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À Ana por todas as razões do Mundo.  

 

À Helena e à Sofia  

pelos instantes juntos  

que Santiago nos tirou. 

 

Aos que já não são,  

pelo muito que gostariam  

de ter visto esta Tese.    
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RESUMO 

 

A presente Tese tem como objectivo a descrição e análise das igrejas e ermidas 

da Ordem Militar de Santiago no período que medeia entre os anos de 1510 e 1571, 

datas que correspondem, respectivamente, às primeiras visitações levadas a cabo pelo 

Mestre D. Jorge de Lencastre (Visitação de Setúbal, Julho de 1510) e a última de uma 

série de inspecções levadas a cabo nos anos 60 da centúria de Quinhentos e que 

efectivamente se prolongam até aos primeiros anos da década seguinte (Visitação de 

Palmela, Setembro de 1571). 

 Com este propósito procedeu-se não apenas ao levantamento e estudo das 

visitações às comendas correspondentes a este período, que ao momento se encontram 

publicadas como à transcrição e publicação das Visitações quinhentistas de Alcácer do 

Sal ora inéditas, a saber, dos anos de 1512/1513, 1535, 1552, 1560 e 1565 que se 

apresentam em volume Anexo. 

 Este trabalho permitiu identificar um acervo de cerca de 220 templos, parte dos 

quais desaparecidos ou assaz transformados. Determinaram-se oragos e devoções, 

espaços e formas, medidas e materiais, atitudes e crenças. E, na medida dos possíveis, o 

entendimento que os próprios visitadores faziam do que viam.  

 O território abarcado neste estudo integra os principais núcleos espatários a Sul 

do Tejo, nomeadamente a região do Sado, com especial destaque para Setúbal, Palmela 

e Alcácer do Sal, o Baixo Alentejo, onde se destacava Mértola, antiga sede da Ordem e 

uma extensa rede de domínios que se estendiam de Levante a Poente, do curso do 

Guadiana ao Atlântico, e a Sul até ao outro lado do barrocal algarvio onde a Milícia era 

senhora de assinaláveis direitos no domínio do espiritual, nomeadamente em Castro 

Marim, Cacela, Tavira, Faro, Loulé e Albufeira. Domínios onde a instituição deixou as 

suas marcas, memórias de um passado mítico reiteradamente invocado, sobre o qual se 

foram acumulando as transformações do tempo, nomeadamente as que ocorreram no 

decurso destes cerca de sessenta anos em que a Arte Portuguesa glosou 

simultaneamente formas Tardo-góticas, Manuelinas e Renascentistas.  
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Abstract 

 

This thesis aims to describe and analyse the churches and chapels of the Military 

Order of Santiago in the period between the years 1510 and 1571, dates that correspond, 

respectively, to the first visitations conducted by Master D. Jorge de Lencastre 

(Visitation of Setúbal, July 1510) and the last of a series of inspections carried out in the 

sixth decade of the Fourteenth Century, which extend effectively until the early years of 

the next decade (Visitation of Palmela, September 1571). 

For this purpose it has been done not only a survey and study of the visitations to 

the commendations of this period, already published at this moment, but also a 

transcription and publication of the sixteenth century Visitations of Alcácer do Sal, until 

now unpublished, namely those which belong the years of 1512/1513, 1535, 1552, 1560 

and 1565, which are compiled in the Appendix. 

This work has identified a collection of about 220 temples, some of which have 

disappeared or have been radically transformed. Patron saints and specific devotions, 

spaces and forms, measurements and materials, attitudes and beliefs were determined. 

And, as far as possible, visitors’ perceptions of what they saw have also been 

determined. 

The territory in this study incorporates the main military nuclei south of the 

Tagus, including the Sado region, with a particular emphasis on Setúbal, Palmela and 

Alcácer do Sal, Low Alentejo, where Mértola was of utmost importance as a former 

headquarter of the Order, and an extensive domain network that stretched from Levante 

to the West, from the course of the Guadiana to the Atlantic, and south to the other side 

of Algarve’s Barrocal region, where this militia was a remarkable owner of spiritual 

rights, particularly in Castro Marim, Cacela, Tavira, Faro, Loulé and Albufeira. These 

areas, where the institution left its singular brand, show memories of a mythical past 

repeatedly invoked, on which the transformations of time were accumulated, 

particularly those that occurred in the course of about sixty years, when Portuguese art 

forms simultaneously used Tardo-Gothic, Manueline and Renaissance designs. 
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papel secundário. 

Propunha-me agora compreender melhor e mais em profundidade a dimensão e 
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que cada uma sofreu ou não sofreu.  

Familiarizado com o conteúdo das fontes, impôs-se-me de seguida a tarefa de 

fazer como o Senhor D. Jorge e (…) visitarmos nós ora pessoalmente o dito meestrado 

de Samtiaguo (…), numa mão com as respectivas notas, na outra com a máquina 

fotográfica. Teve isto lugar no Verão de 2011, depois de avaliar em conjunto com a 

Professora Lúcia o que valia a pena ser visto e o que seria melhor deixar de lado.  
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Professora Doutora Lúcia Rosas, orientadora desta Tese, não deixou uma solicitação por 
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está a morrer. Morrem as pessoas e com elas as terras, facto que me leva a recordar o 

refrão da canção Poetas andaluces, de 1975, dos espanhóis Aguaviva, que 

reiteradamente se interrogava «¿Donde los hombres?». O Algarve, pelo contrário, 

pulula de gente, especialmente no Verão. Raras são, porém, as igrejas e as fortalezas 

que se encontram abertas. Quis ver, fiz questão de ver, a arruinada igreja de Paderne, no 

interior da velha fortaleza islâmica. A porta, no entanto, das duas vezes que o tentei, 

encontrava-se fechada, o que me levou a optar pela medieval técnica do assalto, galgar 

os muros da melhor forma possível e esperar que Santiago ou a Virgem me deitassem a 

mão caso fosse necessário.   
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Introdução. Metodologia e natureza das Fontes. 

 
(…) visitamdo nós ora pesoalmente  

o dito meestrado de Samtiaguo (…) 

AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela,  

Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 1r. 

 

 A Tese que ora se apresenta, o modo como foi concebida e a sua organização, 

resultam directamente das linhas de orientação patenteadas pelos dignitários da Ordem 

de Santiago incumbidos de visitar, inspeccionar, inquirir e solucionar possíveis erros ou 

desvios detectados no governo e conservação das comendas. As Fontes Documentais de 

que nos socorremos são, por isso, os Livros de Visitação, que entre inúmeras 

informações incluem referências ao estado dos edifícios religiosos, nomeadamente 

descrições bastante pormenorizadas de alguns, bem como o rol das necessidades que 

apresentavam, em termos físicos e no que respeitava à adequação ao culto, indicações 

relativas aos materiais empregues ou a aplicar na sua reparação ou melhoramento – que 

variam de acordo com as regiões e as posses das populações – bem como reflexos das 

mudanças de gosto e das transformações impostas pelo ritual e uma devoção 

particularmente focada no Santíssimo
1
. 

No que respeita ao método, a orientação deste trabalho assentou em dois pilares 

que mutuamente se conjugam e complementam, como a seguir se explica: 

Primeiro, tratando-se de reflectir sobre um conjunto variado de edifícios 

religiosos – igrejas, ermidas e capelas – ligados a uma instituição assaz organizada e 

hierarquizada e sobre as transformações que ao longo de cerca de meio século – a maior 

parte do qual corresponde ao período de afirmação e actuação dessa figura, objecto de 

tanta controvérsia que foi o Mestre D. Jorge de Lencastre – foram sofrendo, era 

impossível ignorar as anotações, tantas vezes minuciosas, dos visitadores credenciados 

que no decurso desse período foram passando pelas localidades, registando para a 

hierarquia e deixando para posteridade, a memória do que viam. Fruto da afirmação das 

novas correntes historiográficas, da valorização do documento escrito e sua publicação, 

                                                 
1
 Veja-se, a propósito, os elucidativos textos de LECLERCQ, J.; VANDENBROUCKE, F.; BOUXER, 

Louis, 1961 – La spiritualité du Moyen Age. Col. “Le Histoire de la Spiritualité Chrétienne”, vol. 2. S/l: 

Aubier, pp. 573-601 e COSTA, Avelino de Jesus da, 1989 – A Santíssima Eucaristia nas Constituições 

Diocesanas Portuguesas desde 1240 a 1954. In “Lusitânia Sacra”, Lisboa, 2ª Série, Tomo I, pp. 197-243. 

Em paralelo com as questões da espiritualidade e seu reflexo na concepção e fabrico dos templos, 

sublinhe-se que, na sua origem, cada um dos conjuntos de Visitações que constituem a base deste estudo, 

corresponde a um momento específico da vida da Ordem e do Reino. Compreender esse facto é 

fundamental para entender as motivações dos seus promotores e aquilo que em cada circunstância fizeram 

ou ordenaram. 
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é de realçar a existência de um extenso acervo de Visitações que desde os finais dos 

anos 60 do século XX
2
 tem vindo a ser dado ao prelo, inicialmente pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, sob a orientação de Raul Lino, Luís Silveira e Oliveira Marques, 

que fizeram com que se vertesse para letra de forma alguns textos considerados mais 

relevantes para o estudo das formas artísticas do passado
3
. De acordo com esta 

tendência, alguns livros de Visitações mereceram particular atenção, tendo sido 

publicadas parcialmente por Vítor Pavão dos Santos, ainda em 1969, as Visitações de 

Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal
4
 e, em 1972, as de Palmela e Panóias

5
. No 

prefácio daquela primeira publicação, o Autor esclarecia que estas fontes davam uma 

ideia muito clara acerca da evolução das edificações pertencentes à Ordem de Santiago 

no decurso de um período de 89 anos, bem como da compartimentação e organização 

dos espaços, materiais de construção, medidas, decoração e escultura: declarava-se, 

assim, o interesse deste tipo de fontes para o estudo da História da Arte
6
 e ao mesmo 

tempo, abria-se o caminho para um processo que tardou, no entanto, a desenvolver-se. 

Com efeito, foi só na década de 80 do século XX, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, no âmbito Curso de Mestrado em História Medieval criado em 

1983 – em particular no Seminário de Ordens Militares, orientado pelo Professor 

Doutor Luís Adão da Fonseca – que tomaram forma, se definiram e afinaram as 

metodologias que vieram a materializa-se num conjunto variado de estudos sobre 

Ordens Militares, trabalhos absolutamente pioneiros não apenas no que a Portugal diz 

respeito mas também a nível internacional
7
. 

Alguns anos mais tarde, no ano lectivo de 1999/2000 e igualmente naquela 

Faculdade, iniciou-se o Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em História 

Medieval e do Renascimento, em que aos estudantes era dada a possibilidade de 

                                                 
2
 Não obstante, o recurso a este tipo de fontes para o estudo da História Tardo-medieval remonta aos 

finais do século XIX. 
3
 Referimo-nos ao trabalho pioneiro de LINO, Raul e SILVEIRA, Luís, 1969 – “Documentos para a 

História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
4
 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal.” Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº7. 
5
 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1972 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História da 

Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº 11. 
6
 Bem patente, por exemplo, no trabalho de Pedro DIAS, datado de 1979, Visitações da Ordem de Cristo 

de 1507 a 1510. Aspectos artísticos. Coimbra: Instituto de História da Arte / Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra.  
7
 Daqui saiu a nossa própria Dissertação de Mestrado, intitulada A Ordem de Santiago. Das origens a 

1327. Porto: Faculdade de Letras, 1992. Em abono da verdade, esta linha de investigação sobre as Ordens 

Militares vinha na sequência dos estudos do próprio Adão da Fonseca, materializados na sua Tese de 

Doutoramento O Condestável D. Pedro de Portugal e deu os seus primeiros passos integrada, ainda, por 

alunos do Curso de Licenciatura (Grupo Avis). 
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frequentar um Seminário temático subordinado à problemática das Ordens Militares. A 

este nível – o dos Estudos Avançados em Idade Média –, tratou-se do primeiro curso 

desta natureza ministrado em Portugal; o impacto que teve levou a que no ano lectivo de 

2001/2002 as suas actividades se estendessem também a Palmela, no âmbito de um 

protocolo estabelecido entre a Faculdade de Letras do Porto e a Câmara Municipal 

daquela localidade, que desde 1989 tem vindo a organizar, periodicamente, séries de 

“Encontros sobre Ordens Militares”, inestimáveis para o desenvolvimento e 

aprofundamento desta temática. 

Entretanto tivera lugar, em 1997, a publicação do primeiro volume da Revista 

Militarium Ordinum Analecta, publicação especificamente dedicada ao estudo das 

Ordens Militares que tem vindo a dar ao prelo Dissertações de Mestrado e Teses de 

Doutoramento relacionadas com o tema. Acresce que a partir de 2006 (volume 7º), no 

sentido de valorizar a publicação de Fontes relevantes para o conhecimento da História 

das Milícias, os propósitos da Revista foram objecto de um significativo alargamento 

cujo subtítulo então escolhido – Fontes para o Estudo das Ordens Religioso-Militares – 

claramente ilustra. 

O presente estudo reflecte e resulta desta atenção renovada com as Fontes e 

propõe-se levar a cabo o aproveitamento e valorização desse tipo tão particular quanto 

heterogéneo de escritos que são as Visitações, neste caso aplicadas ao estudo da 

Arquitectura Religiosa da Ordem Militar de Santiago no decurso do século XVI. 

Segundo, como a opção em nos atermos unicamente à analise de fontes 

publicadas – pese, embora, a sua proficiência e abastança para levar a bom porto a 

investigação em causa – implicava passar ao lado desse importante desiderato de pôr à 

disposição dos historiadores e do público em geral materiais ainda inéditos, 

consideramos essencial prestar também o nosso concurso e acrescentar alguma coisa 

mais ao já extenso corpus das Visitações publicadas da Ordem Santiago, neste caso o 

conjunto de inéditos resultantes das inspecções dos anos de 1512-13
8
, 1534

9
, 1552

10
, 

                                                 
8
 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1. 
9
 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, folio 119r e seguintes (igualmente em Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice 

nº 253). In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12. 
10

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13. 
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1560
11

 e 1564-65
12

, à vila de Alcácer do Sal. As Visitações em causa constituirão assim 

o ponto de partida e o guia para a nossa reflexão. 

 Uma interrogação, naturalmente, se coloca: porquê a opção pelo estudo das 

Visitações de Alcácer do Sal em detrimento das de uma outra comenda? A resposta é 

simples. Primeiro, porque encarando-as segundo uma perspectiva de conjunto, se trata 

de fontes praticamente inéditas
13

. Segundo, porque a continuidade temporal que 

apresentam lhes confere uma especial coerência enquanto testemunhos daquilo que ao 

longo de meio século se passou no território a que dizem respeito: 1512, 1534, 1552, 

1560, 1564… Não serão de assinalar muitos outros exemplos de uma sequência que 

assim se repita; nalguns casos é de admitir que as inspecções ordenadas não tenham, 

nunca, chegado a acontecer; noutros, as vicissitudes do tempo, associadas à perda de 

importância das localidades a que diziam respeito, conduziram à inevitável degradação 

dos registos e, consequentemente, à sua perda.  

Finalmente, também, porque uma sucessão de acontecimentos que directamente 

se prendem com a história da Ordem de Santiago e da Reconquista, despoletou o nosso 

interesse por Alcácer: a antiga Salácia – a al-Qasr Abu Danis sarracena – não é uma 

localidade banal; a sua tomada pelos cristãos deu-se no meio de num emaranhado épico 

que envolveu as Ordens Militares, os prelados de Lisboa e Évora, cruzados alemães e 

holandeses de passagem para o Oriente, acabando por se materializar, até, numa 

narrativa poética dos feitos que lhe estiveram associados
14

. 

Não é difícil entender a particular importância de Alcácer. À partida por causa 

da sua posição geográfica, entre o mar e o rio, um rio que abria caminho para o interior 

alentejano – então mais do que agora –, facto que terá sido óbvio para os conquistadores 

cristãos. Assim, no Verão de 1217, capitaneada pelo Comendador-mor de Santiago em 

                                                 
11

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14. 
12

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila de 

Alcácer do Sal. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15. 
13

 Há a assinalar o trabalho de Maria Teresa PEREIRA, publicado em 2005, O Património móvel nas 

visitações de Alcácer durante o mestrado de D. Jorge (1492-1550), in “As Ordens Militares e as Ordens 

Militares de Cavalaria na construção do Mundo Ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens 

Militares”. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, p. 917-950. Trata-se, no entanto de 

um trabalho de síntese que ao concentrar-se no património móvel da Ordem de Santiago naquela vila, 

deliberadamente limita o seu âmbito. 
14

 Referimo-nos ao Gosuini de Expugntione Salaciae Carmen onde o sobrenatural e os reais sucessos de 

armas se misturam, como no caso da Batalha da Ponte Mílvia, entre Constantino e Maxêncio, em que na 

véspera do combate o primeiro terá visto desenhar-se nos céus o sinal da cruz, promessa de vitória no 

combate que se aproximava… In hoc signo vinces, ou ἐν τούτῳ νίκα se preferirmos a versão grega. No caso 

do Carmen… a alusão ao prodígio é eloquente: (…) Astris lucidius quod splendet in aere signum / Est 

crucis, id nostrum plurima turba videt. Vd. “Portugaliae Monumenta Historica”, Scriptores, p. 103b. 



17 

 

Portugal, Martim Pais Barregão, uma considerável força militar veio pôr cerco à vila – 

uma força em que participavam, para além dos cavaleiros espatários que seriam cerca de 

300, o dito contingente de cruzados alemães e holandeses que aportara na barra do Tejo 

a 10 de Junho daquele ano, respectivamente chefiados pelo conde de Withe e pelo 

condestável Guilherme. Considerando a comitiva de notáveis que os aguardava e que 

integrava (…) ao lado do bispo de Lisboa, D. Soeiro, […] o bispo de Évora, o Abade de 

Alcobaça, cavaleiros do Templo e do Hospital e claro, o comendador de Palmela (…)
15

, 

a sua chegada terá sido considerada providencial para a iniciativa que se preparava. É de 

imaginar que entre os portugueses e os cruzados tenha havido negociações; e que estas 

tenham decorrido de acordo com as perspectivas dos promotores da campanha, uma vez 

que a 30 de Julho, alemães e holandeses franquearam a foz do Sado, indo instalar-se 

diante dos muros da vila; quatro dias mais tarde, a 3 de Agosto, terá chegado ao local 

Martim Peres, com os seus cavaleiros, na companhia dos Bispos de Lisboa e de Évora. 

Os combates iniciaram-se a 10 de Setembro e prolongaram-se por pouco mais de um 

mês, até 18 de Outubro, data em que a vila capitulou. O sucesso da operação levou os 

principais intervenientes – os Bispos de Lisboa e de Évora, o Abade de Alcobaça, o 

Mestre do Templo, o Prior do Hospital e o Comendador de Palmela – a requererem ao 

Papa que autorizasse a permanência dos cruzados em Portugal por mais um ano, tempo 

que admitiam suficiente para expulsar da Espanha os muçulmanos
16

. 

Independentemente dos feitos cometidos em Alcácer e da sua importância, 

independentemente do maravilhoso que a fama lhes associou, Honório III respondeu 

desfavoravelmente ao pedido e a 31 de Março de 1218 os cruzados estavam de 

partida
17

. De um modo inconsciente (ou talvez não), é possível que o Pontífice tenha 

antevisto que os acontecimentos do Verão de 1217 constituíam um ponto de viragem no 

processo da submissão do al-Gharb al-Andalus: a posse de Alcácer em mãos cristãs e o 

estabelecimento na vila recém-conquistada da Comenda-mor dos espatários durante 

duas décadas, até à tomada de Mértola, permitiriam não apenas consolidar o domínio 

português sobre a margem esquerda do Tejo e região sadina, como abrir caminho para a 

conquista dos territórios a Sul, ainda em poder do Islão. A sequência de acções 

protagonizadas por D. Paio Peres Correia – que antes de ser Mestre de Uclés foi 

                                                 
15

 CUNHA, Mário Raul de Sousa, 1991 – A Ordem Militar de Santiago (Das origens a 1327). Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dissertação de Mestrado policopiada), p. 44.  
16

 Monumenta Henricina, vol. I, p. 45-45, onde se transcreve A. V., Reg. Vat., vol. 9, fol. 201, onde se 

indicam outras transcrições e resumos. 
17

 CUNHA, Mário Raul de Sousa, 1991 – A Ordem Militar de Santiago… p. 45. 
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Comendador-mor de Alcácer – e que culminam em 1249, com a submissão dos últimos 

redutos islâmicos no Algarve, é ali, em Alcácer, que verdadeiramente começa. 

O conjunto mais antigo de Visitas, objecto do presente estudo, está directamente 

ligado à pessoa do Mestre D. Jorge de Lencastre e aos acontecimentos do Capitulo 

Geral de Palmela, celebrado em Outubro de 1508. Linguagem de circunstância que 

tanto pode traduzir a real vontade dos membros da Ordem, expressa em assembleia, 

como a vontade de um príncipe de entrar na posse do que lhe pertencia, D. Jorge é então 

mandatado para visitar e estar presente numa extensa série de inspecções que então se 

decidiu levar a cabo. Referimo-nos a um conjunto sistemático de Visitações às 

comendas – e respectivas igrejas, ermidas e capelas –, processo que se prolongou por 

mais de uma década, entre Julho de 1510 (Visitação da Igreja de Santa Maria de 

Setúbal
18

) e Março de 1523 (Visitação à Igreja de São Lourenço de Alhos Vedros
19

) e 

que de algum modo – pelo menos na fase inicial – correspondeu à afirmação de D. 

Jorge à frente da Milícia. O muito tempo decorrido desde a última vez em que o 

Mestrado fora objecto de inspecção e a necessidade de pôr cobro a alegados desmandos, 

explicam este conjunto de acções. É o que decorre dos termos do mandato que o 

Capitulo Geral confere ao Mestre, escolhido (…) per eleiçam dos definidores e de todo 

o capitollo [pois] avia muytos annos e tempo que nam fora visitado [o Mestrado de 

Santiago] e tinha mujta neçesidade d’aver mester corregimemto e reformaçam asy nas 

pesoas dos cavalleiros e cleriguos da dita ordem como nos beens, posisõeens, 

jurdicõees e direitos della que ao presemte andavam muy enlheados.
20

 

 

Uma segunda série de inspecções, ainda no decurso do governo de D. Jorge, 

ocorre alguns anos mais tarde, concentrando-se no período que medeia entre os anos de 

1533 e 1535. Desta vez, no entanto, ao contrário do primeiro conjunto de Visitas, em 

que o Mestre surge como figura destacada, não existem referências à sua presença nas 

comendas: a tarefa de inspeccionar é entregue a visitadores eleitos, normalmente um 

comendador e um prior. Não obstante, a figura do Mestre continua a ser uma referência, 

tendo em vista a frequência com que se invoca e menciona a Visitação passada do 

                                                 
18

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 77-95 e 129-134 e 135; vd. 

igualmente BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da Ordem de Santiago (a 

Vila de Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: FLUP, p. 125-150.  
19

 LEAL, Ana de Sousa; PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 48º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, p. 10-23, 26-27, 30-37 e 45-47. 
20

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fólio 1r. In APÊNDICE DOCUMENTAL nº 1, p. 7. 
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mestre noso senhor
21

. É como se no decurso de um curto espaço de tempo, que nalguns 

casos não ultrapassou meia década, a hierarquia da Ordem tivesse querido fazer o 

balanço da situação relativamente ao que anteriormente fora determinado: o que tinha 

sido feito, o que se encontrava mal feito, o que estava por fazer; e corrigir o que 

houvesse de ser corrigido.  

Observando a sequência desta segunda série de inspecções, constata-se que o 

processo regista uma primeira ocorrência isolada, ainda bastante cedo, em Janeiro de 

1525, com a Visitação de Aljezur, levada a cabo por Diogo de Salema, cavaleiro da 

Ordem e António Fernandes, prior da vila dos Colos
22

. Os mesmos que uma década 

mais tarde, entre 29 de Dezembro de 1534 e 4 de Janeiro de 1535, se encontravam em 

Loulé na qualidade de visitadores pelo Mestre
23

 e alguns meses mais tarde, em Abril, 

como inspectores das comendas de Mértola e Alcaria Ruiva
24

. Como interpretar a 

celeridade com que se processa esta segunda vaga de inspecções? Como explicar que 

um procedimento que primeiro se arrasta por mais de uma década, desta feita se inicie e 

conclua em cerca de três anos? Aparentemente, as causas serão duas: 

- No caso das Visitações do Mestre, quando o Capítulo Geral determinou que se 

visitasse o Mestrado, tudo se encontrava ainda por fazer. D. Jorge não conhecia a 

situação das comendas, os excessos que careciam de correcção seriam muitos e 

variados, o estado de ruína de alguns edifícios, estruturas militares e igrejas, reclamava 

a sua intervenção: era necessário visitar a fundo e em pormenor, identificar os 

problemas e dar-lhes solução; 

- Outro motivo que igualmente explica o prolongar no tempo das Visitações do 

Mestre, resulta da forma irregular como estas se processaram. Se não veja-se: o 

Capítulo Geral que mandatou D. Jorge como visitador teve lugar em Outubro de 1508
25
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 Por exemplo, em AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 

da Vila de Alcácer do Sal, fol. 125r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 132. 
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metade do século XVI. In “Espaço Cultural”. Aljezur: Câmara Municipal de Aljezur, nº 4, Ano IV, pp. 65-
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de Santa Cruz, no termo de Almodôvar. Ver BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim 

Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva. As Visitações e os 

Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607). Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, Col. Estudos e 

Fontes para a História Local, pp. 257-264, 299-303 (Determinações) e 306 (Rendas e População). 
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 PIMENTA, Maria Cristina Gomes, 2001 – As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média. O 

Governo de D. Jorge. “Militarium Ordinum Analecta”, vol. 5. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 

p. 124. 
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mas o processo parece ter-se iniciado apenas no Verão de 1510. Setúbal
26

 e Palmela
27

 

foram visitadas respectivamente em Agosto e Setembro; Ferreira
28

, Alvalade
29

 e 

Torrão
30

 em Novembro; Aljustrel
31

 em Dezembro; Casével
32

 e Panóias
33

 ficaram para o 

ano seguinte, a primeira para o mês de Janeiro, a segunda para Fevereiro. Aldeia Galega 

do Ribatejo foi visitada em Julho de 1511
34

 e entre Outubro de 1512 e Fevereiro de 

1513 teve lugar a Visita de Alcácer do Sal que transcrevemos em Apêndice
35

. Na 

sequência da Visitação a Alcácer, a comenda de Grândola, que lhe andava associada, é 

inspeccionada no mês de Janeiro
36

 e o Mosteiro de Santos em Junho
37

. Em 1514, em 

Agosto, teve lugar a visita à vila de Coina
38

, onde o Mestre parece não ter estado 

presente. No elenco dos visitadores referem-se apenas os nomes de Afonso Barradas e 

Diogo Coelho que em algumas destas inspecções desempenhou funções como escrivão. 

Em 1515 o Mestre visitou Mértola
39

 e Alcaria Ruiva
40

, que lhe andava associada, sendo 

Sesimbra visitada em 1516, no decurso do mês de Setembro, entre os dias 12 e 22
41

. 

Entretanto, no decurso dos quatro meses que medeiam entre Novembro de 1517 e 

Fevereiro de 1518, é de assinalar uma intensa actividade inspectiva protagonizada por 

D. Jorge e seus visitadores. O objectivo são as igrejas e os bens da Ordem no Algarve. É 

                                                 
26
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27

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1972 – Visitações de Palmela e Panóias…, pp. 1-6; RAMOS, Maria 

Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. Rituais e 

Manifestações de Culto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 130-147 (Dissertação 

de Mestrado policopiada); LUCAS, Isabel Maria G. G. Mendes Oleiro, 2004 – As Ermidas da Ordem de 

Santiago nas Visitações de Palmela do século XVI. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(Dissertação de Mestrado policopiada.) 
28

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação da Vila de Ferreira (no prelo), pp. 2-6, 19 e 31. 
29

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 12-14. 
30

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de Basto, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações 

de 1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 139-145 

(Dissertação de Mestrado policopiada). 
31

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 53-58. 
32

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 35-40. 
33

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1972 – Visitações de Palmela e Panóias…, pp. 55-60. 
34
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Grândola, pp. 59-64. 
37
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possível estabelecer o itinerário do conjunto da acção. A caminho do Algarve, os 

visitadores detiveram-se primeiro em Sines, cuja inspecção terá ocorrido entre 9 e 15 de 

Novembro
42

 e depois em Odeceixe, cuja visita se encontra datada de 12 de Dezembro
43

, 

precisamente o mesmo dia em que chegaram a Aljezur onde, a fazer fé nas fontes, se 

detiveram entre os dias 12 e 22 daquele mês
44

. Este conjunto de actos que a mera 

sequência temporal permite encadear entre si, tem a ver, obviamente, com a 

proximidade geográfica existente entre as localidades. Importa também realçar que 

aquele território correspondia ao extremo do Reino; institucionalmente, aliás, tratava-se 

de um reino à parte, um outro mundo onde, na maior parte dos casos, a Ordem 

partilhava a jurisdição dos bens que possuía com o prelado de Silves. No que respeita 

propriamente às Visitações de 1518, ao Algarve, o processo teve início em Loulé, cuja 

inspecção teve lugar entre 3 e 8 de Janeiro
45

; os visitadores passaram depois a Faro, 

onde se detiveram entre o dia 10 e o dia 15
46

, e a seguir a Tavira, onde permaneceram 

de 17 a 23
47

, antes de seguirem para Cacela, que visitaram a 25
48

 e Alcoutim cuja data 

referida nas fontes é o dia 31 de Janeiro
49

. Em relação a Castro Marim, o texto da visita 

limita-se a dizer que esta aconteceu em Janeiro, como todas as outras, constituindo 

excepção o lugar de Martim Longo, onde os visitadores chegaram a 1 de Fevereiro
50

. 

Neste ponto, o processo encaminha-se para a sua conclusão: das visitações de 

monta que tiveram lugar no decurso da década de 20 e cujos textos se encontram 

publicados – Alhos Vedros, em Março de 1523, Almada em Janeiro de 1527, D. Jorge 
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só tomou parte na primeira
51

 cabendo a Diogo Cotão, subprior do Convento e prior de 

Santa Maria de Alcácer, que teve Francisco Coelho como escrivão, a tarefa de levar a 

cabo a de Almada
52

. 

Ao contrário do que evidenciam as Visitações do Mestre – o facto de terem 

resultado de um processo moroso e por vezes descontínuo – este segundo conjunto de 

inspecções a que ao de leve nos referimos, caracteriza-se por procedimentos mais 

céleres que se traduzem em levar a cabo no curto espaço de três anos, o que antes 

demorara mais de uma década
53

. Logo à partida, a análise da data das fontes – a sua 

sequência e os tempos que medeiam entre as diversas inspecções – é eloquente para 

compreendermos o encadeamento do processo, despoletado no Capitulo Geral de 13 de 

Outubro de 1532 onde foram (…) electos pera […] visitar […] a dita comarqua do 

Campo d’Ourjque Alvaro Memdez cavalejro da ordem de Samtyago e Afomso 

Rodriguez prior da jgreja de sam Pedro da vjlla de Pallmella (…)
54

, que num curto 

espaço de tempo, entre 13 de Outubro de 1533 e 10 de Março de 1534 inspeccionaram o 

seguinte conjunto de comendas, com as respectivas igrejas, ermidas e capelas: 

- Grândola, com registo de 13 de Outubro de 1533
55

; 

- Alvalade, com registo de 17 de Outubro de 1533
56

; 

- Panóias, com registo de 25 de Outubro de 1533
57

; 

- Sines, com registo de 21 de Novembro de 1533
58

; 

- Casével, com registo de 11 de Dezembro de 1533
59

; 

- Aljustrel, com registos entre 15 e 19 de Dezembro de 1533
60

; 

- Ferreira, com registo de 12 de Janeiro de 1534
61

; 

- Torrão, com registos entre 27 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 1534
62

; 

- Alcácer do Sal, com registo de 9 de Fevereiro de 1534
63

; 
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- Almada, com registo de 10 de Março de 1534; Álvaro Mendes, eleito em 

Capítulo Geral, juntamente com Afonso Rodrigues, prior de Palmela, (…) pera […] 

visitar […] a dita comarqua do Campo d’Ourjque (…) é neste caso acompanhado por 

Gomes Pires, prior de Messejana
64

, o mesmo que encontramos presente em outras duas 

visitações ocorridas naquele ano, a saber: 

- Palmela, com registo de 1 de Abril
65

; 

- Aldeia Galega do Ribatejo, com registo de 6 Junho
66

;  

- Alhos Vedros é igualmente visitada em 1534 mas as fontes omitem os nomes 

dos inspectores que concentraram as suas atenções na igreja de Santa Margarida do 

Lavradio
67

. A este respeito, o que parece ser certo é que três anos mais tarde, em 1537, 

11 de Novembro, por ocasião de uma nova Visitação a esta igreja cada vez mais 

importante no quadro da comenda, o visitador era Estêvão Barradas, enviado pelo 

Mestre
68

. 

