 272, Lisboa, 18 de Abril de 1916. Acresce que,  nos dias 12 e 13 de 

Fevereiro de 1922, entre  “…diversos moveis e utensílios desnecessários ao culto da igreja de Nossa 

Senhora d’Assunção…”, foram vendidos em hasta pública “4 Agnus-dei de talha dourada partidos”, 

”uma peanha de talha dourada”, “uma pequena parte de um altar, de talha dourada”, “2 pequenas 

imagens de madeira, sendo uma de Santa Quitéria e uma de Santa Gertrudes”, “um crucifixo e uma cruz 

de madeira”, “2 tocheiros de madeira dourada, em mau estado”, “2 imagens de madeira, grandes, em 

muito mau estado”, “8 imagens de madeira, em muito mau estado”, “4 anjos de madeira, em muito mau 

estado”. (Idem, Moveis, utensílios e alfaias desnecessários ao culto: na igreja paroquial da freguesia de 

Nossa Senhora d’Assunção, da cidade de Elvas, Elvas, 14 de Fevereiro de 1922).   
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permanecem depositados nessa instituição, desprovidos, naturalmente, do seu contexto 

artístico, iconográfico e espacial.
576

  

Sabendo que o novo altar de Santo António foi mandado construir por D. 

Baltazar Vilas Boas, com certeza em simultâneo com o de Nossa Senhora da Conceição, 

quer dizer, entre 1749 e 1755, a pintura a óleo sobre tela de Bento Coelho de 1707, 

datada e assinada na zona inferior da obra – “Bento Coelho 1707” (fig. 92) – figurando 

A aparição do Menino Jesus a Santo António (figs. 90, 91),
577

 que foi colocada no novo 

altar, seria, portanto, proveniente da antiga capela e certamente ocupava um lugar 

central no retábulo, sendo acompanhada, lateralmente, pelos mencionados quatro 

painéis de madeira entalhada dourada e policromada. Assim sendo, não será de colocar 

de parte a hipótese de que esse retábulo tivesse sido executado nos inícios do século 

XVIII.   

O quadro da Sé de Elvas de Bento Coelho constitui uma das derradeiras obras 

deste artista, já que o pintor (nascido por volta de 1620) veio a falecer em 1708.
578

 

Antes, porém, já tinha trabalhado para a cidade raiana, pintando, em 1703, pela quantia 

de 24.000 réis, dois belíssimos quadros alusivos a São Francisco Xavier para a capela 

do mesmo santo da igreja dos jesuítas,
579

 os quais ainda se encontram in situ. 

As Capelas de Nossa Senhora da Conceição (figs. 78-80) e de Santo António 

(figs. 85-88) foram refeitas segundo o mesmo programa construtivo, recorrendo à 

pedraria de mármore e lioz. Uma é espelho da outra. A composição 

arquitectónica/escultórica dessas estruturas, desenvolvidas segundo uma concepção 

retabular, barroca, fez extravasar as formas para fora do (reduzido) espaço das capelas, 

abarcando os janelões ovais (ramatados por frontões circulares cortados), que 

primitivamente seriam rectangulares e a terminarem em arco de volta perfeita (como 

aqueles que encimam as Capelas de São José e de Nossa Senhora de Guadalupe), 

rejeitando, assim, a separação quinhentista entre capelas e janelões.  

                                                 
576

 Estão inventariados com os números 525 ESC (Milagre do Burro) e 526 ESC (Ressurreição do Pai). 

Ambos apresentam as seguintes dimensões: alt. 1500 x larg. 670 mm. (Cfr. MNAA, Inventários de 

Escultura). 
577

 A pintura foi restaurada entre 18 de Agosto e 25 de Setembro de 2008. A peça apresentava, antes do 

restauro, sujidade superficial, lacunas de suporte de pequena dimensão e rasgões. As medidas da obra são 

as seguintes: com moldura: 185,5x250,5 cm, sem moldura: 175,5x239,5 cm. (Cfr. DRCA, Arterestauro, 

Relatório de conservação e restauro da tela de Bento Coelho da Sé de Elvas, 2008). 
578

 Acerca da vida e obra de Bento Coelho ver, por exemplo, Luís de Moura SOBRAL, “Bento Coelho e a 

pintura do seu tempo”, in Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, op. cit., pp. 19-39. 
579

 Idem, “Cronologia de Bento Coelho da Silveira”, op. cit., p. 469. 



 

 157 

Nestas capelas recriou-se o esquema já ensaiado no retábulo da capela-mor, 

através da disposição lateral, na parte exterior das capelas, de duas colunas encimadas 

por frontões cortados, projectando-se na diagonal. Todavia, enquanto no presbitério as 

colunas se sustentam em mísulas, nas capelas laterais elas apoiam-se em bases 

onduladas (fig. 81), muito similares às bases que José Francisco de Abreu e Gregório 

das Neves Leitão haviam feito para os pilares da igreja de São Domingos da mesma 

cidade, como já assinalámos no ponto dedicado a estes dois mestres. Por sua vez, quer 

numa quer noutra capela, os capitéis das colunas (as exteriores e as interiores) bem 

como das pilastras foram concretizados em talha dourada (figs. 79, 87).  

Elementos escultóricos próprios da arte barroca, como cabecitas de anjos aladas, 

palmas, estrelas, festões fazem parte da decoração das capelas. Por cima do altares, no 

tecto, figurou-se uma composição referente ao Espírito Santo (figs. 80, 87). Junto a esta 

composição, na Capela de Santo António gravou-se, com letras iniciais douradas, o 

nome de D. Baltazar Vilas Boas (fig. 87), deixando, assim, para memória futura a 

identificação do patrono da obra. Embora as Memórias Paroquias atrás mencionadas 

digam que as iniciais do nome do bispo também estavam gravadas na Capela da 

Imaculada, elas, no entanto, aí não constam. Os altares foram ainda vedados por 

cancelas de pedraria com portas de madeira (figs. 81, 89). O material pétreo empregue 

foi variado: mármores alentejanos cinzentos raiados e brancos e pedra vermelha e 

amarela da região de Sintra (figs. 78, 86, 88). Eventualmente, a aplicação da pedra de 

Sintra resultou de um aproveitamento da pedraria adquirida nos finais dos anos 30 para 

a construção da capela-mor. De resto, apesar de ter sido comprada pedra amarela nesse 

período, como já observámos, não se verificou a sua utilização na reedificação da ousia.  

Dissemos que uma capela é espelho da outra, mas mais acertado será dizer que 

uma é quase espelho da outra. A bem dizer, para além das diferenças evidentes no 

recorte das molduras de mármore que enquadram o painel de Bento Coelho (na Capela 

de Santo António) e o da Imaculada Conceição (na capela homónima), há uma 

dissemelhança no que respeita à cor do material rochoso usado. O artista (ou os artistas) 

que conceberam tais construções jogaram de modo consciente com este factor 

decorativo. Assim, por exemplo, as colunas exteriores da Capela de Nossa Senhora da 

Conceição foram esculpidas em pedra cinzenta raiada e as interiores em pedra vermelha 

(fig. 79), ao passo que as colunas exteriores da Capela de Santo António foram 

esculpidas em pedra amarela e as interiores em pedra cinzenta raiada (figs. 85, 86). 
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Com toda a probabilidade o debuxo e a construção das duas capelas foram 

entregues por D. Baltazar ao arquitecto José Francisco de Abreu e ao canteiro Gregório 

das Neves Leitão, como já havia sucedido na obra da capela-mor.   

Por cima do altar da Imaculada colocou-se uma pintura a óleo sobre tela alusiva 

a esse mistério mariano (figs. 82, 83).
580

 De acordo com as palavras de um elvense, 

escritas em 1839, a tela “…foi louvada, e attentamente observada, com admiração pello 

intelligente Cyrillo [Volkmar Machado],”
581

 quando este esteve em Elvas em 1779. Foi 

decerto a leitura apressada desse trecho que induziu Jorge Rodrigues e Mário Pereira a 

concluírem que se tratava de uma pintura atribuível a Volkmar Machado,
582

 o que, de 

resto, se afigura pouco razoável em virtude de a entoação cromática e o desenho desse 

painel se não ajustarem à mão de Cyrillo. Nas suas obras – vejam-se, por exemplo, as 

pinturas da Sala das Sessões dos antigos Paços do Concelho e dos altares laterais do 

Santuário da Piedade em Elvas –, o pintor aplicou uma paleta mais colorista, 

representando figuras mais „pesadas‟, contrariamente ao que acontece no quadro da Sé. 

De facto, na tela de Nossa Senhora da Conceição predominam os tons escuros, 

nomeadamente os castanhos, sendo, não obstante, uma boa obra em que a Virgem foi 

representada com elegância, com proporção e correcção no desenho, revelando um 

artista (cujo nome ainda permanece ignorado) dotado de habilidade e sensibilidade. A 

tela deve ter sido encomendada por D. Baltazar Vilas Boas na mesma altura em que a 

capela estava a ser reformada.  

 

 

4.2. A Sala Capitular da Casa do Cabido 

 

A reforma da seiscentista Sala Capitular, da Casa do Cabido, foi outra das 

iniciativas empreendidas por D. Baltazar Vilas Boas. Uma vez mais o arquitecto 

escolhido pelo bispo para realizar tal tarefa foi José Francisco de Abreu.  
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 Dimensões da obra: com moldura: 118x243,5 cm, sem moldura: 116,5x243,5. A tela foi objecto de 

conservação e restauro entre 25 de Agosto e 25 de Setembro de 2008. Anterior ao restauro, ela 

apresentava muita sujidade superficial e lacunas pontuais, ao nível da camada cromática, e rasgões no 

suporte. (Cfr. DRCA, Arterestauro, Relatório de conservação e restauro da tela Nossa Senhora da 

Conceição da Sé de Elvas, 2008). 
581

 BNP, Reservados, Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, que para auxilio da sua reminiscencia, 

colligio de acreditaveis Documentos impressos, e manuscriptos, e de constantes tradições Hum Elvense, 

op. cit., fl. 10v.   
582

 Cfr. Jorge RODRIGUES, Mário PEREIRA, op. cit., p. 58.   
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A remodelação da Sala Capitular, o espaço onde o cabido se reunia, deve ter 

começado logo a seguir às obras das Capelas de Nossa Senhora da Conceição e de 

Santo António, isto é, a partir de 1755. Mas tanto o patrocinador como o arquitecto não 

viram a sua obra concluída. José Francisco de Abreu faleceu a 15 de Março de 1757, 

tendo recebido sepultura na Sé, como já anotámos nas páginas referentes a este 

arquitecto, e D. Baltazar faleceu meses depois, a 30 de Julho desse mesmo ano, tendo 

sido sepultado na capela-mor.
583

   

No Livro de receitas e despesas da fábrica da Sé do ano de 1757 a 1802, entre o 

dia de São João Baptista de 1757 e o mesmo dia de 1758, foi lançada uma derradeira 

despesa - a qual não deixa margem para dúvidas sobre quem foi o arquitecto 

responsável pela reforma da Sala Capitular -, por ordem do cabido em sede vacante e 

por isso já posterior à morte do prelado, com António Rodrigues,  

 

“…offecial de latoeiro como cabeça de cazal e depositario da herança e bens 

que ficarão por morte de José Francisco de Abreo mestre architecto das obras 

da Caza Capitular a quantia de quinhentos e quarenta mil quinhentos e setenta 

e quatro reis que tanto constou ficar lhe devendo a Fabrica ao tempo da sua 

morte…” (doc. 42). 

 

 

 Em virtude da morte de D. Baltazar, as obras terão parado por alguns meses, 

porém, o cabido, necessitando de uma “caza de despacho”, acordou, a 9 de Novembro 

de 1757, em mandar acabar a “Aula Capitular” na “forma da idea” do bispo, decidindo, 

no entanto, retirar as armas do epíscope, não só “…por estarem em lugar emproprio; 

como por ser a obra feita a custa da Fabrica da Sé; para cuja continuação se tomará 

dinheiro ao Convento de freiras de Olivença [como sucedera para a conclusão da 

capela-mor] na forma que o senhor bispo fes para a mesma obra” (doc. 41). 

O facto de as armas do encomendador já estarem assentadas na nova obra – de 

resto, em território alheio às funções episcopais e do domínio dos cónegos, causando, 

por isso, o descontentamento destes – é um claro sinal de que as obras já estavam em 

estado bastante avançado. Todavia, ao longo de todo o ano compreendido entre o dia de 

São João de 1757 e o mesmo dia de 1758 registam-se despesas com os oficiais que 

estavam a laborar na Casa Capitular (doc. 43). No período económico seguinte, com 

início no dia de São João de 1758 e terminando no mesmo dia de 1759, as remodelações 
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 Em 1792, os seus restos mortais foram trasladados para o túmulo de seu irmão D. Pedro. (Cfr. 

Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Balthasar de Faria Villas-Bôas e Sampayo”, op. cit., pp. 72-73). 
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já estavam praticamente concluídas, registando-se tão-só despesas (não especificadas) 

com o latoeiro António Rodrigues e com o ferreiro Manuel Soares.
584

  

Em finais de Fevereiro de 1762, já no tempo novo bispo D. Lourenço de 

Lencastre (1759-1780), voltamos a encontrar pagamentos (ao “alvane” José Rodrigues) 

relativos a intervenções na Casa do Cabido, desta feita com a “fatura da escada da 

Caza Capitular” (doc. 45). Trata-se da escadaria interna - ao lado da Capela de Nossa 

Senhora das Candeias e que também dá acesso à tribuna da banda do Evangelho da 

capela-mor - que faz a ligação entre a Catedral e a Casa do Cabido (figs. 165-167). Esse 

espaço foi decorado ao gosto da segunda metade do século, com pintura cinzenta 

marmorizada e com trabalho de estuque na abóbada com lanternim da escadaria em que 

ressaem elementos vegetalistas e arcos canopiais. Os degraus foram decorados com 

azulejos seiscentistas, destacados de alguma capela ou de outra dependência da Sé na 

sequência de reformas barrocas desses espaços. Ao cimo das escadas, na porta de 

entrada da Casa do Cabido, colocaram-se as armas de D. Lourenço de Lencastre (fig. 

166). Ainda por iniciativa deste prelado, Francisco da Costa Leitão executou a mesa (e 

certamente as cadeiras) da Sala Capitular (fig. 172), em 1762 (doc. 45), e, em Janeiro de 

1763, encontramos o pintor António Sardinha a “…pintar os almarios da Caza de vestir 

do Reverendo Cabido…” (pequeno compartimento junto à Sala Capitular) (doc. 46).  

A Sala Capitular, reestruturada com base no projecto de José Francisco de 

Abreu, apresenta-se toda ela enriquecida com trabalho de estuque, com pintura 

marmorizada, com aplicações de talha dourada… (figs. 172, 173). O altar, encimado por 

um frontão circular de mármore branco, é ladeado por duas pilastras de mármore 

cinzento, com capitéis jónicos de talha dourada (fig. 174). No friso aplicou-se pedra 

vermelha da região de Sintra. A moldura da tela de Nossa Senhora da Conceição (a 

titular do altar), rematada por um arco canopial, é também de mármore branco (fig. 

175). No retábulo do altar encontram-se colocados quinze medalhões de mármore, 

figurando os bustos de apóstolos e de outros santos, sendo “obras italianas de meados 

do século XVIII”,
585

 talvez encomendadas pelo bispo D. Baltazar. No que respeita à 

pintura da Imaculada é de dizer que ela anda atribuída a Pedro Alexandrino, segundo 
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 António Rodrigues recebeu 7290 réis por ter feito “…algumas miudezas necessarias para a Caza 

Capitular…” e Manuel Soares “mestre ferreiro da caza” recebeu 23.890 réis  “…por obras que fes para 

a torre, jgreja, e Caza Capitular…” (AHME, Bispado de Elvas, Livro de receitas e despesas da fábrica 

da Sé do ano de 1757 a 1802, 6683/84, fls. 26v.-27). 
585

 Luís KEIL, op. cit., p. 67. 
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uns, e a Cyrillo Wolkmar Machado, segundo outros.
586

 Trata-se de uma boa pintura que, 

obviamente, não foi entregue a um pintor local e poderá mais facilmente ser atribuível a 

Pedro Alexandrino do que a Cyrillo. 

O compartimento, cujas medidas são 11x6 m,
587

 é iluminado por quatro janelas 

que dão para o exterior. Na parede oposta, abriram-se outras tantas janelas, porém 

cegas, em que as vidraças foram substituídas por espelhos (figs. 172, 173). Os quatro 

cantos da sala foram cortados, tendo sido decorados com painéis ovais (fig. 187) e 

rectangulares nos quais foram representadas cenas de paisagens (a azul) e as alegorias 

das quatro virtudes cardeais – Prudência (fig. 183), Justiça (fig. 180), Temperaça (fig. 

182) e Fortaleza (fig. 181) – e do Poder Temporal (simbolizado nas figuras do Rei e da 

Rainha) (figs. 176, 177) e do Poder Espiritual (simbolizado na figura do Papa) (fig. 

178). Num dos painéis, ao lado esquerdo de quem olha para o altar, figurou-se, segundo 

nos parece, São João Evangelista (fig. 179). Ainda que não apresente os atributos 

tradicionais, com excepção do livro, o aspecto físico da figura, com traços femininos, 

leva-nos a concluir ser uma representação desse apóstolo. Por outro lado, o facto de 

nesse painel se ter pintado a imagem do Sol, para o qual a figura masculina direcciona o 

seu olhar, poderá remeter para uma passagem do Apocalipse: a Visão de São João na 

Ilha de Patmos em que o rosto da figura escatológica de Cristo é apresentado “como o 

Sol quando resplandece com toda a sua força” (Ap 1, 16). Seja como for, a figuração 

isolada de São João na Sala Capitular justifica-se pelo facto de o altar ser dedicado a 

Nossa Senhora da Conceição, cuja iconografia deriva da descrição da Mulher 

Apocalíptica, patente justamente no Apocalipse cuja autoria é dada a São João. 

Nos sobrearcos das portas e janelas pintaram-se paisagens e cenas campestres, 

de “gosto francês”,
588

 envoltas em molduras de talha dourada, provavelmente inspiradas 

em gravuras da época (figs. 184-186). As pinturas da Sala Capitular (paisagens e 

figuração humana) saíram do pincel do elvense António de Sequeira, o qual faleceu em 

Estremoz, no posto de “Capitão d’Ordenanças”.
589

 Apesar de não haver provas de 

arquivo que assegurem a intervenção de António de Sequeira nesse compartimento, não 
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 Antonio Thomaz PIRES, “Sala Capitular da Sé d‟Elvas”, op. cit., p. 70.   
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 Cfr. Luís KEIL, op. cit., p. 67.  
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 Ibidem, p. 67. 
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 Cfr. BNP, Reservados, Memorias da Cidade, e Praça d’Elvas, que para auxilio da sua reminiscencia, 

colligio de acreditaveis Documentos impressos, e manuscriptos, e de constantes tradições Hum Elvense, 

op. cit., fl. 11. António Tomás Pires aventa a hipótese de António de Sequeira ter sido familiar (irmão ou 

filho) de Francisco Fialho de Sequeira, um vereador elvense que no ano de 1730 estava ocupado nas 

obras da Basílica de Mafra (a exercer o ofício de pintor? Questiona-se Tomás Pires). (Cfr. A. Thomaz 

PIRES, Estudos e notas elvenses XI. Investigações Históricas II, op. cit., p. 15).  
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temos razões para afirmar o contrário. Além disso, António de Sequeira, em Dezembro 

de 1761, encontrava-se a trabalhar na Capela do Santíssimo Sacramento (doc. 45). 

António de Sequeira sente-se mais à vontade na pintura de paisagens, de cenas 

campestres e bucólicas, já que quando se dedica à representação da figura humana 

revela dificuldades e até uma certa ingenuidade formal, como também se constata nas 

telas que executou para algumas capelas dos Passos, na mesma cidade.
590

 Não obstante, 

é um pintor actualizado face à moda artística da época no que respeita à pintura 

paisagista, em parte derivada da influência do francês Pillement no nosso país,
591

 sendo 

um importante testemunho da cultura visual do seu tempo e de como esse género 

artístico teve grande aceitação não só na corte mas também em meios mais „periféricos‟. 

No princípio da década de 40 do século XX, Luís Keil ainda pôde admirar na 

sala o “…teto em maceira, pintado e dourado, com palmas entrelaçadas, rosetas e outros 

motivos de decoração da segunda metade do século XVIII…”
592

 Uma fotografia dos 

anos 30 do século XX mostra o interior do espaço, no qual se pode visualizar a sua 

cobertura (fig. 188). O desleixo a que a Casa do Cabido esteve votada (fig. 171) levou a 

que o tecto da Sala Capitular se arruinasse. Felizmente, em 2000, todo o edifício foi 

requalificado - em particular a Sala Capitular que, entre outras intervenções, levou um 

novo tecto de madeira - e adaptado a Museu de Arte Sacra.  

 

   

5. Obras e remodelações durante o episcopado de D. Lourenço de Lencastre (1759-

1780)  

 

5.1. O bispo D. Lourenço de Lencastre 

 

 D. Lourenço de Lencastre, nascido em Lisboa a 10 de Julho de 1716, sucedeu na 

cátedra elvense a D. Baltazar de Faria Vilas Boas e Sampaio. Por instâncias de D. José 

I, foi nomeado bispo de Elvas em 1759, tendo tomado posse da diocese a 13 de Julho do 

mesmo ano. Esteve 21 anos à frente do bispado raiano, pois em 1780, durante o reinado 

                                                 
590

 Cfr. Amílcar F. MORGADO, op. cit., p. 14.  
591

 Cfr. Agostinho ARAÚJO, “O Homem e a Natureza”, in Jean Pillement. O Paisagismo em Portugal no 

século XVIII, catálogo da exposição, Lisboa, Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, 1996, pp. 79-120.  
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 Luís KEIL, op. cit., p. 67. 
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de D. Maria I, foi transferido para a Sé de Leiria, vindo aqui a falecer a 4 de Março de 

1790.
593

  

Em Elvas, foi provedor da Santa Casa da Misericórdia e, da sua acção pastoral, 

conta-se a fundação do seminário, instalado em Dezembro de 1759, no extinto Colégio 

da Companhia de Jesus, o qual, após a expulsão dos membros desta ordem pelo 

Marquês de Pombal, havia sido entregue à Mitra, por decisão régia de 6 de Setembro 

desse ano.
594

 Diga-se, porém, que a ideia de erecção de um seminário em Elvas data de 

1703, do tempo do bispo D. António Pereira da Silva, que o tentou criar com base nas 

rendas do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Olivença, destruído durante as 

guerras da Restauração e transformado em Hospital Militar dessa praça, justamente 

nesse ano.
595

 Também D. Baltazar havia manifestado a mesma intenção, mas, 

efectivamente, só D. Lourenço de Lencastre levou a bom termo tal tarefa. 

A pessoa do prelado ficou conhecida sobretudo pela pena de António Dinis da 

Cruz e Silva, em cujo conhecido poema herói-cómico O Hissope o escritor caricaturou a 

figura de D. Lourenço, explorando uma contenda, originada por uma questão de 

cerimonial, entre este e o deão José Carlos de Lara. “Se não fosse o poema de Cruz e 

Silva o caso não teria maior importância que outros do mesmo género, pois a etiqueta 

era observada com rigores excepcionais nessa época.”
596

 

Na Sé, a 27 de Setembro de 1766, D. Lourenço procedeu à trasladação das 

ossadas dos seus antecessores D. Alexandre da Silva, D. Bento de Beja e Noronha, D. 

Pedro de Lencastre, D. Fernando de Faro e D. João de Sousa Castelo Branco 

 

“…dos lugares desperssos donde se achavão no corpo da nossa Cathedral para a 

capella mór da mesma em lugar destinto, e separado com aquella decencia que premite 

o curto lugar da mesma capella mór para que deste modo fiquem todos os óssos dos 

nossos predecessores no que lhe he devido excepto os dos senhores D. Antonio de 

Mattos de Noronha e D. Fr. Valério de Sam Raymundo que se achão na igreja do 

Convento de S. Domingos os deste, e os daquelle na de S. Paulo desta cidade…”
597
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 Cfr. “Lencastre (D. Lourenço de)”, in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. 14, 

p. 923. 
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 Cfr. José Pereira Paiva PITTA, Breve Memoria do Seminario Diocesano de Elvas, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1878, p. 9.  
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 Cfr. ibidem, p. 7.  
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 “Lencastre (D. Lourenço de)”, op. cit., p. 923. 
597

 ANTT, Mitra Episcopal de Elvas, Documentos Particulares, Maço 1, Documento 36. O documento 

está datado de 24 de Setembro de 1766. Este documento foi também publicado por Francisco de Paula 

SANTA CLARA, “D. Alexandre da Silva”, op. cit., p. 286. 
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As últimas grandes obras efectuadas na Sé de Elvas, já de feição rococó, devem-

se à iniciativa de D. Lourenço de Lencastre (e das confrarias) e concentraram-se na 

década de 60.  

E para que o tempo não apagasse da memória os empreendimentos artísticos 

mais importantes desenvolvidos na Catedral durante o seu episcopado, D. Lourenço 

ordenou a colocação de uma placa pétrea, no nártex da igreja, do lado esquerdo, com a 

seguinte inscrição: 

 

“EM O ANNO DE 1769 SENDO BISPO DESTE BISPA/DO, O EX.MO E R.MO SNR 

DOM LOURENÇO DE LANCASTRO, E X / DO SEO PONTIFICADO, MANDOU 

FAZER ESTA ESCADA, E AD/RO E EM O MES DE NOVEMBRO DO DITTO 

ANNO SE ACABOU / LOGRANDO A FELICIDADE DE QUE NO DIA 28 DO 

MESMO MES A / SOBISSEM SUAS MAGESTADES, E ALTEZAS VINDO DE 

VILLA / VIÇOSA AONDE SE ACHAVAO, A ESTA CATHEDRAL, E TAO/BEM 

EM OS ANNOS ANTECEDENTES TINHA O DITO SNR. / BISPO MANDADO 

FAZER AS CAPELLAS S.MO SACRA/MENTO, E SEO ORNATO, DE NOSSA 

SNR.A DA SOLEDADE, / NOSSA SNR.A DAS CANDEAS, SANCTA ANNA, E 

ALMAS, / O ORGÃO, E OVTRAS MAES OBRAS INTERIORES.” (Fig. 10).  

 

 

5.2. O órgão do coro alto de Pascoal Caetano Oldovino 

 

Não restam dúvidas acerca da autoria e da data do órgão do coro alto da Sé (fig. 

159-162), pois no interior dele está inscrita, em língua latina, a legenda: “D. Pasqualis. 

Caetanus. Oldouino.  Natione. Italus fecit 1762,”
598

 isto é, o italiano D. Pascoal Caetano 

Oldovino fez o órgão em 1762. Também não restam dúvidas de que a obra de talha da 

caixa do orgão foi feita (ou terminada) em 1777 como testemunha a data ali gravada 

(fig. 161). Também não restam dúvidas de que se tratou de uma encomenda episcopal, 

de D. Lourenço de Lencastre, tal como indica não só a aludida placa de mármore, 

colocada à entrada da Catedral, mas também as insígnias bispais (mitra e báculo), as 

armas e o nome abreviado do bispo-encomendador esculpidas na talha da caixa do 

órgão (figs. 160, 161).  
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 Cfr. Victorino d‟ALMADA, “O órgão da Sé”, op. cit., p. 2; Artur Goulart de Melo BORGES, “A 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. cit., p. 110. 
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Em 1897, estas informações foram complementadas pela pesquisa arquivística 

de Vitorino de Almada, o qual revelou o seguinte: 

 
“Em o anno de 1760 o bispo de Elvas D. Lourenço de Lancastre, administrador 

das rendas da Fabrica da Sé, comprou á custa da mesma ao mestre organeiro Dom 

Paschoal Caetano o grande órgão, que vemos hoje sobre a porta principal da Sé. 

Custou o órgão 2:200$000 réis, e alem d‟isso os órgãos velhos, cujo valor não 

podemos determinar; mas, se reflectirmos, que sendo comprados durante o reinado de 

D. João 3.º e soberbamente ajustados ao templo manuelino, sagrado e aberto à devoção 

publica em 1538, concluiremos, que não seriam de modico preço. 

Pagou tambem a Fabrica da Sé ao alvaneo José Roiz, e aos entalhadores, 

pedreiros e carpinteiros, que trabalharam na varanda do orgão 501$480 réis. 

Foi depois dourado o órgão, mas d‟esta despeza não temos memoria. No 

exterior tem a data – 1777. Por justo calculo se póde avaliar em 10.000$000 o preço do 

orgão grande, cujos folles por falta de serviço e de limpeza estavam arruinados 

presentemente [1897].”
599

   

 

 

Luís Keil alterou o sobrenome do mestre organista quando lhe chamou Pasquali 

Caetano Ordoni.
600

 

O montante dispendido com o órgão foi de tal modo elevado que foram 

necessários mais de 10 anos para saldar a dívida. Disso nos dá conta a documentação de 

arquivo – já mencionada por Vitorino de Almada, ainda que se tenha escusado a abordá-

la com  maior detalhe, e recentemente referenciada por Artur Goulart Borges
601

 - a qual 

regista as datas, as quantias e o modo faseado de pagamento:  400.000 réis a 3 de 

Agosto de 1760, 400.000 réis  a 15 de Fevereiro de 1763, 400.000 réis a 21 de Maio de 

1764, 400.000 réis a 4 de Novembro de 1764, 500.000 réis entre o dia de São João 

Baptista de 1765 ao mesmo dia de 1766 e 100.000 réis entre o dia de São João de 1771 

e o mesmo dia de 1772 (doc. 44). 

 Oldovino já havia feito para a Sé elvense um “realejo” (pequeno órgão 

positivo) – que hoje se encontra arrumado na Capela de Nossa Senhora das Candeias 

(fig. 158) -  por 187.000 réis, uma soma que lhe foi paga a 3 de Agosto de 1760 (doc. 

44). Fora fabricado em 1758, de acordo com a inscrição no interior do secreto: “D. 

Paschalis Caetanus Oldovini De Natione Italus Fecit / 1758.”
602

 

Sobre a opulenta obra de talha do órgão do coro alto não se tem outra notícia, 

senão que houve um pagamento de 238.480 réis, no período compreendido entre o dia 
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 Victorino d‟ALMADA, “O órgão da Sé”, op. cit., p. 2. 
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 Cfr.  Luís KEIL, op. cit., p. 66. 
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 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, 

op. cit., p. 110. 
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 Cfr. ibidem, p. 110. 
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de São João de 1765 e o mesmo dia de 1766, com ”…os officiaes de entalhadores 

pedreiros e carpinteiros que trabalharão na varanda do orgão grande e cancelos do 

coro…” (doc. 47). 

Acerca do lavor de talha, Robert  Smith escreveu: “No Alentejo, a grande obra 

foi o órgão de 1777, da sé de Elvas, cuja enorme varanda, de forma ondulante, reflecte 

de certo modo o estilo da talha rococó de Évora.”
603

 Não são exageradas as palavras do 

estudioso americano. Na realidade, se D. Lourenço de Lencastre deixou marca de 

exuberância na sua Sé, ela manifestou-se, sem dúvida, nesta peça monumental que 

abarca praticamente todo o coro alto. O prelado tinha de deixar obra que rivalizasse com 

aquela que o seu antecessor mandara fazer, nomeadamente a capela-mor, e que desse 

maior fulgor às cerimónias religiosas da Catedral.  

De facto, trata-se de uma construção sumptuosa, em talha dourada e com alguma 

policromia, figurando motivos vegetalistas e rocailles, anjos, formas arquitectónicas e 

heráldicas, com apontamentos assimétricos, tudo esculpido com uma perícia quase 

filigrânica, de rendilhado quente, dissolvendo-se, opticamente, ao longe de modo a 

compor uma admirável massa aurífera. 

Pascoal Caetano Oldovino ocupa um lugar cimeiro na história da organaria 

portuguesa: 

 

“É com muita frequência conhecido como Oldovini, provavelmente pela leitura das 

inscrições latinas de autoria, em que a terminação em «i» é exigida pela declinação da 

palavra, e por parecer mais comum em apelidos italianos. A forma correcta deverá ser 

Oldovino, pois em cerca de centena e meia de documentos (contratos, escrituras, 

certidões, recibos) por ele firmados, em todos eles assina Oldovino, nem aparece a mais 

leve hesitação na escrita do apelido, nem mesmo quando são referidos os nomes de 

alguns dos seus parentes.”
604

   

 

O mestre organeiro, oriundo de Génova, veio para Portugal ainda no tempo de 

D. João V, um período prolixo na imigração de músicos e cantores italianos para o 

nosso país. Em 1743, surge em Évora a construir o órgão grande da capela-mor do 

Convento de São Francisco.
605

 A partir desta data estabelece-se nessa cidade alentejana 

com oficina própria, desenvolvendo actividade no sul de Portugal (Alentejo e Algarve). 
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 Robert C. SMITH, A Talha em Portugal, Lisboa, Livros Horizonte, 1962, p. 169.  
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 Artur Goulart de Melo BORGES, “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas”, op. 
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 Era filho de José (Giuseppe) Oldovino e de Anna Maria, mas desconhece-se a 

data do seu nascimento, sendo, no entanto, provável que ela tenha acontecido entre 1710 

e 1720, pois 

 

“…sabendo que os instrumentos mais antigos que se conhecem deste organeiro 

datam dos inícios dos anos quarenta do século dezoito - o que implica o 

estabelecimento de uma oficina em Évora algum tempo antes -, bem como a 

improbabilidade de ter iniciado a actividade profissional com idade muito 

inferior a vinte anos, é de admitir que a data do seu nascimento se situe entre 

1710 e 1720.”
606

 

 
 

É plausível que tenha feito a sua aprendizagem em Génova com um seu 

cunhado. Morreu a 25 de Abril de 1785 na sua casa situada na Rua do Mau Foro, em 

Évora, e, nesta mesma cidade, foi sepultado na Capela de Santo António da igreja de 

São Francisco.
607

 

 

 

5.3. A Capela do Santíssimo Sacramento  

 

Das intervenções da década de 20 do século XVII efectuadas na Capela do 

Santíssimo (que ocupa o último tramo da igreja do lado do Evangelho), sob o patrocínio 

de D. Maria do Quintal, apenas remanesceu o silhar de azulejos.  

Entre este período e as modificações mandadas executar durante o governo de D. 

Lourenço de Lencastre houve outras reformas já de feição barroca compreendidas entre 

os finais do século XVII ou princípios do século XVIII e o princípio da década de 30 

desta última centúria.  

Atentemos no texto das Memórias Paroquiais de 1758, o qual nos dá uma 

descrição do interior da estrutura pouco tempo antes das reformas realizadas por 

iniciativa de D. Lourenço:  

 

“…huma das melhores do reino com azulejo de excelentes pinturas e retabolo dourado, 

fechado tudo com altas e bem lavradas grades de ferro com as armas de Rui Vaz de 

Sequeira seu padroeiro, que tem n’ella seu jazigo. No altar sta Nossa Senhora da 

Victoria imagem tam primorosa que vendoa o Rei D. João 5.º vindo a esta cidade no 
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anno de 1716 lhe mandou fazer um vestido de tella d’ouro branca, que hoje conserva. 

Tem mais a imagem de Sancto Antonio Menino do Coro: no meio do retabolo hüa 

imagem do Senhor Resuscitado; e nos lados as dos 4 Evangelistas.”
608

  

        

  Esta descrição certifica, assim, que na capela existiu um retábulo de talha 

dourada e que, entre outras imagens, no altar estava colocada Nossa Senhora da Vitória, 

tendo D. João V, aquando de uma visita a Elvas em 1716, mandado fazer para a 

respectiva imagem um “vestido de tella d’ouro branca”.
609

  

Sabe-se ainda que, a 22 de Outubro de 1706, os mordomos da Confraria do 

Santíssimo Sacramento
610

 contrataram o “oficial de doirador” Agostinho Mendes, 

morador em Elvas, para este  

 

“…rasguar-lhe a janella que tem a ditta capella tudo o mais que puder ser para mais 

claridade que he nesesaria e a alvanaria e mais de mestres e serventes por sua conta e 

assim o teto como a ditta guanella ha-de ser estoquado e pintado de burlesco colorido 

com seu oiro adonde a obra o pedir com os rialces que se custuma fazer no corte e o 

arco da ditta cappella o campo todo de oyro e burlesco com todo o realce que puder ser 

e colorido e as grades que tem de ferro pintadas de emcarnado de holio fino e a 

folhaguem simalhas e frizos doirados como estavão antiguamente e o retabolo da ditta 

capella sera obriguado a limpa-llo e emvirnizado pondo-lhe o ouro adonde tiver 

alguma falta…” (doc. 1). 

 

 

Agostinho Mendes comprometia-se a dar por acabada a obra (pela qual cobrava 

350.000 réis que lhe eram pagos de modo faseado) até o “meo do mês de Abril” de 1707 

(doc. 1). 

Fica assim esclarecido que o retábulo era anterior a 1706, talvez dos finais do 

século XVII ou do início do XVIII, e que em resultado da campanha de Agostinho 

Mendes a janela (ou melhor, as duas janelas, embora uma seja interior) da capela 

assumiu a forma de arco de volta perfeita que ainda hoje conserva (fig. 110). 

Data dos primeiros 15 anos de Setecentos a actividade documentada de 

Agostinho Mendes. Além da intervenção na Capela do Santíssimo da Sé, o pintor foi 
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 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 76. 
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de Samuel F. Baptista, 1888, p. 12 (nota A)). 

 



 

 169 

contratado a 2 de Dezembro de 1715 pelas freiras do Convento de Santa Clara da 

mesma cidade para pintar a abóbada da igreja do cenóbio de brutesco da mesma forma 

que o havia feito na capela da Sé, segundo exigência das contratantes, sendo também 

obrigado a pintar tarjas em todos os vãos da igreja e dentro delas alguns passos da vida 

de Santa Clara, recebendo pelo seu trabalho 500.000 réis.
611

  

Quer na Capela do Santíssimo quer na igreja das clarissas não se conserva o 

trabalho de Agostinho Mendes. Todavia, Miguel Vallecillo Teodoro considera que onde 

se poderá apreciar este tipo de decoração é na Capela da Árvore de Jessé e no 

baptistério da igreja de Santa Maria do Castelo de Olivença, admitindo, assim, que estas 

obras possam ser da autoria do pintor-dourador elvense. Entre as várias razões que 

induziram o autor a fazer tal atribuição, há uma que relaciona Agostinho Mendes com a 

povoação de Olivença, em que o padre oliventino Bento Mendes Pestana estabeleceu, 

em testamento, que os seus herdeiros levassem um quadro de São Caetano a Agostinho 

Mendes para que este terminasse a parte que faltava à pintura.
612

 

Não é de excluir a hipótese de o artista ter sido o responsável pelas já aludidas 

pinturas de brutesco da abóbada da antiga Capela de Santo António e dos arcos das 

Capelas de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José da Catedral elvense. 

Em 1731, encontra-se uma outra referência de remodelação do retábulo da 

Capela do Santíssimo. Na sequência de um pedido de “esmolla” dos mordomos da 

confraria, os “econimos” da Mitra deram de ajuda aos suplicantes 2400 réis para se 

mandar fazer uns remates de entalhado sobre os “cabildes”, feitos de novo, “…em que 

rrecolhem as jmsinias de prata…” da irmandade, e também “…humas banquetas para 

o altar e sacrá, e evangélho, e lavabo tudo de emtalhado…” (doc. 11).   