Juntamente com os referidos visitadores, outros dois foram (…) inleytos pera 

ello em esta comarqua do dyto Mestrado de Samtiaguo e Reyno dos Algarves (…)
69

: o 

cavaleiro Diogo de Salema e o prior da vila dos Colos, António Fernandes
70

. Os 

trabalhos terão tido início nos primeiros dias de Janeiro e desenvolveram-se de acordo 

com a seguinte sequência: 

- Faro foi visitada entre 4 e 14 de Janeiro de 1534
71

; 

- Tavira, entre 15 e 19 de Janeiro de 1534
72

; 

- Cacela, com registo de 23 de Janeiro
73

, na sequência da qual tiveram lugar as 

visitas a Castro Marim
74

, Alcoutim
75

 e Martim Longo
76

; 
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- Loulé, com registos entre 29 de Dezembro de 1534 e 4 de Janeiro de 1535
77

; 

- Alcaria Ruiva, com registo 20 de Abril de 1535
78

; 

Relativamente às localidades de Castro Marim, Martim Longo e Alcoutim, as 

fontes estudadas não apontam datas precisas para o início de qualquer das inspecções, 

limitando-se a indicar, num dos casos, que terão tido lugar no ano de 1534, 

naturalmente após a visita a Cacela, ocorrida em Janeiro. A eventual incapacidade do 

visitador António Fernandes, que terá culminado com a sua morte em data 

indeterminada – embora não anterior a 4 de Janeiro de 1535, uma vez que é ele, ainda, 

quem assina os termos da Visitação de Loulé – contribuiu, provavelmente, para uma 

dilatação no tempo destas três inspecções. Pese embora tenham sido iniciadas ainda em 

1534 – e, acreditamos, muito do seu trabalho tenha sido então levado a cabo – seu fecho 

teve lugar apenas no ano seguinte com as visitas a Martim Longo, a 25 de Abril de 

1535
79

, Castro Marim e à vila de Alcoutim a 27
80

, possivelmente na sequência da 

deslocação dos visitadores à Alcaria Ruiva. Estas datas estão, provavelmente, 

relacionadas com a presença na região, entre os primeiros dias de Abril e os princípios 

de Maio, de Diogo de Salema e Diogo Gonçalves de Figueiroa, em visita à comenda de 

Mértola, cujos registos medeiam entre 9 de Abril e 5 de Maio daquele ano
81

. 

Acção coordenada e sistemática, a celeridade deste processo deve muito, sem 

dúvida, às visitações coordenadas por D. Jorge, de grande profundidade e detalhe. A 

título de exemplo, refira-se o caso de Alcácer do Sal, cujos trabalhos em 1512/13 se 

materializam na produção de um texto composto por 111 fólios – frente e verso – 

enquanto da inspecção de 1534 não resultaram mais de 55
82

. 

Um terceiro ciclo de inspecções teve lugar duas décadas mais tarde, na primeira 

metade dos anos 50 do século XVI. Para melhor compreendermos a sua natureza e 
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motivações, as metodologias utilizadas e até a celeridade com que o processo foi posto 

em prática, convém assinalar dois factos:  

- O falecimento do Mestre D. Jorge, ocorrido a 22 de Julho de 1550; 

- Na sequência deste, logo em 1551, após diligências junto do Papado, a 

incorporação na Monarquia, a título perpétuo, dos Mestrados de Avis e Santiago. A 

Coroa, como facilmente se compreenderá, tinha absoluto interesse em conhecer o estado 

em que se encontravam os bens e o património das duas milícias e salvaguardá-lo. A 

melhor maneira de o fazer era inquirir sobre a situação das comendas, pondo tudo por 

escrito e bem descrito. 

Redigida em Évora, a 1 de Setembro de 1552, merece destaque a Provisão de D. 

João III, (…) como guovernador e perpetuo admjnystrador […] da ordem e cavallaria 

do mestrado des [sic] Santiaguo […] que eu mando ora visitar as jgrejas de Samta 

Maria e de Sam Gião da villa de Setuvel com suas anexas e Samta Maria d’ Alcaçer do 

Sal e Nossa Senhora do Castello e Sam Pedro da villa de Palmella pelo reverendo dom 

António Preto dom prior do comvento da dita Hordem, segundo forma do regimento 

que demos j leva (…)
83

. Sabemos igualmente que (…) comecou dom prior a visitar a 

dita jgreja de Nossa Senhora da villa [de Alcácer do Sal] aos quimze dias do mês 

d’Octubro da Era de mil e quinhentos e çinquoenta e dous anos (…)
84

 e pelo zelo, 

minúcia e conhecimentos que demonstra possuir sobre as diferentes artes e materiais, 

bem como pelo lugar que ocupava na hierarquia da Ordem, seria uma das pessoas mais 

habilitadas para executar a tarefa de que o Rei o incumbira, como resulta da leitura das 

inspecções por ele conduzidas, ricas e plenas de informações. 

Relativamente a este processo inspectivo, o que dele parece poder afirmar-se é 

possuir igualmente a marca da celeridade. Como dispunha a Provisão Régia e com base 

nas fontes sobrevivas, Alcácer do Sal, Palmela
85

 e Setúbal
86

 foram visitadas por 

António Preto ainda em 1552. No ano seguinte, porém, o Prior-mor aparece municiado 

de uma nova Provisão – dada em Lisboa, a 23 de Maio – que o habilita a visitar (…) as 

jgrejas da dita ordem (…)
87

. Isto de um modo abrangente e amplo como a leitura do 
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dito Alvará permite deduzir: Eu ell Rey como guouernador E perpetuo administrador 

que são da ordem E cauallaria de mestrado de samtiago ffaço saber a quomtos este 

meu alluara virem que eu mamdo ora visitar as igrejas da dita ordem per dom amtonio 

preto dom prior do comuemto de pallmela da dita ordem segumdo fforma de 

Regimento. E portamto mamdo aos priores Reitores curas E clérigos da dita ordem, E 

aos comemdadores das ditas Jgrejas E ha todas as Justiças ofiçiaes E pouo das villas E 

llugares omde as ditas Jgrejas estão E quoasquer outros a quo ho conheçimemto desto 

pertemçer que hobedeção ao dito dom prior E cumprão ymteiramemte seus mamdados 

em tudo ho que tocar a dita visitação (…). Deste modo investido – sem a clara 

discriminação das localidades sob as quais os seus poderes haviam de exercer-se – D. 

António Preto chegou à vila de Coina a 18 de Agosto
88

, tendo depois passado, a 12 de 

Setembro, a Aldeia Galega do Ribatejo
89

. 

A comenda de Alhos Vedros / Santa Margarida do Lavradio
90

 é igualmente 

inspeccionada em 1553 e considerando o referido documento régio, vista a contiguidade 

geográfica e temporal da acção, é de admitir que esta tenha também cabido ao Prior-

mor. Com base no mesmo, é de admitir que as demais visitações deste período que 

chegaram até nós e se encontram publicadas, que tiveram por objecto as terras algarvias 

da Ordem (todas datadas de 1554), tenham sido levadas a cabo por D. António Preto. O 

silêncio dos textos quanto à identidade da pessoa que conduzia as inspecções, alguma 

coisa pode significar… Para quê identificar alguém cujo nome vinha declarado na 

Provisão régia? De qualquer modo, independentemente de quem tenha sido o visitador 

responsável pela condução do processo, no decurso daquele ano os inspectores da 

Ordem passaram pelas localidades de Albufeira
91

, Alcaria Ruiva
92

, Alcoutim
93

, 

Aljezur
94

, Cacela
95

, Castro Marim
96

, Faro
97

, Loulé
98

, Martim Longo
99

, Mértola
100

, Santo 
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António de Arenilha [Vila Real de Santo António]
101

 e Tavira
102

. Um esforço 

considerável – que nalguns casos explica o carácter mais sucinto de algumas Visitas
103

 – 

mas que não deixa de ser notável, apesar do silêncio que se sente quando se procura 

responder à mais simples das questões: “quem de facto levou a cabo tudo isto?” 

 

Num momento mais avançado do século, entre 1564 e 1566, tem lugar uma 

quarta vaga de Visitações. Convém, no entanto, ter presente que não muito tempo antes, 

em 1560, certamente desligada desta série de inspecções, a vila de Alcácer do Sal foi 

objecto de uma inspecção levada a cabo pelo prior de Santa Maria de Setúbal, Mestre 

Gaspar
104

. Apesar de mais sucinta, e de algum modo desgarrada de acções congéneres, a 

acção inspectiva deste homem em Alcácer parece vir na sequência da Visitação do 

Prior-mor, ocorrida alguns anos antes, como vimos
105

. Afirmámo-lo por causa do 

carácter descritivo que apresenta mas especialmente pelo modo como contrasta com as 

visitas que naquela mesma comarca, protagonizaram dali a algum tempo, o mesmo 

Mestre Gaspar e Estêvão de Brito, comendador de Panóias e Faro e membro do 

conselho dos Treze. 

A dita série de visitas desenvolve-se entre 1564 e 1566, como atrás fica exposto. 

E se considerarmos que a IIIª Reunião Conciliar de Trento terminara em 1563 e que em 

Portugal o Regente, D. Henrique, pública e abertamente se declara executor das 

reformas daí emanadas, a razão de ser destas visitações – pelo menos de algumas delas 
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– parece fácil de entender
106

. Adiante veremos se assim é. De qualquer modo, para 

quem compara umas e outras, as inspecções de 1560 e 1564 a Alcácer, as motivações da 

última afiguram-se evidentes: não se trata agora de pôr cobro a situações de abuso 

enraizadas nem de afirmar no governo da Milícia da figura de um príncipe, como em 

1508; nem de averiguar se as correcções que este julgara necessárias e as instruções que 

deixara haviam sido cumpridas ou estavam em vias de o ser, como nos anos de 1534-

1535; não se trata, tão-pouco, da natural vontade de inquirir sobre o estado de um 

património recentemente adquirido, como aconteceu em 1552-1554, com D. João III. 

Mais do que isso, o que agora está em causa é a adequação da Ordem, dos seus activos 

humanos e bens materiais, às urgências dos tempos e aos desafios que então se 

colocavam à Igreja. Por isso se atenua o temperamento descritivo característico das 

visitações anteriores e, em paralelo, se acentuam a preocupação com questões de 

carácter doutrinal e prático. Nestas inspecções, agora, a pergunta que se encontra 

subjacente é dirigida aos servidores da Ordem e ao modo como faziam uso dos bens que 

esta entregara à sua posse: estariam eles, por acaso, ao serviço da Santa Madre Igreja? 

E, no caso de a resposta ser contrária, que correcções fazer? 

Esta última série de visitações teve origem no Capítulo Geral da Ordem, 

celebrado em Lisboa, no Convento de São Francisco, a 14 de Novembro de 1564. 

Presidido pelo jovem D. Sebastião, (…) sentado em “preciosa cadeira, corada de um 

majestoso docel” […] assistido pelos comendadores, cavaleiros professos e priores da 

ordem
107

, na sua sequência, a 4 de Dezembro, passou-se (…) carta de poder del Rey 

nosso senhor como gouernador E perpetuo administrador da dita ordem […] asellada 

soomente, com o sello do dito capitullo [dando conta da eleição] por visitadores pera 

visitarem çerta parte do dito mestrado esteuam de brito comendador de panoyas E 

farão E mestre guaspar, prior da jgreja de sancta Maria da graça da villa de setuual, E 

as comendas que lhe couberam em comarqua pera auer de visitar sam as seguintes, 

SetuuaL, alcaçere, palmela, grândola, çezimbra, aRabida, mouguellas, Almada, couna, 

barreiro, alhos vedros, alldea guallega, alcouçhete, çamora correa, Belmonte, cabrela, 
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canha, a Represa, o saluador de sanctarem, ortallagoa, os moyos de santarem, aRuda, 

alluallade, colos, villa noua de mil fontes, Sines, sanctiago de cacem (…)
108

.  

O processo desenvolve-se de acordo com a seguinte sequência: 

- Alcácer do Sal foi visitada ainda em 1564
109

; 

- A comenda de Alhos Vedros – pelo menos a Igreja de Santa Margarida do 

Lavradio –, é visitada em 1565
110

, embora em data não é especificada; 

- Aldeia Galega do Ribatejo apresenta registo de 4 de Julho
111

; 

- Coina foi objecto de inspecção também em Julho de 1565, no dia 20
112

, e como 

nas outras localidades, Estêvão de Brito e Mestre Gaspar foram os visitadores. 

- Palmela, apesar da determinação nesse sentido, inscrita no Alvará, não é 

líquido que tenha sido de imediato inspeccionada. Isto porque seis anos mais tarde, a 24 

de Setembro de 1571, a Igreja de Nossa Senhora do Castelo foi visitada pelo Prior-mor, 

D. Diogo de Gouveia
113

 o mesmo sucedendo em relação a Almada, cuja igreja de 

Santiago também ele, visitou a 21 de Novembro de 1570
114

. 

- Já a Igreja de Santa Margarida do Lavradio, apesar de visitada em 1565, volta a 

ser inspeccionada alguns anos mais tarde, a 5 de Abril de 1569, por António Mimoso, 

prior da Matriz de Tavira, (…) visitador das igrejas da Ordem na Comarca de Setúbal e 

do Ribatejo (…)
115

. 

Deixando, naturalmente, perceber uma lógica inspectiva subsidiária da 

concepção comarcã do Reino, o Capítulo Geral de 1564 nomeia como visitadores para 

as terras da comarca de Setúbal e Ribatejo, Estêvão de Brito e Mestre Gaspar; ao 

mesmo tempo escolheram-se também os visitadores encarregados de inspeccionar os 

bens da Ordem na comarca do Campo de Ourique e do Reino do Algarve, neste caso 

(…) Dom Rodrigo de meneses, fidalguo da casa d’el Rey nosso Senhor, Comemdador 

das Comemdas da Vylla de Caçella e da Jgreja do Salvador de Santarém E treze e joão 

fernandez baRegão, prior da Jgreja de nossa Senhora do castello da Vylla d’alcaçere 
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do Sal (…)
116

. Porém, vista a qualidade de parte interessada de D. Rodrigo de Meneses, 

comendador de Cacela e Castro Marim, (…) João Fernandez Baregão prior da Igreja 

de Nosa Senhor do Castello da Villa d’Alcacer do Sall, vysitador do Mestrado de 

Santia[-]guo nesta Comarca do Alguarve eleito em capitollo ge[-]rall [foi coadjuvado 

pelo] licenciado Fernam Roiz prior de Nosa Senhora da çidade de Farão, outrossi 

visitador per espiçiall manda[-]do d’El Rei nosso senhor para visitador das Comemdas 

da Villa de Caçella e Castro Marim (…)
117

. 

O processo de visita desta comarca desenvolveu-se de acordo com a seguinte 

ordem:  

- Alcaria Ruiva é visitada entre 16 e 17 de Março de 1565, por D. Rodrigo de 

Meneses e João Fernandes Barregão
118

. 

- Mértola foi inspeccionada alguns dias mais tarde pelos mesmos, entre 23 de 

Março e 11 de Abril
119

. 

- Tavira é visitada entre 24 e 30 de Abril
120

.  

Entretanto, considerando os referidos impedimentos de D. Rodrigo de Meneses e 

de acordo com o previsto no Alvará, João Fernandes Barregão visita as vilas de Cacela e 

Castro Marim, acompanhado pelo licenciado João Rodrigues.  

- A comenda de Castro Marim é inspeccionada entre 14 e 20 de Abril
121

. 

- Cacela entre 17 e 20 de Abril
122

. 

Como foi dito, compreende-se a ausência de D. Rodrigo de Meneses nestes dois 

casos. Mas isso não significa que a função de visitador para a qual fora eleito tivesse 

cessado. Ultrapassados os impedimentos que o limitavam, a sua presença aparece 

atestada logo nos primeiros dias do mês de Maio: 

- Na Visitação de Aljezur, registada a 2 de Maio
123

. 

- Na inspecção de Faro, ocorrida entre os dias 3 e 11 do mesmo mês
124

.  
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 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… pp. 358-369 e 376-385. 
121
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- Na Visita de Loulé, entre 13 e 19 de Maio
125

.  

Entretanto, o processo interrompe-se no decurso dos meses do Verão para ser 

retomado no Inverno: 

- A comenda de Martim Longo é visitada por D. Rodrigo de Meneses e João 

Fernandes Barregão entre 21 a 23 de Dezembro
126

; 

- Alcoutim é visitada entre 29 de Dezembro de 1565 e 2 de Janeiro de 1566 por 

João Fernandes Barregão, neste caso coadjuvado por Simão Álvares, freire professo da 

Ordem e beneficiado na Igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal, escrivão da dita 

Visitação
127

. 

 

Como finalmente se pode ver, um pequeno número de inspecções – algumas 

previstas na decisão régia de 1564, como Almada, Barreiro e Palmela – vêm a ter lugar 

nos primeiros anos da década de 70. 

- Almada é visitada a 20 de Novembro de 1570
128

; 

- O Barreiro no dia 13 do mês seguinte
129

; 

- Aldeia Galega – pese embora ter sido objecto de inspecção em 1565 – é 

visitada a 15 de Janeiro de 1571 por (…) Dom Dioguo de gouuea Prior-Moor do 

Comvento E ordem de samctiago Em Estes Regnos De Portugal E do Algarve […] por 

mandado e Commissão de Sua Alteza Como gouernador E perpetuo administrador Da 

dita ordem […] Conforme as prouisões De Sua Alteza pello modo E maneira ABaxo 

Declarado (…)
130

. 

- Finalmente, Palmela é visitada a 9 de Setembro de 1571
131

. 

 

Comparar as visitações levadas a cabo no decurso do Mestrado de D. Jorge – as 

primeiras e as segundas – com as de D. João III e com as do tempo de D. Sebastião / D. 

Henrique, propõe-nos um exercício sobre as mutações ideológicas e de gosto ocorridas 
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no decurso destes cerca de sessenta anos. Por isso a sua importância e a necessidade de 

reflectir não apenas sobre aquilo que aos visitadores se deparou no decurso das 

inspecções efectuadas no primeiro quartel do século e depois nos anos de 33, 34 e 35, 

mas também sobre o que deixaram escrito acerca do que consideravam importante ou 

entendiam ser necessário fazer; por isso, também, a importância de seguir de perto as 

anotações de D. António Preto, homem de olhar atento a quem pouco ou nada devia 

passar despercebido. Indispensável também, a atenção que aqui e lá nos merece a 

perspectiva que os visitadores vão deixando escapar sobre o novo papel (mas, será 

assim tão novo?) que o edifício religioso passa a assumir na sequência das reuniões 

tridentinas. Determos a atenção sobre estes quatro momentos, talvez nos dê uma ideia – 

pálida, por certo – do que se pretendia que fosse o edifício religioso na parte Sul de 

Portugal no período que medeia entre 1510 e 1570; uma ideia das permanências e das 

mutações, uma ideia do modo como o velho e o novo se unem ou rejeitam. Uma ideia, 

também – como não podia deixar de ser – das resistências. 
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Iº CAPÍTULO. 

A IGREJA COMO ESPAÇO E OS ESPAÇOS DA IGREJA. ESPAÇO FÍSICO E 

ESPAÇO SIMBÓLICO 

 

Prius est, vt de Ecclesia & eius partibus videamus.  

Notandum est ergo, quòd Ecclesiarum 

 alia est corporalis, in qua videlicet diuina oficia celebrantur.  

Alia spiritualis, quae est fidelium collectio de consedist in Ecclesia,  

siue populus per ministros conuocatus,  

& in vnum congregatus ab eo, qui vnanimes habitares facit in domo. 

 

DURANDUS, Prochiron… Lyon: Apud Haeredes Iacobi Giuntae, 1551, 

 Cap. I, De Ecclesia & eius partibus, p. 3, col 1ª 

 

Considerado o quadro das inspecções levadas a cabo por iniciativa e com a 

intervenção do Mestre D. Jorge no período que medeia entre 1510 (Visitações de 

Setúbal e Palmela) e 1527 (Visitação de Almada), a análise da Visitação de Alcácer de 

1512-1513
132

, claramente revela a existência de um conjunto de procedimentos 

previamente estabelecidos a que a actuação dos inspectores se encontrava vinculada. O 

que não é surpreendente, pois este é um tempo em que por todo o lado e a todos os 

níveis se procura reformar e sistematizar procedimentos, tendência a que as Ordens 

Militares não podiam ficar alheias
133

. 

 No caso da Ordem de Santiago e considerando os primeiros tempos da efectiva 

governação de D. Jorge, o príncipe dá mostras desta propensão sistematizadora, uma 

primeira vez em 1500, outra mais tarde em 1504, ao enviar gente sua a Castela com o 

propósito de aclarar um extenso conjunto de dúvidas que se levantavam, relativamente à 

governação e procedimentos a seguir
134

. Com o intuito de (…) bien e aclaracion de 

algunas dubdas de la Regla y estatutos, usos e costunbres de su Ordem de Señor 

Santiago [e obter informações sobre] las dichas cirimonias, usos, reglas, estatutos 

(…)
135

, o comendador de Melres, Jorge de Sousa, encabeçou a primeira destas 
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demandas a Uclés, junto do Administrador do Convento e Priorado, D. Álvaro Lopez de 

Bezerra; quanto à segunda, levada a cabo por Frei Vasco Martins, teve por finalidade 

(…) desfazer algumas dúvidas ou esclarecer assuntos que a anterior embaixada não 

considerara (…)
136

.  

Os motivos que levaram o Mestre a colocar-se a si e à sua Milícia, numa clara 

posição de subalternidade face a Uclés não são claros. Por outras palavras: 

premeditação ou simples zelo? Numa primeira análise seríamos levados a pensar que, 

recém-chegado ao governo efectivo da Ordem
137

, D. Jorge era impelido pelo desejo de 

estabelecer um conjunto de bases sólidas em que pudesse firmar o seu poder, quer como 

príncipe, quer em relação à Coroa. Enquanto Mestre de Santiago, por isso, o melhor 

talvez fosse voltar-se para Castela e para o Convento Mor da Ordem, em Uclés; e 

resguardar-se nas indicações que daí viessem respeitantes à vida material e espiritual 

dos freires e à Regra, bem como sobre a organização e funcionamento da Milícia em 

geral
138

. 

Convém salientar, aliás, que este tipo de demandas a Castela solicitando o 

esclarecimento de dúvidas, não se limita a estes dois actos isolados. Redigida em Maio 

de 1500, é de referir a existência de uma cópia em Português das “Definições de 

Calatrava de 1468”, o que aparentemente nos devolve às supostas motivações de D. 

Jorge, que também detinha o Mestrado de Avis, braço nacional dos calatravenhos
139

. 

Acontece, porém, que estas mesmas “Determinações” se encontram igualmente 

transcritas num códice da Ordem de Cristo
140

 por ordem do seu Administrador, El-Rei 
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D. Manuel, circunstância que, combinada com as demandas dos delegados de D. Jorge a 

Uclés, põe em causa a ideia de a sua actuação resultar de um qualquer desejo de 

afirmação ou poder pessoal. Pelo contrário, o que parece ressaltar é o seu 

comprometimento – e das Ordens que tutelava – com a estratégia da Coroa, então em 

clara aproximação a Castela
141

. 

 

Independentemente das motivações, o resultado das consultas a Uclés produziu 

frutos. A lista de recomendações remetidas por Castela é extensa e outros a estudaram 

de um modo mais profundo e extenso do que aqui teria cabimento e faria sentido
142

. 

Sucintamente poder-se-á dizer que começando por tratar do Capítulo Geral, seu 

funcionamento e participantes
143

, se definem as normas referentes à visitação das 

comendas e dos priores, freires e freiras, igrejas, comendadores e capelães
144

, reparação 

das igrejas
145

, direitos de precedência nas visitações
146

, emendas a serem feitas nas 

visitações
147

, etc. 

De acordo com Isabel Maria Barbosa Lago
148

, na reforma que então se propôs 

levar a cabo, D. Jorge seguiu de perto o conteúdo dos artigos enviados por Uclés. 

Nalguns casos, adaptaram-se as normas recebidas à realidade nacional; noutros, 

procedeu-se simplesmente a tradução literal do castelhano para português, como se pode 

ver comparando extensas passagens do Livro das Conchas
149

 com o que se encontra em 
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Regra, statutos e diffinções da Ordem de Santiago
150

, que D. Jorge fez imprimir na 

oficina de Herman de Kempis, em Setúbal, no ano de 1509. 

Se a versão impressa da Regra parece não poder dissociar-se dos resultados da 

ida a Castela dos enviados de D. Jorge, a sua materialização, no momento em que se 

deu e na forma que tomou, resulta das deliberações reformistas tomadas pelo Capítulo 

Geral de Outubro de 1508, celebrado em Palmela; nomeadamente da eleição por 

definidores de Gil Vaz da Cunha, D. Gonçalo Coutinho, Gonçalo Figueiroa e Álvaro 

Mascarenhas que, em colaboração com o Mestre, elaboraram o texto que depois foi 

dado à estampa. 

Cumpre destacar que este é um tempo de valorização da Imprensa e do Livro 

escrito em letra de forma que, como é sabido, permitiu a um número crescente de 

indivíduos o acesso à leitura, a ideias novas e a ideias velhas, e aos membros mais 

destacados da Ordem, o conhecimento da Regra pela qual deviam orientar as suas vidas. 

Senão, atente-se à recorrente preocupação dos visitadores quanto à posse ou não, pelos 

visitados, do Livro da Regra… É assim em Alcácer do Sal, com (…) Luys Guome 

Allvarez cleriguo de misa e do abyto […] prior da dita jgeija [de Santa Maria de 

Alcácer], que depois de interrogado sobre todas as coisas que a Regra estipulava (…) 

foy per nos pregumtado […] se tinha livro da Regra (…)
151

. Situações como esta 

repetem-se nas visitações levadas a cabo nas demais terras da Ordem. Denunciando, por 

um lado, a importância com que a Hierarquia encarava o facto de os seus membros 

conhecerem a Regra; dando conta, igualmente, da crescente importância que esse 

objecto, o Livro – e a par dele, a Leitura – iam adquirindo neste sector específico da 

sociedade. 

 

O modus operandi que a Regra determina para os visitadores no desempenho 

das suas funções
152

, encontra-se espelhado nas fontes que, genericamente, testemunham 

o uso de práticas que de visitação para visitação pouco ou nada se alteram, excepto 

quando as características específicas do local o justificam. Cada visitação tem a sua 
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história própria, decorrente da realidade sobre que se debruça; essa realidade, porém, é 

sempre vista e regulada em função de um conjunto de regras fixas e determinadas, que 

ditam as acções dos visitadores desde que entram nas localidades até ao dia e a hora em 

que partem. Veja-se, a propósito, o texto da Regra relativo à Visitaçam das igrejas asi 

da Mesa Mestral como das encomendas que especifica que (…) os visitadores teram 

este regimento na mãao e perguntaram per ordem por todalas cousas como em elle he 

comteudo (…)
153

. 

O ritmo, a sequência, o encadear da acção inspectiva e as determinações dos 

visitadores encontram-se, ponto por ponto, determinados na Regra. Normalmente, como 

resulta da citação referida, a abrir o Livro de Visita, aparece transcrita a determinação 

capitular – mais tarde o Alvará Régio – que ordena a inspecção, o que inclui, 

naturalmente, a nomeação dos visitadores encarregados de a levar a cabo. Atente-se ao 

exemplo da Visitação de Alcácer de 1512/1513 que logo a abrir, no fólio 1r, especifica 

quem visita e por quem vão mandatados os visitadores, por que motivo se faz a 

visitação e a quem esta se destina. O texto é riquíssimo de informação, seja de natureza 

objectiva ou protocolar; atente-se, por isso, aos seus termos: 

Dom Jorge filho d’el Rey dom Johão meu senhor que Deus aja, per graça de 

Deus mestre de Samtiaguo e d’Avis, duque de Cojmbra, senhor de Momte Moor e de 

Torres Novas e das beatrias etc, fazemos saber (...). Ou seja, o senhor D. Jorge informa 

e declara aos notáveis da terra, ao (…) prior desta nossa villa d’Allcaçere do Sall e aos 

juizes, vereadores e ofiçiaees, fidallguos, cavaleiros, escudeiros e moradores della e a 

quamtos a presente visitacam virem [que ele] ora pesoalmente [visita] o dito meestrado 

de Samtiaguo; [e que o faz] per eleiçam dos definidores e de todo o capitollo segundo 

estaa declarado na eleiçam que no começo do tombo fica (…). Por fim, o documento dá 

conta dos motivos – em parte verdadeiros – que justificam a visitação, pois (…) avia 

muytos annos e tempo que nam fora visitado e tinha mujta neçesidade d’aver mester 

corregimemto e reformaçam asy nas pesoas dos cavalleiros e cleriguos da dita ordem 

como nos beens, posisõeens, jurdicõees e direitos della que ao presemte andavam muy 

enlheados (…), tendo esta começado (…) na jgreija de Samta Maria da dita villa aos 

xxb dias do mês d’Outobro desta Era de bc e doze annos (…) e que o Mestre teve a 

coadjuvá-lo (…) dom Joham de Bragaa prior moor da dita ordem e Framcisco 

                                                 
153

 UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 56v. 



38 

 

Barradas noso chamçeler e da dita ordem anbos licenciados in utroque iure que 

tomamos por ajudadores pera connosco fazerem a dita visitaçam (…)
154

. 

O acto seguinte, o da inspecção propriamente dita, tem lugar ao outro dia, como 

determinava a Regra: (…) E ao outro dia viram a ygreja e tanto que ouvirem missa 

entraram em capitolo, ho cavaleiro com seu manto branco e o creligo e freires com sua 

sobrepellizia. E a este capitolo estará o comendador visitando com o seu manto branco 

e o Prior, benificiados e capellães do habito com suas sobrepellizias (…)
155

. 

A inspecção começa com a identificação do prior, neste caso Luís Gomes 

Álvaro, clérigo de missa e do hábito de Santiago; perguntam-lhe pelo título de seu 

hábito e pelo título de seu benefício e priorado, quem o apresentou e se tinha carta de 

confirmação do Bispo de Évora, que partilhava, in solido com a Ordem, aquele 

direito
156

. Segue-se a lista do mantimento associado anualmente ao priorado, 

invariavelmente um determinado número de medidas de cereal e vinho e uma quantia 

certa em espécie monetária
157

. A acção inspectiva prossegue com a identificação dos 

beneficiados que desempenhavam funções na igreja e daquilo que cada um tinha de 

sustento
158

 até chegar à análise e descrição pormenorizada da casa e seus espaços, bem 

como dos seus pertences.  