Logo nos primeiros tempos em que D. Lourenço de Lencastre se sentou na 

cadeira episcopal da diocese, começaram as operações de reestruturação da capela. A 9 

de Dezembro de 1761, pagaram-se 32.800 réis ao pintor António de Sequeira Ramalho 

(mais conhecido por António de Sequeira) por certa “obra do seu officio” que fez na 

capela (doc. 45). Passados dois meses e poucos dias, numa “livrança”, de 25 de 

Fevereiro de 1762, despenderam-se 412.299 réis com o “alvane” José Rodrigues para 

remuneração de “35 ferias” por conta da feitura da já anteriormente mencionada escada 

da Casa do Cabido e da Capela do Santíssimo Sacramento (doc. 45). A 8 de Abril do 

                                                 
611

 Cfr. Miguel Angel VALLECILLO TEODORO, “Agostinho Mendes, pintor-dorador. Su obra en Elvas 

y Olivenza”, op. cit., p. 324.  
612

 Cfr. ibidem, pp. 324-325. 



 

 170 

mesmo ano, foi a vez de se pagarem 225.185 réis a Francisco da Costa Leitão, entre 

outros trabalhos, por obras que executou para a capela, nas quais se incluia o trono (doc. 

45).
613

 Por fim, a última despesa – 117.700 réis - referente à Capela do Santíssimo foi 

feita a 23 de Maio de 1762, ao pintor-dourador António Sardinha “…por diversas obras 

que fez para a Seê e para o tronno do Santissimo Sacramento…” (doc. 45). 

Em consequência das reformas mandadas realizar pelo bispo, as pinturas de 

Agostinho Mendes foram destruídas ou cobertas e o retábulo de talha dourada foi 

desmantelado (fig. 106). O novo altar e o sacrário, entalhados por Francisco da Costa 

Leitão e dourados e pintados por António Sardinha (figs. 108, 109), mostram já a arte 

própria da segunda metade do século XVIII, com aplicações rocaille.  

O retábulo de talha foi substituído por uma grande tela figurando a Coroação da 

Virgem ou a Virgem em Glória (fig. 114). Trata-se de uma boa pintura, para a qual 

ainda não temos elementos seguros para fazer uma atribuição, mas uma coisa é certa: 

em Elvas, por este tempo, não existia um pintor suficientemente habilitado para intentar 

tal tarefa. Deve ter sido encomendada pelo prelado a um pintor de Lisboa. A tela foi 

resguardada por um dossel, em que, no interior, se representou um olho inscrito num 

triângulo (“símbolo da Essência e do Conhecimento divino”
614

) e rodeado por um 

resplendor de talha dourada (fig. 110).    

No que respeita ao trabalho que António de Sequeira realizou na capela, ele 

refere-se com certeza às pinturas, com molduras rocaille de estuque, nos três panos da 

abóbada de aresta (fig. 110) - no quarto apenas se fez a moldura, tendo sido preenchida 

por tinta preta -, representando duas delas emblemas alusivos à Eucarístia: um Feixe de 

espigas de trigo (Pão) (fig. 111) e uma Videira com um cacho de uvas (Vinho) (fig. 

112). Num outro pano imaginou-se uma Torre em chamas (fig. 113). Na tradição cristã, 

a torre, por si só, pode simbolizar vigilância e ascensão,
615

 mas uma torre em chamas, 

em jeito de archote, quererá significar purificação e iluminação?
616

 É uma interpretação 

possível. 

De acordo com Artur Borges, o damasco encarnado que forra os muros do 

espaço “…por uma questão de gosto e pelo estado de má conservação das paredes…” 

                                                 
613

 Em Dezembro desse ano, foram feitos dois outros pagamentos ao mestre por ter feito a “estante do 

coro” e as “quartelas” da “banqueta” da capela-mor. (Cfr. AHME, Bispado de Elvas, Livro de receitas e 

despesas da fábrica da Sé do ano de 1757 a 1802, 6683/84, fl. 76v.).    
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 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANDT, op. cit., p. 485. 
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 Cfr. ibidem, p. 649. 
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 Cfr. ibidem, p. 647.  
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deve datar das duas primeiras décadas do século XIX, como aconteceu na Capela de 

Nossa Senhora da Soledade.
 617

 

A 12 de Janeiro de 1763, há a indicação de uma despesa com António Sardinha 

por este ter prateado os quatro evangelistas da “banqueta do altar mor” (doc. 46). Em 

determinada altura, essas imagens foram colocadas sobre o gradeamento da Capela do 

Santíssimo.
618

 Aqui ainda podiam ser observadas até há bem pouco tempo, tendo sido 

apeadas - “por motivos de segurança”
619

 no decurso das obras de conservação e restauro 

da Sé levadas a efeito pelo então IPPAR, na primeira década de 2000 - e arrumadas na 

antiga sacristia do cabido (fig. 115). Estamos em crer que os quatro evangelistas são 

aqueles que faziam parte do antigo retábulo da Capela do Santíssimo Sacramento, de 

que falam as já citadas Memórias paroquiais. 

 Quanto à imagem de Nossa Senhora da Vitória, depois de ter transitado para a 

Capela das Almas – veja-se mais adiante o ponto relacionado com esta capela -, 

encontra-se hoje no altar colateral de Nossa Senhora das Candeias (fig. 133). 

 

  

5.4. As Capelas de Nossa Senhora da Soledade e de Nossa Senhora das Candeias ou 

da Purificação 

 

Estas duas capelas colaterais ainda mantém no essencial a sua estrutura 

quinhentista, com abóbada polinervada (figs. 116, 120, 130, 131).  

A capela sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade – onde se encontra 

sepultado o conde de Vila Flor
620

 -  situa-se na banda da Epístola. Em 1698, Frei 

Agostinho de Santa Maria escreve que na Catedral de Elvas se venera uma imagem de 

Nossa Senhora “…com o titulo de Soledade, cuja antiguidade he tão grande, que a 

julgão por immemorial.”
621

 Acrescenta ainda: 

 

“Por relação que tivemos daquella Cidade feyta à instancia do Secretario do 

Illustrissimo Bispo D. Bento de Beja em Janeyro de 1698 se diz, que antes que aquella 

Cidade fosse Episcopal, era jà venerada nella esta Sagrada Imagem da Senhora da 
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 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., pp. 13-14. 
618

 Para Artur Borges este facto poderá ter sucedido nos dois primeiros decénios de Oitocentos. (Cfr. 

ibidem, p. 14).  
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 Ibidem, p. 14. 
620

 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77.   
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 Frei Agostinho de SANTA MARIA, op. cit., vol. 6, p. 470.  
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Soledade em a Igreja Matriz, da qual fora trasladada para a Ermida do Espirito Santo, & 

que alli estivera em quanto se edificou a Cathedral, que següdo esta noticia, na mesma 

Matriz se erigio o novo Templo da Cathedral. Depois que se acabou em toda a 

perfeyção, mudando-se a elle o Santissimo Sacramento, se trasladou tambem a Imagem 

da Senhora da Soledade, que collocàrão em huma rica Capella, que he a collateral da 

parte da Epistola; nesta Capella a collocàrão sobre um penhasco dourado, & ao pè de 

huma grande Cruz, da qual pende huma toalha. 

He esta Sagrada Imagem grande; porque terà sete palmos de alto; hé de rara, & 

soberana fermosura; mostra hum grande sentimento, porque dos olhos lhe sahem humas 

lágrimas tão naturaes, que parece lhe estão correndo pelo rosto; està debayxo de hum 

docèl de damasco roxo, com suas cortinas, ou sitial, que só se abrem aos Sabbados, ou 

nos dias festivos em que se manifesta ao povo.”
622

 

 

 

 A imagem de roca que ainda hoje se venera na Capela da Soledade (fig. 117) 

não é certamente a primitiva imagem quinhentista de que fala Frei Agostinho e que, de 

acordo com as palavras do religioso, já estaria presente na antiga igreja de Santa Maria 

dos Açougues, a qual, relembramos, depois de reedificada veio a ser a igreja de Santa 

Maria da Praça, a futura Sé. Segundo o mesmo religioso, no tempo em que duraram as 

obras, esteve a imagem depositada na ermida do Espiríto Santo. Francisco Santa Clara 

adianta, no entanto, que só no tempo do segundo bispo de Elvas, D. António de Matos 

de Noronha, é que a imagem foi transferida para a Catedral.
623

  

A propósito da irmandade, Frei Agostinho esclarece que ela também é 

 

“…muyto antiga, porque suposto que os Estatutos della, ou Compromisso foy feyto ou 

confirmado a 20 de Outubro de 1602 de que são Juizes perpetuos, & os Protectores os 

Senhores Bispos; elles mesmos declarão em os mesmos Estatutos, que jà havia 

Irmandade muytos annos antes da sua confirmação. Daqui inferem que jà naquelles 

antigos seria muyto fervorosa a devoção para com esta milagrosa Senhora, como ao 

presente he, que he tão grande o fervor, com que todos a desejão servir, que serão bem 

poucas as pessoas daquella Cidade, que não estejão matriculadas na sua Irmandade.
624

 

  

 

 Seja como for, uma coisa parece ser certa: a Capela de Nossa Senhora da 

Soledade teve desde sempre a mesma invocação.  

Como já referimos na primeira parte deste trabalho, nos primeiros tempos de 

Seiscentos a capela foi alvo de intervenções, recebendo, em 1611, um retábulo do 

escultor Belchior Nogueira de Vila Viçosa. São também ainda visíveis nesse espaço 

azulejos aplicados na primeira metade dessa centúria (fig. 126). Aquando da construção 
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 Ibidem, pp. 470-471. 
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 Cfr. Francisco de Paula SANTA CLARA, “D. Antonio de Mattos de Noronha”, op. cit., p. 153. 
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 Frei Agostinho de SANTA MARIA, op. cit., vol. 6, p. 471.  
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da nova capela-mor setecentista foi aberto um vão no muro lateral direito da capela (fig. 

123) para dar acesso, através de uma escadaria, à tribuna da banda da Espístola do 

presbitério. É possível que também nesta época tivessem sido abertos os actuais 

janelões (sendo o do lado esquerdo cego) (fig. 120). 

Depois só voltamos a ter informação acerca de reformas na Capela da Soledade 

nos anos 60, durante o episcopado de D. Lourenço de Lencastre, conforme declara a 

lápide colocada na galilé do templo. No que respeita a estas intervenções, a 

documentação de arquivo coeva é bastante lacónica, revelando somente que entre o dia 

de São João de 1765 e o mesmo dia de 1766 se fez uma despesa com o “alvane” José 

Rodrigues “…na fatura da Capela de Nossa Senhora da Soledad…” (doc. 48).  

 No Livro para das deliberacções da Mëza da Jrmandade de Nossa Senhora da 

Soledade na Sé d’Elvas, que teve início em 1838, há uma “declaração das obras que se 

fazem para a Capela de Nossa Senhora da Soledade sita nesta Santa Sé de Elvas 

proçedidas de esmola que se derão para as mesmas, e para o ornato das imagens que 

nella estão”.
625

 Pelo volume, descrição e despesas das obras aí declaradas, tudo indica 

que estamos em presença de um registo tardio oitocentista acerca da remodelação da 

capela no tempo do bispo D. Lourenço. Infelizmente, essa fonte não fornece nomes de 

artistas e artesãos, mas tão-só as obras e os respectivos custos. São, nesse sentido, 

apresentados gastos com o “trono” de Nossa Senhora, com as talhas do “pavilhão”, com 

variados panejamentos para a armação da capela (paredes, docel, frontal…), com a 

feitura dos dois nichos laterais, com a pintura das imagens dos santos desses nichos, 

com castiçais de madeira dourada e de estanho, com as talhas aplicadas na abóbada, 

com tintas para a mesma abóbada, com pintores e douradores, com as talhas para o arco 

da capela, com jarras de madeira e de vidro, com os “cancellos” da capela, com sanefas 

de madeira, com a “…obra, que cobre o azulejo com medeyra”, com vidraças para a 

janela da capela, com vestidos para a imagem da Virgem e do menino Jesus, com 

relicários, com a banqueta, etc.
626

 

 Em resultado dessas obras, mais decorativas do que estruturais, a capela assumiu 

o aspecto que ainda hoje conserva. O arco foi reformulado com pintura marmorizada 

cinzenta e com trabalho em estuque (fig. 116); no arco perspectivado da parede do 

fundo, o que serve de retábulo, foi-lhe também aplicada pintura marmorizada cinzenta, 
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 APNSAE, Livro para as deliberacções da Mëza da Jrmandade de Nossa Senhora da Soledade na Sé 
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 Cfr. ibidem, fls. 1-5. 
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tendo levado ao centro, por cima do altar, um resplendor de talha com o monograma de 

Maria (figs. 116, 117); o trono de Nossa Senhora e o sacrário, de talha dourada sobre 

fundo azul-cinzento, foram decorados com elementos naturalistas de gosto rococó para 

além da cruz e das alusões eucarísticas (um molho de espigas de trigo e um ramo de 

videira com cachos de uvas) representadas na porta do respectivo sacrário (fig. 118); o 

arco fundeiro levou várias aplicações de talha dourada tendo sido rematado por uma 

estrela dourada de oito pontas e por cima desta colocou-se um coração trespassado por 

uma flecha – uma referência a Nossa Senhora com o título da Soledade -, envolto por 

um resplendor (figs. 119, 120); as paredes laterais foram revestidas por painéis de talha 

dourada e pintura marmoreada e por telas pintadas com decoração rocalha (a imitar a 

decoração de talha), levando duas cartelas com claras referências à Virgem da Soledade: 

uma cruz com o sudário e um coração trespassado por um punhal (figs. 121-125); os 

intervalos das nervuras da abóbada quinhentista foram preenchidos por talhas douradas 

também de pendor rocaille (fig. 120); e mais talha também dourada por cima do arco de 

entrada da capela e nos seus capitéis (figs. 116, 128) – estes com decoração ainda ao 

gosto do “estilo nacional” (com meninos e aves) -; e mais pintura dourada nos fechos da 

abóbada…, em suma, uma decoração exuberante e rica, um autêntico “horror ao vazio”. 

A capela é fechada por uma belíssima teia rocaille de pau-santo (fig. 129), um trabalho 

resultante da mesma campanha de obras.   

Além de Nossa Senhora da Soledade, a capela albergou diversas imagens. Em 

1758, estava aí colocada a imagem de Nossa Senhora do Parto, que antes estivera “…na 

sua capella que hoje hê de Nossa Senhora da Conceição.”
627

 No inventário dos bens 

móveis da confraria de 1842, fala-se da imagem de roca da Virgem da Soledade, com 

resplendor de prata, “…colocáda em hum thronno de madeira dourada…”
628

 No 

mesmo trono achava-se a imagem do Menino Jesus de chumbo, também com um 

resplendor de prata (hoje exposta no Museu de Arte Sacra de Elvas, Casa do Cabido), e 

nos dois nichos que ladeiam o trono, a imagens de madeira de São Bernardo abade (na 

parte do Evangelho) e de São Francisco de Assis (na parte da Epístola).
629

 Estas duas 

últimas imagens deviam ser aquelas que antes (em 1758) estavam na Capela das Almas 

e que eram do bispo D. Frei Pedro de Lencastre, como veremos mais adiante no ponto 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77.   
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 APNSAE, Confraria de Nossa Senhora da Soledade, Tombo, 1842,  fl. 50. 
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 Cfr. ibidem,  fls. 50v.-51; Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de 

Elvas (antiga Sé), op. cit., p. 25. 
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dedicado a essa capela, e que na actualidade podem ser vistas na Capela de Nossa 

Senhora das Candeias. 

 A Capela de Nossa Senhora da Soledade recolhia ainda a imagem de madeira 

do Nosso Senhor Morto e “outra imagem de Nossa Senhora da Soledade, muito antiga, 

e que se supõe ser a da primitiva, a qual he de róca.”
630

 No sacrário da capela 

encontrava-se uma lâmina da Verónica do Santo Cristo, com moldura de prata, 

proveniente da Catedral de Jaen, Espanha (actualmente exposta no mesmo museu).
631

 

Presentemente, os dois nichos que acompanham o altar da capela albergam a imagem 

(seiscentista?) de São Sebastião (lado direito) (fig. 127) e uma imagem moderna de um 

santo (lado esquerdo).  

A capela colateral do lado do Evangelho tem como titular Nossa Senhora das 

Candeias ou da Purificação (fig. 130); mas, segundo parece, anteriormente fora 

dedicada a Santa Susana.
632

 Com efeito, recordemos que já na antecessora igreja de 

Santa Maria dos Açougues existia uma capela dedicada a essa santa, e que, em 1376, 

João Domingos Cabeça havia manifestado, por testamento, o desejo de que o seu corpo 

fosse nela sepultado.
633

 

A festa de Nossa Senhora da Purificação – que comemora a Apresentação do 

Menino no Templo e a Purificação de Nossa Senhora - realiza-se a 2 de Fevereiro, 

quarenta dias depois do Natal. É denominada também das Cadeias (ou da Candelária) 

“…porque é costume benzer e levar velas acesas nesta festividade, depois de rezada a 

hora da tertia, organizando-se uma procissão pelo interior da igreja e às vezes pelo seu 

adro ou claustro.”
634

 

 Na visitação de 1609, é dito que a capela tem “…um altar muito estreito «que 

quasi todo fica debaixo do Retavolo e imagem de Nossa Senhora» e que será preciso 

prolongá-lo para a frente a «largura de um ladrilho».”
635

 Deste retábulo nada 

remanesceu. Porém, ainda estão à vista os lambrins (ou parte deles) de azulejos 

seiscentistas (fig. 132). A capela apresenta-se ligeiramente diminuída no seu 

comprimento, com parte da sua abóbada emparedada (fig. 131), uma circunstância que 
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 APNSAE, Confraria de Nossa Senhora da Soledade, Tombo, 1842,  fls. 51. 
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deve ter acontecido em finais dos anos 40 do século XVIII, durante a reedificação da 

capela-mor, aquando da construção da escadaria de acesso à tribuna da parede esquerda 

da ousia.  

Apenas a lápide mandada colocar por D. Lourenço de Lencastre dá a indicação 

de que a Capela de Nossa Senhora das Candeias foi remodelada na primeiros dez anos 

em que este bispo esteve à frente da diocese. De resto, quer o arco fundeiro, quer o arco 

da abertura da capela, com pintura a imitar o mármore cinzento raiado (fig. 130), são em 

tudo idênticos aos da Capela de Nossa Senhora da Soledade. Contudo, exceptuando os 

capitéis do arco de entrada decorados com talha dourada, na capela não se verifica a 

profusão decorativa que caracteriza a Capela da Virgem da Soledade, tais como, entre 

outros elementos decorativos, talhas douradas e telas, podendo esse facto indiciar que 

não houve meios económicos para terminar as obras ou que, em data posterior, houve 

alguma intervenção orientada no sentido da unidade de estilo de modo a devolver a 

estrutura tanto quanto possível à sua traça quinhentista.  

Por cima do altar, abriu-se um nicho, com porta envidraçada, onde se abriga a 

imagem de roca de Nossa Senhora da Vitória, que, lembremos, inicialmente estivera na 

Capela do Santíssimo (fig. 133). A ladear esta imagem encontram-se, sobre edículas de 

alvenaria, as imagens de madeira estofada e policromada de São Bernardo (fig. 135) e 

São Francisco (fig. 134), provenientes da Capela de Nossa Senhora da Soledade.  

Em 1758, de acordo com as Memórias Paroquiais, achavam-se na capela as 

(perdidas?) imagens de Santa Clara e de São Bomhomem.
636

 Eurico Gama afirma que 

durante algum tempo (não especifica quando), para além da imagem de Santa Clara, 

estiveram aí os Santos Crispim e Crispiniano, tendo sido estas imagens substituídas 

pelas de Santo António menino de coro e São Bomhomem, “…que pertencia aos 

tosquiadores.”
637
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 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 76. 
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alguma confraria dos alfaiates de Elvas (ou dos tosquiadores, como diz Eurico Gama?) 
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5.5. As Capelas das Almas e de Santa Ana 

 

No terceiro tramo da Sé estão situadas as Capelas das Almas (fig. 63) e de Santa 

Ana (fig. 71): a primeira no lado da Epístola e a segunda no lado do Evangelho.   

A exemplo de outras capelas laterais, a Capela das Almas – onde hoje se venera 

a imagem de Nossa Senhora de Fátima - teve ao longo do tempo várias invocações. Já 

fora a Capela de Nossa Senhora do Egipto, e em finais do século XIX era conhecida por 

Capela de Nossa Senhora da Vitória, porque nela estava a imagem de Nossa Senhora 

com esse título que originalmente pertencera à Capela do Santíssimo Sacramento
638

 e 

que hoje está na Capela de Nossa Senhora das Candeias, como já escrevemos. Mas 

sabe-se que em finais do século XVI a capela estava dedicada a São Nicolau, e que 

havia sido doada a André Lopes Garro e sua mulher Maria da Gama, para seu jazigo, no 

ano de 1591.639
 Nos finais do anos 20 de Seiscentos é conhecido que a Capela de São 

Nicolau foi revestida por um silhar de azulejos, pagos pela confraria com o mesmo 

nome.
640

  

Cuidava da Capela das Almas a Confraria das Almas do Purgatório, a qual nos 

anos 80 do século XIX ainda existia. “Das respostas dadas aos quesitos propostos a 

circular do Ministerio do Reino de 30 Março 1887, consta que foram organisados os 

seus primeiros estatutos em 1711, e aprovada a confraría a 5 Maio 1714, sendo 

posteriormente reformado o compromisso em 1722.”
641

  

A instituição de uma capela com a respectiva irmandade dedicada às Almas do 

Purgatório ia, sem dúvida, ao encontro das preocupações teológicas, catequéticas e 

pastorais do catolicismo Moderno, empenhado como estava em responder 

energicamente à não admissão, por parte da Reforma Protestante, do Purgatório e, por 

conseguinte, à não admissão da oração pelos defuntos. 
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Em 1758, a Confraria das Almas contava com 250 membros.
642

 Nela se 

assentaram como irmãos os bispos D. Frei Pedro de Lencastre (em 1711), D. João de 

Sousa Castelo Branco (em 1718), D. Baltazar Vilas Boas (em 1744) e D. Lourenço de 

Lencastre (em 1761). Também ao longo do século XVIII entraram para a confraria um 

bom número de artistas e artesãos (alguns deles com trabalhos feitos na própria Sé): os 

douradores Agostinho Mendes (1716), Tomás da Maia (1764), José Rodrigues (1767) e 

Anacleto José (1778); os ourives João Antunes de Faria (1731), Francisco Machado 

(1731) e Pedro de Sousa (1763); o mestre canteiro Gregório das Neves Leitão (1746); 

os pintores António Sardinha (1764) e Henrique Correia Carapeto (1783); o entalhador 

Francisco da Costa Leitão (1781); o organista Vicente Inácio Lobo (1771); e os mestres 

de capela Domingos Gomes e Frei Francisco da Purificação.
643

 

A reforma da capela no tempo de D. Lourenço de Lencastre, que lhe deu o 

aspecto que mantém na actualidade, foi feita nos finais dos anos 60. A obra de pedraria 

foi ajustada por 500.000 réis ao mestre canteiro Manuel Gonçalves, tendo-lhe sido 

pagos, pela Irmandade das Almas, 50.000 réis, em 2 de Fevereiro de 1768, e 450.000 

réis, em 20 de Dezembro do mesmo ano (doc. 49). A 9 de Maio de 1769, fez-se a 

despesa de 12.580 réis por conta da janela (vidros e ferragens) e de um “…varão para 

as quartinas de Nossa Senhora…” (doc. 49). Entre esta data e 7 de Março de 1770 

foram lançadas diversas despesas relacionadas com portas de armários, com aplicações 

de talha… Destas despesas salienta-se o nome do pintor António Sardinha, o 

responsável pelo dourado da capela, tendo recebido, entre 9 de Outubro de 1769 e 7 de 

Março de 1770, por esse trabalho a soma de 60.000 réis  (doc. 49). Por esta altura já 

estava terminada a capela, porém, ainda foram lançados diversos pagamentos entre 27 

de Abril e 16 de Dezembro de 1779, com frontais e outras “miudezas”, como as peanhas 

de São Nicolau (fig. 70) e de São Miguel (fig. 69), e com o restauro desta última 

imagem (doc. 49). Estes santos, de madeira estofada e policromada, datáveis do século 

XVII, ainda hoje se conservam nos dois nichos laterais da capela e com certeza 

pertenciam à anterior Capela de São Nicolau. Aliás, as Memórias Paroquiais de 1758 

não só indicam que aí estavam essas imagens como também “…as imagens de São 

Bernardo e São Francisco que erão do Bispo D. Frei Pedro d’Alencastro [hoje na 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 78. 
643

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., p. 20.  
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Capela de Nossa Senhora das Candeias].”
644

 A presença do  arcanjo São Miguel - o 

chefe das milícias celestiais e protector da Igreja - nesta capela faz sentido, já que ele, 

no dia do Juízo Final, disputará com o diabo o destino das almas. 

O figurino artístico da capela, resultante da remodelação, configura bem as 

tendências do gosto da época. Reedificada na segunda metade do século XVIII, acabou 

por absorver as formas barrocas temperadas pela ornamentação rococó, recorrendo aos 

mármores alentejanos, brancos e cinzentos, sobre os quais lhes foram aplicados motivos 

rocaille e vegetalistas de talha dourada (figs. 63-70). Também não faltam na estrutura o 

tão característico frontão contracurvado a coroar o nicho central (fig. 64), as palmas e as 

cabecitas de anjos esculpidos na pedra e, no caso das palmas, também na madeira; as 

estrelas douradas de oito pontas… Nas paredes laterais abriram-se dois nichos com 

portas de vidro para alojarem as já mencionadas imagens de São Nicolau (parede do 

lado direito) e de São Miguel (parede do lado esquerdo). A capela foi cercada por uma 

teia de mármore cinzento e branco em que, esculpidas na pedra, avultam estrelas de 

dezasseis pontas (fig. 68).  

Na capela, porém, os mestres não perseguiram a volumetria plástica, conseguida 

através do uso de colunas como aconteceu nas Capelas de Nossa Senhora da Conceição 

e de Santo António refeitas na década precedente. Mas destas retiraram a lição barroca 

de fazerem a união entre a capela e o janelão que a encima, como se de uma obra só se 

tratasse (fig. 63).  

Defronte da Capela da Almas está a Capela de Santa Ana. Este altar é, 

salvaguardando algumas pequenas diferenças, em tudo semelhante ao das Almas e, por 

esse motivo, deve ter sido reconstruído na mesma altura e nele devem ter laborado os 

mesmos mestres e artífices (figs. 71-77).   

A Capela de Santa Ana deve ter assumido o seu orago justamente no período em 

que foi reformada, no tempo de D. Lourenço de Lencastre, já que, em 1758, estava 

dedicada a São José e anteriormente tivera outras invocações: 

 

“A Capella de Nossa Senhora do Emparo, ao depois intitulada do Desterro e 

hoje de São Joseph em que stão colocadas as imagens de JESUS, Maria e São Joseph, 

em hum retabolo dourado; e foi seu padroeiro Gabriel Moreno de Chaves que n’ella 

tem seu jazigo, hoje não tem padroeiro.”
645
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 78. 
645

 Ibidem, p. 76. 
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 Efectivamente, em 1758, a Capela de Santa Ana localizava-se na actual Capela 

de São José e esta ocupava a actual Capela de Santa Ana. Quer dizer que durante o 

governo de D. Lourenço de Lencastre terá havido uma permuta de capelas entre as 

Confrarias de São José (fundada em 1655, pelo bispo D. Manuel da Cunha
646

) e a de 

Santa Ana (erecta em 1711
647

). Desse modo, também as imagens terão transitado para 

os seus respectivos novos espaços: a imagem de Santa Ana, que ainda no presente está 

no nicho do seu altar (fig. 73), e as imagens de Jesus, Maria e José (Sagrada Família) 

(fig. 52) que actualmente estão expostas no Museu de Arte Sacra, Casa do Cabido (fig. 

51).  

Além de Santa Ana, colocada no nicho central, os nichos laterais com portas de 

vidro são ocupados pelas imagens de São Sebastião (lado direito) (fig. 77)  e São Tiago 

(lado esquerdo) (fig. 76). 

Por último, diga-se que, de acordo com as atrás citadas Memórias Paroquiais, a 

Capela de Santa Ana, antes da sua remodelação com pedraria mármore, ostentava um 

retábulo de talha dourada, sendo bastante provável que o mesmo tivesse sucedido na 

Capela das Almas. 

 

 

5.6. Outras intervenções 

 

É uma vez mais a lápide mandada colocar por D. Lourenço de Lencastre junto 

ao pórtico de entrada da Catedral que nos comunica que o prelado mandou fazer (ou 

melhor, renovar) a escadaria e o adro do templo (fig. 7), uma obra concluída no mês de 

Novembro de 1769 e pronta a receber, no dia 28 desse mês e ano, D. José I vindo de 

Vila Viçosa.      

O Livro de receitas e despesas da fábrica da Sé do ano de 1757 a 1802, no 

período económico balizado entre o dia de São João Baptista de 1769 e o mesmo dia do 

ano seguinte, arrola as despesas feitas  “…com o novo taboleiro da Sé, concerto de 

telhados, e janelas do coro, comcerto de portas da jgreja, e armaçam da mesma que se 

                                                 
646

 Cfr. Summario das Indulgencias concedidas pello Summo Pontifice Alexandre VII Nosso Senhor, á 

Confraria, e Irmandade do Glorioso Patriarcha S. Joseph, sita na Sé da Cidade de Elvas, passadas em 

Outubro no anno de 1655, Lisboa, na Officina de Antonio Pedrozo Galrão, 1705; Francisco de Paula 

SANTA CLARA, O Chantrado da Sé d’Elvas, op. cit., p. 49 (nota g); 
647

 AHME, Livro do Compromisso da Confraria da Senhora Sancta Anna, e dos Capitulos, e Acordãos, 

que nelle se hande lançar; e do Inventario, 1711, MS 99, fl. 1v. 
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fizerão percizos com a vinda de Sua Magestade a esta cidade e tambem com a fundição 

de dois sinos…” (doc. 50). 

Entre os nomes dos responsáveis da obra da escadaria, constam José Marques, o 

cabouqueiro que extraiu a pedraria para o novo tabuleiro e para algumas sepulturas da 

Sé; Pedro Manuel Gonçalves, o mestre que fez o tabuleiro, e o “alvane” José Rodrigues 

“…que sentou o taboleiro, concertou telhados e janelas…” (doc. 50).  

Belchior de Camino foi o mestre fundidor dos sinos (doc. 50). Os dois sinos 

ainda hoje se ostentam na torre da Sé, acompanhando outras campanas, tais como uma 

encomendada pelo bispo antecessor D. Baltazar, e uma outra, a mais antiga, de 1548.
648

  

Foi também no tempo de D. Lourenço de Lencastre que se fizeram os  “cancelos 

do coro”, ou seja da capela-mor, por volta de 1765/1766 (doc. 47), ainda que já o bispo 

antecessor, D. Baltazar, tivesse tido a ideia de os mandar construir, pois deixara  

106.200 reis “que se achava destinado” para a obra “dos cancellos da Se.”
649

 

Dentro do período de governo de D. Lourenço, devemos, certamente, ainda 

incluir o guarda-vento da principal entrada da Sé (figs. 163, 164), pois nele se 

reconhecem aplicações de talha com motivos rocaille muito semelhantes àqueles que, 

entre outras obras, ornamentam o órgão da coro alto e a Capela de Nossa Senhora da 

Soledade. 

A Capela de Santo Amaro, outrora do Espírito Santo, igualmente conhecida pelo 

nome dos seus padroeiros, os Pessanhas, apresentando quer no interior (no fecho do 

arco da capela), quer no exterior as armas de Ambrósio Pessanha (fgs. 12, 37) – 

“…fidalgo do Conselho d‟El-rei D. Manuel e descendente dos Almirantes…”
650

 e 

instituidor da capela -, também foi alvo de reformas na segunda metade do século 

XVIII, e que devem ter sido suportadas pelos seus padroeiros. Essas intervenções 

consistiram na decoração do interior da capela com trabalho em estuque e pintura 

marmoreada vermelha, amarela e azul, imitando a pedraria calcária ornamental, uma 

obra bem ao gosto da segunda metade de Setecentos (figs. 38-41). No seu espaço, 

                                                 
648

 Cfr. Artur Goulart de Melo BORGES, Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas (antiga Sé), op. 

cit., pp. 28-29. 
649

 ANTT, Mitra Episcopal de Elvas, Documentos Particulares, Maço 3, Documento 13, Copia do 

Inventario que se fez por falecimento do Excelentissimo D. Baltazar de Faria Bispo de Elvas em Agosto 

de 1757 servindo de corregedor daquella comarca o juiz de fora Bernardo Coelho da Gama Casco: 

escrivão Joze Bernardes, op. cit., fl. 1. 
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 Eurico GAMA, À Sombra do Aqueduto. Roteiro Antigo de Elvas (I série), Estudos Elvenses, op. cit., p. 

71. Sobre Ambrósio Pessanha, ver também Victorino d‟ALMADA, Elementos para um Diccionario de 

Geographia e Historia Portugueza, concelho d’Elvas e extinctos de Barbacena, Villa-Boím e Villa-

Fernando, op. cit., vol. 1,  p. 381. 
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podemos admirar as imagens de São João Baptista (fig. 40) e de Santo Amaro (fig. 41), 

colocadas em dois nichos das paredes laterais, e, por cima do altar, uma pintura 

representando a Descida do Espírito Santo, atribuível aos finais do século XVI (fig. 38).  

Por último, diga-se que da centúria de Setecentos (não necessariamente no 

tempo de D. Lourenço) também deve datar a remodelação das janelas do clerestório 

(como sucedeu nas Capelas do Santíssimo e de Nossa Senhora da Soledade), no sentido 

de lhes conferir o perfil de arco de volta perfeita e possibilitar maior luminosidade no 

interior do templo, um facto que Raul Proença já havia assinalado.
651

 Originariamente, 

elas seriam como as da Madalena de Olivença: rectangulares e a terminarem em arco a 

pleno centro.      

 

      

6. A Capela das Chagas de Jesus Cristo (actual Capela do Senhor dos Passos) 

 
A Irmandade das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo da Sé, fundada em 

1607,
652

 teve estatutos em 1608 outorgados pelo bispo D. António de Noronha.
653

 O 

principal intento da instituição era “…mover aos fieis a major honra, e gloria de Deos 

propondolhes diante dos olhos os tromentos que o mesmo Christo sofreo em Sua Paxão 

Santissima para que com este exemplo se animem todos a seguir tão devino 

exemplar…”
654

 

A irmandade era responsável pelas capelas dos Passos e, para além da ermida do 

Calvário,
655

 detinha a casa do despacho – onde se reunia -, junto à Sé, hoje pertencente à 

paróquia de Nossa Senhora da Assunção (antiga freguesia da Sé).   

Ao longo da sua existência deve ter sucessivamente ocupado várias capelas na 

Catedral.
656

 Porém, em 22 de Janeiro de 1715, o cabido acordou ceder a Capela de 

Nossa Senhora do Desterro, “…por se achár informe, e sem esperança de 

reedificação…” (doc. 2), à Confraria das Chagas “…que a pediam com obrigação de a 

fazerem com o arco em correspondencia ao da Capella do Sanctissimo e de a acabarem 

                                                 
651

 Cfr. Raul PROENÇA, op. cit., p. 441.  
652

 Cfr. APNSAE, Livro dos asentos da Irmandade das Chagas de Jesus sita na See desta Cidade de 

Elvas, 13 de Outubro de 1742, página de rosto. 
653

 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77. 
654

 APNSAE, Livro que hade servir nas eleiçois e acordaos nesta Irmandade das Chagas de Jezus, Elvas, 

3 de Maio de 1714, fl. 106v. 
655

 Cfr. ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77. 
656

 Como já foi assinalado nesta dissertação, no ponto referente à Capela de Nossa Senhora da Conceição, 

a Confraria das Chagas já estivera sedeada nesta capela. 
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de alvanaria dentro de hum anno” (doc. 2). A antiga Capela de Nossa Senhora do 

Desterro – a última capela da nave lateral do lado da Epístola - passaria, assim, a ser a 

Capela das Chagas, um espaço fronteiro à Capela do Santíssimo Sacramento.  

A 27 de Janeiro de 1715, na sequência da decisão do cabido, os mordomos da 

irmandade acordaram em remodelar a estrutura – para que nela se expusesse ante os 

fiéis Cristo com a cruz às costas -, a qual, porém, não lhes era concedida “…para 

sempre o que visto por todos diceram que elles tomavam a ditta capella com as condiçois que 

nos lhe apresentemos, e que para isso se fintavam logo todos a sinco moedas de ouiro que 

estavam promptos para as dar todas as vezes que a capella se comesasse a fazer…” (doc. 3). 

A intervenção na nova capela não consistia pois numa simples operação 

decorativa, mas sim numa reforma mais alargada, realizada a expensas dos mordomos, 

que interferia com a sua própria estrutura, de modo a ficar em simetria com o arco da 

Capela do Santíssimo Sacramento. 

Um ano depois da irmandade ter tomado posse da capela, já esta se encontraria 

praticamente reformulada no que diz respeito à obra de alvenaria e de pedraria, como 

havia sido imposto pelo cabido. Depois seria a vez de ornamentá-la com retábulo, 

também à custa da direcção da irmandade. Mas vejamos o que os documentos de 

arquivo nos têm a dizer acerca do assunto. A 28 de Fevereiro de 1716, o recebedor da 

irmandade, José Gomes, liquidou várias despesas, a saber: 

 

a) 160.515 réis com a pedraria fina do arco, com lagedo e com a pedra do 

respaldo da tribuna da capela (doc. 4); 

b) 64.340 réis com a condução de pedra da vila de Borba (doc. 4); 

c) 11.190 réis com dias de trabalho “…dos mestres pedreiros que vieram asistir 

ao asentar do arco de que estiveram nesta cidade hum mes e dois dias…” 

(doc. 4); 

d) 130.000 réis “… com os officiais que fizeram o arco, e mais obra da capella 

que foram João Fernandes e Thomé da Sjlva mestres de alvanes…”, 

devendo juntar-se a esta despesa 24.820 réis com materiais necessários à 

obra, como cal, areia e ladrilhos (doc. 4); 

e) 12.970 réis com “meudezas”, tais como “…o ferro da lampada, e douirado 

della…” (doc. 4). 
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Os mestres João Fernandes e Tomé da Silva foram, assim, os encarregados da 

obra de alvenaria. De resto, este último seria novamente chamado a trabalhar para a 

Confraria das Chagas, na segunda metade dos anos 20, nas obras dos Passos das Ruas 

de Alcamim e de Olivença e do Largo da Misericórdia, como já ficou escrito a propósito 

desta temática nas páginas referentes ao ambiente artístico na Elvas de Setecentos. 

Quanto a João Fernandes, é bem possível que se trate da mesma pessoa que assumiu o 

cargo de mestre-da-obra da nova capela-mor da Sé.  