 

 

                                                 
154

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 1r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 7. A este respeito, atente-se ao 

estabelecido na Regra: (…) Em chegando a villa ou lugar domde ham de visitar, hirãao os visitadores a 

ygreja dereitos a fazer oraçam e ally saudaram ao comendador e ao Prior e capellãaes, aos quaes 

mandaram amte que cheguem avisar que mandam repicar os synos e estem jumtos nella. E logo faram 

leer a seu scrivam ou notairo, que os dictos visitadores levam consiguo, o poder que levam e lydo e 

obedecido hirãao repousar e deve esta vimda ser a tarde (…). In UCBG, R-31-20, Regra, statutus e 

deffinções…, fol. 56v. 
155

 UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 56v. 
156

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 2r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 8. Trata-se aqui de dar cumprimento ao estabelecido no fol. 60r 

da Regra, statutus e deffinções…, que determina a propósito da Visitaçam das pessoas dos priores e 

freires beneficiados e capellães […] que mostrem os titolos dos habitos e que Mestre lhos deu ou mandou 

dar (…). 
157

 No caso do prior de Alcácer do Sal a sua renda era considerável: Luís Gomes Alvares recebia (…) com 

o dito priorado cada anno esto que segue, scilicet, três moios, xxiiij allqueires de triguo; [fol. 2v] ¶ E de 

cevada sete quarteiros pera huum cavallo quamdo o tiver; ¶ E Ī bc reais em dinheiro; ¶ E tem mais o dito 

prior o pee de alltar das cousas que forem da mão beijada e outras cousas que forem oferecidas em os 

alltares tiramdo as cousas dyzymadoiras e beens de rajz e oferecimentos de prata e ouro e as covas e 

outras cousas que desta calidade sejam. [Além disso, como] ¶ Achamos que ho dito prior he tisoureiro 

da dita jgreija em nam tinha carta da dita tisourarja e nos lhe mandamos que a tirase dentro em certo 

tempo. E tem de mamtimemto com ella esto que se segue, scilicet, XL allqueires de trigo; ¶ xxxbj 

allmudes de vinho; ¶ bc reais em dinheiro (…). In AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, 

Códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 2r-2v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 8-9. 
158

 Para tal, veja-se AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-

1513… fol. 2v-4r. In APENDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 8-10. 
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1.1. A visitação das igrejas. A organização do espaço sacro decorrente dos 

procedimentos descritos na Visitação de 1512/13 à Igreja Matriz de Alcácer do Sal. 

 

Concluída a visita às pessoas, a Regra determinava que se procedesse à 

inspecção da igreja
159

, que se iniciava pela capela-mor, com a abertura do sacrário e a 

adoração ao Santíssimo: (…) E loguo no dito dia visitamos a dita jgreija na quall estaa 

o alltar o alltar [sic] moor que he de pedra e call e nelle estaa [fol. 5v] a jmagem de 

Nosa Senhora de paao pymtada velha com ho Menjno Jhesus no collo. E amte o dito 

alltar estão dous degraos e a dita capella he forrada d’olivell e no meyo do olivell 

huuma cimeira com huuma serpe sobre huum escudo que mamdou ally pymtar o Jfamte 

dom Johão; e demtro na dita capella da parte do Evamgelho demtro na parede estaa 

huum sacrarjo com suas portas de paao pymtadas e fechadas com sua chave. E sobre o 

sacrarjo estaa pymtado ho Espryto Samto sobre os Apostollos e tem de comprido 

cimquo varas e larguo outras cimquo varas (…)
160

. 

Embora se trate de uma estrutura que em termos espaciais sugere uma leitura 

unificada, a igreja integra em si uma multiplicidade de lugares, cada um com a sua 

identidade, determinada e condicionada pela função a que se destina. As visitações dão 

testemunho disso. Desde logo, quando deixam perceber a dicotomia existente entre a 

ousia, espaço sagrado por excelência, de acesso limitado e o corpo da igreja, recinto 

mais amplo destinado receber e a acomodar a ecclesia – a assembleia dos fiéis, os filii 

ecclesiae – no decurso da celebração dos Ofícios. Esta distinção não se limita, porém, a 

uma realidade meramente funcional. Ela assume uma vertente que é ao mesmo tempo 

de ordem social e institucional: social, na medida em que por via de regra o acesso à 

capela-mor se encontrava vedado ou bastante limitado ao comum dos leigos
161

; 

                                                 
159

 Determina a Regra no título (…) Visitaçam das igrejas asi da Mesa Mestral como das encomendas 

que (…) Se vistira o cavalleyro visitador e o comendador com seus mantos brancos e ho prior com os 

outros creligos com suas sobrepelizias e capas se as hy ouver e com tochas ou círios acesos e irãao 

visitar o sacrario se ho hy ouver. E se nom o ouver mamdaram que o aja se lhes parecer que hi deve 

estar. E abri lo ha o prior e ali ho amostrara e diram uma comemoraçam do sacramento e ho poeram no 

altar. E veram hos visitadores ho lugar do sacrario se esta limpo de dentro e se tem boas portas e chaves 

e caixa ou custodia. E se tem continuadamente lampada accesa e asy proveeram am todalas cousas como 

virem que he serviço de Deus, a custa de que for obrigado por direito (…). In UCBG, R-31-20, Regra, 

statutus e deffinções…, fol. 63r.  
160

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5r-

5v. In APENDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 10-11.  
161

 Vd. GOMES, Paulo Varela, 2001 – In Choro Clerum. O Coro Nas Sés Portuguesas dos Séculos XV e 

XVI. In “Museu”, IV Série, pp. 29-61. Na Visitação de 1565 à Matriz de Mértola determina-se que (…) o 

prior não consinta que os leigos estejam na capela-mor e no coro da igreja aos domingos e festas por ser 

serviço do Nosso Senhor; o prior cumpri-lo-á sob pena de 500 reais cada vez que o consentir, metade 

para os cativos, metade para o meirinho da visitação; isto não se entenderá nas pessoas que tiverem 
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institucional, porque a sua cura e administração competem à Ordem. Pelo contrário, a 

manutenção do corpo da igreja pertence aos fregueses: na vida como na morte o seu 

lugar é lá. Na vida, enquanto membros activos de uma comunidade que ali se reúne para 

a celebração dos Ofícios; na morte, enquanto lugar de sepultura e repouso para a 

Eternidade. 

O que acabamos de dizer constata-se nas visitas, nomeadamente na de 

1512/1513 a Alcácer do Sal: concluída a visitação ao cura e aos beneficiados, (…) loguo 

no dito dia visitamos a dita jgreija na quall estaa o alltar o alltar [sic] moor que he de 

pedra e call (…)
162

. Quer isto dizer que na visita à Igreja de Santa Maria de Alcácer os 

inspectores concentraram primeiro a sua atenção no altar-mor, que se erguia sobre dois 

degraus, onde se encontrava uma imagem de Nossa Senhora de madeira, velha, com o 

Menino ao colo. Ficamos também a saber que o sacrário se encontrava (…) demtro na 

dita capella […], da parte do Evamgelho demtro na parede […] com suas portas de 

paao pymtadas e fechadas com sua chave [e que] sobre o sacrarjo estaa pymtado ho 

Espryto Samto sobre os Apostollos (…). Além disso, (…) na parede da dita capella da 

parte do sacrairo estaa huuma porta pera a sancrista que tem as paredes de pedra e 

caall e cuberta de telha vaã bem madeirada (…) cujas medidas não chegaram a ser 

apontadas no Livro de Visita
163

. Em relação à capela-mor, sabe-se que era de forma 

quadrada, com 5 varas de lado
164

 e forrada de olivel
165

, sobre o qual havia (…) huuma 

                                                                                                                                               
lyçita causa ou forem curtos de vista ou cantarem há [sic] estante (…). In BARROS, Maria de Fátima 

Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e 

Alcaria Ruiva. As Visitações e os Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607)., Col. Estudos e Fontes 

para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, pp. 404-409. 
162

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 10-11. 
163

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5v. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 11. A preocupação com a sacristia e respectivas condições 

encontra-se patente na Regra que determina que os visitadores provejam (…) a samcristia, convem a 

saber, se he grande ou pequena e se tem boas portas e chaves e almarios e arcas e chaves delles. E se 

esta limpa e ho que esta nella e faram fazer aquello que lhes parecer bem a custa de quem for obrigado. 

In UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 63v. 
164

 Segundo MARQUES, António Henrique de Oliveira, 1985 – Pesos e Medidas in Dicionário da 

História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, vol. V, p. 68 col. 2ª, a vara (…) era invariável, e por 

ela geralmente se aferiam outras medidas variáveis, como o lenço ou o bragal. Talvez as mais 

importantes medidas de comprimento (…) correspondendo a uns 5 palmos, cerca de 1,1 m. 

Estabelecendo assim o valor da vara em 1,10 metros a capela teria 5,5 metros de lado. A este respeito, 

veja-se também BARROCA, Mário Jorge, 1992 – “Medidas-padrão medievais portuguesas.” Revista da 

Faculdade de Letras. História. Porto: Faculdade de Letras, II Série, vol. IX, pp. 53-85.  
165

 Olivel: BLUTEAU, Padre Raphael, 1720 – Vocabulario Portuguez & Latino, Aulico, Anatomico, 

Architectonico, etc, authorizado com exemplos dos melhores Escritores Portuguezes, & Latinos. Lisboa: 

Officina de Pascoal da Sylva, vol. VI, p. 69, col. 2ª, remete para o vocábulo «nivêl» (ob. cit., vol. V, p. 

716, col. 1ª) onde se diz: Nivêl, ou Livel, ou Olivel. Deriva-se do Francez Niveau, antigamente Liveau, 

derivado do Latim Libella, que he Nivel: He hum instrumento Geometrico, composto de duas regoas, 

postas em angulo recto, e atravessadas de outra mays pequena, a modo de letra A, com hũ cordel que 
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cimeira com huuma serpe sobre huum escudo que mamdou ally pymtar o jfamte dom 

Johão (…)
166

. 

A ousia é a parte mais importante do templo, como acabamos de afirmar. Um 

espaço à parte na pequena topografia da igreja, física e simbolicamente separada da 

nave por um arco triunfal com (…) humas grades de paao pymtadas […] e sobre elle na 

parede estaa pymtado ho crucifixo com Nossa Senhora e Sam Johão (…)
167

. 

As grades constituem uma dupla barreira. Física e simbólica. Implantadas no 

arco do cruzeiro
168

, a sua função é preservar a integridade de um espaço especial, 

barrando o acesso indevido dos fiéis à capela sem impedir a vista sobre o altar, sobre o 

sacrário, sobre os retábulos.  

Se é verdade que o altar representa a mesa da Última Ceia quotidianamente 

comemorada na Eucaristia, no cruzeiro, o Crucifixo com Nossa Senhora e São João 

também tem uma função comemorativa que remete para o Calvário e para as palavras 

que Jesus dirigiu à Mãe e ao discípulo predilecto (Jo 19, 25-27). 

 Do lado de fora do arco do cruzeiro fica o corpo da igreja, que neste caso (…) he 

de tres naves e nos arcos dellas tem oito esteyos de pedra e call (…)
169

. A descrição 

prossegue com a indicação que (…) nas ombreiras da capella estam dous alltares huum 

aa mão direita e outro aa mãao ezquerda e [que] o alltar da parte do Evamgelho he da 

emvocaçam do apostollo Samtiaguo na quall estaa a jmagem do dito apostollo [fol. 6r] 

de paao pymtada muyto velha e na parede estaa pymtada Nosa Senhora e o Amjo 

saudamdo ha. E o outro alltar he da emvocaçam de Samto Antonio de paao pymtada e 

na parede estaa pymtado Sam Framçisco e Santa Catarina e outras jmageens[. Estes 

altares] sam ambos de pedra e call e tem cada huum seu degrao (…)
170

. 

                                                                                                                                               
pende do meyo da ponta do angulo, com huma bolasinha de chumbo no cabo. He usado de Architectos, 

Pedreiros, Calceteiros, etc. Libela, a. Fem. Plin. […] Nivel. Superficie, ou assento de lugar, que não tem 

altos, nem baixos, ou que fica igual com outro, & na mesma altura (…). VITERBO, Fr. Joaquim de Santa 

Rosa de, no Elucidário das Palavras, Termos e Frases…, vol. II, B-Z, p. 447, col. 2ª, define olivelar 

como (…) Aplanar, pôr a nível. Elle mandará emmadeirar, e olivelar a Capella (…). Por extensão e 

considerado as referências das fontes, olivelar e olivelado corresponderão respectivamente à acção de 

instalar numa estrutura arquitectónica uma superfície de madeira adequadamente nivelada e a essa mesma 

superfície de madeira posta ao nível. 
166

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5v. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 11. Muito possivelmente, o dito infante D. João será o filho de 

El-Rei D. João, que foi Mestre da Ordem entre 1418 e 1443. 
167

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5v. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 11. 
168

 Ou também nos arcos mais pequenos dos altares das ombreiras, laterais e ao redor da pia baptismal. 
169

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12. 
170

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 5v-

6r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12. Sobre os altares determina a Regra: (…) Item. 
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Como fica expresso na descrição que os visitadores deixaram do corpo da Igreja 

de Santa Maria de Alcácer, esta apresentava um corpo de três naves e os seus arcos 

eram suportados por oito colunas de pedra e cal. Sabe-se igualmente que tinha de 

comprimento 20,5 varas e de largo 10,5
171

 e que era (…) forrada de madeira de 

castanho novo com homze traves forradas de macenarya e cada huuma tem su verga de 

ferro que pegam nas asnas (…)
172

. O chão era ladrilhado de pedra e tijolo.  

Na sequência da visita, ficamos ainda a saber que da parte Norte havia uma (…) 

porta travesa e junto della huuma capela d’abobeda com huum alltar de pedra e call 

forrado per diamte de boordos e nele estaa huum retavollo de madeira com seu 

guardapo e outro retavollo pequeno com a naçença de Nosso Senhor. As paredes da 

dita capela, que fora instituída por D. Filipa de Vasconcelos e tinha por administradora 

Leonor da Fonseca, mulher de Diogo Fonseca, eram de pedra e cal e o chão estava 

forrado de tijolo; apresentava, além disso (…) suas grades de paao e fechadura e chave 

(…) tendo de comprido 3 varas e 2 terças e de largo 3 varas
173

. Além da dita capela (…) 

estaa huum arco piqueno na parede em que estaa huum altar; e he pymtado todo […] e 

estaa nelle huum retavollo pequeno de portas com Nosa Senhora do Rosairo nelle 

pymtada e outros samtos (…)
174

. Do lado oposto – a Sul – havia igualmente uma porta 

travesa de pedraria e adiante (…) huuma capela d’abobeda com seu altar de pedra e 

barro [com] huuma jmagem de Nosa Senhora de paao velha e caduca e outras 

jmageens pymtadas na parede mujto velhas e tem de comprido duas varas e quarta e 

huuma vara e duas terças de larguo
175

 com suas grades de pao pyntadas (…)
176

. 

A existência de pia baptismal e o seu estado de conservação constituía uma das 

principais preocupações dos visitadores. A Regra determina que (…) visitaram a pia [e] 

se esta como cumpre e se nom estever proveram como bem lhes parecer a custa de 

quem for obrigado e asi sobre o olio e crisma (…)
177

. No caso da Matriz de Alcácer, a 

                                                                                                                                               
Proveram sobre os altares […] e quaaesquer outros ornamentos […] e cousas necessarias a ho culto 

divino como lhes parecer e a custa de quem for obrigado (…). Já relativamente às paredes e degraus: (…) 

Item. Proveeram sobre as paredes, telhados, portas e degrãaos e gramdura e ladrilhado a custa de quem 

for obrigado (…). Ambas as citações in UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 63v. 
171

 22,55 metros de comprido por 11,55 de largo. 
172

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12.  
173

 Cerca de 4 metros de comprido por 3,3 de lado. 
174

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12. 
175

 Cerca de 2,5 m de comprimento por 1,75 m de lado. 
176

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6v. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 12.  
177

 UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 63v. 
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pia estava (…) adiamte ao camto debaixo do coro [e era] huuma pia gramde […] de 

pedra com dous degraos e cerquada de grades de paao pymtadas com sua porta e 

chave (…). Ademais, considerando a função do espaço, existia na parede uma referência 

iconográfica alusiva ao Sacramento: (…) sobre a dita pia estaa pymtado o bautismo de 

Noso Senhor e o tecto em cima he forrado e Deus Padre nele pymtado e os quatro 

avangelistas (…)
178

. 

O coro encontrava-se junto à porta principal, cujo arco (…) he de pedraria e 

todas as portas sam de madeira novas e boas e bem fechadas (…) e era (…) de madeira 

gramde e boom com sua escada de madeira (…); ao canto do qual coro (…) da parte do 

Sull estaa huum campanayro de pedra e call boom [onde estão] dous [fol. 7r] synos 

huum mayor e outro pequeno (…)
179

. Do mesmo modo, junto à porta principal, uma pia 

de água benta pequena, sobre um esteio de pedra, do género da que havia junto à porta 

lateral Norte. Na visitação refere-se também a existência de (…) huum pulpeto de 

madeira novo e boom e [de] huuma arqujnha pymtada dos cativos (…)
180

. 

 Neste ponto, graças à memória preservada do que viram os visitadores de 

Alcácer, concluímos um percurso pelo interior de uma igreja portuguesa da Ordem de 

Santiago no ano de 1512; um percurso que nos levou da ousia ao portal principal e ao 

exterior do edifício, ao adro, cujas medidas ficaram assentadas: (…) o adro da dita 

Igreija tem da porta primcipall ate o cabo delles direito ao Ponente cimquo varas e 

meia e da ousia ao Levante duas varas e duas terças e da parede da jgreija da parte do 

Norte até o cabo do adro nove varas e da parede da dita jgreija da parte do Sull ate o 

cabo do adro cinquo varas e meia (…)
181

. Uma área modesta, o que é compreensível: 

situando-se a igreja no interior da vila, o espaço era necessariamente limitado. 

 Em conclusão, de acordo com a Regra e em função da realidade que pudemos 

extrair das fontes estudadas, a visitação das igrejas, propriamente ditas, compreendia a 

inspecção de dois espaços diferenciados, a capela-mor e o corpo da igreja. 

                                                 
178

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6v. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 12. 
179

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 6v-

7r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 12. O item da Regra respeitante aos campanarios, sinos e 

campanas, coro, estantes e cadeiras, determina que os visitadores provejam a quem compete assumir as 

custas da sua manutenção (UCBG, R-31-20, Regra, statutus e deffinções…, fol. 63v).  
180

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 7r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 12-13. 
181

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, códice nº 154, Visitação de 1512-1513… fol. 7r. 

In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 12. Esta passagem permite-nos também afirmar que a igreja se 

encontrava alinhada pelos pontos cardiais, com a ousia a Nascente e o portal principal a Poente. 
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Cumulativamente, a inspecção insidia também sobre elementos exteriores à igreja 

propriamente dita, como torres sineiras, alpendres, galilés e adros. 
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1.2. Os templos da Ordem de Santiago. Oragos e devoções. 

 

A) Igrejas e Ermidas
182

. 

Considerando os propósitos do presente estudo, este ficaria incompleto se a 

nossa análise se limitasse à descrição e estudo das igrejas, ermidas e capelas da 

comenda de Alcácer do Sal, cujas Visitações quinhentistas se publica em Apêndice. 

Mais do que isso, para nós Alcácer foi o ponto de partida – e se quisermos de 

comparação – para a análise mais alargada de um conjunto de cerca de duzentas e vinte 

estruturas arquitectónicas cuja descrição vem contida nas visitações, levadas a cabo 

entre os anos de 1510 e 1571, às trinta e duas comendas espatárias, cujos textos se 

encontram publicados, e a que fizemos referência na Introdução ao presente estudo. 

 
COMENDAS TEMPLOS, HOSPITAIS E OUTRAS ESTRUTURAS 

 

 

Albufeira 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Ermida de Nossa Senhora de Paderne (no castelo) 

Igreja de Nossa Senhora de Paderne 

Ermida de Nossa Senhora da Orada 

Ermida de São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcácer do Sal 

Igreja de Santa Maria / Nossa Senhora em 1552 

Ermida de Nossa Senhora da Consolação / paroquial em 1560 

Capela de Nossa Senhora da Porta do Ferro 

Ermida de Santiago (que está no castelo da vila) 

Ermida de São Vicente 

Ermida de São João (que está no cabo da vila) 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Lázaro 

Capela de Santa Ana 

Ermida de São Martinho do Forno do Vidro 

Ermida de Santa Susana 

Ermida de São Brás 

Ermida de Santa Catarina 

Ermida de São Romão 

Hospital do Espírito Santo 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

Ermida / Capela de São Pedro que está o adro de Santa Maria dos Mártires 

Ermida de São Roque 

Ermida de São Miguel 

Ermida de Nossa Senhora do Monte, capela curada, a 2 léguas da vila pelo rio acima 

à mão direita na quinta do Vaso do Viso (1552) 

Ermida de Santiago, no limite de Porches, reguengo de D. João de Castelo Branco, 

comendador de Aljezur, a 2 léguas de Alcácer pelo rio acima à mão direita (1552) 

Ermida curada de São Mamede, situada na ribeira de Çadam pelo rio acima 5 léguas 

da vila, nas Parreiras (1552) 

Ermida de Santa Luzia, situada além do rio onde chamam A dos Algarvios (1552) 

Ermida de Nossa Senhora dos Reis, capela curada, na quintã de Agrão (1552) 
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 Sobre o conceito de ermida e a sua ligação a uma religiosidade em que por vezes o popular se impõe 

ao institucional e organizdo, veja-se ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, 1984 – Religiosidade 

Popular e Ermidas. In “Studium Generale. Estudos Contemporâneos”. Porto, pp. 75-83.  
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Alcaria Ruiva 

Igreja de Nossa Senhora (Nossa Senhora dos Remédios em 1565) 

Hospital do Espírito Santo 

Ermida de São Pedro de Soeiros 

 

 

Alcoutim 

Igreja do Salvador 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

Ermida do Espírito Santo na Aldeia do Pereiro 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Martinho (Corte das Pereiras) 

Ermida de Santa Marta 

Igreja da freguesia de São Domingos 

 

 

Aldeia Galega 

Igreja do Espírito Santo 

Hospital da Vila 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de Santiago da Póvoa 

Ermida de Nossa Senhora da Atalaia 

Ermida de São Jorge de Sarilhos, o Grande (Santa Maria de Sabona) 

Ermida de Santo António, situada na quinta de Duarte Rodrigues 

 

 

Alhos Vedros 

 

Igreja de São Lourenço de Alhos Vedros 

Ermida de Nossa Senhora da Vitória  

Hospital do Santo Espírito 

Ermida de São Sebastião da Mouta 

Igreja de Santa Margarida do Lavradio 

 

 

Aljezur 

Igreja de Nossa Senhora de Alva 

Hospital de Santo Espírito (Igreja do Espírito Santo) 

 Ermida e Nossa Senhora da Piedade da Ribeira de Odeceixe 

Ermida de São Pedro 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de Santa Susana 

 

 

 

Aljustrel 

Igreja de São Salvador 

Hospital do Santo Espírito 

Ermida de Nossa Senhora do Castelo da Vila 

Ermida de São Pedro 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Bartolomeu 

Ermida de São João 

 

 

 

Almada 

Igreja de Santa Maria do Castelo 

Igreja de Santiago 

Ermida de Santo Espírito 

Ermida de Santa Maria do Monte 

Ermida de Nossa Senhora da Rosa 

Ermida de Santa Maria da Amora 

Capela de Nossa Senhora da Palma (Cacilhas) 

Ermida de São Lázaro (Cacilhas) 

 

 

Alvalade 

Igreja de Santa Maria 

Hospital do Santo Espírito 

Ermida de São Pedro 

Ermida de Santa Maria do Roxo 

Ermida de São Roque 

Ermida de São Sebastião 

 

Barreiro 

Igreja de Santa Cruz 

Hospital do Espírito Santo 

 

Cacela 

Igreja de Nossa Senhora (da Assunção, de acordo com a Visitação de 1565) 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires 

Casével Igreja de São João 

Ermida de São Sebastião 

 

 

Igreja de Santiago 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires 
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Castro Marim Ermida de Nossa Senhora da Visitação (aldeia de Odeleite) 

Capela do Santo Espírito 

Capela de São Sebastião 

Coina Igreja do Salvador 

Ermida de São Sebastião 

Hospital do Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria 

Ermida de São Sebastião da Vila   

Ermida de Santa Maria Madalena 

Ermida de Santa Bárbara   

Ermida de Santo António da Atalaia  

Ermida de São Cristóvão 

Ermida de São Pedro 

Ermida de Nossa Senhora da Esperança 

Ermida de Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas 

Ermida de São João da Venda 

Ermida de São Brás de Alportel 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

Ermida de São Bartolomeu do Pexão 

Ermida de São Martinho de Estoi 

Hospital da Aldeia de Estoi 

Ermida de São Sebastião de Quelfes 

Igreja do Espírito Santo 

 

 

Ferreira 

Igreja de Santa Maria 

Hospital de Santo Espírito 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Vicente 

Ermida de São Sebastião (Figueira) 

 

 

Grândola 

Igreja de Santa Maria da Bendada 

Ermida de São Domingos 

Ermida de Nossa Senhora de Barros 

Ermida de Santa Margarida 

Ermida de Santa Maria do Viso 

Ermida de São Lourenço 

 

 

 

 

 

 

 

Loulé 

Igreja de São Clemente 

Ermida de Santa Catarina 

Ermida de São Sebastião do reballde 

Capela curada de Nossa Senhora da Querença (Nossa Senhora da Assunção em 

1518) 

Capela curada de São Sebastião de Salir 

Capela curada de Nossa Senhora da Assunção de Alte (1565) 

(Nossa Senhora da Conceição em 1518) 

Ermida de Nossa Senhora da Piedade 

Ermida de Santa Catarina dos Gorgões 

Ermida de São Domingos 

Ermida de Santana na estrada 

Ermida de São Lourenço 

Ermida de Nossa Senhora de Ferobilhas de Armação 

Capela curada de São Sebastião de Boliqueime 

 

 

 

 

Martim 

Longo 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Ermida de Santo Estêvão (Vale do Cachopo) 

Ermida de São Domingos de Giões (limite da aldeia de Martim Longo) 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de Santa Justa 

Capela de São Pedro (aldeia de Vaqueiros) 

Capela de Nossa Senhora da Assunção (Aldeia de Giões) 

Ermida de Nossa Senhora de Clarines 

Ermida de Nossa Senhora das Relíquias 



48 

 

 

 

 

 

 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria (Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas) 

Ermida de Santiago 

Ermida de São Pedro dos Solas 

Ermida de São Bartolomeu 

Ermida de Nossa Senhora da Mesquita / Santa Maria das Flores 

Ermida do Santo Espírito (Crespos) 

Capela de São Pedro, a de Soeiro Mendes 

Ermida de São João dos Marques 

Ermida de Santa Ana de Cambas 

Ermida de São Domingos de Cambas 

Ermida de Santa Ana (paróquia S. Miguel) 

Ermida de Santo André (Solas) 

Ermida de São Miguel – 3 naves 

Igreja do Hospital (de Nossa Senhora de acordo com a Visitação de 1515); passa 

depois ao Espírito Santo; 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Brás 

Ermida de São Simão e São Judas (Corte do Pinto) 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição (Corte do Pinto) 

Ermida de Santa Luzia (Corte do Pinto) 

Ermida de São Salvador (Corte de Sines) 

Ermida de Santiago do Castelo 

Ermida de São Sebastião (Diogo Vaz) 

Ermida de São Lourenço na ribeira de Terges 

Ermida de São Barão 

Ermida de São Brissos 

 

 

 

 

Palmela 

Igreja de Santa Maria 

Igreja de São Pedro 

Hospital de São Brás e Santa Susana 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de Santa Ana 

Ermida de São Luís 

Ermida de São Brás 

Ermida de São Romão 

Ermida de São Gião 

Hospital do Santo Espírito 

 

 

Panóias 

Igreja de São Pedro 

Hospital do Espírito Santo 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Romão   

Ermida de São João 

Santos Igreja do Mosteiro 

 

 

 

 

Sesimbra 

Igreja de Santa Maria da Consolação 

Hospital do Santo Espírito (Ribeira da Vila) 

Hospital do Santo Espírito 

Ermida de Santa Ana 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de Santa Maria do Carmo 

Ermida de Nossa Senhora do Cabo 

Ermida de São Lourenço de Azeitão 

Ermida de São Simão (Azeitão) 

Ermida de São Pedro (Azeitão) 

 

 

 

 

Setúbal 

Igreja de Santa Maria 

Hospital do Corpo Santo 

Hospital do Santo Espírito  

Ermida de Santa Catarina 

Ermida de São João 

Ermida de São Sebastião 
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Ermida de Nossa Senhora de Tróia 

Ermida de Nossa Senhora da Graça 

Igreja de São Julião 

Ermida de Nossa Senhora (Misericórdia) 

Ermida da Anunciada 

 

Sines 

Igreja de São Salvador 

Ermida de Nossa Senhora das Salas 

Ermida de São Pedro 

Ermida de São Geraldo 

 

 

 

 

 

Tavira 

Igreja de Santa Maria (Nossa Senhora da Assunção em 1554) 

Ermida de São Domingos de Asseca 

Ermida de Santa Ana 

Ermida de São Brás 

Ermida de São Lázaro 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira 

Igreja do Espírito Santo e Hospital de Tavira 

Casa do Corpo Santo dos Mareantes 

 

 

 

 

Torrão 

Igreja de Santa Maria 

Capela do Santo Espírito 

Ermida de Nossa Senhora (onde estava o hospital) 

Ermida de São Sebastião 

Ermida de São João 

Ermida de São Fausto (freguesia Stª Maria) 

Ermida de São Roque 

Ermida de Santa Margarida (freguesia de Stª Maria) 

Ermida de Santo Estêvão 

Ermida de Santiago (sobre a ribeira de Odivelas) 

Santo António 

de Arenilha 

Igreja da Trindade 

Ermida de Santo António 

TOTAL 229 

Quadro I – Templos e hospitais referenciados nas Visitações às comendas espatárias publicadas. 

 

 Do exposto resulta que, das trinta e duas comendas espatárias identificadas, entre 

igrejas matrizes, ermidas, capelas, e espaços hospitalares, foi possível arrolar duzentas e 

vinte e duas estruturas, cada uma subordinada à respectiva invocação. 

Relativamente às matrizes, a devoção mais frequente é claramente a da Virgem: 

das trinta e duas igrejas consideradas, dezoito enquadram-se numa das várias 

designações marianas, o que perfazendo mais de metade dos edifícios referenciados se 

encontra em linha com os dados obtidos pelo Padre Avelino de Jesus de COSTA
183

 para 

o ano de 1374, em que se verifica uma predominância de 42,35% de paróquias ligadas a 

esta invocação, percentagem que atinge os 54,87% e 54,44% nos distritos de Faro e 

Portalegre, respectivamente. No que respeita à designação por que os templos aparecem 

referidos nas fontes, esta distribui-se da seguinte forma: 

- «Igreja de Santa Maria». É de longe a situação mais frequente, verificada em 

onze templos. Adicionalmente pode suceder que a esta designação se acrescente uma 

                                                 
183

 COSTA, Avelino Jesus, 1957 – “A Virgem Maria Padroeira de Portugal na Idade Média”. In Lusitânia 

Sacra, 2, pp. 39-48. 
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referência ao lugar onde o templo se encontra implantado, como em Alcácer do Sal e 

Almada em que as duas igrejas de Santa Maria o são do Castelo
184

, ou Mértola que por 

causa do enquadramento da vila, encaixada num esporão entre o Guadiana e a ribeira de 

Oeiras, o é de Entre Ambas as Águas
185

. Paralelamente verificam-se situações em que o 

curso do tempo conduziu a mudanças na designação dos templos. É o caso da Matriz de 

Tavira onde, pela Visitação de 1554, se percebe que em vez do seu antigo nome, 

teologicamente mais simples de Igreja de Santa Maria, se impôs a designação simbólica 

e teologicamente mais carregada de significado de Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção
186

. 