O retábulo de talha dourada começou a ser feito ainda antes de Fevereiro de 

1716, já que os mordomos, reunidos no dia 27 desse mês e ano, resolveram  

 

“…que era conveniente fazerse o retabolo de madeira na capella que de novo estava já 

acabada de arco, de pedraria fina para cuio effeito se fintaram cada hum a duas 

moedas de ouiro e que desde logo se continuasse com a ditta obra que com effeito se fes 

e se esta trabalhando no ditto retabolo…” (doc. 3). 

 

Sabe-se agora que a execução da peça foi entregue a Manuel Francisco (e seus 

oficiais), o entalhador lisboeta que já por várias vezes foi abordado nesta dissertação, 

pelas várias obras que realizou em Elvas e, em particular, pela sua actuação na Sé 

aquando da execução do retábulo da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe em 1722-

1723. Todavia, a sua primeira intervenção documentada na Sé refere-se, precisamente, 

ao ajuste do retábulo da Capela das Chagas. A documentação dá conta de várias 

despesas relacionadas com essa obra em que Manuel Francisco é nomeado por diversas 

vezes: 

 

a) A 10 de Maio de 1716, a confraria despendeu 144.650 réis com madeira (e parte 

do seu transporte) “…e mais de ajuda do custo que esta meza mandou dar a 

Manoel Francisco entalhador que faz o retabullo para a nossa capela” (doc. 5);  

b) Na mesma data, fez-se a despesa de 58.565 réis com sete “ferias” dos mestres 

Manuel Francisco e de um tal Bartolomeu (doc. 5);  

c) a 2 de Outubro seguinte, pagaram-se 5780 réis por uma cama que se comprou 

“…para dormir um entalhador…”, bem como com cordas e carretos de madeira 

(doc. 5);  

d) no dia 3 de Outubro, liquidaram-se 2400 réis com a última carretada de madeira 

que veio de Portalegre e 148.660 réis com 17 “ferias” dos mestres entalhadores 

que se ocupavam do retábulo (doc. 5);  
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e) a 8 de Outubro, despenderam-se mais 2640 réis com as escadas de alvenaria da 

capela, “…que sam as escadas que servem para a tribuna…” (doc. 4);  

f) a 11 de Outubro, cada mordomo contribuiu com mais uma moeda de ouro para a 

conclusão da obra de talha da capela (doc. 3);  

g) a 8 de Novembro, gastaram-se 4840 réis com diversas coisas, como ferragens e 

52.390 réis com 6 “ferias” dos entalhadores (doc. 5);  

h) a 2 de Dezembro despenderam-se com Manuel Francisco 24.000 réis “…para se 

acabar e de pagar o feitio dos quatro quadros que faltam na capella nova…” 

(doc. 5);  

i) a 15 de Fevereiro de 1717, gastaram-se 4350 réis com tábuas de pinho da 

Flandres “…para o asoalhado da capella e escadas de pao para as duas 

tribunas…” e 9720 réis para se pagarem diversas coisas relacionadas com o altar 

de madeira da capela que fez o carpinteiro Bartolomeu Reis[?] (doc. 5);  

j) a 30 de Maio de 1717, fez-se a derradeira despesa de 45.990 réis de “…quatro 

ferias que estavam por pagar ao mestre Manoel Francisco […] da obra do 

retabollo…” (doc. 5);  

l)  a 30 de Junho de 1719, voltamos a encontrar o nome do mestre Manuel     

Francisco, data em que a irmandade lhe pagou 5120 réis por um frontal de madeira 

entalhada que ele fez para a capela (doc. 5). 

 

O retábulo foi assim realizado entre Maio de 1716 e Maio de 1719. Terminada 

tarefa, chegou a vez de o dourar, tendo-se reunido os mordomos, a 30 de Maio de 1719, 

para decidirem sobre o assunto, isto é, “…que se doirase o retabollo da capella e para 

se dar principio a obra se fintara a sinco moedas de ouiro com mais cento e ouitto mil 

quatro centtos e setenta reis que o mordomo João Cordeiro que Deos tem deixou a ditta 

irmandade para o mesmo effeito de doirar o ditto retabollo…” (doc. 3), dando a soma 

total cerca de 400.000 réis. Além desta quantia, cada membro da direcção da confraria 

ainda teve de contribuir com mais moeda e meia de ouro, “…que faltou para se acabar 

de doirar o retabollo…” (doc. 3), com excepção de Diogo de Sousa, que se recusou a 

pagar tal importância, ficando, por esse motivo, estabelecido que “…nam ira a 

irmandade acompanhar [o seu funeral] nem se lhe faram sufragios” (doc. 3). 

Com efeito, a 26 de Agosto desse ano, a irmandade contratou, por 500.000 réis, 

o pintor e dourador Manuel dos Reis “…asistentente na vila de Campo Major e hora 

nesta dicta cidade presente…” para dourar e pintar o retábulo (e dourar o arco da 
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capela), ajustando-se que as figuras da peça retabular seriam “…estofadas e encarnadas 

com encarnação polida e os estofados serão feitos com as cores mais finas que 

ouver…” A obra teria de estar concluída até princípio de Fevereiro de 1720 (doc. 6), 

tendo a despesa sido lançada no livro de despesas da irmandade a 3 de Maio de 1720 

(doc. 7).  

O mestre dourador Manuel dos Reis viera de Campo Maior, mas morava em 

Lisboa, na Rua do Vale do Bairro de Jesus, freguesia de Santa Catarina (docs. 6, 7). 

A exemplo do que aconteceu noutros altares laterais da Sé, o retábulo da Capela 

das Chagas – o qual devia ser bastante idêntico, embora em maior escala, aos retábulos 

das Capelas de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José - foi desmantelado e, em seu 

lugar, ergueu-se um retábulo de mármore conforme ao gosto do tempo (figs. 101-105).  

Na opinião de Artur Borges, a construção do retábulo de pedra mármore deve 

situar-se no período de governação de D. Baltazar Vilas Boas, e o seu traço deve ter 

saído das mãos de José Francisco de Abreu - em virtude das semelhanças desse retábulo 

com os altares colaterais dos Agostinhos de Vila Viçosa da autoria desse arquitecto -, 

pois aquando da intervenção de Gregório das Neves Leitão, em 1747, nas capelas dos 

Passos, pertencentes à Irmandade das Chagas, junto à residência episcopal e à 

Misericórdia, refere-se explicitamente que a pedraria de cada um dos Passos deveria ser 

“muito bem burnida e lustrada” como a da capela da Sé, sendo esta alusão indicativa de 

que a capela da Sé, ou seja, a capela da própria irmandade, já ostentava um retábulo de 

pedraria.  Sucede, porém, que em 1758, a Capela das Chagas ainda é descrita como 

tendo um retábulo dourado “…em cujo sacrario sta collocada hüa relíquia do Sancto 

Lenho; e na tribuna hüa imagem de Christo com a cruz às costas.”
657

 Logo, o retábulo 

de pedraria, tal como hoje o vemos, é posterior a essa data. É possível que a “capela da 

Sé” de que os irmãos da confraria falam seja a capela-mor, na qual Gregório das Neves 

estava por essa altura a trabalhar. 

Por outro lado, a reformulação da Capela das Chagas não é atestada na lápide em 

que foram narradas as obras mandadas executar por D. Lourenço de Lencastre até ao 

ano de 1769, pelo que não é de rejeitar a hipótese de que a sua renovação seja posterior 

a essa data.  

O retábulo da Capela das Chagas (de mármore cinzento e branco) repete os 

esquema simplificado de outros tantos retábulos da cidade e região executados na 
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 ANTT, Memórias paroquiais, Sé, Elvas, op. cit., p. 77. 
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segunda metade do século XVIII, com colunas encimadas por capitéis compósitos e 

rematadas por um frontão contracurvado (fig. 102). Neste, lavrou-se o emblema da 

irmandade responsável pela capela, acompanhado pelos instrumentos do martírio de 

Cristo (fig. 103). Na tribuna expõe-se a imagem de Cristo com a cruz às costas. O 

sacrário, de mármore branco, foi decorado com palmas e outros elementos naturalistas e 

com a figura do Cordeiro. Nas suas portas de madeira, representaram-se a cruz, espigas 

de trigo e um ramo de videira com cachos de uvas, uma menção evidente à Eucarística. 

O frontal de altar alardeia decoração rococó e pintura marmoreada azul (fig. 105).    

Pelo menos nos anos 80 do século XIX, a Capela das Chagas de Jesus já era 

conhecida por Capela dos Passos ou Capela do Senhor dos Passos,
658

 denominação que 

ainda hoje conserva. Aliás, a Procissão do Senhor dos Passos era (e é) da 

responsabilidade da Irmandade das Chagas.       
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PARTE III – O Barroco em trans-contexto: o projecto de 

restauro da Sé de Humberto Reis de 1938 e os pareceres de 

Raul Lino  
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1. O Barroco em contexto adverso e a actuação da Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais 

 

 Se na sua origem o termo “barroco” – cujos primeiros testemunhos se encontram 

na palavra portuguesa “barroco”, usada por Garcia da Orta na obra Coloquios dos 

Simples e Drogas da India (1563) – serve para designar pérola irregular, estando nesta 

palavra já subjacente um sentido pejorativo, na primeira metade do século XVIII 

começa a ser usado para designar uma coisa bizarra e chocante. Será este o sentido do 

termo dado por Quatremère de Quincy para adjectivar a arquitectura cujos exemplos 

paradigmáticos se encontravam, segundo o autor, nas obras de Borromini e Guarini,
659

 

tal como escreveu em 1788 na Encyclopédie méthodique: “L‟idée de baroque entraîne 

avec soi celle de ridicule poussé à l‟excès. Borromini a donné les plus grands modèles 

de bizarrerie. Guarini peut passer pour le maître du baroque.”
660

  

 Esta ideia surgiu no contexto intelectual do pensamento neoclássico o qual 

estruturou um discurso depreciativo em torno do Barroco, caracterizando-o como um 

estádio de decadência e de corrupção da arte clássica.    

Por outro lado, a crítica romântica, empenhada em resgatar a Idade Média dos 

epítetos nefastos que a colocavam como período de barbárie em que apenas se havia 

produzido uma arte de mau gosto, sem ordem nem regra, redescobre a audácia artística 

e estética da arte medieval e lança-se na crítica à arte produzida a partir do 

Renascimento.  Em 1772, Goethe, com apenas 23 anos de idade, e sob a influência das 

ideias de Hamann e Herder, ao escrever o Ensaio sobre a arquitectura gótica, em 

homenagem à Catedral de Estrasburgo, diz que “o gótico não é apenas força e rudeza, 

mas também beleza. É uma beleza diversa da beleza débil e estetizante do rocócó.”
661

  

Pouco a pouco, a relação de compromisso entre arte gótica e religião cristã vai 

sendo esboçada nos juízo de críticos, literatos e artistas. Ao gótico começa a atribuir-se 

a legitimidade de ser o fiel intérprete do autêntico e verdadeiro cristianismo, passando a 

ser considerado como o estilo mais apropriado à construção de novas igrejas, como 

defendia o arquitecto Augustus Pugin (1812-1852).
662
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 Cfr. Victor-Lucien TAPIÉ, Le Baroque, Paris, Presses Universitaires de France, 1963, pp. 5-6.  
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 Cfr. Lionello VENTURI, História da Crítica de Arte, Lisboa, Edições 70, 1984, p. 147. 
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 Cfr. Hanno-Walter KRUFT, Historia de la teoría de la arquitectura 2. Desde el siglo XIX hasta 
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O discurso em torno da superioridade moral do gótico tem no conhecido esteta 

inglês John Ruskin um dos seus mais brilhantes defensores. A sua obra As Pedras de 

Veneza, publicada em três volumes entre 1851 e 1853, por vezes funciona “…como um 

sermão anglicano: toda a maquinaria moral é posta em movimento com o único fim de 

celebrar o gótico, de denunciar publicamente os pecadores renascentistas, maneiristas 

ou barrocos, e de culpar o rebanho tentado por suas produções satânicas.”
663

 

Com Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc, através sobretudo do seu monumental 

Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, reunido em dez 

volumes entre 1854 e1868, o estudo da arquitectura gótica, despojado das interpretações 

românticas e místicas e inspirado nas teorias do positivismo de August Comte e de 

Hippolyte Taine, conheceu um importante impulso. O seu nome ficou, porém, associado 

designadamente à teoria e prática do restauro arquitectónico de edifícios medievais, 

desenvolvendo a doutrina da unidade de estilo, segundo a qual para restituir um 

monumento ao seu estado primitivo tornava-se imperioso apagar os acrescentos de 

épocas posteriores. Mas, indo mais além, para o arquitecto francês, “restaurer un 

édifice, c‟est le rétablir dans un état complet qui peut n‟avoir jamais existe à un moment 

donné”,
664

 resultando deste axioma a recriação arquitectónica segundo um suposto 

modelo ideal que possivelmente nunca terá existido. 

De um modo geral, tanto os adeptos do neoclassicismo como do neo-

medievalismo numa coisa estavam de acordo: o Barroco correspondia a uma fase de 

decadência artística.  

 Jacob Burckhardt, não obstante na sua obra  Der Cicerone (1856) ter 

interpretado a arte barroca como um Renascimento exagerado, não a considerando ainda 

como um estilo artístico, a ele lhe devemos o primeiro esforço para a resgatar da carga 

negativa que sobre ela pairava.
665

 Será, no entanto, Heinrich Wölfflin, seu discípulo, a 

reclamar “…para el Barroco un lugar proprio y claramente definido dentro de la historia 

de los estilos, com un lenguaje específico – sus principales preocupaciones son desde el 

punto de vista formal -, diferente e en oposición al del Renacimiento…”
666

  

Durante a guerra de 1914-1918, sentiu-se um interesse renovado pelo período 

barroco. Arne Novák publicou Prague baroque (1915), um ensaio que contrariava as 
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 Jean-Claude GARCIAS, “Introdução”, in John RUSKIN, As pedras de Veneza, São Paulo, Martins 

Fontes, 1992, p. XIII. 
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 Cfr. Françoise CHOAY, L’Allégorie du Patrimoine, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p. 120. 
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 Cfr. Fernando CHECA CREMADES, José Miguel MÓRAN TURINA, op. cit., p. 357.   
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 Ibidem, p. 357. 
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impressões negativas que sobre essa época haviam sido desenvolvidas pelos 

historiadores da Boémia. No mesmo ano, Paul Klee “…établissait un rapprochement 

analogue entre les expériences du baroque et celles du temps présent,”
667

 e apesar de em 

1929 Benedetto Croce ainda ter considerado o Barroco “…como negación de todo arte 

y de toda poesia,”
668

 o certo é que o olhar positivo sobre esse tempo já se encontrava 

devidamente consolidado. A partir de então sucederam-se congressos e estudos com 

vista a aprofundar o conhecimento histórico e artístico da arte do século XVII e de parte 

do século XVIII.  

Em Portugal, o pintor Cyrilo Volkmar Machado (1748-1823) – “… primeiro 

historiador da Arte português e o homem que no nosso país mais escreveu sobre 

questões artísticas entre Francisco de Hollanda e o final do século XIX”
669

- fazendo eco 

do pensamento neoclássico, manifestou a sua posição negativa face à arquitectura 

barroca, sobretudo de Borromini.
670

   

 Se Alexandre Herculano é justamente considerado o „nosso‟ Victor Hugo, por 

ter sido pioneiro na defesa do património cultural português, não é menos verdade que 

para o autor de Eurico, o Presbítero a arte que com propriedade podia atingir a 

categoria de património era, sem dúvida, a arte medieva. As razões, como já analisámos, 

são conhecidas: entroncam directamente no movimento cultural do Romantismo, o qual 

se lançou na valorização da Idade Média, desferindo contra o Barroco e o seu período 

um anátema que se manteria por todo o século XIX e parte do século XX. De uma 

forma geral, o século XVIII – aquele em que o absolutismo régio se manifestou com 

maior veemência conjugado com o catolicismo tridentino – é o principal visado e com 

ele a arte que o caracterizou: o Barroco e o Rocaille. Uma época moralmente decadente 

só podia traduzir-se numa arte degenerada. Assim, relativamente à arte barroca do 

tempo de D. João V, mas também ao racionalismo da arquitectura pombalina, a opinião 

de Herculano é bem elucidativa:  

 

“A época de D. João V foi uma época de luxo e riqueza lançados sobre um país 

miserável, como alfombra preciosa em pavimento carunchoso e podre. Esse luxo e 

riqueza, que brotavam das minas da América, foram favoráveis aos artistas. As obras 

magníficas do nosso Luís XIV, ou antes do símia de Luís XIV, e mais que tudo a 
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edificação do fradesco palácio de Mafra fizeram aparecer estatuários, escultores, 

arquitectos. Achou-os o conde de Oeiras, e deu aos seus talentos nova aplicação. Ao 

gosto corrompido da arquitectura italiana, que era a seguida em Portugal, fez substituir 

um gosto mais severo, mais útil e mais mesquinho. (…). O despotismo ignorante e 

presumido estragara a arte com a puerilidade; o despotismo ilustrado estragou-a com a 

razão.”
671

 

 

Estas palavras desferidas contra o barroco joanino, cujo arquétipo se encontrava 

em Mafra,  trazem-nos à memória outras tantas de teor muito semelhante e por vezes 

com um maior grau de agressividade, proferidas por um Oliveira Martins, por um 

Pinheiro Chagas, por um Camilo Castelo Branco ou por um Antero de Quental, entre 

vários.
672

 Elas eram a ressonância das ideias que lavravam por toda a Europa. 

Nestas circunstâncias, os princípios da unidade de estilo teorizados por Viollet-

le-Duc tiveram grande aceitação e divulgação no nosso país, tendo sido adoptados na 

prática do restauro monumental ao longo do século XIX e de uma boa parte do século 

XX. Eles encontraram terreno de aplicação nos restauros empreendidos nos edifícios 

medievais e manuelinos (outro dos períodos de eleição do Romantismo português) 

como os mosteiros de Santa Maria da Vitória e de Santa Maria de Belém, as Catedrais 

de Coimbra, Lisboa, Guarda, etc…, do mesmo modo que fundariam a cartilha das 

acções levadas a cabo pela DGEMN, criada em 1929 pelo Estado Novo com o intuito de 

proceder a intervenções de restauro e conservação nos monumentos classificados de 

nacionais.
673

 

A DGEMN, quando foi chamada a intervir, mormente nos edifícios medievais e 

manuelinos, pautou-se, na generalidade, pela prossecução de critérios de unidade de 

estilo, desmantelando telas, retábulos, estruturas arquitectónicas…, quer dizer, os 

atentados levados a efeito sobretudo nos séculos XVII e XVIII. Expurgar, restituir, 

reintegrar… eram termos repetidos e praticados ad nauseam pelos técnicos da 

DGEMN. A reconstrução e correcção estilísticas, consequência lógica na actividade de 

quem se rege pela observância estrita daqueles critérios, também entravam no léxico da 

instituição.  

                                                 
671

 Alexandre HERCULANO, “Monumentos Pátrios” (1838-1839), in Opúsculos, vol. 1, (organização, 

introdução e notas de Jorge CUSTÓDIO e José Manuel GARCIA), Lisboa, Editorial Presença, 1982, pp. 

183-184.  
672
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Em 1935, no boletim dedicado à igreja de Leça do Bailio, o director-geral da 

DGEMN, Henrique Gomes da Silva, confirma os propósitos: o restauro deve ser feito 

“…de modo a integrar-se o monumento na sua beleza primitiva, expurgando-o de 

excrescências posteriores e reparando as mutilações sofridas…”;
674

 porém, “serão 

mantidas e reparadas as construções de valor artístico existentes, nitidamente definidas 

dentro de um estilo qualquer, embora se encontrem ligàdas a monumentos de caracteres 

absolutamente opostos.”
675

 Atente-se que os princípios enunciados não constituíam 

novidade, bem pelo contrário, já haviam sido defendidos e praticados em períodos 

precedentes.
676

 Também não nos devemos iludir quanto ao suposto rigor metodológico 

– sublinhado pelo mesmo director, na mesma publicação – que doravante seria inerente 

às operações de reintegração estilística, o qual teria por base “…um exame minucioso 

do estado do Monumento e das possibilidades de uma restauração sòlidamente baseada 

em elementos que não ofereçam dúvidas”.
677

 Em boa verdade, um importante conjunto 

de monumentos carecia de estudos monográficos que facultassem uma reconstituição 

fidedigna. Muitas das operações regiam-se por conjecturas que acabavam por conferir 

aos edifícios históricos intervencionados um perfil que possivelmente nem sequer 

possuiriam no seu desenho primitivo. Prevaleciam então as opiniões pessoais dos 

restauradores; a intuição – assente nos parcos vestígios que restavam em alguns 

monumentos e/ou coadjuvada pelas opiniões de eruditos e estudiosos locais – dava 

lugar ao tal “exame minucioso”. Do mesmo modo, os critérios de restauro constantes 

nos planos delineados careciam de uma reflexão teórica desenvolvida e coerente, de tal 

forma que “para ajudar a determinar a filosofia de actuação, subjacente a estes serviços, 

torna-se necessário recorrer ao estudo dos diversos processos de restauro, para daí 

subentender os critérios praticados e confirmar as propostas enunciadas.”
678

 O 

empirismo de acção, decorrente do trabalho de campo, era o denominador comum dos 

agentes responsáveis pelas intervenções.
679
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  Há circunstâncias de ordem ideológica, política e cultural que foram 

determinantes na criação, actividade e modos de actuação da DGEMN. Antes de mais, 

recordemos que uma boa parcela do património arquitectónico português se encontrava 

num estado de ruína latente a que era necessário acudir. A este organismo, o Estado 

Novo conferiu-lhe um protagonismo vigorante, guindando-o como estandarte de uma 

política cultural e patrimonial estreitamente ligada aos princípios nacionalistas e 

propagandísticos vigentes. Sendo o património a face visível da memória pátria, o 

testemunho vivo e eficaz da gesta portuguesa, ele teria de beneficiar de uma acção 

concertada, efectiva e empenhada com vista à sua salvaguarda. Aos regimes anteriores 

eram-lhes imputados o desleixo e a incúria a que tinham votado os edifícios históricos, 

que, de ora em diante, receberiam a vigilância conveniente.
680

 A par da regeneração 

económica e social, bastas frisada no corpo ideológico da Ditadura, procurava-se o 

ressurgimento cultural, no qual os monumentos assumiam papel de destaque, com 

especial ênfase os medievais, contemporâneos da génese e da afirmação da 

nacionalidade portuguesa, ou os manuelinos, quais sinais de um império forjado pelas 

Descobertas e Expansão marítimas. Eles eram a prova cabal do engenho e arte da nação 

lusa, da sua precoce formação no seio do velho continente e da sua expansão para novos 

mundos. O património revestia-se, assim, como potenciador da educação das gerações 

futuras, dentro dos padrões patrióticos.  

O ano de 1940 constitui um momento-chave da actividade da DGEMN, sendo a 

data da comemoração do duplo centenário – o da formação de Portugal e o da 

Restauração da Independência do reino. É em torno destas celebrações que se desenrola 

uma actividade fulgurante no restauro dos monumentos,
681

 nomeadamente daqueles que 

de forma mais directa estavam correlacionados com os acontecimentos a serem 

comemorados. A memória tinha de ser reactivada, as festividades exigiam cenários 

fidedignos e eloquentes, a configuração de uma „via-sacra‟ da peregrinação nacionalista 

tornava-se um objectivo imperioso, a fim de recordar a todos, nacionais e estrangeiros, o 

quanto Portugal era um país antigo e glorioso.  

Os monumentos, para além das suas características artísticas, ganhavam poder 

simbólico, representativo, retórico, aspectos, de resto, herdados do Romantismo e 

conformes aos desígnios da Ditadura Nacional. Neste contexto, as  
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“obras coevas da fundação e consolidação da nacionalidade, da afirmação da 

independência em 1383-85, dos Descobrimentos marítimos, da Restauração, etc., 

aliciam os estudiosos, que estabelecem as respectivas leituras imbuídos das concepções 

nacionalistas do momento. 

Por outro lado, são essas obras que pelo estatuto adquirido «reclamam» a 

intervenção dos restauradores que assim respondem à solicitação de deixarem os 

monumentos, não apenas em bom estado de conservação, mas, sobretudo, perfeitamente 

identificados com o período ou facto histórico que representavam, expurgados de 

elementos de outras épocas. É clara a preferência pelo tratamento da arte medieval e do 

manuelino, por parte dos autores, o que corresponde às opções e prioridades dos 

responsáveis da DGEMN.”
682

  

 

Em Elvas, os monumentos em que a actividade da DGEMN se fez sentir de 

modo mais incisivo, nos finais do decénio de 30 e nos anos 40,  foram  a igreja do 

Convento de São Domingos e o castelo.  

  De facto, dos edifícios eclesiásticos da cidade alto alentejana aquele que se 

tornou alvo de uma acção mais radical quanto à „expurgação‟ dos elementos assimilados 

em épocas posteriores à sua construção foi sem dúvida a igreja dominicana.
683

 Tratava-

se de um templo onde ainda era possível vislumbrar elementos medievais, 

particularmente a cabeceira, porquanto a fachada e o corpo do imóvel se encontravam, 

desde a época Moderna, totalmente reformulados.  

Ao que parece, o edifício, fundado no século XIII, acusava um estado latente de 

degradação, ocasionada pelas infiltrações das águas pluviais, que o inundavam e 

ameaçavam os altares laterais. As entidades citadinas, pelo menos desde 1935, 

emprestavam a sua voz, através da imprensa local, em favor de uma urgente e ampla 

intervenção que procurasse não só beneficiar o monumento com obras de reparação e 

conservação, como também lhe devolvesse, tanto quanto era possível, o seu rosto 

medieval, retirando-lhe as alterações e os acrescentos maneiristas e barrocos. 

Aos interesses de natureza histórica e arqueológica juntavam-se ligações 

afectivas ao monumento. Moviam-se influências junto de personalidades locais, 

regionais e nacionais com o propósito de se dar início ao processo de restauro do 

cenóbio mendicante, chegando mesmo a constituir-se, em 1936, uma associação com o 

nome de Liga de Protecção e Defesa dos Monumentos de Elvas, destinada a “proteger 

da acção do tempo e de caprichos desordenados os velhos monumentos de Elvas, sejam 

ou não classificados de nacionais.”
684
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Por fim, em Janeiro de 1937, arrancaram os trabalhos de restauro, ficando a 

promessa de que no futuro seriam também alvo de beneficiação a igreja de Nossa 

Senhora da Consolação, a Sé, a igreja de São Pedro e, apesar de não classificada, a 

igreja de Santa Clara.
685

  

António Dubraz, personalidade determinante em todo este processo, pelo 

empenho que dedicou à causa, regozijou-se com o acontecimento, confessando que já 

em 1928 havia apelado a Adães Bermudes, o então director dos Monumentos 

Nacionais, para que se procedesse ao restauro da igreja de São Domingos, ao que este 

lhe respondera de forma negativa, alegando escassez de verbas. Continuou os seus 

esforços junto de várias individualidades, dentre as quais D. Ana Júlia Nunes da Silva 

Sardinha, viúva de António Sardinha. Em rigor, como ele próprio confessa numa 

entrevista concedida a um periódico local, deveu-se, entre outros factores, a António 

Sardinha a sua motivação:  

 

“Eu era bem garoto, quando um dia entrando na igreja, aberta para ser visitada 

por alguém a quem acompanhava como cicerone, o saudoso dr. António Sardinha, ouvi 

deste desvelado amigo de Elvas, o projecto grandioso de demolição de quanto no 

princípio do século XVIII, tinha deformado, com pretensões arrebicadas, a antiga traça 

do belo edifício! 

Não mais esqueci este arrojado plano concebido naquele cérebro 

maravilhosamente formado, servido por uma grande lucidez, a que uma sólida e vasta 

cultura, dava cintilações de invulgar brilho! 

Amadureceu a ideia no meu espírito e quantas vezes (…) via a sumptuosa igreja 

já livre de anacronismos, na sua primitiva beleza!”
686

  

 

 Não é de estranhar que António Sardinha, figura grada do Integralismo 

Lusitano, nascido em Monforte e filho adoptivo da cidade de Elvas, demonstrasse 

interesse em ver o convento dominicano restituído à época medieval, um período bem 

querido e inspirador do imaginário integralista.
687

 

 As obras da igreja de São Domingos, iniciadas pela mão do construtor civil João 

Ferreira, incidiram principalmente na capela-mor, nas capelas absidais e no transepto. 

Apearam-se talhas douradas, desmantelou-se o retábulo-mor maneirista, reconstituíram-

se partes arquitectónicas ao sabor medieval, puseram-se a descoberto os arcos formeiros 

quebrados…, enfim, tudo de acordo com os critérios da DGEMN e com os anseios de 
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ilustres elvenses. Porém, a críticas também não se fizeram esperar, lamentando-se o 

desaparecimento das tábuas do retábulo-mor, a destruição e o extravio de objectos de 

culto, imagens e paramentos litúrgicos.
688

   

Em 1940, seria a vez de a DGEMN dar início a uma intervenção no castelo. As 

obras terminaram em 1948, merecendo nesse ano a publicação de um boletim onde se 

dá conta, em tom de justificação e de propaganda, como era habitual, das obras ali 

consumadas.
 689

 

O edifício já suscitara interesse em 1907, data em que António Tomás Pires - 

correspondente do Conselho dos Monumentos Nacionais - redigira uma Memoria 

apresentada á Ex.ma Commissão Executiva do Conselho dos Monumentos Nacionaes, 

na qual se enunciavam obras várias recomendadas pelo capitão de engenharia Rodolfo 

Guimarães.
 690

  

O complexo castrense (considerado monumento nacional em 1906
691

), a 

exemplo do que ia sucedendo um pouco por todo o país nesse tipo de construções, 

revelou-se terreno fértil para o exercício da unidade de estilo e da recriação, tanto mais 

que o mau estado de conservação em que o imóvel se encontrava a isso autorizava. As 

intervenções, adjudicadas num primeiro momento ao construtor civil elvense João 

António Ferreira – o mesmo que se ocupava das obras de São Domingos –, consistiram 

em demolições de acrescentos tardios à fábrica medieval (alguns em bom estado de 

conservação), com vista à reintegração estilística, e na reconstrução de alguns trechos; 

não se tratou, porém, “de uma reconstrução por anastylose, uma vez que o que restava 

deste edifício nunca o permitiria (…). Havia então que imaginar como teria sido, a partir 

da tradição e de alguns vestígios,”
692

 como o próprio texto do boletim indicia:  

 

“…pôde finalmente iniciar-se uma obra de particular importância para restabelecimento 

da feição interna do monumento: a reconstituição da antiga alcáçova – edifício famoso 

pela sua história, e de que apenas se encontraram alguns restos, mal seguros, das 

respectivas paredes em meio de grossos e já quase petrificados entulhos. (…) A 
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reconstrução desse edifício – que foi, de facto, uma reconstituição – efectuou-se com o 

melhor êxito, orientada pela tradição ainda viva e pelos vestígios existentes...”
693

  

 

 

 

2. Raul Lino, uma voz em dissonância na Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais  

 

O conhecido arquitecto Raul Lino (1879 – 1974) esteve ao serviço da DGEMN 

durante cerca de 13 anos, exercendo aí os cargos de chefe da Repartição de Estudos e 

Obras em Monumentos (1936-1949) e de director dos Serviços de Monumentos (parte 

do ano de 1949). Como refere Maria João Baptista Neto, se a sua copiosa obra no 

domínio da arquitectura e da teoria tem sido alvo dos mais variados estudos, no que 

concerne à sua actividade na DGEMN ela tem sido pouco aflorada.
694

 E, no entanto, a 

entrada de Raul Lino nesse organismo público significou a introdução de uma nova e 

diferente visão daquela que nutria os seus colegas, consubstanciada numa atitude crítica 

sem precedentes face às teorias e práticas adoptadas por esses serviços.  

 Raul Lino, na qualidade de chefe da Repartição de Estudos e Obras, manifestou, 

desde logo, através de pareceres sobre os planos de restauro para os quais era solicitado 

a pronunciar-se, uma oposição aos critérios de unidade de estilo que constavam nessas 

propostas.
695

 Nos seus pareceres, o que em primeiro lugar se apresentava ao espírito de 

Lino, de um modo geral, era a necessidade de se conservar os monumentos em vez de se 

proceder a restauros segundo moldes historicistas e agressivos, anuladores dos 

elementos assimilados pelos edifícios ao longo da sua existência e que constituíam parte 

integrante da sua memória e vivência.  

 Em 1941, num texto sobre a Sé do Funchal, publicado no Boletim da Academia 

de Belas-Artes, não assinado, mas da autoria de Lino, este condena os princípios 

definidos por Viollet-le-Duc. Sem nomear a DGEMN, esse artigo não deixa de ser uma 

investida contra as acções empreendidas por tal instituição.
696

 E de facto as palavras 

assim foram entendidas, pois obtiveram uma espécie de resposta - da provável lavra do 
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director-geral Henrique Gomes da Silva - inserta no boletim dedicado à igreja matriz da 

Atalaia, em que se reafirmam uma vez mais os princípios enunciados em 1934 e se 

defende o labor exemplar dos técnicos que tinham a seu cargo o restauro dos 

monumentos.
697

  

Posteriormente, em 1948, numa publicação da DGEMN, cujo texto será de 

atribuir a Raul Lino, vislumbra-se, contrariamente às edições oficiais anteriores,  uma 

posição oposta às reintegrações estilísticas, evocando para o efeito o pensamento de 

John Ruskin.
698

  

Como escreveu Maria João Baptista Neto, trata-se, sem dúvida, de uma posição 

anómala, a de um funcionário da DGEMN, Raul Lino, ter sido o seu principal opositor, 

no que diz respeito aos princípios lapidares subjacentes à actuação desse organismo, 

sem que esse facto tivesse tido alguma repercussão na sua carreira.
699

     

O teórico da Casa Portuguesa estava isolado nas suas incursões. As suas ideias 

tinham pouca ressonância e acolhimento no meio em que estava inserido. Ele era uma 

voz dissonante num coro que unanimemente proclamava os já velhos e cansados 

ditames colhidos de forma difusa em Viollet-le-Duc, aos quais se mesclavam 

fundamentos de vertente nacionalista como suporte justificativo na hora de se intervir 

no património arquitectónico. Mas era uma voz informada, posta ao corrente das 

discussões que no resto da Europa se faziam sentir – para o que terá contribuído a sua 

formação académica e intelectual na Inglaterra e na Alemanha – por oposição aos 

mandamentos advogados pelos sequazes técnicos da DGEMN, os quais, na sua grande 

maioria, como já ficou dito, se guiavam por uma prática enformada num certo 

empirismo saído do estaleiro das obras, assente em critérios e sensibilidades bem 

pessoais, sem uma visível metodologia de intervenção.
700

 Este aspecto ressalta nas 

memórias descritivas dos planos de restauro e nos textos dos boletins publicados, onde 

se revela a ausência de argumentos fortes, de estudos sérios sobre os monumentos 

intervencionados, apresentando-se, em regra, com discursos lacónicos, tendentes a 

evidenciar o protagonismo patriótico da DGEMN. As circunstâncias políticas 

auxiliavam a situação e, por outro lado, a urgência da acção num património que a olhos 

vistos se degradava (ou já se apresentava em ruínas) também justificavam perante as 

populações as acções empreendidas.  
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Só nos finais da década de 40, começamos a assistir, de forma mais clara, a 

críticas desferidas à actuação da DGEMN, para o que contribuiu, entre outros factores, 

os avanços nos estudos de História da Arte e a subsequente valorização da arte do 

Maneirismo e do Barroco. Todavia, teremos de esperar pelo período de maior declínio 

do regime e por uma geração de arquitectos mais elucidados para assistirmos a uma 

mudança de paradigma e à abertura de um novo capítulo na história da concepção e da 

prática de restauro monumental em Portugal.
701

 

 

 

3. O projecto de restauro da Sé em 1938: dos planos de Humberto Reis aos 

pareceres de Raul Lino ou o confronto de doutrinas sobre a intervenção em 

monumentos  

 

 Estamos em Maio de 1801. Os espanhóis conquistaram a praça de Olivença e o 

seu território. O bispo de Elvas, D. José da Costa Torres, continuou, porém, a exercer a 

jurisdição espiritual sobre essas terras até Novembro de 1804, ainda que não recebesse 

os dízimos dessa importante parcela do seu bispado, cerca de dez mil cruzados, um 

valor aproximado de dois terços do rendimento total da diocese.
702

  

 Para suprir a importante perda resultante da separação de Olivença e a sua 

integração no bispado de Badajoz, o papa Pio VII, pela bula Cunctis ubique notum, de 

19 de Setembro de 1808, anexou à Mesa episcopal elvense os réditos da quarta parte da 

Mitra de Beja, enquanto se não encontrasse outra solução, mas, segundo parece, essa 

medida nunca foi cumprida.
703

 A esta dificuldade de carácter financeiro devemos somar 

as vicissitudes das lutas liberais, na medida em que o bispo de Elvas D. Frei Ângelo de 

Nossa Senhora da Boa-Morte, nomeado para o cargo por D. Miguel em 16 de Abril de 

1832, só foi reconhecido por D. Pedro em 1841. Após a morte de D. Ângelo, em 27 de 

Julho de 1852, a Sé viveu um longo período de vacância de 29 anos, em consequência 

de o governo português se recusar a apresentar um novo prelado já que, tendo em mente 

uma nova reorganização eclesiástica do país, estava empenhado na supressão da 

diocese, o que veio a suceder a 30 de Setembro de 1881, através da bula Gravissimum 
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Christi, expedida por Leão XIII. Desta bula resultou também a supressão das dioceses 

de Aveiro, Castelo Branco, Leiria e Pinhel.
704

 

 O território da diocese de Elvas foi distribuído entre as dioceses de Portalegre e 

Évora. Aquela recebeu as freguesias do concelho de Alter do Chão (Alter do Chão, 

Alter Pedroso, Cabeço de Vide, Chancelaria e Seda) enquanto esta ficou com todas as 

restantes. Extinta a Catedral de Elvas, o edifício passou a ser a igreja matriz de Nossa 

Senhora da Assunção, continuando, porém, até hoje a ser conhecida por Sé de Elvas. 

Terminou, assim, a existência de um bispado com 311 anos de vida e governado por 25 

bispos. 

Entre outras razões, a extinção da diocese de Elvas terá contribuído para um 

decaimento das obras de manutenção da antiga Catedral. De ora em diante, não havia 

nem bispo, nem cabido que por ela zelassem de forma constante e próxima, pelo que o 

imóvel, no princípio de Novecentos, estava decerto a necessitar de uma intervenção que 

atalhasse os efeitos nefastos de degradação progressiva, ocasionada pelas intempéries e, 

naturalmente, pela inexorável sucessão do tempo.  