- «Igreja de Nossa Senhora». Com esta designação, encontram-se referenciadas 

sete igrejas. Como na situação anterior, a referência «Nossa Senhora» pode ser 

complementada por elementos identificadores de natureza variada que podem ser de 

carácter teológico, como em Albufeira
187

 e Martim Longo
188

, cujas igrejas de Nossa 

Senhora o são também da Conceição, ou Cacela, dedicada à Ascensão
189

, a atributos 

próprios da Virgem particularmente valorizados em comunidades piscatórias como 

Odeceixe – Senhora da Piedade
190

 – ou Sesimbra – Senhora da Consolação
191

, ou 

simplesmente relacionados com o local ou ponto onde o edifício se encontrava 

implantado como em Aljezur, cujo templo é de invocação de Nossa Senhora de Alva
192

. 

De qualquer modo, Igreja ou Ermida de Santa Maria, Igreja ou Ermida de Nossa 

Senhora, a entidade reverenciada não é outra senão a Virgem; a atesta-lo, e existência de 

templos que em determinada época são chamados pelo nome da Mãe do Salvador 

(Santa Maria) e que alguns anos mais tarde o são já de Nossa Senhora. Um bom 
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 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada… pp. 173-181. 
185

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva… pp. 37-50. 
186

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago…, pp. 61-68, 88-92 e 100-101; 

CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 178-

196 e 204-213; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação das Igrejas 

Algarvias…, pp., 75-83. 
187

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da Igrejas Algarvias…, pp. 19-

23. 
188

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago…, pp. 56-59; CORREA, Fernando 

Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 244-247. 
189

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago…, pp. 18-28; CORREA, Fernando 

Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 213-219 e 220-222. 
190

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 

43-56; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 16-19; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-

2002 – “Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…”, pp. 263-264. 
191

 MATA, Joel Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra… 
192

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 

26-43. 
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exemplo do que acabamos de referir é a própria Matriz de Alcácer do Sal, que as 

visitações de 1512/13 e 1534 designam pelo nome de Santa Maria mas que em 1552 é já 

referida por Igreja de Nossa Senhora
193

.  

 Além das dedicações de carácter Mariano merecem também destaque as 

referências de natureza cristológica, como a invocação ao Salvador, verificada nas 

matrizes de Aljustrel
194

, Coina
195

 e Sines
196

 (Igreja do Salvador ou de São Salvador), ou 

então à Cruz, como acontece no Barreiro (Igreja de Santa Cruz)
197

. Apesar de não se 

tratar de um templo matricial, é de assinalar igualmente a existência de uma ermida 

dedicada a São Salvador na Corte de Sines, território de Mértola
198

. 

No domínio, ainda, da referência às Pessoas da Trindade – quando não à 

Trindade propriamente dita, invocada na matriz da vila de Santo António de Arenilha 

(Igreja da Trindade)
199

 –, pela difusão que apresenta, pela sua importância e valor 

simbólico, o culto ao Espírito Santo merece particular destaque. Uma localidade – 

Aldeia Galega do Ribatejo
200

 – dedicou-Lhe a sua matriz, duas outras consagraram-Lhe 

igrejas – Faro
201

 e Mértola
202

 –, Almada
203

 e Mértola
204

 duas ermidas e uma ainda – 

Castro Marim
205

 –, uma capela. 

O que confere, no entanto, uma dimensão notável a esta devoção são as quase 

duas dezenas de hospitais referenciados, a maioria dos quais se encontrava confiada à 

Sua protecção, como se constata pela análise do Quadro II. Com efeito, das trinta e duas 

comendas espatárias consideradas, quase metade apresenta pelo menos uma instalação 
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 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 2r-11r, in APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 8-17; Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, igualmente no Códice 154, fol. 120r-128r, in APÊNDICE nº 12, pp. 127-135; noutro 

sentido, vide AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da 

Vila de Alcácer do Sal, fol. 3r-27v, in APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 172-190. 
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 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 53-58 e 63-64. 
195

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fontes de estudo…, pp. 127-133. 
196

 REBELO, Jacinto Inácio Brito, 1898 – Navegadores e Exploradores Portugueses…, pp. 158-163. 
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 SEABRA, Maria Teresa da Silva Diaz de, 2004 – “Transcrição correcta…”, pp. 95-100. 
198

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva… p. 371. 
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 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 107-108; CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… p. 246. 
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 DIAS, Mário Balseiro, 2005-2006 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago…, vol. I, pp. 9-

11. 
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 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 68-69. 
202

 A leitura da Visitação de Mértola de 1565 (BARROS e BOIÇA, 1996 – As Comendas de Mértola e 

Alcaria Ruiva…, pp. 264, 267-279 e 322-323) sugere que a igreja do hospital, inicialmente consagrada à 
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deste tipo – Palmela, Sesimbra e Tavira tinham duas –, destinadas a acolher peregrinos e 

viajantes, mendigos, doentes e moribundos. Foi referenciado, portanto, um total de 

dezanove casas, quinze ligadas à invocação do Espírito Santo, uma à de Nossa Senhora, 

em Mértola – que no decurso dos anos que medeiam entre 1515 a 1534 vê o seu culto 

transferir-se para o Paráclito, como atrás se disse – outra aos mártires Brás e Susana, em 

Palmela
206

, e duas ao Corpo Santo dos Mareantes, respectivamente em Setúbal e 

Tavira
207

. 

 

 

                                                 
206

 São Brás (do grego Βλάσιος), bispo de Sebaste, na Arménia, foi executado em 316 sob Licínio por 

recusar abjurar. A fama que granjeou enquanto médico explica o facto de o seu nome se encontrar ligado 

a uma instituição de natureza assistencial. Das curas que lhe são atribuídas a mais emblemática – que 

explica a sua invocação contra aos males da garganta – é a do menino que agonizava por causa de uma 

espinha de peixe que tinha na garganta: aflita, a mãe correu ao seu encontro e implorou-lhe ajuda. São 

Brás pôs as mãos sobre a cabeça da criança e rezou; a espinha desapareceu e o menino recuperou a saúde. 

O seu nome comemora-se a 3 de Fevereiro. In ATTWATER, Donald, 1983 – Dicionário de Santos. 

Mem-Martins, Publicações Europa-América, p. 77 (ver Blaise). Veja-se igualmente RÉAU, Louis, 1997 – 

Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, 

pp. 229-235. Quanto a Santa Susana, martirizada cerca de 295, os dados são mais escassos. A tradição diz 

que era sobrinha do Bispo de Roma, Caio (283-296), e que por ter feito voto de castidade recusou o 

casamento com uma importante personagem, o que terá precipitado a sua perda. O seu nome aparece 

frequentemente ligado ao do mártir Tibúrcio mas tirando o facto de os martirológios os comemorarem no 

mesmo dia (11 de Agosto), desconhece-se a causa. In ATTWATER, Donald, 1983 – Dicionário de 

Santos. Mem-Martins, Publicações Europa-América, p. 373. Veja-se também RÉAU, Louis, 1998 – 

Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la P a la Z - Repertorios. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, p. 241. 
207

 Corpo Santo dos Mareantes. Devoção muito arreigada entre os homens do mar e suas comunidades. A 

origem do culto está ligada ao fenómeno atmosférico correntemente designado por Fogo de São Telmo, 

que consiste numa descarga eléctrica de cor branca azulada provocada pela ionização do ar na presença 

de um forte campo eléctrico, que por vezes se observa nos mastros e antenas das embarcações, durante as 

tempestades. Os marinheiros portugueses chamavam-lhe Luzes do Corpo Santo e associavam-no à 

manifestação benfazeja de S. Pêro Gonçalves Telmo (c. 1180-1246) que a devoção popular confundiu 

com Santo Erasmo ou Sant’Elmo, também venerado pelos navegantes, razão pela qual recebeu o 

sobrenome Telmo. É representado envergando o hábito dominicano, por vezes no meio do mar, no meio 

de uma tempestade, ostentando na mão uma chama ou um círio azul que representa o Corpo Santo. A 

História Trágico-Marítima dá testemunho desta devoção no relato do naufrágio da nau «Santa Maria da 

Barca», ocorrido em 1559: (…) Têm todos os homens do mar tamanha devoção e veneração ao bem-

aventurado S. Frei Pêro Gonçalves, e o têm por tão seu advogado nas tormentas do mar, que crêem de 

todo o seu coração que aquelas exalações, que nos tempos fortuitos e tormentosos aparecem sobre os 

mastros ou em outras partes das naus, são o Santo que os vem visitar e consolar. E tanto que acertam de 

ver aquela exalação, acodem todos ao convés a o salvar, com grandes gritos e alaridos, dizendo: «Salva, 

salva, oh Corpo Santo.» (…). In BRITO, Bernardo Gomes de, 1735 – História Trágico-Marítima. Mem 

Martins: Edições Europa-América, vol. I, p. 151. Também no relato do naufrágio da nau «São Paulo», 

ocorrido em 1561, na Ilha de Sumatra, pode ler-se à p. 207 que (…) no meio desta agonia e aflição nos 

apareceram umas candeinhas, que todas foram vistas pelas vergas e mastros e bordos da nau, ao que 

segundo os mareantes, chamam o Corpo Santo; a qual claridade vendo o contramestre e marinheiros da 

proa, a começaram a salvar da parte de Deus e Nossa Senhora e seus Santos, em vozes mui altas, a que a 

gente toda à uma respondia com grandes gemidos, soluços e lágrimas alcançasse perdão de seus 

pecados e os livrasse de tamanha tribulação (…).  
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COMENDAS ESTRUTURAS ASSISTENCIAIS 

(ESPÍRITO SANTO E OUTRAS INVOCAÇÕES)
208

 

Alcácer do Sal Hospital do Espírito Santo 

Alcaria Ruiva Hospital do Espírito Santo  

Aldeia Galega Igreja do Espírito Santo 

Alhos Vedros Hospital do Santo Espírito 

Aljezur Hospital de Santo Espírito (Igreja do Espírito Santo) 

Aljustrel Hospital do Santo Espírito 

Almada Ermida de Santo Espírito 

Alvalade Hospital do Santo Espírito 

Barreiro Hospital do Espírito Santo 

Castro Marim Capela do Santo Espírito 

Coina Hospital do Espírito Santo 

Faro Igreja do Espírito Santo 

Ferreira Hospital de Santo Espírito 

 

Mértola 

Igreja do Hospital de Nossa Senhora segundo a Visitação de 1515; do Espírito 

Santo, de acordo com as posteriores 

Ermida do Santo Espírito (Crespos) 

Igreja do Espírito Santo 

Palmela Hospital de São Brás e Santa Susana 

Hospital do Santo Espírito 

Panóias Hospital do Espírito Santo 

Sesimbra Hospital do Santo Espírito (Ribeira da Vila) 

Hospital do Santo Espírito 

 

Setúbal 

Hospital do Corpo Santo 

Hospital do Santo Espírito 

Tavira Igreja do Espírito Santo e Hospital de Tavira 

Torrão Capela do Santo Espírito 

Ermida de Nossa Senhora (onde estava o hospital) 

TOTAL 26 

Quadro II – Estruturas assistenciais e templos conexos (Espírito Santo e outras invocações). 

 

 Da análise do quadro anterior pode concluir-se não apenas que a devoção ao 

Espírito Santo se encontra bastante difundida nos territórios da Ordem – em 229 

estruturas 22 são-lhe dedicadas – como também que grande parte da actividade 

assistencial se encontra sob a sua tutela, em coerência, aliás, com a situação geral no 

Reino
209

. 

                                                 
208

 Para a relação entre estas casas e o culto ao Espírito Santo, veja-se a Introdução à obra de 2004 “Em 

nome do Espírito Santo. História de um Culto”. Lisboa: Torre do Tombo, pp. 9-15, da autoria de José 

Vicente SERRÃO, onde se inclui igualmente um estudo do José MARQUES intitulado O Culto do 

Espírito Santo no Norte de Portugal, pp. 90-99. Na mesma colectânea de estudos, às páginas 129-142, 

veja-se ainda o trabalho de Carlos AZEVEDO intitulado Iconografia do Espírito Santo: da experiência 

variada de uma presença às fórmulas figurativas. Na página 132 o Autor explica deste modo o facto de o 

culto do Espírito Santo haver conhecido um considerável desenvolvimento na Idade Média: (…) É 

atribuída a Abelardo a dedicação de um edifício a esta invocação (1122), sendo Heloísa a primeira 

abadessa do mosteiro criado. As capelas dos hospitais da Idade Média frequentemente eram dedicadas 

ao Espírito Santo, em virtude da sua dimensão de Consolador ou Paráclito. Por isso adaptado a consolar 

os doentes e aflitos. (…) No mesmo sentido, veja-se igualmente, de Maria Fernanda ENES, As Festas do 

Divino Espírito Santo nos Açores: Solidariedade e Fraternidade, às pp. 79-87 e de Laurinda ABREU, 

Confrarias do Espírito Santo e Misericórdias: um percurso histórico moldado pela intervenção régia, pp. 

51-60.  
209

 A pregação de Joaquim da Fiore, falecido em 1202, deixou marcas profundas no panorama religioso 

do Ocidente. Portador de uma mensagem de carácter escatológico, o monge calabrês pregava a iminência 

da chegada de uma terceira idade do Mundo, a Idade do Espírito Santo, dominada pelo amor ao próximo 
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Concomitantemente, e concluindo a análise das evocações das matrizes das 

comendas, verificaram-se cinco denominações cuja expressão se limitava apenas a uma 

só igreja: São Lourenço, em Alhos Vedros
210

, São João, em Casével
211

, Santiago, em 

Castro Marim
212

, São Clemente, em Loulé
213

 e São Pedro, em Panóias
214

. E ainda os 

mártires Máximo, Veríssimo e Júlia, cujas relíquias se encontravam à guarda das Donas 

de Santos
215

, em Lisboa. 

É este o panorama que se obtém da análise das igrejas que encabeçavam cada 

uma das comendas. Uma perspectiva mais ampla pode, no entanto, obter-se passando a 

um outro nível, o das ermidas e capelas e, nas localidades maiores, dos templos que não 

sendo cabeça de comenda, funcionavam como igrejas paroquiais – ou não o sendo 

apresentavam, por algum motivo, uma especial importância que os distinguia. 

Decompondo o Quadro I em números, este é o panorama que se nos apresenta: 

 
COMENDAS  TEMPLOS E / OU ESTRUTURAS HOSPITALARES  

Albufeira 5 

Alcácer do Sal 24 

Alcaria Ruiva  3 

Alcoutim 7 

Aldeia Galega 7 

Alhos Vedros 5 

Aljezur 6 

Aljustrel 7 

Almada 8 

Alvalade 6 

Barreiro 2 

                                                                                                                                               
e liberdade universais. Este movimento coincidiu com o aparecimento das ordens mendicantes cujo estilo 

pastoral inovador, mobilizador do laicado, se traduziu em novas formas de praticar a caridade e na 

difusão do Culto ao Espírito Santo através de confrarias e irmandades, algumas das quais sustentavam 

hospitais que davam albergue a peregrinos e viajantes, pobres e enfermos. (…) A piedade dos fiéis 

abraçou de tal forma esta devoção que, se antes de 1321 não se rastreiam mais de quatro hospitais tendo 

como orago a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, a partir «daquele ano e até ao fim de quinhentos, 

podemos contar com 75 cidades, vilas e aldeias, cuja matriz tinha o Espírito Santo por orago; cerca de 

80 hospitais e albergarias com suas capelas de igreja e muito principalmente ermidas daquela 

invocação» (…). MARQUES, João Francisco, 2000 – “Orações e devoções”. In História Religiosa de 

Portugal. Casais de Mem Martins: Círculo de Leitores, vol. 2, pp.650-658. O texto inserido entre aspas é 

de Jaime Cortesão, Os Descobrimentos Portugueses. Lisboa: INCM, 1990, vol. I, p. 199.    
210

 LEAL, Ana de Sousa; PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros…, pp. 10-17. 
211

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 35-41. 
212

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… pp. 29-31, 37-40, 123-128, 141 e 

255-263; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 107-108. 
213

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 

74-85 e 97-104; ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de 

Sant’Iago…, pp. 25-28; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação 

de Igrejas Algarvias…, pp. 27-34; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João 

Coelho, 2001-2002 – “Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 228-238. 
214

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 71-75. 
215

 MATA, Joel da Silva – Visitação do Mosteiro de Santos (no prelo). 
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Cacela 2 

Casével 2 

Castro Marim 5 

Coina 3 

Faro 17 

Ferreira 5 

Grândola 6 

Loulé 13 

Martim Longo 9 

Mértola 25 

Palmela 10 

Panóias 5 

Santos 1 

Sto. António de Arenilha 2 

Sesimbra 10 

Setúbal 11 

Sines 4 

Tavira 8 

Torrão 10 

TOTAL 229 

Quadro III – Distribuição territorial das estruturas referenciadas em Quadro I 

 

De acordo com a metodologia seguida para a enunciação das devoções 

verificadas nas matrizes, começamos por centrar a nossa atenção nas evocações de 

carácter mariano. Do total determinado de estruturas dedicadas à Virgem, igrejas 

matrizes incluídas – cinquenta e nove espaços de culto entre os duzentos e dezoito 

considerados – quarenta designam-se pelo nome de Nossa Senhora e dezassete pelo de 

Santa Maria
216

. Nesta abordagem global, o número de templos ligados à devoção à 

Virgem continua a ser significativo (mais de ¼ dos edifícios considerados) mas deixa de 

ser maioritário como se verificou no caso das matrizes. O que em parte se compreende 

pela resistência de antigas devoções bem como pelo carácter de algum modo mais 

espontâneo da instituição de novas estruturas, dependente não apenas das 

especificidades da fé dos padroeiros mas também dos receios que sentiam ante a 

proliferação de determinadas doenças, como a peste, que se traduziu no levantamento de 

inúmeros templos dedicados a São Sebastião e São Roque.  

Relativamente às estruturas de invocação mariana, verifica-se que uma parte das 

estruturas consideradas se limita a ser Igreja, Ermida ou Capela de Nossa Senhora ou de 

Santa Maria, com ou sem associação a um topónimo. Este, quando articulado com a 

invocação, pode revestir um carácter genérico que se limita a remeter para o nome da 

                                                 
216

 Esta é a situação que se verifica por ocasião das visitações mais antigas que serviram de base ao nosso 

estudo. No decurso do século, porém, algumas igrejas que na primeira metade do século tinham a 

denominação de Santa Maria acabam por deixá-la cair em proveito da de Nossa Senhora. Assinale-se os 

casos das matrizes de Mértola (Igreja de Santa Maria / Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas) e Tavira 

(Santa Maria / Nossa Senhora da Assunção). Mas o contrário também sucede: Nossa Senhora da 

Mesquita transforma-se em Santa Maria das Flores.  
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vila, aldeia, lugar onde o templo se encontra implantado – Igreja de Nossa Senhora de 

Paderne
217

, Ermida de Nossa Senhora da Atalaia
218

, Ermida de Santa Maria da 

Amora
219

, por exemplo – ou a identificar particularidades da hidrografia ou do relevo, 

como se viu no caso da matriz de Mértola, Igreja de Santa Maria, também designada 

Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas
220

 ou da Ermida de Santa Maria do Monte, 

em Almada
221

. Esta associação do nome evocativo do templo às particularidades do 

lugar assume, por vezes, um carácter mais explícito, relacionando-o com a pequena 

toponímia ou com as especificidades de algum espaço urbano, como a Capela de Nossa 

Senhora da Porta do Ferro, em Alcácer
222

, ou a Igreja de Santa Maria do Castelo da 

Vila, em Almada
223

. 

 Paralelamente, a invocação a Nossa Senhora é frequentemente complementada 

com referências que remetendo para a Conceição e para a Assunção da Virgem, 

especificam de um modo mais preciso a natureza devocional do templo e através dela as 

inclinações de fé dos instituidores ou das populações que nele se congregavam enquanto 

comunidade. Acresce precisar que as invocações à Conceição ou à Assunção da Virgem 

não esgotam as devoções identificadas. Mãe de Cristo e Mãe dos Homens, Maria é 

Senhora dos Mártires em Alcácer do Sal
224

, Cacela
225

 e Castro Marim
226

, dos Remédios 

na Alcaria Ruiva
227

, Senhora da Vitória em Alhos Vedros
228

, da Esperança em Faro
229

, 

                                                 
217

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 23-26. 
218

 DIAS, Mário Balseiro, 2005-2006 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago…, vol. I, pp. 

31-55 e 156-163, vol. II, pp. 54-68 e 97-100. 
219

 PINTO, Rui – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada…”, pp. 187-189. 
220

 Em Faro existe um outro templo com esta designação: a Ermida de Nossa Senhora de Entre Ambas as 

Águas. 
221

 PINTO, Rui – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada…”, pp. 182-186. 
222

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, fólios. 12r-13v. In APÊNDICE 

DOCUMENTAL, nº 1, pp. 17-18. No mesmo Códice, aos fólios 130r-131r, a Visitação de 1534, in 

APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 137-138. 
223

 PINTO, Rui – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada…”, pp. 173-181. 
224

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, fólios. 29r-32v. In APÊNDICE 

DOCUMENTAL, nº 1, pp. 31-35. No mesmo Códice, aos fólios 132v-133v, a Visitação de 1534…, in 

APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 139-141. 
225

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… pp. 24, 111-121 e 275; LAMEIRA, 

Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, p. 99. 
226

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… pp. 45-48, 128-131, 260-263 e 295; 

LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, 

pp. 103-105. 
227

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva…, pp. 98-103, 288-298, 341-343 e 414-424.  
228

 CORREA, Fernando Calapez, 1996b – “Visitação da Ordem de Sant’Iago…”, pp. 111-112; 

LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, p. 

73; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – “Visitação 

das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 201-202. 
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da Piedade em Loulé
230

 e Odeceixe
231

, das Relíquias em Martim Longo
232

, da 

Consolação em Sesimbra
233

… As possibilidades, aliás, não se esgotam neste tipo de 

denominações, registando-se lugares em que a denominação apresenta uma clara 

relação com a devoção à Senhora do Rosário, como em Almada, com a Igreja de Nossa 

Senhora da Rosa
234

 ou em Mértola a Ermida de Santa Maria das Flores
235

. 

 
COMENDAS Quadro IV 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO MARIANA 

 

Albufeira 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Igreja de Nossa Senhora de Paderne 

Ermida de Nossa Senhora da Orada 

Alcácer do 

Sal 

Igreja de Santa Maria 

Capela de Nossa Senhora da Porta do Ferro 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

Alcaria Ruiva Igreja de Nossa Senhora (Nossa Senhora dos Remédios em 1565) 

Alcoutim Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

Aldeia 

Galega 

Ermida de Nossa Senhora da Atalaia 

Ermida de Nossa Senhora da Vitória 

Aljezur Igreja de Nossa Senhora de Alva 

Igreja de Nossa Senhora da Piedade do lugar de Odeceixe 

Aljustrel Ermida de Nossa Senhora do Castelo da Vila 

 

 

Almada 

Igreja de Santa Maria do Castelo 

Ermida de Santa Maria do Monte 

Igreja de Nossa Senhora da Rosa 

Ermida de Santa Maria da Amora 

Capela de Nossa Senhora da Palma (Cacilhas) 

Alvalade Igreja de Santa Maria 

Ermida de Santa Maria do Roxo 

Cacela Igreja de Nossa Senhora (da Assunção, de acordo com a Visitação de 1565) 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires 

Castro  

Marim 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires 

Ermida de Nossa Senhora da Visitação (Aldeia de Odeleite) 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria 

Ermida de Nossa Senhora da Esperança 

Ermida de Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

Ferreira Igreja de Santa Maria 

 Igreja de Santa Maria 

                                                                                                                                               
229

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – “Visitação das 

igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 246-247. 
230

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 

43-46; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas 

Algarvias…, pp. 16-19; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-

2002 – “Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 265-268. 
231

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago… p. 333. 
232

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação da Vila de Sesimbra (no prelo). 
233

 Um facto a assinalar: estas três invocações, a saber, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da 

Piedade e à Consolação encontram-se associadas a comunidades piscatórias. 
234

 PINTO, Rui – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada…”, pp. 187-189. 
235

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva…, pp. 59, 97-98, 285-287, 337-339 e 377-380; PEREIRA, Isaías 

da Rosa, 1997 – “Visitações de Mértola de 1482”. In As Ordens Militares em Portugal e no Sul da 

Europa. Actas do IIº Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara Municipal de 

Palmela, p. 369. 
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Grândola Ermida de Nossa Senhora de Barros 

Ermida de Santa Maria do Viso 

 

 

Loulé 

Capela curada de Nossa Senhora da Querença (N. S. da Assunção em 1518) 

Capela curada de Nossa Senhora da Assunção de Alte (1565) 

(N. S. da Conceição em 1518) 

Ermida de Nossa Senhora da Piedade 

Ermida de Nossa Senhora de Ferobilhas de Armação 

 

Martim 

Longo 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Capela de Nossa Senhora da Assunção (aldeia de Giões) 

Ermida de Nossa Senhora de Clarines 

Ermida de Nossa Senhora das Relíquias 

 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria (Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas) 

Igreja do Hospital (de Nossa Senhora de acordo com a Visitação de 1515) 

Ermida de Nossa Senhora da Mesquita / Santa Maria das Flores 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição (Corte do Pinto) 

Palmela Igreja de Santa Maria 

 

Sesimbra 

Igreja de Santa Maria da Consolação 

Ermida de Santa Maria do Carmo 

Ermida de Nossa Senhora do Cabo 

 

Setúbal 

Igreja de Santa Maria 

Ermida de Nossa Senhora de Tróia 

Ermida de Nossa Senhora da Graça 

Ermida de Nossa Senhora (Misericórdia) 

Sines Ermida de Nossa Senhora das Salas 

 

Tavira 

Igreja de Santa Maria (Nossa Senhora da Assunção em 1554) 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira 

Torrão Igreja de Santa Maria 

Ermida de Nossa Senhora (onde estava o hospital) 

TOTAL 57 

 

Do exposto é possível extrair uma evidência: a grande difusão do culto mariano, 

nas suas diferentes manifestações. Das trinta e duas comendas espatárias consideradas, 

apenas seis
236

 não possuíam um templo (igreja, ermida ou capela) dedicado à Virgem 

Maria. O que não impede, como se verá, a presença generalizada do Seu culto em 

altares de igrejas e ermidas consagradas a outras devoções. 

Mais ainda, associada ao culto da Virgem, tem de ser considerada a devoção a 

Santa Ana, Sua Mãe, cuja difusão nos territórios da Ordem é considerável, como se 

pode constatar pela leitura do quadro seguinte: 

 
COMENDAS Quadro V 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO A SANTA ANA 

Alcácer do Sal Capela de Santa Ana 

Loulé Ermida de Santana na Estrada 

Mértola Ermida de Santa Ana de Cambas  

Ermida de Santa Ana (Paróquia de São Miguel) 

Palmela Ermida de Santa Ana 

Sesimbra Ermida de Santa Ana 

Tavira Ermida de Santa Ana 

TOTAL 7 

                                                 
236

 São elas: Barreiro, Casével, Coina, Panóias, Mosteiro de Santos e Vila de Santo António de Arenilha.  
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Em paralelo com a devoção à Virgem e com uma dimensão que deve ser 

devidamente realçada, verifica-se um acentuado número de templos – ermidas e capelas 

curadas – dedicados a São Sebastião. Em termos numéricos, aliás, esta é a segunda 

devoção mais significativa no espaço das trinta e duas comendas espatárias analisadas 

no presente estudo, tendo sido identificada num total de vinte e seis estruturas 

construídas, em dezoito das comendas. Mártir do tempo de Diocleciano
237

, o seu culto 

difunde-se acentuadamente no decurso dos séculos XV e XVI, certamente por causa dos 

poderes que lhe eram atribuídos de intercessor contra os males da Peste, crença de 

origem controversa que parece remontar ao século VII, sendo referenciada por Paulo, o 

Diácono (720-799) na sua Historia Lagobardorum. Com efeito, de acordo com o Autor, 

no Verão de 680 Roma foi fustigada por uma grande pestilência que se prolongou pelos 

meses de Julho, Agosto e Setembro, dizimando inúmeras pessoas. (…) Then it was said 

to a certain man by revelation that the pestilence itself would not cease before an altar 

of St. Sebastian the martyr was placed in the church of the blessed Peter which is called 

“Ad Vincula.” And it was done, and after the remains of St Sebastian the martyr had 

been carried from the city of Rome, presently the altar was set up in aforesaid church 

and the pestilence itself ceased (…)
238

.  

Desta época em diante os atributos do santo tendem a estabelecer-se. (…) Las 

flechas de san Sebastián servían de amuletos, y com ellas se tocaban los alimentos. Su 

nombre se consideraba protector contra la peste (…), havendo inscrições populares em 

França que o atestam: (…) Saint-Sébastien, ami de Dieu, / Garde-nous de peste tout 

lieu. (…)
239

. É compreensível, por isso, que no decurso da segunda metade século XIV, 

na sequência da grande epidemia de 1348-1349 e depois ao longo dos séculos XV e 

XVI, numa Europa em que a peste permanece endémica, com surtos regulares de 

alguma virulência, o seu culto tenha sido objecto de uma devoção redobrada que se 

materializou na fundação de novas igrejas e ermidas e na instituição de capelas e 

altares
240

. 

                                                 
237

 A tradição coloca o martírio de São Sebastião – solenizado pela Igreja a 20 de Janeiro – no ano de 288, 

na sequência das alegadas censuras por ele dirigidas a Diocleciano devido à sua política contra os 

cristãos. O que parece não estar de acordo com o que se sabe acerca do reinado deste Príncipe, 

nomeadamente com o facto de ter sido só após 303 que esta orientação começou a ser posta em prática. 
238

 In Historia Langobardorum, cap. V, tradução para língua inglesa de William Dudley Foulke, LL.D; 

publicada em 1907 pela University of Pennsylvania Press, acessivel em http://www.thule-

italia.org/Nordica/Paul%20the%20Deacon%20%20History%20of%20the%20Lombards%20(1907)%20%

5BEN%5D.pdf. 
239

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 195, nota 2. 
240

 Uma outra interpretação tende a explicar a ligação de São Sebastião à cura dos males da peste. RÉAU, 

Louis, 1998 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la P a la Z - Repertorios. 
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COMENDAS Quadro VI 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO A SÃO SEBASTIÃO 

Albufeira Ermida de São Sebastião 

Alcácer do Sal Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Sebastião 

Aldeia Galega Ermida de São Sebastião 

Alhos Vedros Ermida de São Sebastião da Mouta 

Aljezur Ermida de São Sebastião no lugar de Odeceixe 

Aljustrel Ermida de São Sebastião 

Alvalade Ermida de São Sebastião 

Casével Ermida de São Sebastião 

Castro Marim Capela de São Sebastião  

Coina Ermida de São Sebastião 

Faro Ermida de São Sebastião  

Ermida de São Sebastião de Quelfes 

Ferreira Ermida de São Sebastião  

Ermida de São Sebastião de Figueira 

 

Loulé 

Ermida de São Sebastião  

Capela curada de São Sebastião de Salir  

Capela curada de São Sebastião de Boliqueime 

Martim Longo Ermida de São Sebastião 

Mértola Ermida de São Sebastião 

Ermida de São Sebastião de Diogo Vaz 

Palmela Ermida de São Sebastião 

Panóias Ermida de São Sebastião 

Sesimbra Ermida de São Sebastião 

Setúbal Ermida de São Sebastião 

Torrão Ermida de São Sebastião 

TOTAL 26 

 

Figura igualmente relacionada com o combate a esta enfermidade, cuja devoção 

deve ser entendida à luz dos motivos que explicam a de São Sebastião, o culto a São 

Roque
241

 foi identificado em três ermidas, a saber, em Alcácer do Sal
242

, Alvalade, 

                                                                                                                                               
Barcelona: Ediciones del Serbal, p. 195 aduz mesmo duas hipóteses alternativas, a primeira, proposta pelo 

Padre Cahier (Caractéristiques des saints, Tomo II, p. 66), P. Perdrizet (La Viege de Misèricorde, pp. 