Já no começo do século XX, pairava a ideia de se realizarem obras de restauro 

na Sé, aplicando-se o princípio da unidade de estilo. A 7 de Fevereiro de 1906, António 

Tomás Pires, vogal, em Elvas, do Conselho dos Monumentos Nacionais, em resposta a 

uma circular de 30 de Dezembro de 1905 dirigida a todas as câmaras municipais pela 

Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses na qual se pedia aos 

municípios “…uma nota, que indicasse os pelourinhos, cruzeiros e outros quaisquer 

monumentos que ainda existissem na área de cada município”,
705

 advogava a restituição 

da extinta Sé à sua traça primitiva, no que dizia respeito ao alçado principal, devendo, 

no entanto, manter-se a obra barroca do interior do imóvel. Merece a pena citarmos as 

palavras do autor: 

 

“Está [a extinta Sé] exteriormente muito deturpada, pois tem o accrescimo barbaro de 

um coruchéo ou campanario d‟alvenaria, assim como dois portaes rasgados na parte 

superior da fachada principal, que dão para uma varanda com grades de ferro, e ainda 

outras deformações e adulterações que ultrajam e offendem a arte. O portal principal do 

templo, de cantaria lavrada, foi tambem barbaramente substituido. (…). No interior, 

tanto a capella-mór, como quasi todas as capellas ao longo das naves lateraes foram 

substituidas, no seculo XVIII, por outras de muito boa fabrica (com ornatos e lavores 

perfeitissimos e de finissimos marmores), mas de estylo muito differente; trabalharam 

nestas capellas os melhores artistas das obras de Mafra. A fachada deste templo, que se 

ergue sobre a praça principal da cidade, carece de ser restituida á sua primitiva traça – e 
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com um subsidio do poder central talvez que a respectiva junta de parochia se 

promtifique a corrigir aquelles attentados de lesa-arte, effectuando-se a restauração sob 

o risco de artista competente e respeitador da architectura de outras epochas.”
706

 

 

Mas as atenções sobre o edifício - entretanto classificado Monumento Nacional 

por Decreto de 16 de Junho de 1910 - só anos mais tarde, já em pleno Estado Novo, 

seriam retomadas.  

Em 29 de Julho de 1935, a Corporação Fabriqueira Paroquial da freguesia de 

Nossa Senhora da Assunção de Elvas (extinta freguesia da Sé), tendo a informação de 

que brevemente seriam disponibilizadas verbas para a conservação dos monumentos 

nacionais, rogou ao director geral da DGEMN para que a antiga Catedral não fosse 

esquecida, pois os telhados do templo encontravam-se em “…péssimo estado e […], 

além disso, necessita de ser caiado, tanto exterior como interiormente.”
707

 

Em 15 de Março de 1938, o arquitecto director da Direcção dos Monumentos 

Nacionais, Baltazar de Castro, comunica ao director-geral da DGEMN, o engenheiro 

Henrique Gomes da Silva, de que “…a Igrêja das Dominicas (freiras) e a Sé de Elvas, 

ambas Monumentos Nacionais, necessitam de grandes obras de reparação exterior e 

outras” e “…a Igrêja de S. Domingos, também Monumento Nacional, está em obras de 

restauro e que as duas anteriores não têm orçamento.”
708

  

A agravar a situação, em Junho de 1938, uma violenta queda de granizo 

danificou de forma substancial as janelas do edifício, “…partindo a maior parte dos 

vidros, todos ou quási todos de côr, e ficando alguns caixilhos em muito mau estado.
709

 

A 14 de Dezembro de 1938, Humberto Reis, arquitecto chefe da Secção de Évora, 

informou Baltazar de Castro  

 
“…de que uma boa parte dos vidros das janelas da Sé de Elvas, se encontram partidos; 

muito embora, êsses vidros possam agora ser alí colocados – com o fim de evitar a 

entrada da água da chuva, - julgo porém ser conveniente, não proceder ao concerto 
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das respectivas caixilharias, uma vez que, elas terão de ser substituídas por vitrais, 

logo que alí se proceda a obras de restauro.”
710

    

   

Com efeito, meses antes, a 22 de Março, já Baltazar de Castro havia solicitado a 

Humberto Reis a organização do orçamento das obras de conservação e restauro da Sé e 

o levantamento da planta geral do monumento,
711

 tarefas estas que em Dezembro 

seguinte já estavam concluídas.
712

 Também a memória descritiva das intervenções de 

restauro da antiga Catedral se encontrava pronta no dia 11 do mesmo mês e ano (doc. 

51). 

A memória descritiva, assinada por Humberto Reis,
713

 apresentava de forma 

sucinta um plano bem mais amplo do que uma simples concretização de obras de 

conservação no monumento. Seguindo os princípios da unidade de estilo, o projecto 

implicava restituir parte do edifício ao seu estado originário, prevendo a eliminação de 

elementos aditados em fase posterior à fábrica manuelina, nomeadamente, os do século 

XVIII.   

 Humberto Reis, antes de enunciar as obras previstas, redige uma espécie de 

pequeno preâmbulo, como que a servir de sustentáculo às intervenções almejadas, onde 

se diz que a Sé  

 

“foi obra do arquitecto Francisco de Arruda (1517), mas tem sofrido inúmeras 

alterações, algumas das quais de completa transformação, como seja a reconstrução da 

capela mor, em 1749. 

Nas paredes laterais foram embutidos altares de talha e de mármore sem 

grande valor artistico; todas as frestas do clerestory e algumas das naves laterais 
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manuelino.” (Ibidem, p. 227). 



 

 204 

foram transformadas em janelas semi-circulares; ainda na fachada principal foi 

substituído o portal manuelino de Miguel de Arruda, pelo actual” (doc. 51).  

 

 

De seguida, passa a descrever as operações programadas: 
 

 

“- Demolição dos altares dos colaterais e respectivos acrescentos nas paredes da 

fachada. 

- Demolição da pirâmide de tijolo que encima a fachada principal e restauração das 

suas ameias. 

- Restauração das frestas de cantaria de granito segundo as ainda ali existentes. 

- Entaipamento de rasgos abertos pelos altares, com alvenaria” (doc. 51) 

 

Outras tarefas menos polémicas e de menor monta seriam executadas, tais como, 

lajeamento dos absidíolos e da antiga Capela de Santo António, reparação de rebocos, 

restauração do órgão, colocação de vitrais, etc. A obra foi orçada em 258.000$00, 

destinando-se 115.400$00 a despesas com materiais e 142.600$00 a dispêndios com 

mão-de-obra.
714

  

Embora não se fale das talhas douradas que ornam os restantes altares laterais, 

que ainda se mantinham de acordo com a sua estrutura quinhentista, nem da varanda 

seiscentista do alçado principal, esses elementos, eventualmente, com o andar das obras, 

não seriam poupados, e, porventura, nem o próprio portal principal de feição clássica 

escaparia ao zelo arqueologista do restaurador. O órgão barroco era mantido, estando 

mesmo previsto o seu restauro, como já foi assinalado. 

O projecto de Humberto Reis, pelo menos no que toca à demolição da cobertura 

piramidal do campanário, ia ao encontro das aspirações do devotado erudito local 

António Tomás Pires, cujas ideias já havia manifestado em 1906, como se viu, as quais 

voltaria novamente a reafirmá-las em Outubro de 1937: 

 

“O frontespicio, de cantaria e de aspecto nobre e austero, sofreu, com o decorrer 

dos anos, consideraveis alterações sob pretexto de reformas e ornamentos; existe, 

porem, a mais bem fundada esperança de que, em breve, e com o poderoso auxilio da 

Comissão dos Monumentos Nacionais, seja restituido à sua feição caracteristica, á sua 

severa belleza, á sua fórma veneranda – desapparecendo não só da torre dos sinos uma 

destoante e tediosa cobertura afunilada de alvenaria, mas outros ridiculos enfeites, que a 

mais rude ignorancia das simples regras da arte espalhou por todo elle, adulterando o 

caracter da sua fabrica primitiva.”
715          
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O projecto de restauro de Humberto Reis suscitou críticas de Raul Lino, que na 

altura ocupava o cargo de chefe da Repartição de Estudos e Obras em Monumentos da 

DGEMN, tendo, nessa qualidade, redigido dois pareceres sobre o respectivo projecto, 

com as datas de 4 e 11 de Fevereiro de 1939 (docs. 52, 53). Se ambos os pareceres são 

de conteúdo muito similar, já no que concerne ao discurso o primeiro revela, aqui e ali, 

um tom por vezes mordaz. 

Nos dois pareceres, Raul Lino opõe-se desde logo aos desideratos de Humberto 

Reis, considerando, num deles, exageradas as propostas de restauro da Sé (doc. 52). 

Rejeita liminarmente a eliminação dos altares barrocos, a reconstituição das frestas 

segundo a sua feição quinhentista e a demolição da “pirâmide que coroa a torre.” Em 

relação aos altares laterais barrocos de mármore, diz:  

 

“Ainda que não representam grande valor arquitectónico, ostentam ricos 

materiais e não deixam de apresentar um ou outro pormenor de maior interesse 

artístico como – por exemplo – as teias opulentas. Retirados estes altares, que aliás se 

acham bem conservados, que ganharíamos em os ver substituídos por pano de parede 

refeita?” (doc. 52). 

 

 

 Ao invés, considera que a Capela do Santíssimo Sacramento deve ser 

reintegrada. Aproveita ainda a narrativa de um dos textos para tecer apreciações de 

índole geral que têm por alvo os princípios por que se regiam os técnicos da DGEMN, 

condenando os infelizes ímpetos restauracionistas ocorridos segundo os cânones de 

Oitocentos (doc. 52). Chama à memória as malogradas intervenções nas sés portuguesas 

que por longos períodos as têm subtraído ao culto. É acutilante quanto diz que “no 

restauro das velhas igrejas há por vezes que atender a razões que estão fora do campo da 

arqueologia e que se prendem mais com o sentimento dos fiéis do que motivos de ordem – 

digamos – escolar, que nem sempre artística.” (doc. 52). 

O segundo parecer, o de 11 de Fevereiro, com excepção do último parágrafo, foi 

citado na íntegra num documento elaborado pelo Conselho Central
716

 -  certamente o 

órgão que o terá solicitado -, aconselhando-se a que as sugestões de Raul Lino fossem 

tidas em conta, e, nesse caso, o orçamento das obras teria de ser alterado (doc. 54). A 4 
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 Este Conselho talvez fizesse parte do Conselho Superior de Belas-Artes ou dos Conselhos de Arte e 

Arqueologia, organismos cujas competências seriam as de formular pareceres sobre os planos de restauro 

dos monumentos. (Cfr. Maria João Baptista NETO, Memória, Propaganda e Poder. O Restauro dos 

Monumentos Nacionais, op. cit., p. 207).  
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de Março, Gomes da Silva solicitou a Baltazar de Castro “o seu parecer sobre as 

considerações formuladas pelo Sr. Arquitecto Raul Lino.”
717

  

Sabemos que o parecer de Raul Lino enviado a Humberto Reis foi o de 11 de 

Fevereiro, conclusão a que chegámos pelas citações feitas por este num documento – 

por si produzido, a 24 de Março, com certeza a pedido dos serviços centrais –, no qual 

rebate as ideias daquele arquitecto (doc. 55). 

Agora, Humberto Reis redige, como seria de esperar, um texto mais 

desenvolvido, mas nem por isso mais elaborado no que respeita aos argumentos, 

persistindo nas suas opiniões, quer dizer, na necessidade de se devolver parte do templo 

à sua antiga traça. Para tal, responde, ponto por ponto, às objecções de Raul Lino. 

Continua a insistir na destruição dos altares laterais de pedraria, o que permitiria não só 

a reconstrução das primitivas frestas, como a demolição das massas murarias exteriores  

 

“… que fazem de fundo aos referidos altares – que, alem de desmerecerem no seu 

conjunto, encobrem tambem, os contrafortes manuelinos, que exteriormente definem a 

estrutura da Igreja. 

Com a demolição dêsses acrescentos, a demolição dos altares é evidente, e 

então, a obra de Restauro seria verdadeira. 

O aspecto interior, seria largamente compensado – da demolição dos altares – 

com o aparecimento das frestas e vitrais, em todos os tramos, das respectivas naves 

colaterais” (doc. 55). 

 

Por sua vez, o desmantelamento do altar barroco de Santo António possibilitaria 

a desobstrução da antiga capela homónima manuelina. Com o restauro das frestas seria 

ainda possível, segundo ele, aumentar a luminosidade do interior da igreja, 

contrariando, assim, a opinião de Raul Lino. Relativamente à Capela do Santíssimo 

Sacramento diz:  

 

“…sem merecimento de especie alguma, a meu ver, e por esta razão, deveria ser 

conservada tal qual se encontra. 

Apenas foi prevista a reparação do reboco da abóbada – e isto, com o fim de a 

limpar das pinturas que ali foram feitas à cêrca de 3 anos. 

As paredes encontram-se revestidas de pano de damasco (assente em réguas de 

madeira e desmontáveis) em perfeito estado de conservação, que a meu ver se deveria 

conservar, por não haver quaisquer elementos que possam ser tomados em 

consideração e que nos leve a preferir que o rebôco seja posto a descoberto” (doc. 55). 
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Atendendo a que o seu critério “poderá ser discutível”, Humberto Reis vacila em 

relação à demolição do telhado piramidal do campanário, ainda que continue a achar 

que esse elemento desmerece “o conjunto daquele monumento”. Esta cedência mostra 

até que ponto os seus critérios se sustentavam em ideias desprovidas de reflexão e de 

estudo aprofundados. Com efeito, neste seu propósito, o de destruir o coruchéu da torre 

sineira, é de ressaltar que Humberto Reis não aponta o modo como depois seria 

reconstruída essa parte da Sé. Fica-nos a impressão de que a atitude seria demolir e só 

depois se pensaria numa solução. Já se vê que o resultado redundaria em invenção. 

Efectivamente, o restaurador não dispunha de documentos escritos, iconográficos ou 

mesmo vestígios no monumento que lhe revelassem como teria sido a estrutura de 

origem. Aliás, a coroação da torre com um telhado piramidal poderia ter sido já pensada 

no primitivo projecto da construção. Procurar indícios em outras igrejas da região que 

servissem de exemplo para uma hipotética reconstrução da torre não seria tarefa fácil, 

mas já se adivinha que a Madalena de Olivença serviria de inspiração, pois este edifício 

também apresenta o campanário no eixo longitudinal da planta (fig. 205). Em todo o 

caso, como viria a acontecer, a postura mais sensata inscrevia-se nas sugestões de Lino: 

 

 “Exteriormente julgo que não será de aconselhar a demolição da pirâmide que 

coroa a torre. Não será da primitiva, mas a verdade é que de há muito tempo que se 

está habituado a considerá-la feição característica da Sé de Elvas, tem 

indubitavelmente sabor portuguesíssimo e, se não pertence à época manuelina, é pelo 

menos inspirada de perto em uma ou outra muito semelhante das que existem pelo país 

todo” (doc. 54). 

 

Raul Lino era um espírito sensível ao valor da arquitectura como espaço pleno de 

vivências, que ao longo dos tempos vai respondendo sob o ponto de vista formal às solicitações 

de cada momento histórico, consoante a mentalidade, a cultura e as necessidades funcionais, 

constituindo, por assim dizer, também um repositório de sentimentos e memórias dos seus 

usuários. Um edifício não podia ser entendido como uma mera soma de formas com interesse 

arqueológico, sujeito a exercícios de índole “escolar”, para regozijo de restauradores.  

A posição de Humberto Reis, essa, era bem distinta, filiando-se na linha de acção da 

DGEMN, na qual prevaleciam os desígnios de restituir os monumentos à sua vertente original, 

ou supostamente original. Os argumentos que aduz às suas teses são tomados de empréstimo a 

Viollet-le-Duc e a uma longa tradição de restauro em Portugal, perseguindo a “pureza de estilo” 

com base no sacrifício da obra barroca, a qual é julgada com critérios bastante vagos. 

Provavelmente, para Humberto Reis (como para muitos dos técnicos da DGEMN) o Barroco em 
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si não constituía problema
718

 (embora numa escala de valores estivesse bastante aquém da arte 

medieva); o que ele não suportava era a invasão dessa arte em campo alheio, amesquinhando a 

coerência estilística de construções medievais e manuelinas.  

 Assiste-se, assim, ao confronto de duas doutrinas acerca do restauro arquitectónico, 

traduzindo-se em duas opiniões opostas face às intervenções a realizar na antiga Sé de Elvas. Se 

a de Humberto Reis era a dominante na DGEMN, no caso concreto do monumento alentejano, a 

posição de Raul Lino acabou por triunfar, travando os ímpetos reintegracionistas daquele 

arquitecto, pois os pontos mais polémicos dos seus planos não foram cumpridos. Estamos 

certos, porém, de que se se tratasse de um templo românico ou gótico, o técnico de Évora teria 

tido o caminho aberto (e o apoio institucional) para pôr em prática as suas ideias, como provam 

tantos exemplos da época.  

 

 

4. Obras de conservação e restauro na Sé no século XX: uma intervenção à 

margem dos planos iniciais de Humberto Reis e o abandono da unidade de estilo 

 

Abandonados os planos de Humberto Reis, restava à antiga Sé de Elvas esperar 

por uma intervenção que visasse a sua conservação e um restauro menos lesivo e 

correctivo. Mas as obras não começaram logo de forma imediata. De resto, numa carta 

enviada pelo vigário geral Monsenhor Martinho Lopes Maia, em finais de Fevereiro de 

1941, ao director geral dos Monumentos Nacionais, aquele refere que já em 1938 havia 

suplicado para que se acudisse ao templo, cujo estado de conservação era 

“verdadeiramente confrangedor”, mas as obras prometidas iam sendo adiadas de tal 

forma que ainda não estava à vista o começo de qualquer intervenção.
719

 E de facto a 

situação era calamitosa, pois o pároco descreve o estado do edifício nos seguintes 

termos: 

 

“Chove por todo o templo e torna-se, quási impossível, o exercício do culto, pelo menos 

na estação do Inverno. O último ciclone veio agravar a situação. Das janelas, do lado 
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 De facto, Humberto Reis e Mário Tavares Chicó fizeram um levantamento da arquitectura religiosa do 
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nascente, umas foram esfaceladas, outras despregadas, e a atual situação, alem de 

tornar o templo inconfortável, ameaça a segurança dos fieis. Os Altares têem de estar 

desprovidos de roupas, porque não são necessárias grandes chuvas para se 

encharcarem. A instalação electrica provisória, não resiste ao mais pequeno vendaval, 

que penetra por todos os lados. O estrado, quadros e imágens de madeira deterioram-

se com a humidade. A tal estado chegou este belissimo templo que, no próximo Inverno, 

mesmo que não comecem as obras, ver-me hei na necessidade de deixar de exercer ali 

o culto. Pelo meu cargo, interessa-me, igualmente, o arranjo de todos os templos; mas, 

não podendo conseguir-se verba de outra procedência, não seria preferível 

interromperem-se as obras no templo de São Domingos, que não é templo paroquial, 

para se acudir ao melhor templo da cidade e onde o movimento paroquial é maior?”
720

            

   

O restauro do edifício parece não ter sido tarefa premente. A urgência de acção 

estava sobremaneira direccionada para os monumentos medievais e/ou para aqueles que 

se mostravam mais representativos dos acontecimentos a serem celebrados a propósito 

do duplo centenário, sendo esses os mais beneficiados com dotações orçamentais e com 

uma atenção especial. 

Só em 1942, como veremos, começaram as obras, as quais continuaram nas 

décadas seguintes, sofrendo um longo e demorado percurso, com intermitências pelo 

caminho, motivadas pelo esgotamento de verbas.  

  Recordemos que a par das obras na Sé de Elvas, decorriam, na mesma cidade, as 

operações de restauro da igreja de São Domingos e do castelo, iniciadas, 

respectivamente, nos derradeiros anos da década de 30 e em 1940. Nestes dois 

monumentos nacionais, Humberto Reis, pôde, em compensação, dar ensejo às suas 

ideias, já que, no tocante à Catedral, as suas intenções haviam sido refreadas.  

A 28 de Maio de 1942, o arquitecto director da Direcção dos Monumentos 

Nacionais informou o director geral de que as obras de restauro da Sé “…serão 

iniciadas em 15 de Junho próximo futuro, se V. Ex.ª assim o determinar.”
721

 Os 

trabalhos terão pois começado por esta altura e estiveram a cargo do construtor civil 

elvense João António Ferreira, que também se ocupava do restauro de São Domingos e 

do castelo.  