107-124) e Émile Male (L’Art religieux de la fin de la Moyen-âge, p. 188), assenta numa antiga crença 

que levava alguns povos a representar a peste como uma chuva de flechas lançadas por um deus irado 

contra os homens; na Ilíada, I, vv. 37-52, Apolo (…) Sentou-se longe das naus, tirou uma flecha e o arco 

de prata produziu um terrível gemido. A princípio o deus disparava contras as mulas e os ágeis cães; 

mas logo depois dirigiu suas amargas setas contra os homens e as piras de cadáveres ardiam sem cessar 

(…). Os judeus estavam persuadidos da mesma ideia como se pode ver em Salmos 7, 13-14. 

Alternativamente, aos devotos do santo, ter-se-á posto a evidência de tendo sido este o alvo dos 

atiradores, ele sobreviver, facto que terá levado os seus devotos a acreditar que por isso os poderia 

proteger contra as setas da peste. Esta explicação levanta, no entanto, uma objecção a RÉAU, que 

relembra o facto de outros santos protectores contra a peste, como Santo António, São Adrião e São 

Roque, nunca terem possuído flechas nos seus atributos. 
241

 A vida deste santo, cuja solenidade se comemora a 16 de Agosto, encontra-se envolta na incerteza pois 

até o seu verdadeiro nome é desconhecido, uma vez que Roch (Roque em Português e Castelhano, Rocco 

em Italiano) seria o seu nome de família e não de baptismo. A mesma incerteza se coloca em relação ao 

período em que viveu, o qual varia em função dos hagiógrafos que se dividem entre 1295 e 1350 para o 

nascimento e 1327 e 1390 para a morte. Relativamente ao local do seu nascimento e morte, a versão mais 

corrente coloca-as em Montpellier, onde o pai – um rico mercador – teria exercido funções de governo. 

Roque terá estudado medicina e levado, desde muito cedo, uma vida ascética e de caridade que culminou 

com a distribuição de todos os seus bens entre os pobres. Posto isto, Roque terá partido em peregrinação a 
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sobre a Ribeira do Roxo
243

, e Torrão
244

. Apesar do que acaba de ser dito sobre a 

natureza desta devoção, a hagiografia, em particular a importância que nela se confere 

às suas viagens, contribuiu para o aproximar iconograficamente da figura do Santiago 

Peregrino. São Roque é com frequência representando envergando o traje do peregrino, 

com o bordão e a cabaça, por vezes ostentando a típica vieira da Peregrinação 

Compostelana. Isto, para além de apresentar um dos joelhos desnudo, exibindo o bubão 

indicador da peste e de por vezes ser acompanhado por um cão com um pão na boca, 

alusão à história segundo a qual, havendo contraído a doença teria decidido retirar-se 

para o ermo para morrer sem contagiar ninguém. Nestas circunstâncias, Deus fez brotar 

uma fonte para que ele pudesse aplacar a sua sede e enviou-lhe um anjo para o consolar 

e tratar dos ferimentos; e para que não morresse à fome, fez vir quotidianamente o cão 

de um rico senhor de Piacenza que lhe trazia um pão tirado da mesa do seu dono
245

. 

 

 O rol das devoções identificadas nas fontes é, no entanto, mais amplo. Para além 

das invocações referenciadas – de grande expressão no território – verificou-se no 

quadro institucional estudado uma grande diversidade de oragos, diversidade essa que 

se traduz, primeiramente, numa clara ligação das comunidades a cinco devoções em 

especial, cujo alcance varia entre os cinco e os dez templos – São Pedro, São João, 

Santiago, São Lourenço e São Brás – assistindo-se, daí para baixo, a uma pulverização 

de crenças que em muitos casos encontram acolhimento numa igreja ou ermida apenas.  

 No que respeita a este segundo grupo de invocações – que não tendo a expressão 

da devoção à Virgem ou a Nosso Senhor, nem por isso deixam de conferir o seu nome a 

um número assinalável de templos – a referência a São Pedro é, sem dúvida, a mais 

comum, aparecendo ligada a onze estruturas, igrejas, ermidas e capelas consideradas. 

                                                                                                                                               
Roma e ao chegar à cidade de Acquapendente, perto de Viterbo, como a localidade se encontrava 

assediada pela peste – trata-se provavelmente da epidemia de 1348 – logo se ofereceu como voluntário na 

assistência aos doentes. De acordo com a tradição, terá sido aí que operou as suas primeiras curas 

milagrosas, que depois continuaram em Cesena, Mântua, Modena, Parma e em muitas outras vilas e 

cidades, o que lhe conferiu grande fama como taumaturgo. São várias as versões para a sua morte, 

embora todas coincidam num ponto: Roque terá morrido na prisão, desconhecido e anónimo, até os seus 

carcereiros descobrirem a marca de nascença em forma de cruz que tinha no peito. A fama da sua 

santidade depressa se espalhou pelo Sul da França e pelo Norte de Itália, sendo-lhe atribuídas inúmeras 

curas milagrosas, nomeadamente de casos de peste, o que o popularizou, ao lado de São Sebastião, como 

protector contra aquela epidemia. In ATTWATER, Donald, 1983 – Dicionário de Santos. Mem-Martins, 

Publicações Europa-América, pp. 355-356. Veja-se também RÉAU, ob. cit., pp. 147-153. 
242

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, fólios 137v-138r, a Visitação de 

1534…, in APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 144-145. 
243

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade…, pp. 11 e 32-33. 
244

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de Basto, 2003 – A Vila do Torrão… pp. 168-169.  
245

 RÉAU, ob. cit., pp. 148, que chama a atenção para a semelhança existente entre a lenda do cão de São 

Roque e a narrativa do corvo do Antigo Testamento que alimentou o profeta Elias.  
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Reflectindo sobre este número, verificamos que mais de metade das estruturas 

assinaladas, se localizam – ou localizavam – em povoações costeiras ou situadas na 

proximidade de importantes cursos de água, como Alcácer do Sal, Faro, Odeceixe, 

Palmela, Sesimbra e Sines, onde existiam comunidades piscatórias, que potencialmente 

lhe eram afectas. Na sua maioria, as fontes não permitem estabelecer uma relação 

devocional entre o santo pescador do mar da Galileia e as comunidades piscatórias das 

localidades referenciadas; em sentido contrário, porém, assinale-se os exemplos das 

ermidas de São Pedro, a primeira (…) sjtuada demtro no adro de Nossa Senhora dos 

Marteres e Confraria dos Pescadores
246

, a segunda situada no arrabalde, em Faro, 

acerca da qual se diz na Visitação do Mestre, 1518, que o povo da vila fez e edificou de 

novo a dita ermida, principalmente os pescadores; e eles a corrigem e reparam quando 

disso há necessidade (…). 

 

COMENDAS Quadro VII 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO A SÃO PEDRO 

Alcácer do Sal Ermida de São Pedro situada no adro de N. S. dos Mártires 

Aljezur Ermida de São Pedro no lugar de Odeceixe 

Aljustrel Ermida de São Pedro 

Alvalade Ermida de São Pedro 

Faro Ermida de São Pedro  

Martim Longo Capela de São Pedro (Aldeia de Vaqueiros) 

Mértola Ermida de São Pedro de Solis 

Palmela Igreja de São Pedro 

Panóias Igreja de São Pedro (matriz) 

Sesimbra Ermida de São Pedro de Azeitão 

Sines Ermida de São Pedro 

TOTAL 11 

 

Com uma distribuição territorial um pouco menor que a de São Pedro, a 

invocação ao Apóstolo Santiago, padroeiro da Ordem, encontra-se referenciada em oito 

situações de igrejas e ermidas que o tinham por orago. Sem com isto pretendermos 

afirmar que a devoção ao patrono das Espanhas apresenta uma penetração medíocre nos 

territórios da instituição a que dava o nome, trata-se de número que não deixa de ser 

desconcertante, para o qual não conseguimos encontrar uma explicação razoável. 

Convém, no entanto, especificar que este número é em grande medida “compensado” 

pela quantidade de altares secundários que, um pouco por todo o território, lhe eram 

dedicados no interior de igrejas e ermidas. 

                                                 
246

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 77r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 219. 
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COMENDAS Quadro VII 

TEMPLOS DEDICADOS A SANTIAGO 

Alcácer do Sal Ermida de Santiago do Castelo da Vila 

Aldeia Galega Ermida de Santiago da Póvoa 

Almada Igreja de Santiago  

Castro Marim Igreja de Santiago (matriz) 

Mértola Ermida de Santiago 

Ermida de Santiago do Castelo 

Palmela Igreja de Santiago
247

 

Torrão Ermida de Santiago (sobre a Ribeira de Odivelas) 

TOTAL 8 

 

Com igual número de templos aos que se encontravam dedicados ao Apóstolo 

das Espanhas, São João Baptista dava o seu nome a uma igreja matriz e sete ermidas, 

como se constata pela análise do Quadro VIII: 

COMENDAS Quadro VIII 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO A SÃO JOÃO 

Alcácer do Sal Ermida de São João que está no cabo da Vila 

Aljustrel Ermida de São João 

Casével Igreja de São João (matriz)  

Faro Ermida de São João da Venda 

Mértola Ermida de São João dos Marques 

Panóias Ermida de São João 

Setúbal Ermida de São João 

Torrão Ermida de São João 

TOTAL 8 

 

Prosseguindo a análise, verifica-se que a São Domingos
248

 São Brás, e São 

Lourenço
249

, são dedicados respectivamente seis e cinco templos ou estruturas que se 

encontram distribuídas no território da maneira que se verifica nos seguintes quadros: 

COMENDAS 

 

Quadro IX 

TEMPLOS DE INVOCAÇÃO A SÃO DOMINGOS 

Alcoutim Igreja da freguesia de São Domingos 

Grândola Ermida de São Domingos 

Loulé Ermida de São Domingos 

Martim Longo Ermida de São Domingos de Giões 

Mértola Ermida de São Domingos de Cambas 

Tavira Ermida de São Domingos de Asseca 

TOTAL 6 

 

 

                                                 
247

 Em âmbito de visitação não possuímos qualquer referência a esta igreja. Isto é compreensível pois 

tratando-se da cabeça conventual da Ordem, esta não tinha como visitar-se a si própria trata-se. Tratando-

se, porém, do templo em causa, a sua existência não podia ser ignorada. 
248

 Este São Domingos é com certeza o fundador da Ordem dos Pregadores (c. 1170-1221). Tanto mais 

que na Visitação de Alcoutim de 1554 claramente se diz que se achou por (…) Capellão a Diogo Corea, 

Frade que foi de São Domingos… (LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Maria Helena Rodrigues dos, 

1988 – Visitação de Igrejas Algarvias. Faro, ADEIPA, pp. 114-115. 
249

 Trata-se, sem dúvida, do mártir Lourenço, diácono de Roma executado em 258, sob Valeriano, numa 

grelha de ferro. O seu dia celebra-se a 10 de Agosto.  
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COMENDAS Quadro X 

TEMPLOS ESTRUTURAS DA INVOCAÇÃO DE SÃO BRÁS 

Alcácer do Sal Ermida de São Brás 

Faro Ermida de São Brás de Alportel 

Mértola Ermida de São Brás  

Palmela Hospital de São Brás e Santa Susana  

Ermida de São Brás, situada entre os olivais 

Tavira Ermida de São Brás 

TOTAL 6 

 
COMENDAS Quadro XI 

TEMPLOS DA INVOCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO 

Alhos Vedros Igreja de São Lourenço (Matriz) 

Grândola Ermida de São Lourenço 

Loulé Ermida de São Lourenço 

Mértola Ermida de São Lourenço, na ribeira de Terges  

Sesimbra Ermida de São Lourenço de Azeitão 

TOTAL 5 

 

Prosseguindo a análise, Santa Catarina
250

 era orago em quatro ermidas, a saber, 

em Alcácer do Sal, Loulé (onde tinha dois templos que lhe eram dedicados, um dos 

quais em Gorjões) e Setúbal. Já São Lázaro
251

 tinha o seu nome ligado a três ermidas, 

em Alcácer, Almada (Cacilhas) e Tavira; tal como São Martinho
252

, reverenciado em 

Alcácer do Sal, na Ermida de São Martinho do Forno do Vidro, em Alcoutim, na Corte 

das Pereiras e em Faro, na localidade de Estoi. Em Alcácer do Sal prestava-se 

igualmente culto a Santa Susana, que ali tinha a sua ermida, tal como em Odeceixe e 

Palmela, onde o hospital da localidade, na estrada para Coina, pertencente em 1510 a 

                                                 
250

 As visitações não fornecem pormenores iconográficos que permitam identificar se se trata – ou em que 

casos se trata – de Santa Catarina de Alexandria, solenizada a 25 de Novembro, normalmente associada à 

roda onde terá sido torturada – O Katherina, tyrannum superans, / Doctos docens et rotas lacerans diz a 

oração que lhe dirigiam os fiéis – e a mística dominicana Catarina de Siena (1347-1380), 

convencionalmente representada com a túnica branca e o manto negro da Ordem e segurando nas mãos o 

lírio simbólico das virgens ou um crucifixo. RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. 

Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 273-284 (Catarina de 

Alexandria) e pp. 284-289; ATTWATER, ob. cit., pp. 90-91 (Catarina de Alexandria) e pp. 93-94. 
251

 O amigo que Jesus ressuscitou, irmão de Marta e Maria, celebrado a 17 de Dezembro.  
252

 São Martinho. As fontes não especificam, em qualquer dos casos, a identidade do santo a que respeita 

a devoção. Em teoria, as possibilidades repartem-se entre o São Martinho do século IV – o Apóstolo das 

Gálias, nascido na Panónia – iconograficamente associado ao episódio do mendigo de Amiens com quem 

repartiu a clâmide, que a Igreja e as populações solenizavam enfaticamente a 11 de Novembro, e o São 

Martinho de Dume, também ele originário da Panónia (Pannoniis genitus, escreve o próprio) que viveu 

no século VI. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la 

G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 348-367 (Martinho de Tours; o Autor é omisso em relação 

a São Martinho de Dume); ATTWATER, Donald, 1983 – Dicionário de Santos. Mem-Martins, 

Publicações Europa-América, pp. 287-288 (São Martinho de Braga; São Martinho de Tours); COSTA, 

Avelino Jesus da, 1985 – Martinho de Dume ou Bracarense in Dicionário da História de Portugal. Porto: 

Livraria Figueirinhas, vol. IV, pp. 207-209. 
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um cavaleiro da Ordem chamado João Pinto lhe era também dedicado
253

. São Romão
254

 

era outro santo que tinha culto em Alcácer, onde havia uma ermida com o seu nome, tal 

como em Palmela e Panóias. Ao protomártir Estêvão
255

, instituiu-se uma capela no 

interior da matriz de Alhos Vedros e duas ermidas, uma em Martim Longo, no Vale do 

Cachopo, outra no Torrão. No que respeita à matriz do Lavradio, pertencente à comenda 

de Alhos Vedros, esta era dedicada a Santa Margarida
256

, comemorada em outras duas 

ermidas, a saber, em Grândola e no Torrão. São Bartolomeu era outro santo cujo nome 

era evocado em três ermidas, a saber, em Aljustrel, Faro (Pexão) e Mértola
257

. São 

Julião, comummente designado na documentação coeva como São Gião, tinha uma 

igreja que lhe era dedicada em Setúbal e além disso uma ermida, em Palmela. 

Relativamente às devoções cuja presença em território da Ordem, com base nas 

fontes utilizadas, se limita a duas ocorrências – invariavelmente ermidas –, há que 

referir as devoções a Santo António
258

, Santa Luzia
259

, São Miguel Arcanjo
260

, São 

                                                 
253

 Vide COSTA, João, 2010 – Palmela nos finais da Idade Média. Estudo do Códice da Visitação e 

Tombo de Propriedades da Ordem de Santiago, 1510. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa (Dissertação de Mestrado Policopiada), pp. 88-89. Relativamente à 

figura de Santa Susana, ter-se-á tratado de uma mártir do século III, supostamente executada em 295 por 

recusar o casamento com Maximiano, companheiro de Diocleciano na Tetrarquia. Não se conhecem 

factos concretos acerca da sua vida mas a tradição diz que nasceu no seio de uma família nobre romana, 

sendo sobrinha do Papa Caio (283-296). Os martirológios comemoram-na a 11 de Agosto. Vide RÉAU, 

Louis, 1998 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la P a la Z – Repertorios. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, p. 241; ATTWATER, ob. cit., p. 373. 
254

 Existem vários santos chamados Romão ou Romano. O mais provável é esta devoção corresponder à 

figura do soldado que, ante o exemplo de São Lourenço, abraçou a Fé Cristã, tornou-se também ele, um 

mártir em 258. Vide RÉAU, ob. cit., p. 141.  
255

 Estêvão foi o primeiro mártir, apedrejado até à morte em Jerusalém, cerca de 35 d. C. O seu 

aniversário celebra-se a 26 de Dezembro, sendo descrito em Actos (6, 8) como um homem (…) cheio de 

graça e força [que] fazia extraordinários milagres entre o povo (…). 
256

 A devoção a Santa Margarida, solenizada a 20 de Julho, foi uma das mais populares nos finais da 

Idade Média. Apesar disso, não há evidências seguras da sua existência. Sem remeter para uma data 

concreta, a tradição diz que no tempo de Diocleciano um sacerdote de Antioquia da Pisídia (Ásia Menor) 

tinha uma filha cristã por quem o perfeito Olíbrio se apaixonou. A jovem recusou o enlace e em 

consequência foi denunciada como cristã, submetida ao martírio e, por fim decapitada. Há uma clara 

semelhança entre o seu culto e o de Santa Catarina de Alexandria. De tal modo que na Idade Média foram 

por vezes representadas juntas. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de 

los santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 329-334; igualmente em ATTWATER, 

ob. cit., p. 279. 
257

 São Bartolomeu é um dos Doze. Tirando esse facto, pouco ou nada se sabe a seu respeito – nem o 

nome próprio, uma vez que Bartolomeu é na realidade um patronímico, bar Tolomeu, filho de Tolemeu, 

ou Ptolomeu. Escritos mais tardios associam-no à difusão do Cristianismo na Índia e na Arménia, onde 

terá sido martirizado. Por causa do martírio que lhe foi infligido – ser esfolado vivo – é 

iconograficamente representá-lo ostentando uma faca de carniceiro. A sua solenidade celebra-se a 24 de 

Agosto. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la A a la 

F. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 180-184; igualmente em ATTWATER, ob. cit., pp. 64-65. 
258

 Tratar-se certamente de Fernando de Bulhões, mais conhecido por Santo António de Lisboa ou de 

Pádua (1195-1231). A frequente associação da sua imagem, seja em retábulos, seja em pinturas murais 

nas igrejas e ermidas da Ordem, a Francisco de Assis e / ou Santa Clara, parecem ser suficientes para 

defender esta interpretação. Vide RÉAU, ob. cit., pp. 123-131. 
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Vicente
261

 e São Simão
262

: Santo António possuía uma ermida em Faro e outra em 

Arenilha; Santa Luzia era orago de uma ermida no território de Alcácer do Sal e de 

outra em Mértola; São Miguel tinha uma em Alcácer do Sal e outra em Mértola, na 

Alcaria do Gato; São Vicente possuía uma ermida em Alcácer do Sal, vila de que era 

patrono, tal como do Reino de Portugal, e outra Ferreira; associado a São Judas, São 

Simão possuía uma ermida em Mértola (Ermida de São Simão e São Judas, na Corte do 

Pinto) e outra em Sesimbra (Azeitão). 

Estas devoções de reduzida ocorrência (seja em termos numéricos, seja no que 

concerne à dimensão e importância das estruturas em que se encontravam alojadas, seja 

ainda no que respeita ao alcance territorial que possuíam) podem constituir importantes 

fontes de informação para um melhor conhecimento da História dos lugares
263

. Por um 

lado, porque nalguns casos nos falam de devoções antigas, anteriores à conquista do 

território pelos grandes cultos organizados da Virgem e do Espírito Santo ou da 

imposição, por força da epidemia, da invocação a São Sebastião
264

.  

O território de Mértola apresenta bons exemplos do que acaba de ser dito, com 

invocações exclusivas nas terras da Ordem de Santiago a São Brissos
265

, São Barão
266

 e 

                                                                                                                                               
259

 Lúcia ou Luzia, foi virgem e mártir c. 304 (13 de Dezembro) em Siracusa. O nome Lúcia, sugestivo de 

luz, constituiu, talvez a razão de ser invocada contra as doenças dos olhos. Iconograficamente é 

representada, apresentando dois olhos num prato. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte 

cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 267-271; 

igualmente em ATTWATER, ob. cit., pp. 267-268. 
260

 São Miguel Arcanjo. Celebra-se a 29 de Setembro. A passagem do Apocalipse sobre a guerra nos céus 

(12, 7-9) fez com que no Ocidente fosse honrado como o capitão das hostes celestes, bem como protector 

dos cristãos em geral e dos soldados em particular. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografía de la Biblia. 

Antiguo Testamento. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 65-78; também em ATTWATER, ob. cit., pp. 

295-296. 
261

 De acordo com a tradição, São Vicente, diácono de Saragoça ou de Valência, sofreu o martírio em 

304, sob Diocleciano, sendo celebrado a 22 de Janeiro. À semelhança de São Lourenço, o conjunto de 

torturas a que terá sido sujeito inclui ser assado numa grelha. A lenda diz que negaram sepultura ao seu 

corpo e o deixaram exposto aos animais selvagens para que estes o devorassem mas um corvo defendeu-

o, impedindo que tal sucedesse. A sua representação iconográfica associa-o normalmente a esta ave. Vide 

RÉAU, Louis, 1998 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la P a la Z – 

Repertorios. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 322-328; igualmente em ATTWATER, ob. cit., p. 398.    
262

 São Simão. Trata-se de um dos Doze Apóstolos e celebra-se a 28 de Outubro. Simão, o Cananeu ou o 

Zelota é uma figura acerca de pouco ou nada se sabe. Segundo alguns relatos pregou a Fé no Egipto e na 

Pérsia. Vide RÉAU, ob. cit., pp. 226-227; também em ATTWATER, ob. cit., p. 368. 
263

 Por nos parecer ideologicamente comprometida – e susceptível de alguma confusão – em vez de 

História Local, optámos deliberadamente por esta designação. 
264

 Nalguns casos, as devoções referenciadas podem ser anteriores à Reconquista, memórias de um 

cristianismo local e moçárabe. 
265

 Personagem incerta, supostamente natural de Mértola e seu segundo bispo, São Brissos terá sido 

martirizado no ano de 312. A tradição popular atribui-lhe poderes profilácticos contra as sezões. 
266

 Segundo VASCONCELLOS, J. Leite de, 1966 – Contos Populares e Lendas II. Coimbra, por ordem 

da Universidade, p. 539 (acessível em http://www.lendarium.org/narrative/sao-barao/), São Barão era um 

ermitão (…) que ia todos os sábados pedir a Mértola, e que depois se recolhia a uma lapa, que existia 

perto do sítio, em que hoje está a ermida que lhe é dedicada. Os lobos arranhavam com as unhas a lapa, 

http://www.lendarium.org/narrative/sao-barao/
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Santo André
267

. Mas igualmente Faro, onde está referenciada uma ermida dedicada a 

São Cristóvão
268

, outra a Santa Maria Madalena
269

, outra ainda a Santa Bárbara
270

, 

                                                                                                                                               
mas por milagre não chegavam a tocar no santo. (…) São Barão tem mais seis irmãos, também santos, 

nascidos como ele em Mértola, e também venerados em ermidas. As sete ermidas estão à vista umas das 

outras e são, além da de São Barão, das seguintes invocações: Senhora de Arcetes (Ara Caeli), do 

Amparo, de Guadalupe, das Neves; São Pedro das Cabeças, e São Veríssimo. 
267

 Santo André. Trata-se de um dos Doze Apóstolos e celebra-se a 30 de Novembro. Era pescador na 

Galileia e foi o primeiro a seguir Jesus, levando consigo o irmão Simão (São Pedro). É mencionado várias 

vezes nos Evangelhos mas os relatos da sua vida posterior são pouco fidedignos, referindo nomeadamente 

que terá viajado pela Cítia e pelo Epiro, acabando por ser crucificado em Patras. A ideia de ter sido 

martirizado numa cruz em aspa parece ter sido desconhecida antes de finais da Idade Média. Vide RÉAU, 

Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: 

Ediciones del Serbal, pp. 86-95; igualmente em ATTWATER, ob. cit., p. 50. 
268

 CORRÊA e VIEGAS, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago… p. 157; MARTINS e CABANITA, 

2001-2002 – “Visitação das igrejas…” p. 203. O nome de São Cristóvão (do grego Χριστόφορος, quer 

dizer, “o que carrega Cristo”) parece corresponder ao de um mártir do século III supliciado no tempo de 

Décio (249-251), relativamente ao qual pouco se sabe. Este vazio fez com que o lendário e o maravilhoso 

desempenhassem um papel crucial na construção da sua imagem, fixada por Jacopo de Voragine na sua 

Legenda Aurea. Segundo esta, após uma série de peripécias em busca do «senhor mais poderoso» para ser 

seu servidor, aconselhado por um ermita, Cristóvão ter-se-ia dedicado à tarefa de auxiliar os peregrinos a 

atravessar um rio grande e turbulento, imagem que contribuiu para consolidar um dos tipos iconográficos 

que o caracteriza, semelhante ao “Santiago Peregrino”. Não foi essa, porém, a imagem de o representar 

que se popularizou. Voragine (La Legend Dorée. Paris: Garnier Flammarion, vol. II, p. 9) refere que 

encontrando-se ele um dia na sua tarefa de ajudar os viandantes, um menino lhe solicitou ajuda para 

cruzar o rio. (…) Christophe leva donc l’enfant sur ses épaules, pris son bâton et entra dans le fleuve 

pour le traverser. Et voici que l’eau du fleuve se gonflait peu a peu, l’enfant lui pesait comme une masse 

de plomb; il avançait, et l’eau gonflait toujours, l’enfant écrasait de plus en plus les épaules de 

Christophe d’un poids intolérable. […] Quand il eut franchi la rivière, el déposa l’enfant sur la rive et lui 

dit: «Enfant, tu m’as exposé à un grand danger, et tu m’as tant pesé que si j’avais eu le monde entier sur 

moi, j’ ne sais si j’aurais eu plus lourd à porter.» L’enfant lui répondit: «Ne t’en étonne pas, Christophe, 

tu n’as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les épaules celui qui a créé le monde: 

car je suis le Christ ton roi, auquel tu as en cela rendu service (…). Redigida antes de 1264, esta 

narrativa fez com que a partir do século XIV o modo de representar o santo tenha dado lugar a uma 

solução iconográfica com este (…) en marcha, avanzando penosamente en el agua del río que le llega a 

la metade de las piernas, y curvado bajo la carga. Está vestido como un simples passador, com las 

piernas desnudas y un turbante o cinta en la cabeza. En quanto a Cristo, ya no és más un hombre, sino 

un niño pequeño vestido com una camiseta o completamente desnudo, ya sentado sobre el hombro del 

gigante, ya a horcadas sobre su nuca. (…) In REÁU, ob. cit., p. 359, que relaciona a popularidade deste 

Hércules cristiano com a que gozava Santa Bárbara: (…) se lo creia protector contra una de las 

desgracias más temidas de la Edad Media, la muerte súbita sin confesión, que se llamaba mala muerte. 

Según la creencia popular, bastava com mirar la imagem de san Cristóbal para estar durante todo el día 

a salvo de ese peligro. […] Ello explica el prodigioso número de imágenes gigantescas de san Cristóbal, 

pintadas o esculpidas, pustas en las fachadas y entradas de las iglesias, o como em Berna, sobre las 

puertas de las ciudades. Era necessario que estuviesem a la vista tanto como fuese posible, y que en 

consecuencia, fueran de grandes dimensiones para que los fieles no perdieran tiempo buscándolas en 

una capilla oscura. Estas imágenes preventivas o apotropaicas, resultarían innumerables si no hubiesen 

sido sistemáticamente destruídas después de la Reforma y del concilio de Trento (ob. cit., pp. 355-356). 

A partir do século XV, com efeito, a sua popularidade começa a decaír, fruto da crítica erudita que 

destacava a inconsistência das fontes que lhe sustentavam o culto. Erasmo ataca-o no Enchiridon militis 

christiani e no Elogio da Loucura (Pub. Europa-América, p. 73) apoda de loucos (…) os que, por uma 

estulta e doce persuasão acreditam que, por verem uma estátua desse Polifemo cristão que é S. 

Cristóvão, não vão morrer nesse dia (…). Para REÁU (ob. cit., p. 357), S. Cristóvão foi (…) vítima de la 

Reforma y de la Contrarreforma al mismo tiempo. El gran San Cristóbal de la puerta de Berna fue 

disfrazado de Goliat por los protestantes. El clero católico de los siglos XVII e XVIII, que encontraba al 

buen gigante comprometedor y un poco ridículo, lo hizo desaparecer de las iglesias (…), processo que 

em 1969 culminou com o seu afastamento dos altares, juntamente com Santa Bárbara, visto a Igreja não 

considerar provadas as narrativas sobre as suas vidas, bem como os respectivos martírios. Cf. 

RODRIGUES, Maria Idalina Resina, 2008 – “Hagiografia em cena: os martírios de Santa Bárbara”. In 
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Aldeia Galega do Ribatejo, onde se prestava culto a São Jorge
271

, na freguesia de Santa 

Maria de Sabona, Alcoutim, a Santa Marta
272

, Martim Longo, a Santa Justa
273

, Palmela, 

                                                                                                                                               
Via Spiritus, nº 15, pp. 137-162. Relativamente ainda a São Crsitóvão, para um melhor conhecimento da 

sua devoção no Portugal medievo, cf. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, 2008 – A representação de São 

Cristóvão na pintura mural portuguesa dos finais da Idade Média. Crença e magia. In “Crenças, 

religiões e Poderes. Dos Indivíduos às Sociabilidades”. Porto: Edições Afrontamento, pp. 367-373. 
269

 Maria de Magdala, a quem Jesus curou de sete demónios e a Igreja celebra a 22 de Julho, foi uma das 

mulheres que O seguiram e serviram. Presenciou a Sua crucificação e quando foi ao túmulo para lhe ungir 

o corpo com outras duas mulheres, encontro-o vazio. Marcos (16, 9) declara que após a Ressurreição foi a 

primeira pessoa a quem Jesus apareceu. A tradição ocidental definiu-a como o tipo extraordinário da 

penitente e da contemplativa. O seu símbolo é um vaso de unguento. Vide RÉAU, Louis, 1997 – 

Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, 

pp. 293-306; igualmente em ATTWATER, ob. cit., pp. 283-284. 
270

 A mártir Bárbara é solenizada a 4 de Dezembro. Pouco se sabe acerca dela (Vd. a este respeito 

RODRIGUES, Maria Idalina Resina, 2008 – ob. cit., pp. 137-162) mas as lendas a seu respeito – 

nomeadamente a Legenda Aurea – afirmam que se tratava de uma donzela de grande beleza a quem o pai, 

Dióscoro, encerrou numa torre para desencorajar os pretendentes. Ao descobrir, no entanto, que a donzela 

se tornara cristã, o pai decidiu matá-la mas um milagre arrebatou-a para fora do seu alcance. Denunciada 

às autoridades, foi submetida à tortura, recusando-se a renunciar à fé. Ordenaram, por isso, ao pai que a 

matasse ele próprio mas um raio atingiu-o, reduzindo-o a cinzas. As diversas versões existentes para esta 

história diferem quanto ao local e à data dos eventos: no Egipto, em Roma ou na Toscânia, entre 235 e 

313. Considerando o que sucedera ao pai, atingido por um relâmpago quando se preparava para a 

executar, Santa Bárbara era invocada contra o perigo das trovoadas e atendendo ao local onde aquele a 

encerrara, o seu símbolo é uma torre. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. 

Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 169-178; também em 

ATTWATER, ob. cit., p. 63. 
271

 Tirando a tradição hagiográfica estabelecida no Período Bizantino, pouco ou nada se sabe deste santo. 

Supõe-se que tenha nascido na Capadócia, entre 275 e 281, no seio de uma família cristã de alta condição; 

diz-se também que foi soldado e que por causa das suas crenças sofreu o martírio em 303, sob 

Diocleciano. Com efeito, a sua condição social e o facto de ser um homem robusto, promoveram a sua 

ascensão, primeiro à condição de tribuno militar, depois à dignidade de comes, o que o levou a 

estabelecer-se em Nicomédia, como membro da guarda de Diocleciano. O Édito de 303, autorizando a 

perseguição aos cristãos, levou-o a romper com o Imperador, facto que culminou com a sua execução, a 

23 de Abril daquele ano. A fama da sua vida e as circunstâncias da sua morte transformaram-no em 

objecto de culto e conferiram-lhe a reputação de santo: em 494, Gelásio I ordenou a sua canonização, 

embora não sem declarar que pouco se sabia dos seus feitos. Este vazio, reconhecido pela própria Igreja, 

terá sido fundamental para a construção da sua lenda, que assentava na imagem de um santo guerreiro, 

particularmente oportuna no tempo das Cruzadas, como a história da sua aparição durante o cerco de 

Antioquia, em 1098, a lutar ao lado dos francos, e de novo em 1099, por ocasião da queda de Jerusalém. 

Num processo de construção identitária que lembra o de Santiago, em 1201 estabeleceu-se em Aragão a 

Ordem de Cavalaria de São Jorge e na Inglaterra, em 1330, o rei Eduardo III colocou a Ordem da 

Jarreteira, por ele instituída, sob a sua protecção. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte 

cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 153-162; 

também em ATTWATER, ob. cit., pp. 249-250. Foi, aliás, por influência inglesa que a figura de São 

Jorge ganhou importância em Portugal e se impôs à de Santiago – pelo menos durante algum tempo – nos 

campos de batalha. No decurso das guerras que opuseram D. Fernando ao rei de Castela e durante a crise 

dinástica de 1383-1385, como resultado da aliança entre D. João I e João de Gaunt, muitos ingleses 

vieram combater ao lado dos portugueses. Aqueles trouxeram consigo o hábito de clamar por São Jorge 

nas batalhas, durante a carga sobre o inimigo, que nas circunstâncias invocava Santiago; assim foi nas 

escaramuças e batalhas que antecederam e tiveram o seu epílogo em Aljubarrota: (...) Dito isto puzeraõ as 

lanças sobre os braços, e a todo correr foraõ ferir nos inimigos, bradando; Portugal e S. Jorge. O 

Castelhanos com o seu: Castilha, e Santiago (…). Vide SANTOS, Frei Manuel dos, 1727 – Monarquia 

Lusitana. Lisboa: Officina da Musica, Vol. VIII, p. 553, 1ª col. Atente-se igualmente aos esforços de 

Nuno Alvares Pereira ao animar as tropas dizendo (…) que pusessem em Deos a sua esperança, pois alli 

estavaõ a seu serviço defendendo justa demanda pelo Reino, e pela Santa Igreja contra os scismaticos; 

que a purissima Rainha dos Anjos, cuja festa era naquele dia, seria sua advogada; e o glorioso Martyr S. 

Jorge seu Capitaõ (…), igualmente na Monarquia Lusitana, Vol. VIII, p. 761, col. 2ª. A isto acresce o 

facto de em Aljubarrota, no lugar onde antes da batalha se encontrou o pendão de Nuno Álvares, ter 
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a São Luís
274

, no Torrão, a São Fausto
275

, em Sines, a São Geraldo
276

. E, claro está, 

nunca é demais recordá-lo, a Matriz de Loulé, dedicada a São Clemente
277

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
começado a ser erguida, em 1393, por sua iniciativa, uma ermida dedicada a São Jorge. Vide DIAS, 

Pedro, 1986 – História da Arte em Portugal. O Gótico. Lisboa: Publicações Alfa, p. 76 que refere a 

passagem da Crónica do Condestável que diz: «Fez certas igrejas à sua própria despesa, convém a 

saber: a Igreja de Santa Maria e de S. Jorge, que ele fez onde foi a batalha real, naquele lugar onde a 

sua bandeira esteve (…). 
272

 Irmã de Lázaro e Maria de Betânia. Marta foi solícita a aceitar a pregação de Jesus sendo encarada 

como exemplo e padroeira dos que estão activamente envolvidos no apoio aos carenciados, sendo 

celebrada a 29 de Julho. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los 

santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 344-348; igualmente em ATTWATER, ob. 

cit., p. 286. 
273

 Santa Justa. Certamente trata-se de uma das duas mártires padroeiras de Sevilha – Justa e Rufina – que 

ali se celebram a 17 de Julho e que terão sido executadas em 287. O seu culto difundiu-se por toda a 

Bética durante o período visigótico, mantendo-se vivo entre os moçárabes da Andaluzia. Vide RÉAU, ob. 

cit., pp. 219-220.   
274

 O teor da Visitação de 1534 a Palmela, à ermida de São Luís, não deixa grandes dúvidas acerca da 

identidade do santo: sobre o altar está uma imagem do santo, pintada de novo com sua mitra e báculo 

(LUCAS, ob. cit., pp. 119-121). Trata-se obviamente de um prelado e a hipótese mais óbvia parece ser a 

de São Luís de Toulouse (1275-1298). Filho de Carlos II de Nápoles e da Sicília, Luís de Anjou revelou-

se desde cedo um homem devoto e amigo dos enfermos. Refém de Afonso III de Aragão, aproveitava as 

suas saídas em Barcelona para visitar e prestar auxílio aos necessitados e inclusive para lavar leprosos. 

Próximo da Ordem Franciscana, as vicissitudes da política tê-lo-iam levado ao Trono de Nápoles em 

1295, mas ele recusou. Em vez disso tomou votos no convento de Ara Coeli, em Roma, recebendo pouco 

depois ordens sacras. O Papa nomeou-o Bispo de Toulouse a 29 de Dezembro de 1296. Enquanto prelado 

São Luís revelou-se um modelo de virtude, tendo a sua casa diariamente aberta a pobres e enfermos. 

Faleceu a 19 de Agosto de 1298 com fama de santidade, sendo canonizado em 1317. Vide RÉAU, ob. 

cit., pp. 280-283. 
275

 São Fausto. Vários são os santos a que esta invocação pode corresponder. Na igreja de São Pedro de 

Córdova guardam-se as relíquias de Fausto, Januário e Marcial, mártires confessores do tempo de 

Diocleciano, executados por ordem de Eugénio, governador daquela cidade, a 18 de Outubro de 303 

(embora a Igreja os celebre a 13). Outras hipóteses passam pelo abade do mosteiro de Santa Lúcia de 

Siracusa, discípulo e companheiro de São Plácido, com ele padeceu o martírio às mãos de piratas pagãos, 

em Messina, possivelmente em 542 (mencionado a 6 de Setembro), pelo bispo Fausto de Riez, terceiro 

abade do mosteiro de Lerins que aí ingressou em 420. No Concilio da Provença de 475 denunciou o 

clérigo Lúcido que negava a cooperação do livre arbítrio com a graça divina. Autor de um escrito 

intitulado Libri duo de Spiritu Sancto e de várias cartas, a Igreja celebra-o a 28 de Setembro. Refira-se 

ainda a existência, entre outros, de um Fausto de Milão, soldado convertido ao Cristianismo e martirizado 

em 190, e do presbítero Fausto de Alexandria, que em 250, sob Décio (249-251), foi executado 

juntamente com o diácono Abibus e o leitor Dionísio. Vide Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo 

Americana. Madrid/Barcelona: Espasa-Calpe, S. A., Vol. 23, p. 405, col. 1ª e 2ª. 
276

 São Geraldo. Possivelmente tratar-se-á de Geraldo de Moissac, o prelado que governou a Arquidiocese 

de Braga entre 1096 e 1108 e obteve de Pascoal II a sua elevação a Sede Metropolita. A Igreja Portuguesa 

comemora-o a 5 de Dezembro. Ver ALMEIDA, Fortunato de (nova edição preparada e dirigida por 

PERES, Damião), 1967 – História da Igreja em Portugal. Porto: Portucalense Editora, vol. I, pp. 263-264.  
277

 Trata-se do Papa Clemente (morto c. 100). Na Visitação de 1554 refere-se um retábulo de três painéis 

que apresentava no do lado da Epístola a figura de São Clemente cõ a crus da Ordem aos pés. Vide 

LAMEIRA, Francisco I. C e SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, p. 28. 
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B) Altares secundários ou capelas nas igrejas e ermidas. 

 

Determinado e exposto o quadro devocional das igrejas e ermidas da Ordem, a 

presente análise ficaria incompleta se negligenciássemos a pluralidade de invocações e 

dedicações que conferiam uma identidade própria ao interior de cada estrutura. Com 

efeito, a colocação de um templo sob a invocação de certo orago, não encerrava – como 

continua a não encerrar – o mundo das crenças e afectos religiosos dos seus vizinhos: o 

facto de uma igreja ter como padroeira a Virgem, ou o Salvador, não impedia que outras 

crenças – umas vezes complementares, outras vezes absolutamente autónomas – fossem 

cultivadas e acarinhadas pelos fregueses que lhes dedicam capelas e altares, custeando 

retábulos referentes às vidas dos seus santos protectores, imagens de vulto ou figurações 

murais nas paredes.  

As informações contidas nos Quadros inseridos no fim de capítulo
278

, relativas 

aos oragos das capelas e altares existentes no interior de igrejas e ermidas, completam o 

conjunto que acabamos de apresentar. Trata-se de um acervo rico e complexo, que a 

maior parte das vezes não se limita à personagem sagrada cujo nome serve para 

identificar uma capela ou um altar; observando a informação neles contida, vemos, por 

exemplo, que a dedicação de uma capela a uma das muitas invocações da Virgem não 

obsta à existência, no respectivo altar, de imagens de outros santos, por vezes em grande 

quantidade. Elencar cada uma dessas relações e presenças, discorrer sobre elas, penetrar 

no labirinto das suas especificidades, faria com que esta Tese se tornasse impraticável: 

ao focar a nossa atenção na árvore – e elas são tantas, como podemos ver nas descrições 

das peças que incluímos nos quadros – perderíamos a visão da floresta.  

Concentramo-nos, portanto, na descrição e análise dos oragos das capelas e 

altares das igrejas atrás referenciadas. Os resultados obtidos são de certa forma 

coerentes com os obtidos na nossa primeira análise. Por exemplo, tal como em A), 

verifica-se um domínio absolutamente esmagador das devoções marianas, o mesmo 

ocorrendo em relação aos cultos afins de São Sebastião / São Roque ou às diversas 

manifestações de carácter cristológico (Menino Jesus, Crucifixo, Santíssimo 

Sacramento…). E depois verifica-se a profusão de devoções de menor ocorrência: 

devoções que não lograram impor a sua marca a uma igreja ou uma ermida ganham 

                                                 
278

 No sentido de minimizar obstáculos à leitura do texto, optamos por remeter para anexo na parte final 

do capítulo os quadros relativos às invocações mais representativas. Pelo contrário, quadros ou tabelas de 

menor dimensão foram incluídos sequencialmente, junto às matérias a que respeitam.  
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inesperadamente força (atente-se ao itálico), multiplicando a sua presença em capelas e 

altares através de imagens retabulares e de vulto cujo propósito varia entre o apontar de 

exemplos e o conferir de protecção. 

 

B.1. Invocações marianas. 

O maior número de referências nas fontes concentra-se, como foi dito, na 

devoção à Virgem (Quadro A, no fim do capítulo). Esta é normalmente designada nas 

visitações sem outro atributo que o de Nossa Senhora, designação que pode 

corresponder a representações com ou sem o Menino. Paralelemente, a devoção à 

Virgem encontrou formas elaboradas de expressar-se, umas assentando em alusões a 

passagens da Sua vida, como a Anunciação do Anjo ou a Visitação a Isabel, outras em 

conceitos de natureza teológica complexa, como a Imaculada Conceição ou a Senhora 

da Assunção. 

Na sequência do que acaba de ser dito, acrescente-se que Louis RÉAU
279

 propõe 

a organização da iconografia da Virgem na Arte Ocidental segundo as quatro tipologias 

diferenciadas que a seguir apresentamos, procurando de seguida adaptá-las aos dados 

das nossas fontes: 

i) A Virgem antes do Nascimento do Menino: Imaculada Conceição e 

Maternidade Virginal; 

ii) A Virgem com o Menino: Virgem em Majestade e Virgem de Ternura, de 

origem bizantina
280

. 

iii) A Virgem Dolorosa: Senhora da Piedade e das Sete Dores; 

iv) A Virgem Tutelar: Virgem de Misericórdia, Senhora do Rosário. 

 

A lista das referências que a seguir apresentamos é extensa e foi organizada com 

base nas quatro sequências de visitas que temos vindo a considerar
281

. Neste contexto, 

alerte-se para duas realidades que necessariamente têm de ser tidas em conta: seja por 
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 RÉAU, Louis, 1996 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de la Biblia. Nuevo testamento. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 80-81. 
280

 Glycophiloussa.  
281

 Na presente análise assumimos como temática central das peças retabulares (ou como orago das 

capelas e altares a que respeitam), a designação por que os próprios visitadores se referiram às peças. 

Deste modo, não obstante o facto de o retábulo existente na capela de Rui Dias, em 1554, na Matriz de 

Albufeira, conter do lado do Evangelho a figuração do Descimento da Cruz e do lado da Epístola uma 

Nossa Senhora do Rosário, a imagem central, da Visitação, é a mais importante sendo ela que confere o 

nome à peça e por extensão o orago da própria capela. Este facto – mais a descrição, por vezes detalhada, 

das peças em causa – aconselha, por isso, uma observação detalhada do QUADRO A no fim do Capítulo. 
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razões que se prendem com a disponibilidade de historiadores e paleógrafos, seja pelas 

próprias características das fontes sobrevivas, o rol disponível de visitas publicadas 

carece de uniformidade. Não deve, por isso, ser de estranhar que as referências relativas 

aos anos de 1510 a 1527 e 1552 a 1555 apresentem grandes discrepâncias relativamente 

aos anos de 1533 a 1535 e 1560 a 1565, verificando-se maior riqueza de informação nas 

primeiras duas séries do que nas últimas
282

. 

 

Invocação 1510/

1527 

1533/

1533 

1552/

1555 

1560/

1565 
Nossa Senhora 24 11 24 8 

N. S. da Piedade 6 2 5 1 

N. S. da Conceição 3 2 - 2 

N. S. do Rosário 2 1 5 2 

N. S. da Anunciação 2 - 2 - 

N. S. dos Anjos 2 - - - 

N. S. da Visitação 1 1 - - 

N. S. da Graça - 2 1 - 

N. S. da Salvação - - 1 - 

N. S. da Assunção - - 1 - 

N. S. dos Sábados - - - 1 

N. S. da Luz - - - 1 

TOTAL 40 19 39 15 

 

Este rol, associado ao grande número de igrejas e ermidas consagradas à Virgem 

que tivemos a oportunidade de enunciar, tende a confirmar a existência de uma 

difundidíssima afeição à Mãe do Salvador. Este afecto é testemunhado, não apenas, por 

um desdobramento de natureza cultual – e consequentemente iconográfico – decorrente 

da diversidade de facetas que a devoção à Senhora foi assumindo – mas também por 

uma multiplicidade de representações alusivas às passagens da História Sacra em que a 

Virgem surge como protagonista, ocupando o papel central como figura de vulto nos 

altares e nos painéis de retábulos ou representada a fresco nas paredes dos templos onde 

tomavam forma narrativas como a da Anunciação do Anjo ou da Visita a Santa Isabel, 

momentos dramáticos como os subjacentes à Senhora da Piedade ou conceitos de 

alcance mais complexo como a Conceição, a Graça ou a Assunção da Senhora, ou 

devoções como a da Virgem do Rosário, para referir as mais frequentes. 

Com base nas fontes estudadas, é possível constatar a existência do culto à 

Virgem em altares secundários e capelas de 58 templos, cuja organização iconográfica 
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 Embora o material em causa diga somente respeito a Alcácer, a análise sumária do Apêndice 

Documental da nossa Tese pode facilmente confirmar esta tendência. 



74 

 

se desenvolve de acordo com a sequência da própria História Sacra, que a seguir 

apresentamos e que naturalmente começa pela própria conceição da Virgem
283

: 

 

B.1.1. Senhora da Conceição. 

A especial condição da Senhora, que a levou a ser escolhida por Deus como 

receptáculo terreno do Ser, tinha necessariamente de ter implicações no tocante à Sua 

própria concepção. A esta conclusão chegaram teólogos e fiéis medievais, para quem se 

afigurava evidente que a Mãe do Salvador não podia ter entrado no Mundo carregando a 

mancha do pecado original, da qual teria ficado isenta por vontade do Criador
284

.  

A ideia da concepção sem mácula de Maria, e em consequência a celebração 

litúrgica do facto, remontam à Alta Idade Média Oriental. Já no Ocidente, a introdução 

deste conceito teve lugar no século XII – conquanto defendida na Inglaterra ainda no 

século anterior
285

 – na sequência das cruzadas e dos inevitáveis contactos com o 

cristianismo ortodoxo.  

Carecendo de base nas Escrituras
286

 e na tradição da Igreja Primitiva, a 

Imaculada foi contestada por teólogos como Bernardo de Clairvaux
287

, Boaventura
288

, 
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 Seria tentador, à partida, identificar estes 58 templos com os 57 onde o nome da Virgem era orago. Em 

boa verdade, porém, não existe uma total coincidência entre as duas situações; casos há, de edifícios, que 

apesar de ligados à invocação da Senhora, deles não nos chegaram referências a altares, retábulos ou 

imagens dedicados ao Seu nome. Por outro lado, como é possível constatar, não são poucas as igrejas que 

apesar de associadas a outras invocações, nem por isso deixam de possuir altares, retábulos e imagens 

dedicados à Virgem. 
284

 Segundo o dogma da Imaculada, a Virgem foi escolhida por Deus antes do Seu nascimento. RÉAU, 

ob. cit., p. 82, descreve-a como (…) aquella que fue elegida antes de haber nacido, concebida antes de 

Eva, en la Eternidad. «Ab aeterno ordinata sum. Nondum erant abyssi et ego jam concepta eram» (Prov. 

8: 22). Por esa razón se la representa muy joven. Ella desciende del cielo a la tierra para redimir la falta 

de Eva. De esa manera se opone a la Virgen de la Asunción, que animada de un movimiento inverso, 

después de su muerte asciende desde la tierra hacia el cielo. La Inmaculada Concepción es entonces 

enteramente diferente de la Maternidad virginal y de la Asunción com las cuales se la confunde 

constantemente. 
285

 RÉAU, ob. cit., p. 84, refere que a partir do século IX a festa da Conceptio B. M. Virginis foi 

introduzida no calendário litúrgico irlandês.  
286

 A menos que se invoque como base de sustentação da ideia a saudação do Anjo, inscrita em Lucas, 1, 

28, e pronunciada no momento da Anunciação: (…) «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» 
287

 Na linha da primitiva doutrina da Igreja, nomeadamente de Santo Agostinho, Bernardo de Clairvaux 

não aceitava que Maria pudesse ter ficado isenta do pecado original. Segundo ele, a Virgem, como todos 

os outros homens, foi concebida no pecado e redimida por Cristo. São Bernardo admite, no entanto, a sua 

sanctificatio in utero Annae, quer dizer, a sua santificação ainda na fase embrionária mas não antes da sua 

concepção, como defendem os imaculistas. Numa carta dirigida aos clérigos de Lyon que haviam 

introduzido a festa da Conceição de Maria no seu calendário litúrgico, Bernardo dirige-se-lhes nestes 

termos: «¿De donde tendria Maria la santidad de su concepción? Ella no ha podido ser santa antes de ser. 

Ahora, bien, antes de su concepción no existía ¿Se dirá que há sido concebida por el Espíritu Santo y no 

por un hombre? Es lo que hasta ahora nadie se há atrevido a afirmar. Si se permite expressar lo que piensa 

la Iglesia, la gloriosa María ha concebido del Espítitu Santo, pero no ha sido concebida por él. Si ella no 

ha podido ser santificada antes de ser concebida porque entonces no existía, ni tampoco en el momento de 

su concepción porque el pecado estaba unido a ese acto, sólo queda que há sido santificada en el vientre 
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Alberto Magno
289

 e pelo mais ilustre dos mestres dominicanos, Tomás de Aquino, que 

na Summa theologica não duvida em afirmar que Maria foi obrigatoriamente concebida 

no pecado em consequência da união carnal dos seus progenitores; e que se assim não 

fosse, se Maria tivesse ficado isenta dessa mancha comum a todos os descendentes de 

Adão, não teria tido necessidade de ser redimida por Cristo, que por isso deixaria de ser 

o Redentor Universal, a crença na Imaculada acabou por se afirmar entre os finais da 

Idade Média e os primórdios da Época Moderna. 

Um exemplo da sua resistência enquanto devoção verifica-se nos domínios da 

Coroa de Aragão entre o século XII e finais do século XIII, época em que o bispo de 

Barcelona determinou que passasse a celebrar-se a festa da Imaculada
290

. A resiliência 

desta crença e os sucessivos acontecimentos que conduziram ao seu triunfo são em parte 

explicados pela defesa que os franciscanos montaram ao seu redor
291

. Santiago 

SEBASTIÁN
292

 chama a atenção para o papel que o proselitismo menorita 

desempenhou em todo este processo: primeiramente, no que concerne aos domínios 

aragoneses, sublinhando o alcance do édito de Perpignan, datado de 1446, que impôs a 

solenização da sua festividade
293

; posteriormente, em 1477, na óbvia relação entre a 

eleição de Sisto IV (1471-1484) – ou melhor, Francesco della Rovere, que antes de ser 

                                                                                                                                               
de su madre después de su concepción, y esa santificación ha vuelto santa su natividad, pero no su 

conceppción. «Sólo el Señor Jesús ha sido concebido del Espíritu Santo, porque sólo él era santo antes de 

su concepción. Excepto él, no hay hijo alguno de Adán a quien no se aplique la palabra del salmista: Yo 

he sido concebido en el pecado. «En esas condiciones ¿cuál puede ser la razón de la fiesta de la 

Concepción de María? ¿A qué titulo llamar santa una concepción que no es la obra del Espíritu Santo (por 

no decir que es la obra del pecado) y por qué celebrarla se no es santa?» In RÉAU, ob. cit., p. 83.    
288

 «Creemos – escribió – como se cree comunmente, que la Virgem ha sido santificada después de haber 

contraído el pecado original.» In RÉAU, ob. cit., p. 83. 
289

 Para quem a Virgem contraiu o pecado original pois foi concebida por geração sexual, o que implica a 

concupiscência carnal. 
290

 Ano de 1281. No que respeita a Portugal, MARQUES, João Francisco, 2000 – “Orações e devoções”, 

In História Religiosa de Portugal. Casais de Mem Martins: Círculo de Leitores, vol. 2, pp. 602-670, 

afirma, citando COSTA, Avelino de Jesus da, 1964 – Origem e evolução do culto de Nª Sª da Conceição 

em Portugal. Braga: Catálogo da Exposição Documental do I Centenário do Sameiro, p. 1, que a 

referência mais antiga à solenização desta devoção, protagonizada pelos monges beneditinos de 

Pombeiro, remonta ao século XIII, encontrando-se inscrita no capítulo XXII do Livro de usos, que indica 

os respectivos ofício e missa. 
291

 Não obstante o facto de São Boaventura, contrário à Imaculada, ser franciscano. Pelo contrário, 

sublinhe-se o papel de João Duns Escoto, o Doctor subtilis (1264-1308), que baseou no termo pré-

redenção a ideia de não era absolutamente pertinente para a santificação que esta precedesse 

cronologicamente a infusão da alma, basta para tal uma prioridade conceptual. Segundo Duns Escoto, 

como qualquer outro mortal, também a Virgem teve necessidade de ser redimida por Cristo mas acedeu à 

forma mais perfeita de redenção, ou seja, aquela que não a limpou mas que a preservou do pecado 

original. A partir daqui ficou relativamente aberto o caminho para a doutrina da Imaculada Concepção. 

Com efeito, em 1439 o Concílio de Basileia, que não é tido por ecuménico, afirmou a crença como uma 

opinião piedosa conforme à Fé Católica, à Razão e às Escrituras.  
292

 Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 422. 
293

 Os teólogos aragoneses presentes a esta data no Concílio de Basileia obtiveram da assembleia a 

definição da doutrina da Imaculada. 
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Papa foi Ministro Geral da congregação franciscana – e a aprovação da solenidade da 

Imaculada Concepção, com a sua própria liturgia.  

Apesar da simpatia que nutria para com a doutrina da Imaculada, Sisto IV 

absteve-se de a transformar em dogma. Provam-no os termos da sua Constituição Grave 

nimis, de 4 de Setembro de 1483, em que censura duramente os pregadores que afirmam 

(…) publicamente em seus sermões ao povo por diversas cidades e terras [...] que todos 

aqueles que crêem e afirmam que a imaculada Mãe de Deus foi concebida sem mancha 

de pecado original, cometem pecado mortal, ou que são hereges celebrando o ofício da 

mesma Imaculada Concepção, e que ouvindo os sermões dos que afirmam que foi 

concebida sem essa mancha, pecam gravemente (…). Ou seja, enquanto censura os que 

publicamente se opõe à Imaculada, Sisto IV recusa-se a condenar os que se lhe opõem; 

na mesma Constituição, com efeito, o Papa repreendia também os que (...) se atrevieren 

a afirmar que quienes mantienen la opinión contraria, a saber, que la gloriosa Virgen 

María fue concebida con pecado original, incurren en crimen de herejia o pecado 

mortal, como quiera que no está aún decidido por la Iglesia romana y la Sede 

Apostólica...
294

 

Posição semelhante teve o Concilio de Trento, cujos padres se abstiveram de 

abordar directamente o tema da Imaculada, remetendo o problema para o final do 

«Decreto sobre o pecado original», de 17 de Junho de 1546, que se limita a aludir à 

Constituição Grave nimis, de Sisto IV, atrás referida: 

(…) 6. Declara, sin embargo, este mismo santo Concilio que no es intención 

suya compreender en este decreto, en que se trata del pecado original a la 

bienaventurada e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, sino que han de 

observarse las constituciones del Papa Sixto IV, de feliz recordación, bajo las penas en 

aquellas constituciones contenidas, que el Concilio renueva.
295

 

Antes, porém, da consolidação de uma imagem identitária para a Imaculada, a 

iconografia encontrara uma via para a representação da ideia em si, quer dizer, da 

concepção da Virgem, isenta de pecado. Concretizando, terá sido baseada nos apócrifos 
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 Constituição “Grave nimis”, de 4 de Setembro de 1483. In DENZINGER, Heinrich; HÜNERMANN, 

1999 – El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion, Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus 

Fidei et Morum, nº 1426 in fine, p. 466, col. 2ª. 
295

 Concílio de Trento, Sessão Quinta: «Decreto sobre el pecado original» de 17 de Junho de 1546. In 

DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., nº 1516, p. 487, col. 2ª. Não obstante, assinale-se a proposta do 

Cardeal Pedro Pacheco de Jaén de 24 de Maio de 1546, logo na abertura das deliberações, para que se 

definisse a Concepção Imaculada de Maria. O que aconteceria apenas muito mais tarde, em 1854, sob o 

pontificado de Pio IX, pela Bula Ineffabilis Deus, de 8 de Dezembro, na sequência de inúmeros libelos e 

disputas e num contexto político e religioso bastante menos favorável à Igreja. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ineffabilis_Deus
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que a ideia frutificou e se desenvolveu, a partir da história do encontro de São Joaquim 

e Santa Ana junto à Porta Áurea do Templo e do beijo que os dois trocaram, cena que se 

encontra representada no retábulo referido na Visitação de 1534 à ermida de Nossa 

Senhora da Conceição, em Faro, um (…) retábulo de madeira novo com a imagem de 

Nossa Senhora, de vulto e com o Filho ao colo, com seis anjos na retaguarda pintados 

de matiz com um pano nas mãos e acima deles, o Espírito Santo; da parte do Evangelho 

estavam pintados Santa Ana e São Joaquim quando se acharam à Porta Ovia [sic]; da 

parte da Epístola estão os ditos Santa Ana e São Joaquim com Anunciação de Nossa 

Senhora; o retábulo possuía um guarda-pó dourado em que estava pintada a Saudação 

do Anjo e o Nascimento de Nosso Senhor e os Três Reis Magos. A peça conta-nos a 

história da concepção imaculada: expulso do Templo por não gerar descendência, 

Joaquim retirou-se para o deserto onde uma visão lhe comunicou que seria pai de uma 

filha diferente de todas as outras. Este facto fê-lo deixar o ermo e regressar a Jerusalém 

onde, à porta do Templo, encontrou Ana, sua mulher; os dois beijaram-se e nesse 

momento, sem o concurso de qualquer outro acto, a Virgem foi concebida, sem mácula 

ou pecado original
296

. 

Nos finais da Idade Média surgiu uma nova representação do tema. A Virgem 

Imaculada é representada descendo dos céus, coroada de estrelas, de pé, sobre a Lua em 

forma de crescente, símbolo de castidade entre os Antigos Gregos e Romanos
297

. 

Trento evitou pronunciar-se sobre a Imaculada, remetendo para mais tarde a 

solução do problema. O que não evitou a sua difusão e continuidade, como se prova 

pelas referências que dele temos nas Visitações, a maior parte das quais reflexo de 

situações anteriores ao Concílio. Pela sua denominação, são de assinalar as matrizes de 

Albufeira (1552) e Martim Longo (1565) e as ermidas de Alte, em Loulé (1518) e da 
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 A Mãe de Deus não foi concebida de acordo com a natureza (ex coitu) mas através de um simples 

beijo nos lábios (ex oscullo), como retratou Giotto no impressivo Encontro de São Joaquim e Santa Ana 

junto à Porta Áurea (1303-1305, Cappella degli Scrovegni, Pádua). 
297

 RÉAU, ob. cit., p. 87 chama a atenção para o facto de a Lua representada em crescente ser o atributo 

da deusa Diana, casta e virgem. Por outro lado, mais tarde, após a vitória cristã de Lepanto sobre os turcos 

(1571) – cujo símbolo é igualmente o crescente – a representação da Virgem sobre um crescente ganha 

um novo significado, que não deixando de ser religioso é também politico. O mesmo Autor identifica um 

primeiro exemplo da iconografia da Imaculada numa pintura do veneziano Carlo Crivelli, datada de 1492 

(National Gallery, Londres), em que a Virgem, uma orante que não é representada como se descesse do 

Céu à Terra, ostenta sobre a cabeça uma filactéria que Deus Pai e os Anjos sustentam e em que pode ler-

se: «Ut in mente Dei ab initio concepta fui, ita et facta sum». No que respeita ao território nacional, a 

mais antiga representação de uma Senhora de pé, assente num crescente, será a Virgem com o Menino da 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição (hoje na Igreja de Leça da Palmeira), datada de 1481, da autoria de 

Diogo Pires, o Velho. O olhar dirigido para baixo e a referida associação ao crescente, leva-nos a pensar 

na Imaculada. A presença, no entanto, do Menino, ao colo, a tocar no seu seio desnudado, fez com que 

Carlos Alberto Ferreira de ALMEIDA e Mário Jorge BARROCA (2002 - História da Arte em Portugal. 

O Gótico. Lisboa: Editorial Presença, pp. 178-179) vissem antes nela uma Virgem do Leite.        
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Gomeira, em Tavira (1534), todas consagradas à Senhora da Conceição. No caso da 

ermida de Alte é de assinalar um processo um pouco intrigante, que se conhecesse 

situações similares poderia sugerir, talvez, uma diminuição circunstancial da devoção. 

Com efeito, no tempo que medeia entre 1518 e 1565, o orago do templo passa da 

Conceição para a Assunção da Virgem, o que revela da parte de quem teve a iniciativa 

ou o poder de alterar o estatuto da ermida para capela curada, uma particular devoção 

pela Senhora ascendente aos Céus em detrimento da Senhora que vem
298

. 

A um outro nível, são várias as capelas e altares onde a devoção pode ser 

referenciada. Na Matriz de Aljustrel, em 1510 e 1533, há notícias de uma capela da 

invocação da Senhora da Conceição, sendo referida a existência, primeiro, de uma 

imagem da Senhora com o Menino, depois a necessidade de o administrador mandar 

pintar, a óleo, uma imagem da Senhora de muito boa qualidade. Igualmente em Almada, 

em 1534, é referida a existência de uma capela da Conceição, bem como em Loulé, em 

São Clemente, Igreja Matriz, onde em 1565, a capela que ficava entrando pela porta 

principal, à direita, era dedicada à dita invocação, encontrando-se nela uma peça 

retabular pintada de seis painéis. 

No que respeita a altares, em 1518, na ermida de São Bartolomeu de Pexão, 

Faro, um era da invocação da Senhora da Conceição; o mesmo em Setúbal, em 1510, na 

Matriz, onde se refere a existência de um retábulo velho da Conceição, no respectivo 

altar, e na ermida de Santo Estêvão, em Martim Longo, onde em 1565, no altar do lado 

sul, saindo da capela, a imagem da Conceição era igualmente uma peça velha. 
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 RÉAU, ob. cit., p. 86 esclarece que para distinguir a Virgem ascendente da Assunção da Virgem 

descendente da Imaculada, esta última é representada de olhos dirigidos para a Terra ao passo que a outra 

os tem postos no Céu, onde Cristo a espera. Outra característica da iconografia da Imaculada, acrescenta, 

manifesta-se na inclusão dos símbolos da Ladainhas que constituem o seu escudo de armas (Arma 

Virginis), do mesmo modo que os instrumentos da Paixão constituem o brasão de Cristo (Arma Christi). 

De acordo com Autor, a Virgem Imaculada é primeiramente associada à noiva do Cântico dos Cânticos: 

ela é a Sulamita, como se comprova pelas palavras inscritas numa filactéria (cuja localização não 

especifica): Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. RÉAU sublinha que estes símbolos 

foram popularizados pelas Ladainhas da Virgem do Loreto: a Sulamita é comparada aos astros, 

nomeadamente ao Sol (electa ut sol), à Lua, representada por um crescente de prata (Pulchra ut luna) e à 

estrela do mar (Stella maris). Outros emblemas da Virgem, explica o Autor, são retirados das árvores e 

das flores: a Imaculada é um Jardim cercado (Hortus conclusus), Fonte dos jardins (Fons hortorum), Poço 

de Água Viva (Puteus aquarum viventium) e comparada ao cedro do Líbano (Cedrus exaltata), a oliveira 

(Oliva speciosa), ao lírio que floresce entre os espinhos (Lilium inter spinas) e com o roseiral (Plantatio 

rosae). Outras imagens passam por compará-la a um espelho sem manchas (Speculum sine macula), 

Torre de David (Turris Davidica cum propugnaculis), Cidade de Deus (Civitas Dei), Porta do Céu (Porta 

coeli). Concomitantemente, os outros atributos da Imaculada Conceição são retirados do Apocalipse, 12, 

1-2 (…) Depois, apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de sol, com a Lua debaixo dos 

pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. (…). A este respeito, acrescenta SEBASTIÁN, ob. cit., 

p. 422: (…) La Virgen Apocalíptica vino a tener su mejor expresión en la figura de la Inmaculada, 

aunque ideológicamente deja de ser la mujer del Apocalipsis. Ella es la nueva Eva, pero el hijo 

desaparece. (…) 
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B.1.2. A Anunciação ou Saudação do Anjo.  

Solenizada a 25 de Março, a festa da Anunciação assinala ao mesmo tempo a 

submissão da Virgem aos desígnios de Deus e a concepção virginal do Cristo no Seu 

ventre. A narrativa que em que se baseia encontra-se no Evangelho de Lucas que refere 

a visita do Arcanjo Gabriel à Virgem, anunciando-lhe que Deus a escolhera para gerar e 

dar à luz o Salvador do Mundo
299

. Este é o sentido da Anunciação ou Visitação do Anjo. 

Gabriel não se limita, porém, à sua condição de ἄ, ou seja, de mensageiro da 

vontade do Eterno: vencida a estupefacção, a Virgem apressa-se a responder e a afirmar 

a sua determinação em sujeitar-se aos desígnios de Deus. O que faz com que a 

Anunciação seja também Submissão, aceitação consciente de um destino que logo se 

concretiza: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra»
300

, declara 

a Virgem, selando deste modo o preciso momento da encarnação do Verbo no Seu seio. 

 

Relativamente às visitações estudadas no âmbito do presente estudo, são várias 

as alusões referenciadas à Senhora da Anunciação: em 1518, na ermida de Nossa 

Senhora da Conceição (Alcoutim), o altar do lado da Epístola é da invocação da 

Submissão de Nossa Senhora, cena que é representada na parede, junto com outras 

imagens, pintada de matiz. Já em Castro Marim, na ermida de Nossa Senhora dos 

Mártires, em 1518, a representação da Virgem – uma imagem de vulto, de pedra muito 

boa – aparece sob a invocação de Nossa Senhora da Saudação, possivelmente com o 

mesmo sentido que em Alhos Vedros, na ermida de Santa Margarida do Lavradio, em 

1553, a capela pegada às paredes do cruzeiro, mandada edificar por Francisco 

Fernandes, era da devoção de Nossa Senhora da Salvação
301

, acontecendo que aqui a 

palavra «salvar» poderá ter o mesmo significado que «saudar»
302

 embora o sentido mais 

provável, sublinhe-se, possa única e exclusivamente ter a ver com o carácter salvífico da 

Virgem. 

Já nos restantes locais onde foi possível identificar esta devoção – na ermida de 

Santa Bárbara, em Faro; em Palmela, na igreja de Santa Maria, em 1554; em Tavira, na 

Matriz –, a designação empregue pelos visitadores é de Nossa Senhora da Anunciação. 

                                                 
299

 Para a construção da iconografia da Anunciação, RÉAU, ob. cit., pp. 183-184, sublinha igualmente o 

contributo dos apócrifos Proto-evangelho de Santiago e Evangelho da Natividade da Virgem (no 

Ocidente vulgarizados por Vincent de Beauvais no seu Speculum Historiae e por Jacopo de Vorágine na 

Legenda Aurea) e do Evangelho Arménio da Infância, de grande influência na iconografia bizantina. 
300

 Lc 1, 26-38. 
301

 Sobre o altar possuía uma imagem da dita Senhora, de vulto, de madeira. 
302

 BLUTEAU, ob. cit., vol. VII, p. 458, col. 1ª: (…) SALVAR. Saudar. Dar o Deos vos salve (…). 
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No caso da ermida de Faro, as fontes dão conta da existência, em 1534, de um retábulo 

dedicado a Santa Bárbara, com a representação da Anunciação no painel do lado do 

Evangelho; também do lado do Evangelho, em Palmela, mas desta feita no próprio 

corpo da igreja, numa capela, em 1554, a Confraria de Nossa Senhora da Anunciação 

era possuidora de um retábulo de romano pintado a óleo, com uma Nossa Senhora de 

vulto com o Menino ao colo, ao meio. Em Tavira, a representação da Anunciação 

também se encontrava num painel retabular. A peça aparece sucessivamente 

referenciada nas visitações de 1534 e 1554 e a julgar pela impressão que dela deixaram 

os inspectores, seria um objecto de certa notoriedade; como se encontrava, porém, na 

ousia, no altar-mor, a sua análise será posteriormente desenvolvida no subcapítulo 

dedicado a essa parte dos edifícios sacros.  

 

B.1.3. Senhora da Visitação.  

A alusão à visita da Virgem à prima Isabel, grávida de São João, aparece 

referenciada em três retábulos, a saber, um na matriz de Albufeira, outro na antiga 

paroquial de Paderne, no interior da velha fortaleza, ambos em 1554, outro ainda na 

Matriz de Cacela, em 1518, onde além da existência do dito retábulo se refere a 

representação da cena pintada, por detrás do altar do lado do Evangelho, bem como a 

existência de duas imagens de vulto, uma de Nossa Senhora, outra de Santa Isabel que a 

Visitação de 1534 volta a referir não fazendo, no entanto, menção à pintura. Também 

sob a forma de pintura parietal, o assunto aparece igualmente referenciado na matriz de 

Alcácer do Sal, por ocasião da Visitação de 1512/1513. 

Iconograficamente, o tema inspira-se no texto de Lucas 1, 39-41
303

 e pode ser 

representado de diversas formas, consoante o momento escolhido para o assinalar. Uma 

primeira solução consiste no encontro das duas mulheres que se saúdam à distância ou 

alternativamente no estreitar de um abraço entre ambas
304

. Outra variação iconográfica 

passa pela mãe do Percursor que se ajoelha diante de Maria, numa atitude de humildade 

ante a santidade daquela. Finalmente, numa tentativa de ilustrar a própria narrativa 

sagrada – o menino que no ventre salta de alegria –, a representação pode recorrer ao 

                                                 
303

 (…) Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade 

da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o 

menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo (…). 
304

 Sintomaticamente a designação da cena em Grego é Ἀόque inicialmente significava saudação 

mas acabou por adquirir o sentido de abraço. 
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artifício de representar à transparência os ventres das duas primas, tornando os embriões 

visíveis in utero.
305

 

 

B.1.4. Senhora da Piedade.  

Iconograficamente, a figura da Pietà, a Senhora da Piedade ou Senhora do 

Pranto
306

, corresponde à imagem da Mãe sofredora no Calvário, com o Filho morto no 

regaço
307

. A difusão desta invocação nas igrejas, ermidas e capelas do Mestrado de 

Santiago, à semelhança de muitas outras que não pertenciam à Ordem, compreende-se à 

luz de um certo gosto pelo patético, característico dos séculos finais da Idade Média, 

que naturalmente prestou grande atenção ao tema da Dolorosa. A Virgem pode ser 

representada com o Filho morto sobre o regaço após o descimento da cruz, a que 

acabamos de aludir – a Pietà – ou então sozinha, após o sepultamento de Jesus – Virgem 

das Sete Dores. 

Das duas fórmulas, a que apresenta maior carga emotiva e pathos – e, talvez por 

isso, a mais difundida no período compreendido no presente estudo – é a da Piedade. 

Esta parece ser uma criação do universo alemão, remontando, a primeira a obra 

documentada, ao ano de 1298
308

. Terá sido a partir da Piedade que surgiu o outro tipo 

iconográfico a que aludimos, a Virgem das Dores, figura solitária ostentando 

inicialmente uma espada cravada no peito, num crescendo de dramatismo que acaba por 

elevar o seu número a sete. 

Durante o século XIII e até ao século XIV
309

, explica SEBASTIÁN, veneravam-

se apenas as cinco dores da Virgem:  

a) A profecia do velho Simeão aquando da apresentação de Jesus no Templo
310

; 

b) Jesus perdido dos Pais em Jerusalém;  

c) A captura e prisão de Jesus;  

                                                 
305

 RÉAU, ob. cit., pp. 206-207. 
306

 A figuração da Pietà aparece normalmente designada nas fontes como Nossa Senhora da Piedade. 

Ocasionalmente, porém, os documentos fazem alusão à Nossa Senhora do Pranto, mas trata-se da mesma 

realidade iconográfica. A atestá-lo, a referência que na Visitação de 1518 se faz à da capela do lado da 

Epístola da matriz de Tavira, da invocação de Nossa Senhora do Pranto, designada algumas décadas mais 

tarde, em 1565, como Nossa Senhora da Piedade. A este respeito veja-se igualmente a nota seguinte.  
307

 Acontece, por vezes, a Pietà estar ladeada por São João Evangelista, pela Madalena, as Três Marias, e 

ocasionalmente, acompanhada pelo ou pelos ofertantes, como La Piedad com San Jerónimo y Lluís 

Desplá, da autoria de Bartolomé Bermejo (Barcelona, Museu da Catedral, 1490). O mais frequente, 

porém, é a representação solitária da Mãe com o Filho morto. Vide RÉAU, ob. cit., p. 111. 
308

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 425, que omite quaisquer referências em relação à obra em causa.  
309

 RÉAU, ob. cit., p. 117. 
310

 Cf. Lucas 2, 34-35 (…) Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: «Este menino está aqui para 

queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a 

tua alma. (…) 
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d) A Crucificação;  

e) Finalmente, o momento em que o acolheu morto no Seu regaço, situação que 

em termos iconográficos corresponde à Pietà.  

A tendência verificada ao longo do tempo foi para o número das dores da 

Virgem fosse aumentando cada vez mais, até atingir a cifra das cento e cinquenta.  

Já no século XV, o número das dores da Senhora – e consequentemente o 

número de espadas cravadas no Seu peito – acabou por fixar-se em sete, constituindo 

uma clara alusão à totalidade e perfeição da vida da Senhora bem como um paralelo 

com as sete horas dos ofícios divinos e com os Sete Gozos da Virgem
311

. Juntando à 

lista das cinco dores atrás apresentada, acrescente-se-lhe as angústias da fuga para o 

Egipto, a Via Crucis – que substitui, completa e ultrapassa em carga simbólica as 

referidas captura e prisão –, o descimento da cruz que traz implícitos a Crucificação e o 

lamento da Virgem sobre o Cristo morto e, finalmente, como epílogo de todas as dores, 

o enterramento de Jesus. 

 

O tema da Senhora da Piedade é não apenas omisso nos Evangelhos como 

carece de suporte no culto oficial. Santiago SEBASTIÁN sugere que a reflexão sobre a 

Paixão da Virgem terá tido origem na ideia expressa nos Trenos de São Efraim, segundo 

a qual ao sofrimento do Filho terá correspondido igual sofrimento da parte da Mãe
312

. 

SEBASTIÁN acrescenta que a devoção medieval pelas dores de Maria – que na 

Península se manteve forte, como se depreende do facto de Afonso X haver composto 

uma cantiga dedicada às Sete Dores – poderá estar vinculada ao arcebispo Ildefonso de 

Toledo (c. 606-667), autor de um tratado sobre a Virgem Maria, primeira obra do 

género proveniente da Igreja Hispânica
313

. 

                                                 
311

 A este respeito, Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 426, chama a atenção para o facto do dominicano 

São Vicente Ferrer (1350-1419) ter dedicado um sermão acerca dos Sete Gozos e das Sete Dores da Mãe 

de Deus. Com efeito, a partir do século XIII começa a tomar forma a devoção aos Sete Gozos da Virgem, 

promovida pela Ordem dos Servitas, ou Escravos da Virgem. Já a devoção às Sete Dores é um fenómeno 

mais tardio, remontando ao Sínodo de Colónia, celebrado em 1423.     
312

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 424, situa cronologicamente este São Efraim no século VII. O que só pode 

resultar de um equívoco, uma confusão entre Efraim de Abbeville, nascido em meados do século VII e 

falecido em 720, com Efraim, o Sírio, que viveu no século IV e, ele sim, foi autor de uma abundante 

colecção de escritos poéticos em louvor da Virgem (RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del Arte Cristiano. 

Iconografia de los santos. Barcelona: Ediciones del Serbal, Tomo 2, vol. 3, pp. 419-420; ATTWATER, 

Donald, 1983 – Dicionário de Santos. Mira-Sintra, Mem Martins: Publicações Europa- América, pp. 130-

131 confirma a mesma percepção).  
313

 ATTWATER, ob. cit., p. 213. Ver também RÉAU, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia 

de los santos. De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 105-107.  
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Segundo RÉAU, a representação iconográfica da Virgem da Piedade terá tido 

origem nos primórdios do século XIV, aproximadamente na mesma ocasião que a 

Virgem de Misericórdia
314

. Num ambiente em que o misticismo franciscano tende a 

afirmar-se, o Autor invoca as Meditationes do Pseudo-Boaventura (c. 1300), as 

Efusiones do beato Henrique de Berg (1300-1366) e as Revelationes de Santa Brígida 

(1303-1373), para se melhor compreender a natureza em que surgiu este tema ao mesmo 

tempo realista e visionário: as suas descrições do Cristo morto sobre os joelhos da Mãe 

(in sinu matris) que O tornavam mais próximo e acessível ao coração dos crentes que a 

imagem do Crucificado no alto do madeiro, correspondem, traço a traço, com as 

realizações plásticas dos artistas da época
315

. A maioria dos historiadores da Arte que se 

detiveram sobre o tema não resistiu à tentação de estabelecer uma filiação entre estes 

textos e as obras de arte que deles parecem derivar, o que fizeram sem atender à 

cronologia. Posteriores estudos conduziram, no entanto, a uma espécie de inversão da 

ordem dos factores, que se traduziu na convicção de que as descrições vívidas de 

Henrique de Berg e Santa Brígida, mais não são do que alusões poéticas e literárias a 

obras escultóricas e pictóricas já existentes. (…) Esos textos – concluiu RÉAU – son 

para nosotros un muy precioso comentario de las Virgenes de Piedad, y nos informan 

acerca del «clima» místico que les dio nacimiento; pero debe renunciarse a ver 

programas plásticos en ellos. (…)
316

 

 

No decurso do período abarcado pelo nosso estudo, a documentação permitiu 

confirmar a existência da devoção à Senhora da Piedade na Aldeia Galega, na Matriz, 

em 1553, na ermida de São Sebastião, em 1534 e na ermida de São Jorge de Sarilhos, na 

capela funerária do doutor João Cotrim, que lhe é dedicada, em 1534 e 1553
317

. 

Igualmente em Almada, na ermida de Nossa Senhora da Rosa, em 1527, no altar 

do lado do Evangelho, a visitação faz referência a uma charola de madeira pintada com 

a imagem de Nossa Senhora da Piedade e em Castro Marim, na Matriz, em 1518, por 

                                                 
314

 RÉAU, Louis, 1996 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de la Biblia. Nuevo testamento. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, p. 112. 
315

 RÉAU, ob. cit., p. 112 que transcreve as palavras cheias de dramatismo que Santa Brígida põe nos 

lábios da própria Virgem: (…) «Lo recibí sobre mis rodillas como un leproso, lívido y magullado, porque 

sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca fría como la nieve, su barba rígida como una 

cuerda.»  
316

 RÉAU, ob. cit., p. 112.  
317

 A Visita de 1512 refere a existência de uma imagem de Nossa Senhora do Pranto no altar do lado da 

Epístola; entretanto, antes de 1534, esta mesma imagem – que em 1553 se diz ser de alabastro, de Nossa 

Senhora da Piedade – terá sido passada para a dita capela. 
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detrás do altar da Epístola, que era da invocação da Senhora da Piedade, havia uma 

imagem pintada da referida Senhora. O mesmo em Coina, na Matriz, onde em 1533, o 

altar do lado Norte lhe era dedicado.  

Já em Loulé, na Matriz de São Clemente, as Visitações de 1554 e 1565 dão conta 

da existência de um retábulo pequeno da Senhora da Piedade na capela de Santo 

António, que ficava no lado da Epístola e fora instituída por Fernão Pires Camacho e 

sua mulher Constança Vaz
318

. Outras referências a esta devoção encontram-se nos 

textos referentes à Matriz de Mértola, em 1515, na sequência da visita que então teve 

lugar em que se mandou ao comendador que pusesse um retábulo no altar situado à 

esquerda do altar-mor com a imagem de Nossa Senhora da Piedade e na igreja do 

Mosteiro de Santos, em 1513, onde a capela do lado da Epístola era da invocação de 

Nossa Senhora do Pranto. 

 

B.1.5. Nossa Senhora da Assunção e da Ascensão319.  

(…) «Si alguien piensa que le engaño – escribió san Epifanio en 376 – que 

recorra las Escrituras: no encontrará allí que Maria esté muerta ni que no haya 

muerto, ni que haya sido sepultada ni que no lo haya sido.» Nosotros no sabemos más 

que él (…)
320

. 

Apesar da confissão de Epifânio, a história dos derradeiros dias da Virgem, da 

respectiva morte, sepultamento e, por fim, do Seu arrebatamento aos Céus, é composta 

por um extenso conjunto de quadros / cenas cuja sistematização é a seguinte: 

a) A anunciação, pelo Arcanjo Miguel, da aproximação da sua morte; é como 

uma segunda Anunciação, desta feita protagonizada pelo anjo da morte, condutor das 

almas e do Juízo Final. De acordo com a Legenda Aurea, três dias antes de morrer, 

Maria recebeu a visita do anjo que lhe entregou a palma mortis, cortada nos jardins do 

Paraíso
321

 – ou, segundo outra versão, um ramo da palmeira sob a qual repousara 

                                                 
318

 De acordo com as fontes, o retábulo em causa era uma peça composta por seis painéis, um dos quais 

com a figuração de Nossa Senhora da Piedade. 
319

 Apesar de serem frequentemente usadas como sinónimas, as palavras assunção e ascensão comportam 

sentidos diferentes, pressupondo uma primeira um sentido passivo e a segunda um sentido activo. Ao 

contrário de Cristo, a Virgem não ascende aos Céus pelos seus próprios meios como Cristo, sendo 

arrebatada, assumpta, elevada ao Paraíso pelos anjos.  
320

 Cf. RÉAU, ob. cit., p. 627.  
321

 (…) Or, un jour que le coeur de la Vierge était fortement embrasé du regret de son Fils […] voici que 

lui apparut, environné d’une grande lumière, un ange qui la salua en ces termes, avec révérence, comme 

la mère du Seigneur: «Salut, Marie qui êtes bénie; recevez la bénédiction de elui qui a donné de salut à 

Jacob. Or, voici une branche de palmier que je vous ai apportée du paradis comme à ma dame; vous la 
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durante a fuga para o Egipto – e lhe anunciou que fiel à Sua promessa, em breve iria 

juntar-se no Céu ao Seu Filho. Assustada com esta notícia, a Virgem implora ao 

mensageiro que lhe proteja a alma contra os poderes das trevas; ao que este lhe diz que 

a palma do Paraíso, transportada diante do seu féretro, protegê-la-ia dos ataques das 

hordas demoníacas.  

Sem qualquer base de sustentação nas Escrituras, o relato de Já copo da 

Voragine ter-se-á inspirado na descrição da mulher do Apocalipse que São Miguel e 

seus anjos protegeram do Dragão
322

.  

b) Alertados para o que estava para dar-se, os Apóstolos acorrem vindos de 

todos os lugares, transportados em pequenas nuvens.  

c) Despedida da Virgem e dos Apóstolos.  

d) A Comunhão da Virgem.  

 

Rodeada pelos Apóstolos e preparada para receber o Seu destino, ao contrário 

dos bizantinos que A representavam morta – embora de um modo sereno, como se 

dormisse – os artistas ocidentais dividiram-se quanto ao modo de apresentar esse 

derradeiro instante, o que se traduziu na elaboração de três tipos de narrativas 

alternativas: 

a) A Virgem deitada ou recostada no seu leito, por vezes segurando nas mãos 

um círio;  

b) A Virgem ajoelhada em oração, esperando a morte; trata-se de uma variante 

tardia, desenvolvida na Alemanha; 

c) A Virgem sentada. Trata-se de uma interpretação adoptada por Holbein, o 

Velho, que a aplicou no seu retábulo de Kaisheim, datado de 1502. Segundo 

esta leitura a Virgem teria morrido sentada, segurando nas mãos um círio.
323

  

Independentemente do modo escolhido pelos artistas para retratarem a 

Dormição
324

, a iconografia narrativa relativa à sequência dos acontecimentos assume 

                                                                                                                                               
ferez porter devant le cercueil; car dans trois jours vous serez enlevée de votre corps; votre Fils attend sa 

révérende mère.» Voragine, ob. cit., vol. II, p. 86.   
322

 Cf. RÉAU, ob. cit., p. 623. Cf. Ap. 12, 7-8. 
323

 RÉAU, ob. cit., p. 630, que acrescenta que esta tradição iconográfica perduraria após o Concílio de 

Trento.  
324

 A tradição teológica e a iconografia optam pelo uso da palavra dormição em vez de morte. Isto não 

significa que a Virgem não tenha morrido, antes que a morte a surpreendeu sem sofrimento ou agonia. A 

palavra latina dormitio é a tradução do Grego ίque literalmente designa a acção de dormir ou 

sono da morte. Alternativamente, visto que a expressão dormição deparou com obstáculos em integrar-se 

no Catolicismo Romano, recorreu-se preferencialmente ao uso da palavra latina transitus que designa a 

passagem à Vida Eterna. 



86 

 

que a alma da Virgem efectivamente abandonou o corpo e portanto, a Senhora 

morreu
325

 e foi sepultada. 

O Sepultamento da Virgem é, contudo, um tema pouco frequente na iconografia 

cristã uma vez que as Escrituras Sagradas são omissas sobre o assunto
326

. 

Supletivamente, por isso, os artistas recorreram às fórmulas do enterramento do próprio 

Cristo, o que se traduziu na representação do corpo da Virgem enfaixado dos pés à 

cabeça, numa mortalha em forma de saco, normalmente ladeado pelos Apóstolos com a 

figura de Jesus inserida numa mandorla, enquanto os anjos procedem à Sua deposição 

no túmulo.  

Esta similitude narrativa e iconográfica com o sepultamento do Filho teve 

implicitamente como consequência que Maria acabasse por ser devolvida à vida ao fim 

do terceiro dia: Cristo desce do Céu com a alma da Mãe e insufla-a no Seu corpo sem 

vida
327

. Corpo e alma reunidos, a Virgem regressa à vida e os anjos elevam-Na nos ares 

conduzindo-A em glória ao Paraíso. 

Debalde procuraríamos referências à Ressurreição da Virgem nas visitações 

quinhentistas da Ordem de Santiago ou em quaisquer outras fontes desta época. 

Efectivamente, segundo RÉAU
328

, o tema da Ressurreição da Virgem tende a 

desaparecer no decurso do século XIII, à medida que o seu significado se concentra na 

Assunção. O Autor adverte igualmente que os Evangelhos não falam da Assunção da 

Virgem; o tema, segundo ele, terá sido construído tardiamente, no decurso do século VI, 

a partir das narrativas do Arrebatamento do Profeta Elias e da Ascensão de Cristo e 

trilhou um longo caminho até ser instituído como dogma pela Igreja Romana
329

. 

                                                 
325

 A alma da Virgem é por vezes representada nos braços de Cristo como uma figura desnuda ou mais 

frequentemente como uma rainha coroada. Por vezes aparece em busto, com os braços erguidos como 

uma orante num tondo suspenso por anjos. Trata-se, segundo RÉAU, ob. cit., p. 630, de uma primeira 

Assunção da Virgem, mas uma Assunção da Sua Alma (Assumptio animae), não ainda do corpo.  
326

 Como, aliás, relativamente ao quando e onde a Sua morte se deu. Alguns defendem que a Virgem 

morreu em Éfeso, para onde teria ido com João, a quem Jesus do alto da cruz a confiara, embora em 

nenhum lugar se diga que este a levou consigo; outros dizem que morreu em Jerusalém, onde, no 

presumível lugar do seu túmulo se dedicou mais tarde uma basílica. De acordo com a Legenda Aurea, a 

Virgem teria sobrevivido doze anos aos acontecimentos do Calvário, morrendo com a idade de sessenta; 

alguns autores bizantinos defendem, porém, que terá vivido até aos oitenta anos. 
327

 Alternativamente, por vezes é São Miguel, anjo psicopompo, quem transporta a Sua alma do Paraíso e 

a entrega a Cristo. 
328

 Ob. cit., p. 638. 
329

 O que aconteceu apenas no século XX, mais propriamente por ocasião do Ano Santo de 1950, sob o 

pontificado de Pio XII (Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, de 1 de Novembro). Os 

bizantinos preferiram conservar-se fiéis à dormição ou ίna prática, porém, a doutrina que 

defendem pouco ou nada difere da Romana como se pode ver em LOSSKY, Vladimir, 2006 – Essai sur 

la théologie mystique de l'Église d'Orient. Paris: Ed. du Cerf, p.190: «Si Elle resta encore dans le monde, 

si Elle se soumit aux conditions de la vie humaine jusqu'à accepter la mort, c'est en vertu de sa volonté 

parfaite, dans laquelle elle reproduisit la kénose (humiliation) volontaire de son Fils. Mais la mort 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munificentissimus_Deus
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Os modelos de finais de Quatrocentos / primeira metade de Quinhentos referidos 

nas visitações não terão diferido muito, em termos iconográficos, da representação da 

Assunção da Virgem proveniente do Convento de Santa Clara-a-Velha de Coimbra, que 

hoje se encontra no Museu Machado de Castro daquela cidade, uma tábua pintada a 

óleo ostentando as armas de D. Leonor, mulher de D. João II: ricamente paramentada, 

coroada, aureolada e de mãos postas em sinal de oração, a Virgem eleva-se nos ares 

rodeada por quatro anjos; deixando para trás o túmulo vazio em que repousara, ante a 

admiração dos Apóstolos que testemunham a cena.  

Das igrejas, ermidas e capelas referidas nas fontes, não nos chegaram vestígios 

deste tipo de peças, o que faz com que o trabalho com que aqui nos deparamos seja o de 

colmatar, na medida dos possíveis e das obras existentes, o que pode ter sido visto e 

descrito pelos visitadores. Relativamente a estes, no que concerne à sua actividade 

inspectiva, para além da referência à capela curada de Nossa Senhora da Assunção de 

Alte, a que já fizemos alusão por ser esta invocação o orago da casa, as visitações 

santiaguistas confirmam a ocorrência da devoção nas matrizes de Coina (1553), Loulé 

(1554) e Tavira (1534 e 1554), neste caso num retábulo de seis peças situado no altar-

mor e que por razões de sistematização analisaremos adiante. 

No primeiro caso temos notícia da existência, num dos altares colaterais 

encostados à parede do cruzeiro, de um guarda-pó de cor azul com a imagem de Nossa 

Senhora da Assunção ao meio; sabe-se igualmente que nesse altar existia um retábulo 

composto por três painéis e que no painel do meio havia um encasamento com uma 

imagem de vulto, de madeira, da dita Senhora. Já em Loulé, na mesma época, existia na 

igreja de São Clemente um retábulo de painéis no altar da capela do lado Norte. A peça 

era encimada por um Crucifixo e sob ele, num encasamento ao meio, havia uma 

imagem de Nossa Senhora; de um lado, uma figuração da Vinda do Espírito Santo, do 

outro uma Senhora da Assunção. Acrescente-se que a peça era composta por outros dois 

painéis laterais, um com a imagem de Santiago, outro com a representação do Anjo 

Custódio. 

Finalmente, a referência ao retábulo do altar-mor da Matriz de Tavira, que aqui 

abordamos excepcionalmente, uma vez que a comparação das visitações de 1534 e 1554 

dá conta de uma confusão conceptual entre a ideia de Ascensão de Nossa Senhora, 

                                                                                                                                               
n'avait plus d'emprise sur Elle: comme son Fils, elle est ressuscitée et montée au Ciel, première 

hypostase humaine qui réalisa en Elle la fin dernière pour laquelle fut créé le monde.» Sintomaticamente 

e na esteira do que diz o Autor, tanto a festa da Assunção como a festa da Dormição têm lugar no mesmo 

dia, ou seja, 15 de Agosto.  