A  proposta de ajuste particular de João Ferreira, de 8 de Agosto de 1942, previa 

obras na cobertura do Sé,
722

 um trabalho que se prolongaria nos anos seguintes. Como 

também testemunham algumas fotografias, na década de 40 os trabalhos de restauro da 

Sé incidiram na renovação do telhado, no restauro dos merlões, tendo sido alguns deles 
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 Ibidem. 
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 Idem, Antiga Sé de Elvas/Igreja de Nossa Senhora da Assunção: obras 1938,  Ofício n.º 1370, 28 de 

Maio de 1942. 
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 Cfr. idem, Proposta de Ajuste Particular de João António Ferreira, Elvas, 8 de Agosto de 1942. 



 

 210 

totalmente refeitos, e dos arcobotantes (os quais se puseram a descoberto), na limpeza 

de cantarias, na reparação de rebocos e da torre sineira. Nesta estrutura, procedeu-se 

essencialmente à substituição e consolidação dos blocos de pedra (figs. 191-199).  

Registe-se, a título de exemplo, que a 12 de Dezembro de 1942 pararam as obras 

por se ter esgotado a verba concedida nesse ano para o monumento
723

 e que, em 

Setembro do ano seguinte, aconteceria o mesmo pelas mesmas razões.
724

 Outros 

motivos menos previsíveis condicionariam o andamento das intervenções, como 

sucedeu em 1944, em que, no dia 5 de Agosto, ficaram suspensos os trabalhos da Sé, 

bem como os do castelo de Campo Maior, os de São Domingos de Elvas e os da igreja 

Matriz de Arronches em virtude do falecimento do tarefeiro João António Ferreira, 

responsável por essas obras,
725

 tendo sido recomeçados a 30 de Outubro seguinte.
726

 

As constantes demoras, paragens e interrupções das obras provocaram o 

descontentamento do cónego Joaquim Augusto da Silva Cerca, pároco da igreja. A 18 

de Maio de 1948, este dirigiu as suas súplicas, sob a forma epistolar, ao ministro das 

Obras Públicas, pedindo providências a fim de se travar a degradação progressiva do 

edifício:  

 

“Não falando já nas paredes laterais, sem rebocos enegrecidas e com abundantes 

ervas, nas janelas da Capela Mor, algumas com taipais de madeira, por onde entra 

frio, vento e chuva, […] as portas laterais, de boa madeira com obra de talha e ainda 

alguma ferragem, já sem tinta alguma começando a apodrecer e um futuro próximo 

mais dispendioso será a sua reparação, caso não se acuda já a uma obra de tanta 

urgência?”
727

 

 

 

A 17 de Março de 1950, a Direcção de Urbanização de Portalegre escreveu ao 

director geral dos Serviços de Urbanização de Lisboa informando de que o monumento 

estava em péssimo estado de conservação, nomeadamente o interior: os rebocos 

exteriores necessitavam de ser picados e refeitos na sua quase totalidade, os pórticos 

laterais corriam o risco de se perderem caso não fossem restaurados, as cantarias das 

fachadas necessitavam de ser limpas e, em parte, de ser restauradas, e, curiosa e 

estranhamente, insistia-se ainda na aplicação do critério da unidade de estilo: “Alguns 
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 Cfr. idem, Igreja de Nossa Senhora da Assunção (antiga Sé) 1938, Ofício n.º 3546, Lisboa, 31 de 

Dezembro de 1942.  
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 Cfr. idem, Antiga Sé de Elvas/Igreja de Nossa Senhora da Assunção: Proc[…] 1938, Comunicação n.º 

244, Évora, 30 de Setembro de 1943. 
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 Cfr. idem, Comunicação n.º 347, Évora, 5 de Agosto de 1944.  
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 Cfr. idem, Ofício n.º 3625, Lisboa, 31 de Outubro de 1944.  
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 211 

elementos, tais como a pirâmide que encima a fachada principal e uma pequena torre 

para o relógio, que não parecem fazer parte da traça primitiva, pelo que se julga 

vantajosa a sua demolição.”
728

 No interior apelava-se ao restauro das pinturas das 

abóbadas das naves laterais que haviam sido descobertas e que corriam o risco de se 

perder (tratava-se das pinturas a ouro executadas na primeira metade do século XVII, 

sob os auspícios do bispo D. Sebastião de Matos de Noronha), bem como à restauração 

urgente de dois quadros, um deles de autor português (de certeza o da Capela de Santo 

António, de Bento Coelho) e o outro de autoria italiana (tela do altar-mor).
 729

 

Estas considerações obtiveram resposta do director dos Serviços dos 

Monumentos Nacionais, através de um ofício de 9 de Setembro de 1950, dirigido ao 

director da DGEMN, em que se diz que as obras de restauro da Sé se encontravam 

paralisadas por não ter sido concedida nenhuma dotação nesse ano para o seu 

prosseguimento, mas que, em todo o caso, o estado de conservação da Sé “…não é nem 

péssimo nem lastimoso” como faziam crer as reclamações do pároco e da Direcção de 

Urbanização de Portalegre, sendo certo, porém, que havia necessidade de se procederem 

a algumas reparações. Rebate-se ainda a ideia da unidade de estilo:  

 

“Na Sé de Elvas existem elementos de vàrias epocas, que hoje apresentam um 

todo sem necessidade de correcções ou redução ao estilo principal; a piramide que 

encima o edifício, muito embora seja de construção posterior, não deve em caso algum 

ser demolida, pois representa o elemento que melhor caracteriza a epoca em que foi 

construida. Se houve a pretensão de «levar» esta Igreja ao seu fundamental estilo, nem 

o portal da fachada escaparia, criando a necessidade de soluções arranjadas aos 

moldes da epoca, que não é processo ou metodo que se deva usar, nos raros casos de 

«recuperação de estilo».”
730

    

 

 

No que se refere às pinturas das abóbadas, as quais não estavam em perigo de se 

perderem, segundo o mesmo organismo, diz-se que ainda não estavam totalmente 

descobertas, e que esse trabalho prosseguiria em fase posterior.
731

  

Em 1953, um relatório do arquitecto Rui Ângelo do Couto, de 13 de Julho, dá 

conta de que nessa data se deu início às obras previstas para esse ano na Sé, as quais 

consistiam em intervenções nas escadas e no terraço da torre, e, quando estas estivessem 

finalizadas, “…passar-se-á ás reparações no interior da Igreja, para assim se evitar ao 
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 Idem, Ofício n.º 1444, Portalegre, 17 de Março de 1950. 
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 Cfr. ibidem. 
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 Idem, Ofício n.º 4098, Lisboa, 9 de Setembro de 1950. 
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 Cfr. ibidem. 
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máximo a deterioração das obras efectuadas em anos anteriores.”
732

 Além disso, estava 

previsto o restauro dos lambrins de azulejos do imóvel, os quais seriam completados por 

azulejos idênticos vindos da Secção de Évora. Quanto aos vitrais, pedia-se rapidez na 

resolução do assunto, para “…poderem ser encomendados e a obra não sofrer 

atrazos”.
733

 

 Em menos de um mês, um outro relatório, assinado pelo mesmo arquitecto a 1 

de Agosto, descreve o estado em que os trabalhos se encontravam:  

 

“A abóbada da torre foi picada, rebocada, esboçada, só faltando ser caiada. 

As paredes interiores e abóbada da escada da torre foram picadas, rebocadas e 

esboçadas, só faltando ser caiadas. […] 

Também o empreiteiro me disse necessitar dos seguintes azulejos: 300 

cercaduras, 290 faixas, 250 centros e 220 tiras. 

De todos estes azulejos há exemplares em armazem nesta Secção, com 

excepção dos 250 centros. Desta forma julgo preferivel retirar azulejos identicos que 

existem na capela do Baptistério e substituí-los aí por outros azulejos do mesmo género 

que existem também em armazem nesta Secção.”
734

  

 

 

O assunto dos vitrais continuava por resolver (fig. 189). 

Uma memória descritiva, de 28 de Dezembro de 1953, fazia ainda constar 

intervenções na torre da Sé. Além disso, discriminava, entre outras obras, a demolição 

da “casa que servia para o relógio e que tão mau efeito produz na torre” (tarefa que 

não veio a ser executada), o trabalho de completar os lambris de azulejos em capelas e 

as nervuras da abóbada de uma capela, a consolidação e reparação do tecto das Capelas 

de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora da Soledade, a caiação exterior e 

interior do edifício, a colocação de vitrais, o restauro das telas da capela-mor e da 

Capela de Santo António, o  restauro do “esgrafito” no entablamento e na abóbada da 

sala junto ao coro, o restauro da sacristia, o fornecimento de bancos para o culto, a 

adaptação de um compartimento do pátio a instalação sanitária e o restauro “…dos 

frescos das abóbadas das naves que foram descobertos quando da raspagem da cal que 

os encobria…”
735
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 Idem, Antiga Sé de Elvas/Igreja de Nossa Senhora da Assunção: Obras 1938, Relatório de visita à 

obra de conservação e reparação da Sé de Elvas do arquitecto Rui Ângelo do Couto em 13 de Julho de 
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 Idem, Sé de Elvas: processo de obras 1953, Memória descritiva das obras de reparação e restauro na 

Sé de Elvas, Évora, 28 de Dezembro de 1953. 
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Mas, pelos vistos, as obras continuavam a arrastar-se e, em Setembro de 1954, o 

pároco da igreja endereçou novamente uma carta ao então ministro da Obras Públicas:  

 

“ Na verdade as poucas obras repartidas por anos não deixam brilhar esses restauros, 

pela morosidade. Atrevo-me a apontar a V. Exª o mais necessário: a sacristia, umas 

janelas, a luz electrica, e a substituição dos bancos desconcertados e destoantes da 

traça do templo não falando no quadro da capela-mór que vai estando muito 

deteriorado.”
736

 

 

 Nas décadas seguintes houve sempre obras (intermitentes) na antiga Catedral. 

Em 1992, o imóvel foi afecto ao IPPAR e, em Junho de 2000, foi assinado entre este 

organismo e a arquidiocese de Évora um protocolo de colaboração para a salvaguarda e 

valorização do património da Igreja no Alto Alentejo, em cuja primeira fase seria 

contemplado o edifício elvense. Já no novo milénio, entre 2001 e 2008, a antiga Sé teve 

obras de conservação do seu património integrado, uma acção mais consistente, 

continuada e sustentada do que as anteriores, que envolveu também a Casa do Cabido e 

a sua adaptação a Museu de Arte Sacra.
737

 Devolveu-se, assim, o monumento à sua 

dignidade histórica, patrimonial e, naturalmente, artística.  

 

                                                 
736

 Idem, Antiga Sé de Elvas/Igreja de Nossa Senhora da Assunção: Obras 1938, Cópia da carta enviada 

pelo Cónego Joaquim Augusto da Silva Cerca, pároco da Sé de Elvas, ao ministro das Obras Públicas e 

Comunicações, Elvas, 17 de Setembro de 1954. 
737

 Cfr. Rosário GORDALINA, Sé de Elvas/Igreja de Nossa Senhora da Assunção, IHRU/DGEMN, 

Sistema de Informação, Inventário, N.º IPA PT04120703000,  http://www.monumentos.pt (acedido em 

Outubro de 2010); Artur Goulart de Melo BORGES, Guia do Museu de Arte Sacra de Elvas, Casa do 

Cabido, op. cit. 
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Conclusão 

 

 Ao longo do estudo fomos dando conta de múltiplas informações inéditas ou já 

conhecidas (mas algumas delas pouco exploradas e dispersas, ou seja, não enquadradas 

num todo) acerca da evolução histórica e artística da Sé Catedral de Elvas, desde a sua 

fundação na primeira metade do século XVI, ainda no período manuelino (a igreja de 

Santa Maria da Praça), até ao século XX, quando foi alvo de intervenções de 

conservação e restauro, passando pelas grandes reformas de finais do século XVI e 

primeira metade do século XVII (decorrentes da elevação do edifício a Sé Catedral em 

1570) e do século XVIII, tendo sido este último período o objecto particular do tema da 

nossa dissertação, já que não só foi o última grande época de reformas da Sé, sob o 

signo do Barroco e do Rococó, em que o espaço intestino do edifício foi 

substancialmente transfigurado, mas também porque sobre ele existia documentação 

inédita, nomeadamente sobre a capela-mor, cuja pesquisa veio trazer novos dados sobre 

as obras da Sé ocorridas nessa centúria.  

Assim sendo, na primeira parte da tese discorremos sobre as diferentes fases de 

edificação da igreja, começada por volta de 1517 e aberta ao culto em 1537, mas cujas 

obras - com o provável plano inicial do mestre Martim Lourenço e não de  Francisco de 

Arruda, como tem vindo a ser dito pelos autores que nos antecederam - se prolongaram 

para além da segunda metade de Quinhentos. Observámos as circunstâncias da fundação 

da diocese de Elvas, em 1570, a instâncias do rei D. Sebastião, e a subsequente elevação 

da igreja de Santa Maria ao estatuto de Sé. Na sequência deste importante facto, o 

edifício foi alvo de importantes reformas, a saber, a encomenda do retábulo-mor (1576-

1579) a Luís de Morales, pelo primeiro bispo da diocese D. António Mendes de 

Carvalho, e, entre os derradeiros anos de Quinhentos e os anos 30 do século seguinte a 

construção e decoração da nova capela-mor, da nova sacristia, da Casa do Cabido, da 

Capela do Santíssimo Sacramento, do pátio e da cisterna, do relógio e da varanda da 

fachada principal e a conclusão (ou construção) do campanário, bem como a decoração 

das abóbadas das naves, o azulejamento das naves e de capelas laterais…, enfim, uma 

campanha na qual intervieram diversos artistas e artífices (alguns deles bem conhecidos 

da historiografia), tais como o arquitecto Pero Vaz Pereira, o mestre Manuel Ribeiro, os 

pintores José de Escovar, Simão Rodrigues, Domingos Vieira Serrão; o mestre Pero 

Fernandes, o pedreiro Sebastião de Campos, o entalhador Jacques de Campos, os 
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pintores-douradores João de Moura, Diogo Vogado, Bartolomeu Sanches, André da 

Costa, Lourenço Anes, Mateus Carvalho; o escultor Belchior Nogueira, o organeiro 

Jorge Alemão…   

Na segunda parte descrevemos o ambiente artístico da Elvas de Setecentos, 

abordando as principais obras, bem como a interacção entre artistas e encomendadores, 

a fim de possibilitar um entendimento, à luz do contexto da época, das remodelações do 

século XVIII na Catedral elvense. Com efeito, tratou-se de um tempo abundante em 

produção artística, sobretudo entre os finais do século XVII e a primeira metade do 

século XVIII, sob a égide de D. João V, em que a linguagem barroca invadiu em pleno 

o território português, quer através da arquitectura, quer através das restantes expressões 

artísticas. A cidade alentejana, como seria de esperar, beneficiando de uma conjuntura 

de apaziguamento militar e de enriquecimento nacional devido à afluência do ouro e dos 

diamantes do Brasil, também beneficiou desse ímpeto artístico. 

Demos início ao estudo das modificações barrocas setecentistas da Sé, 

analisando os retábulos de talha dourada e a pintura de brutesco das Capelas laterais de 

Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, dando conta da participação do entalhador 

lisboeta Manuel Francisco na realização do retábulo da Virgem de Guadalupe em 1722-

1723, um mestre a que não poucas vezes os doadores elvenses recorreram, tendo 

trabalhado nas igrejas do Convento de São Domingos e dos jesuítas. Por sua vez, já nos 

finais dos anos 70 do século anterior, a Capela de Guadalupe havia recebido uma tela 

alusiva a Nossa Senhora de Guadalupe da autoria do conhecido pintor do barroco 

mexicano Juan Correa, tratando-se, segundo o que é conhecido até ao momento, da 

única pintura desse artista no nosso país. 

Quanto à construção da nova capela-mor da Sé raiana, através do nosso estudo 

ficou claro que ela teve duas fases distintas: a primeira entre 1735-1738, levada a cabo 

pelo cabido em sede vacante, em que intervieram o arquitecto Sebastião Soares e o 

escultor Guilherme da Cruz, para além do mestre-de-obras João Fernandes Cordeiro e 

de outros obreiros; e a segunda entre 1746-1749, sob os auspícios do bispo D. Baltazar 

Vilas Boas e com a responsabilidade do arquitecto José Francisco de Abreu e do 

canteiro Gregório das Neves Leitão. Ficou, assim, definitivamente posta de lado a ideia 

de a capela-mor ter sido erigida sobretudo na segunda fase e de os seus mentores terem 

sido exclusivamente José Francisco de Abreu e Gregório das Neves. 

Do mesmo modo, verificámos que Sebastião Soares, José Francisco de Abreu e 

Gregório das Neves Leitão – provenientes, respectivamente, de Lisboa, Torres Vedras e 
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Barcarena - tiveram um contributo inestimável para a divulgação da arquitectura e dos 

retábulos de pedraria barrocos em Elvas e na região. 

A respeito da tela do altar-mor da Sé, A Assunção da Virgem, considerámos a 

hipótese de ela ter sido executada pelo pintor italiano Lorenzo Gramiccia, tendo em 

conta a inexistência de um pintor de nome “Lorenzo Granieri”. Aliás, as características 

iconográficas e estilísticas de uma tela daquele artista retratando o mesmo tema da tela 

elvense reforçaram ainda mais a nossa atribuição.   

Das restantes remodelações da centúria de Setecentos acontecidas nos anos 50 e 

60, ainda sob o episcopado de D. Baltazar e durante o governo do bispo D. Lourenço de 

Lencastre, analisámos a documentação já conhecida e a bibliografia existente, 

destacando, no entanto, aqui e ali, alguns pormenores que não tinham sido revelados. 

Essas remodelações incidiram nas Capelas de Nossa Senhora da Conceição e de Santo 

António, na Sala Capitular, nas Capelas do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora 

da Soledade, de Nossa Senhora das Candeias, das Almas e de Santa Ana, no adro e na 

escadaria da Sé, além da encomenda do órgão do coro alto ao italiano Pascoal Caetano 

Oldovino. Sobre a Capela das Chagas destacámos, antes da sua renovação com um 

retábulo de mármore (durante os anos 60 ou em data posterior), a encomenda de um 

retábulo de talha para seu adorno a Manuel Francisco, em 1716-1717, uma informação 

que era desconhecida. De resto, como se viu ao longo do estudo, antes das renovações 

com pedraria, algumas das capelas laterais ostentavam retábulos de talha dourada, 

podendo, assim, dizer-se que essas estruturas foram objecto de duas reformas barrocas.  

Na terceira e última parte desta dissertação examinámos os planos de restauro da 

já extinta Sé de Humberto Reis de 1938, os quais – com base nos critérios da unidade 

de estilo e na depreciação da arte barroca - tinham em vista a eliminação de parte da 

obra setecentista (e não só) do edifício. Um plano que ia ao encontro do que então era 

praticado pela DGEMN nas intervenções de conservação e restauro nos monumentos 

nacionais. Deveu-se, porém, aos pareceres do arquitecto Raul Lino – uma personalidade 

cujas posições desde cedo se distanciaram da prática usual desse organismo – a 

salvaguarda da obra barroca do monumento elvense. De facto, não fosse a sua oposição 

e hoje teríamos uma igreja com um perfil bem distinto daquele que ainda conserva.  

Uma vez abandonados os planos de reintegração estilística da antiga Catedral 

elvense, engendrados por Humberto Reis, o restauro do edifício parece não ter sido 

tarefa premente, a julgar pelo longo período em que decorreram as obras. A urgência de 

acção estava sobremaneira direccionada para os monumentos medievais e/ou para 



 

 217 

aqueles que se mostravam mais representativos dos acontecimentos que entretanto se 

celebravam a propósito do duplo centenário (1940), sendo esses os mais beneficiados 

com dotações orçamentais e com uma atenção especial.  
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