88 

 

representada num dos painéis de cima e referida na visita de 1534 e a expressão 

Assunção, aplicada vinte anos mais tarde para designar a mesma peça. 

 

B.1.6. Senhora da Graça. 

As palavras proferidas pelo Arcanjo e referidas em Lucas 1, 28 – «Salve, ó cheia 

de graça, o Senhor está contigo» – podem levar-nos a pensar que a invocação à Senhora 

da Graça tem a origem nesta especial declaração de Gabriel.  

Pelo contrário, esta devoção deve ser compreendida de uma forma activa em que 

a Senhora se afirma como dispensadora de dons e graças, uma Virgem protectora que à 

semelhança do Filho (…) dejará el papel contemplativo para pasar a la acción, 

colocándose entre el cielo y la tierra, entre Diós y el hombre, para transformar la 

justicia divina en misericordia. Tras el éxtasis del gozo y del plecer, vamos a destacar 

su acción, que aparece manifiesta en La Virgen de Misericordia: recurrir a la 

Clemencia de la Madre es la gran ayuda que tienen los cristianos ante la Justicia de su 

Hijo. (…)
330

. A Virgem de Misericórdia encontra-se assim relacionada com outras 

invocações, como a Virgem da Mercê, a Virgem do Socorro ou a Virgem da Graça ou 

das Graças. Em todas elas a Senhora é representada usando o seu manto protector, sob o 

qual buscam refúgio os elementos dos diferentes grupos sociais, particularmente em 

ocasiões de peste, simbolizada por flechas lançadas do céu contra os pecadores
331

.  

No que concerne às fontes estudadas a devoção à Senhora da Graça encontra-se 

atestada em quatro templos, a saber, nas matrizes de Martim Longo e Palmela, 

respectivamente em 1565 e 1552, bem como na igreja de Santa Maria daquela 

localidade, em 1534, e na ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira, em 

Tavira, igualmente naquele ano. No primeiro caso temos notícia de uma imagem de 

vulto da Senhora com o Menino ao colo num retábulo novo de três painéis, muito bem 

decorado, num encasamento ao centro. Relativamente à vila de Palmela, na igreja de 

São Pedro, por ocasião da Visitação de 1552, refere-se a existência na capela do lado 

Sul, instituída por Brites Gomes Aparícia e da invocação da Senhora da Graça, de uma 

imagem da Senhora, de vulto, de madeira pintada; na igreja de Santa Maria, em 1534, a 

imagem da Senhora da Graça encontrava-se na capela do lado do Evangelho. Quanto à 

                                                 
330

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 426.  
331

 Recordamos aqui o que atrás dissemos sobre o paralelismo existente entre as setas portadoras da peste 

que Apolo lança contra os Aqueus na Ilíada e o culto de São Sebastião, protector contra a peste, 

supliciado também com setas. 
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ermida da Gomeira, as fontes indicam a existência de uma imagem de vulto da Senhora 

da Graça num retábulo pequeno de portas, situado no altar do lado da Epístola. 

 

B.1.7. Senhora do Rosário.  

Segundo RÉAU a devoção à Virgem do Rosário encontra-se inicialmente ligada 

ao culto da Virgem de Misericórdia relativamente à qual, em certos aspectos, mais não é 

do que um prolongamento
332

. Santiago SEBASTIÁN sublinha o facto de que, tratando-

se de uma variante da dita devoção, a invocação à Virgem do Rosário tem a motivá-la a 

crença na protecção de Maria contra os inimigos do corpo e da alma, bem como dos 

adversários da Fé Cristã. 

Era compreensível, por isso – acrescenta o Autor – que os dominicanos se 

colocassem sob a Sua protecção e se tornassem Seus arautos como explica Santa 

Brígida (…) en el capítulo XVII de sus Revelaciones cuando refiere que Santo Domingo 

en el momento final de su vida le encomendó sus hijos, y Maria repuso: «¡Oh 

Domingo!, mi muy amado, puesto que me has amado más que ningún outro, quier bajo 

mi ancho manto defender y gobernar a tus hijos; y todos los que se pongan bajo tu 

regla serán salvos. Mi ancho manto es mi misericordia, que no quiero negar a nadie 

que la desee ardientemente»
333

. 

Apesar desta suposta ligação do fundador da Ordem dos Pregadores à Virgem do 

Rosário, não se conhecem representações que directamente o comprovem; RÉAU 

defende que a tipologia da Senhora do Rosário não ocorre antes do último quartel do 

século XV
334

, o que podendo genericamente corresponder à realidade, comporta, 

parece-nos, algumas excepções. Com efeito, o tema encontra-se pelo menos 

embrionário na Madona no Jardim das Rosas, de Michelino da Besozzo (c. 1388-1450), 

datado de c. 1410 (Museo Civico di Castelvecchio, Verona) e na Virgem da Codorniz, 

                                                 
332

 RÉAU, ob. cit., p. 129.  
333

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 429. Com efeito, os dominicanos faziam remontar a origem da devoção à 

Virgem do Rosário a São Domingos, que segundo a tradição terá recebido cerca de 1210 uma aparição da 

Senhora que lhe entregou um rosário, a que ele chamou Coroa de Rosas de Nossa Senhora, que o ajudou 

a triunfar sobre a heresia albigense. Na realidade, explica RÉAU, ob. cit., pp. 129-130, o rosário não é 

uma invenção de São Domingos mas de um bretão dominicano chamado Alain de la Roche (Alanus de 

Rupe) que viveu em finais do século XV. Cerca de 1470 este Alain de la Roche escreveu uma obra 

intitulada De Utilitate Psalterii Mariae que não tardou a ser traduzido em vários idiomas e 

consequentemente a produzir consequências, nomeadamente em 1475, quando o prior dos dominicanos 

de Colónia, Sprenger, instituiu na sua cidade uma primeira Confraria do Rosário, que em 1478 foi 

aprovada por bula papal. 
334

 Refira-se, porém que RÉAU, ob. cit., p. 130, em nota, indica a ocorrência de pequenos baixos-relevos 

ingleses de alabastro, normalmente datados do século XIV, em que a Virgem aparece representada junto 

ao Arcanjo São Miguel, ocupado a pesar as almas dos defuntos, intercedendo em seu favor colocando um 

rosário no extremo do cabo da balança. 
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de Pisanello (c. 1395 – c. 1455), datado de c. 1420 (Museo Civico di Castelvecchio, 

Verona)
335

, apresentando uma maior maturidade na Virgem e o Menino num 

Caramanchão de Rosas, da lavra de Stefan Lochner (+ 1452) datada de c. 1448 

(Colónia, Wallraf-Richartz-Museum), peça em que sob um fundo dourado finamente 

cinzelado se estrutura um caramanchão de ramos de roseira e botões de rosa que 

envolve a Virgem, vestida de um manto azul profundo com o Menino ao colo; o 

conjunto é ladeado por pequenos anjos músicos e encimado pela figura tutelar de Deus 

Pai e do Espírito Santo em forma de pomba
336

. 

Não obstante, é de admitir que o desenvolvimento das três principais fórmulas 

iconográficas de apresentar este tema, tenham efectivamente sofrido um incremento no 

decurso do derradeiro quartel do século XV, remontando a primeira a 1474, a um 

tríptico da Igreja de Santo André de Colónia. Na essência trata-se de uma Virgem de 

Misericórdia, mais exactamente uma Schutzmantelmadonna que apresenta de inovador 

o manto estendido, à maneira de uma cortina, pelos dois santos da Ordem, Domingos e 

Pedro Mártir, enquanto dois anjos erguem sobre a cabeça da Senhora uma tripla coroa 

de rosas
337

. Uma outra solução iconográfica que não tardou a impor-se a esta primeira, 

consistiu em tomar o modelo rodeado por uma auréola de tondos da Virgem dos Sete 

Gozos ou das Sete Dores e inscrevê-la numa cinta em forma de mandorla composta por 

grandes rosas historiadas que repetidamente se intercalavam a cada dezena. A Saudação 

dos Anjos de Veit Stoss, suspensa da cúpula da igreja de São Lourenço de Nuremberga 

é um dos exemplos mais conhecidos deste tipo em que o grupo mariano se inscreve num 

rosário de cinquenta pequenas rosas separadas por tondos
338

. No que respeita ao último 

tipo iconográfico, pode dizer-se que consiste numa realidade à parte destas soluções em 

que a Senhora é representada sentada, por vezes no meio de um roseiral, com o Menino 

                                                 
335

 Vide Visual Encyclopiedia of Art. Gótico. Firenze: Scala, 2010, pp. 232-233 e 228, respectivamente. 
336

 Ver TOMAN, Rolf, 2000 – A Arte do Gótico. Arquitectura, Escultura, Pintura. Köln: Könemann, pp. 

429-432. Igualmente em Visual Encyclopiedia of Art. Gótico. Firenze: Scala, 2010, pp. 234-235.  
337

 As primeiras representações da Virgem do Rosário – explica Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 429 – 

apresentam a Senhora como Mãe Universal (Mater Omnium) que estende o Seu manto sobre toda a 

Humanidade. São assim as pinturas e gravuras do século XV, propagadas pelas confrarias do Rosário. 
338

 RÉAU, ob. cit., p. 129, descreve este tipo como a Virgem rodeada de um rosário (rosarium), quer 

dizer, de uma coroa entrançada de rosas que a envolve, por vezes como se fosse uma mandorla. Trata-se 

da tipologia mais comum, alusão a uma fiada de contas representadas como rosas brancas e vermelhas 

que acabaram por dar origem a bolas de dois tipos, as maiores para os Pai-Nossos, as mais pequenas para 

as Ave-Marias. No mesmo contexto, o Autor (ob. cit., p. 129) refere-se deste modo em relação ao rosário: 

(…) En suma, es un instrumento para contar, um ábaco como aquéllos que empleaban los comerciantes y 

que usan los musulmanes, aunque en este caso sirvan para contar plaguerias e no dinero (…). A 

existência no final da Idade Média Ocidental destes “objectos para contar orações” pode ter algum 

paralelo com os komboskini, os cordões de oração dos ortodoxos, usados principalmente pelos monges. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Komboskini&action=edit&redlink=1
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sobre os joelhos ou ao colo, entregando – a Virgem ou o Menino – um rosário a uma 

personagem que pode ser São Domingos ou o encomendador da obra
339

. 

O desenvolvimento desta manifestação cultual torna-se assinalável no decurso 

do século XVI e a análise comparativa das visitações santiaguistas comprova-o: a 

devoção à Senhora do Rosário aparece referenciada em três circunstâncias nas Visitas 

da primeira metade do século – na matriz de Alcácer, nos anos de 1512/1513 (um 

retábulo pequeno num arco, no lado Norte), na ermida de São Sebastião de Salir, em 

Loulé, em 1518 (no altar da ombreira do lado do Evangelho, da invocação de Nossa 

Senhora, sobre ele, na parede pintada, uma Nossa Senhora do Rosário) e em Palmela, na 

igreja de Santa Maria, em 1534 (um retábulo pequeno) – mas ganha força no decurso 

dos anos 50 e 60 da centúria, como se confirma pela análise das fontes. Com efeito, as 

visitações mais tardias referenciam a existência desta devoção em sete templos, 

registando-se a sua ocorrência em capelas, como na matriz de Alcácer, onde em 1552 

existia uma confraria dos pretos que em 1560 tinha nela a sua missa dominical, à 

semelhança do que acontecia em Faro, onde, em data anterior a 1554, os africanos 

organizaram na matriz uma irmandade congénere, estabelecida numa capela pequena do 

lado Sul, onde tinham posta, num encasamento no altar, uma imagem da Senhora do 

Rosário, pintada a óleo.  

A constituição de confrarias ligadas a esta devoção não se limita às comunidades 

de negros de Alcácer e Faro; as fontes testemunham a existência de idênticas 

associações estabelecidas na Matriz de Aldeia Galega, em 1553 (sedeada no altar do 

lado do Evangelho, onde havia um retábulo da Senhora) e em 1564, na Matriz de 

Aljezur, sedeada no altar do lado da Epístola, onde se refere a existência de uma 

imagem nova da Senhora, dourada, com o Menino ao colo. 

 

B.1.8. Nossa Senhora dos Sábados.  

Referenciada em Mértola, na Matriz, em 1554 e em 1565 em Loulé, igualmente 

na Matriz, onde possuía uma confraria sedeada na capela de Nossa Senhora, na 

cabeceira da igreja, no lado do Evangelho, esta devoção concretiza a resposta carmelita 

à devoção dominicana da Senhora do Rosário. Baseada na doutrina da intercessão da 

                                                 
339

 No âmbito deste tipo iconográfico, SEBASTIÁN, ob. cit., pp. 429-430, refere igualmente a 

possibilidade de a Virgem poder ser representada com uma rosa ou um raminho de rosas na mão – 

imagem que estará na origem da invocação da ermida de Nossa Senhora da Rosa, em Almada – 

acrescentando que em finais da Idade Média esta flor simboliza a maternidade divina. Por vezes, como na 

Virgem com o Menino, de Giotto, da National Gallery of Art de Washington, é ao próprio Menino que a 

Senhora entrega a rosa. 
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Virgem em favor das almas do Purgatório decorrente do privilégio sabatino 

estabelecido pela bula Sacratissimo uti culmine, de 3 de Março de 1322, de João 

XXII
340

, a devoção à Nossa Senhora do Carmelo propagada pela Confraria do Santo 

Escapulário do Carmo, instituída pelo inglês Simão Stock, assentava na crença segundo 

a qual a Virgem lhe declarara numa aparição que houvera no seu convento, em 

Cambridge, a 16 de Julho de 1251, que todo aquele que morresse usando o santo 

escapulário, deixaria o Purgatório logo no primeiro sábado a seguir à sua morte: «Se 

depois de passarem desta vida forem ao Purgatório eu descerei a ele no primeiro 

sábado depois da sua morte e, como Mãe piedosa, livrarei das suas penas a todos que 

ali estiverem, e os levarei comigo ao Monte Santo da vida eterna.»
341

 

A enunciação que acabamos de fazer deixa de lado um número assinalável de 

imagens da Virgem isoladamente representada ou acompanhada do Menino. 

Relativamente ao primeiro tipo temos notícia de cerca de 30 figurações, das quais 20 

correspondem a imagens de vulto (8 em madeira, 2 em pedra, 10 em material não 

especificado), 4 a peças pintadas (2 inseridas em retábulos, 2 em quadros móveis), 6 

indeterminadas. Quanto ao segundo – a Virgem com o Menino – determinou-se a 

ocorrência de 21 representações, das quais 14 correspondem a peças de vulto (2 de 

madeira, 1 de pedra, 11 de material não especificado), 4 a peças pintadas (3 quadros 

móveis e 1 figuração em retábulo) e 6 indeterminadas.  

Numa abordagem final, determinou-se ainda a existência de devoções cuja 

ocorrência se revela limitada a uma referência apenas, como à Senhora dos Anjos – na 

realidade uma versão da Virgem da Assunção – em 1516, na matriz de Sesimbra, no 

altar do lado esquerdo, onde havia um retábulo pintado, velho; ou à Senhora da Luz, em 

1565, em Loulé, igualmente na matriz, no altar do lado da Epístola, onde se estava 

sedeada a Confraria de Nossa Senhora da Luz, que era de pretos, com o seu retábulo 

novo, pintado e dourado, a que atrás se aludiu a propósito deste tipo de irmandades
342

. 

 

                                                 
340

 Apócrifa, de acordo com a Catholic Encyclopedia, Sabbatine Previlege (Veja-se em 

http://www.newadvent.org/cathen/13289b.htm). MARQUES, 2000 – Orações e devoções… p. 631, não 

só não o refere, como a designa de um modo ligeiramente diferente (Santissimo uti culmine), atribuindo-a 

ao ano de 1316.  
341

 MARQUES, 2000 – Orações e devoções… p. 631, citando o texto da própria bula que alegadamente 

reproduziria as palavras que a própria Virgem dirigira ao carmelita. 
342

 A Senhora da Luz corresponde certamente à Virgem da Candelária, devoção decorrente da narrativa de 

Lucas 2, 22-40, que relata a apresentação de Jesus no Templo, complexo que se desdobra em 3 ou 4 

motivos combinados, a saber: a) Apresentação do Menino no Templo; b) Oferenda lustral da Virgem; c) 

Procissão dos círios; d) O Cântico do velho Simeão. Vd. RÉAU, ob. cit., pp. 272-277. 

http://www.newadvent.org/cathen/13289b.htm
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B.2. Invocações cristológicas 

As referências ao Cristo nos altares secundários das igrejas, ermidas e capelas 

são numerosas mas em menor quantidade que as invocações à Virgem (ver Quadro B no 

fim do capítulo). Isto de um modo directo, porque de outra forma a presença do Senhor 

é uma constante subjacente a qualquer templo onde se ministre o Sacramento, o que 

normalmente tem implícita a apresentação do Crucifixo ou, pelo menos, da Cruz. Por 

outro lado, como podemos verificar na descrição dos passos dos visitadores na 

inspecção da Matriz de Santa Maria de Alcácer
343

, a colocação do Crucifixo ladeado por 

Nossa Senhora e São João Evangelista no arco do cruzeiro de igrejas e ermidas 

corresponde a uma prática instituída que o estudo comparado das diferentes Visitações, 

ao longo do tempo se limita a confirmar.  

Salvaguardando este facto e excluindo-o da presente análise por via da natureza 

intrínseca do templo católico, as fontes possibilitam a identificação de um conjunto de 

invocações que se traduzem na alusão e / ou narração dos principais momentos da vida 

do Salvador e consequentemente na sua representação iconográfica, que ordenamos da 

seguinte maneira: 

 

Invocação 1510/

1527 

1533/

1535 

1552/

1555 

1560/

1565 
Natividade 1 - 1 1 

Epifania / Reis Magos 4 - 1 1 

Figuração do Menino 1 1 - - 

Sacramento 1 1 - - 

Paixão de Cristo - - 1 1 

Sepulcro 1 - - - 

Ressurreição 1 - 1 1 

Imagem do Senhor 1 - - - 

Crucifixo 5 2 4 2 

TOTAL 15 4 8 6 

 

B.2.1. Natividade / Epifania
344

. 

Cristológica mas também Mariana – iconograficamente a Mãe e o Filho são 

indissociáveis – a invocação do Nascimento remete para um dos momentos cruciais da 

História Sacra, a concretização da promessa do Anjo na Anunciação, sem a qual 

                                                 
343

 Vide supra, na abertura do Capítulo.  
344

 Etimologicamente, a palavra grega epifania (ἐπιϕάνεια) significa aparição e por extensão a acção de 

alguém se mostrar ou aparecer, sendo empregue no cristianismo primitivo para designar o conjunto das 

diversas manifestações de Jesus tais como o nascimento, a adoração dos pastores e dos anjos, o baptismo, 

as bodas de Caná, a multiplicação dos pães, etc. A partir do século IV, porém, o conceito de Epifania – e 

naturalmente da festividade associada – passa a aplicar-se, quase exclusivamente, à adoração dos Magos. 
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nenhuma outra coisa podia ter acontecido, seja o ministério de Jesus e a instituição da 

Eucaristia, a Paixão, Morte e a Ressurreição do Cristo. 

Iconograficamente, no período considerado dos séculos XV e XVI, as cenas da 

Natividade de Cristo podem ser representadas segundo três fases sequenciais de 

adoração, a saber, a de Nossa Senhora, São José e os Anjos, a dos Pastores e a dos 

Magos
345

: a (…) partir do século XV por influxo de um novo sentimento religioso e de 

uma nova mística, por virtude das visões de Santa Brígida (1370) e das Revelações do 

Pseudo-S. Boaventura, deixa de se representar Maria deitada na cama. A Virgem dá à 

luz de joelhos, segundo a primeira, ou encostada a uma coluna na versão do segundo. 

É de resto mais natural. Depois adora o Filho, ajoelhando, como S. José, os anjos e até 

o boi. O presépio torna-se numa cena de adoração em que se irão integrar também os 

Pastores. Os Magos já o faziam a partir do século XII (…)
346

. 

As fontes estudadas permitiram identificar manifestações da devoção à 

Natividade em 1512 e 1554 na matriz de Alcácer do Sal, situada na capela junto à porta 

lateral, instituída por D. Filipa de Vasconcelos, onde se refere a existência de um 

retábulo pequeno da Flandres alusivo à invocação em causa. Já em Cacela, na igreja de 

Santa Maria, em 1554, no altar junto à parede do lado do Levante, existia um retábulo 

da Epifânia de duas portas, igualmente da Flandres, em que a Natividade aparecia 

representada numa das portas e a Circuncisão na outra, enquanto na ermida de Nossa 

Senhora de Ferobilhas de Armação, território de Loulé, no ano de 1565, no altar junto 

ao cruzeiro do lado do Evangelho, os visitadores referenciaram um retábulo velho com a 

representação do Nascimento de Cristo e a Adoração dos Magos. O tema da Epifania 

Domini aparece igualmente referido na visita de 1554 à ermida de São Sebastião, em 

Faro, na parede junto ao altar do lado esquerdo do corpo da igreja, que era da invocação 

de São Vicente. 

Directamente relacionada com a Natividade e, consequentemente, de clara 

essência cristológica, a devoção aos Magos e a eventual representação da Epifania que 

lhe estava associada, só se compreende num enquadramento em que a figura do Cristo é 

central. Várias são, nas visitações espatárias de Quinhentos, as referências a estas 

figuras proféticas, cujo papel na narrativa sacra não se limita ao dom que tinham de 

perceber na Natureza os sinais da vinda do Salvador e profeticamente vislumbrarem, 
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 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, 1983 – O Presépio na Arte Medieval. Separata da “Revista 

Arqueologia”. Porto: Faculdade de Letras do Porro, Instituto de História da Arte, p.8.  
346

 ALMEIDA, ob. cit., p. 8.  
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através das respectivas oferendas, o que se Lhe encontrava destinado – o ouro em honra 

do Rei, o incenso para prestar culto ao Deus, a mirra para Lhe ungir o corpo mortal; 

igualmente importante, os Magos que de acordo com o Evangelho eram originários de 

uma região indeterminada do Levante, possivelmente da Pérsia ou da Arábia, na Idade 

Média a sua proveniência estende-se aos três continentes conhecidos, Europa, Ásia e 

África. RÉAU invoca a este respeito as palavras do Pseudo Beda que afirma (…) «Tres 

Magi tres partes mundi significant: Asiam, Africam, Europam.» Esos tres continentes 

corresponden a las tres razas entre las cuales se reparte el género humano, 

descendientes de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jefet (…)
347

.  

Os Três Magos representam, deste modo, a Humanidade no seu todo, a Europa, 

a Ásia e a África. Este simbolismo teológico sofreu um revês no decurso do século XV, 

com a descoberta do Novo Mundo pelos europeus e com a decorrente constatação de 

que havia outras realidades humanas para além das tradicionalmente admitidas: para 

completar a homenagem da Humanidade ao Salvador seria necessário acrescentar à 

iconografia tradicional um quarto Mago em representação das Américas – o que, anota 

RÉAU, simplificaria bastante a tarefa dos artistas, já que composições adquiririam um 

novo equilíbrio com a colocação simétrica das figuras ao redor da Virgem, em adoração 

ao Menino. A Igreja, no entanto, não se mostrou aberta a este aggiornamento
348

 que 

punha em causa uma tradição estabelecida desde longa data, que assentava não apenas 

no número de oferendas com que o Menino fora agraciado mas também no valor 

bíblico, litúrgico, simbólico do número três
349

 – para não falar no facto de a Cristandade 

efectivamente reconhecer a existência das relíquias dos Santos Reis, cujas três ossadas 

se encontravam à guarda da Catedral de Colónia, de que constituíam o seu maior 

tesouro
350

. 
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 RÉAU, ob. cit., p. 249, que acrescenta em nota: «Humanum genus quod a tribus filiis Noe seminarium 

sumpsit.»  
348

 Apesar disso, sublinhe-se, alguns artistas não ficaram à margem do achamento (para usar a expressão 

empregue por Pêro Vaz de Caminha na sua Carta a D. Manuel I) das Américas, registando-se casos de 

trabalhos quinhentistas, como A Adoração dos Magos, pertencente antigo retábulo capela-mor da Sé de 

Viseu (Museu de Grão-Vasco, Viseu) em que um dos Magos tomou o tipo e o tom de pele dos 

ameríndios. 
349

 Não obstante as divergências dos primeiros tempos do Cristianismo. Nas pinturas das catacumbas, os 

magos por vezes são dois, outras vezes quatro: no cemitério dos Santos Pedro e Marcelino e num mosaico 

de Santa Maria Maior, em Roma, a Virgem recebe a visita de dois magos; já numa pintura mural do 

cemitério de Domitila, a Virgem aparece flanqueada por quatro magos, dois de cada lado. Diferentemente 

destes números, a Igreja Siríaca estabeleceu em doze o número de magos, certamente numa alusão às 

doze tribos de Israel e aos doze apóstolos.     
350

 Explica RÉAU, ob. cit., p. 250, que segundo a tradição, após a sua peregrinação a Belém, os três Reis 

Magos regressaram por mar ao Oriente, tendo sido enterrados na cidade de Sabá quando morreram. Os 

seus ossos teriam sido posteriormente resgatados pela imperatriz Helena, mãe de Constantino, que os 
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As visitações aludem à existência de representações dos Reis Magos em 1510 

em Aljustrel, na Matriz, pintados sobre o altar à mão esquerda nas paredes do 

cruzeiro
351

, em 1527, na Matriz de Almada, no altar colateral na parede do cruzeiro do 

lado Sul que era da invocação dos Reis Magos e tinha sobre ele um retábulo pintado 

com a história dos Reis Magos
352

, exactamente como em Coina, em 1514
353

. Ainda no 

Torrão, em 1510, há notícia de uma representação dos Reis Magos no guarda-pó do 

retábulo que estava no altar do lado esquerdo do corpo da igreja, com as imagens de São 

Francisco e Santo António
354

. 

 

B.2.2. Figurações do Menino.  

Associada à infância de Cristo, a representação do Menino Jesus aparece 

referenciada em várias igrejas do Mestrado de Santiago no decurso do século XVI. É 

assim na Matriz de Alhos Vedros, na capela de São Sebastião, em 1523, na Matriz de 

Aljezur em 1517, no altar na ombreira do lado do Evangelho e em Faro na ermida de 

Santa Maria Entre-Ambas-as-Águas, em 1554, no altar na ombreira do lado da Epístola 

– em ambos os um Menino Jesus de vulto – e na ermida de São Brás, em Tavira, no ano 

de 1534, onde, no altar da parte da Epístola, da invocação de Santa Bárbara, se 

encontravam dois Meninos Jesus de vulto. 

 

B.2.3. Santíssimo Sacramento. 

A evocação da Última Ceia e concomitantemente da instituição da Eucaristia, 

constitui uma das referências cristológicas de maior importância. Supliciado, morto e 

ressuscitado e agora sentado à direita do Altíssimo, Cristo conserva-se entre os homens 

por meio do Sacramento. 

                                                                                                                                               
levou para Constantinopla junto com a madeira da Vera Cruz. Nada se conhecesse, porém, sobre esta 

história, antes do século XI, época em que os clérigos de Milão terão forjado esta lenda para aumentar o 

prestígio da sua Igreja. Segundo eles, na sequência da viagem que realizara a Constantinopla para obter a 

confirmação sua eleição por Constantino, o bispo Eustórgio conseguira que este o deixasse levar consigo, 

num sarcófago de mármore, os corpos dos três Reis Magos. Já no século XII, por ocasião do saque de 

Milão de 1164, o arcebispo de Colónia, Reinaldo de Dassel, grão-chanceler de Frederico Barba Ruiva, 

aproveitou a ocasião para se apoderar das relíquias e transportá-las para a sua diocese onde foram 

depositadas num magnífico relicário de ouro que ficou e se empreendeu a reconstrução da catedral, 

dedicada aos “três reis de Colónia”. 
351

 SANTOS, Vítor Pavão dos – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In “Documentos 

para a História da Arte em Portugal. 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 53-58 e 63-64. 
352

 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. 
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 MATA, ob. cit., pp. 141-147. 
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 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto, Dissertação de Mestrado do Curso Integrado de Estudos Pós-

Graduados em História Medieval e do Renascimento (Ed. policopiada), pp. 144 e 191. 
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Na realidade, os homens dos séculos XIV, XV e XVI encaravam a Hóstia e o 

Vinho consagrados pelo sacerdote na Eucaristia como verdadeiro Corpo e verdadeiro 

Sangue do Cristo. Esta é uma verdade major para os cristãos do Ocidentais que a partir 

do século XIII e ao contrário do que sucedia antes, se tornam
355

 testemunhas desse 

momento culminante da celebração eucarística, quando o sacerdote tomava o Pão e à 

imagem do Cristo na Última Ceia, declarava o accepit panem, que de depois elevava em 

frente ao povo: (…) Era entonces – escreve Santiago SEBASTIÁN – cuando la 

atención de los fieles se centraba y los sacerdotes satisfacían el ânsia del pueblo en la 

contemplación. Jungmann – acrescenta o Autor – ha recordado cómo el aprecio de la 

contemplación de la hostia llegó al extremo de equipararla casi com el acto de la 

comunión, y hasta se discutió si constituiría falta que un pecador mirase la sagrada 

forma. Para muchos lo esencial de la asistencia a la misa era únicamente ver la 

sagrada hostia; y hasta en las ciudades se dio el caso de que algunos fieles corrían de 

iglesia en iglesia para ver el mayor número posible de veces el alzar la hostia (…)
356

. 

Este afã com a visualização do Sacramento no momento da elevação aparece 

circunstancialmente reflectido nas visitações quinhentistas às igrejas da Ordem de 

Santiago, em particular em 1534 à capela de Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas, 

em Faro, onde se pode ler que (…) tem na dicta casa hum arquo metydo no muro da 

banda da ribeyra e dentro no dicto arquo tem hum altar d’alvenaria e no andar delle 
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 A liturgia do século XII não incluía, após a consagração a elevação da Hóstia perante o povo; até 

então, os fiéis só viam a Hóstia nas poucas vezes que comungavam e finalmente quando recebiam o 

viático.  
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 SEBASTIÁN, ob. cit., pp. 349-350; JUNGMANN, J. P., 1963 – La Misa. Madrid: BAC, pp. 148-149. 

Na sequência do que acaba de ser dito, atente-se à descrição de M. TRENS, ob. cit., p. 150, sobre a 

especificidade deste momento: «La ostensión de la Hostia consagrada en el templo levantó un 

entusiasmo difícil de describir. El momento de alzar a Dios pasó a ser el más emocionante de la Misa y 

de la vida espiritual de los fieles. En realidade se interrumpía el Santo Sacrificio; durante un buen rato 

se mantenía levantada la Hostia, era presentada hacia uno y otro lado, se entonaban cânticos y 

oraciones apropiadas. Se encendían velas para verla mejor; se recomendaba no producir mucho humo 

de incienso para no estorbar su contemplación. Se tocaba la campana invitando ir al templo para 

adorarla o rezar una oración los que estaban impedidos de acerlo. Se levantaba un telón negro o morado 

detrás del altar, que ayudase a destacar más la sagrada Hostia» (Vd. SEBASTIÁN, ob. cit., pp. 388-

389). Relativamente a esta preocupação de fazer sobressair a Hóstia e torná-la mais visível aos olhos dos 

crentes, sublinhe-se a preocupação dos visitadores quinhentistas, patente nas fontes – particularmente 

perceptível em meados da Centúria – que reiteradamente ordenam a abertura de frestas nas ousias ou o 

alargamento das já existentes. Veja-se igualmente os já referido LECLERCQ, J.; VANDENBROUCKE, 

F.; BOUXER, Louis, 1961 – La spiritualité du Moyen Age. Col. “Le Histoire de la Spiritualité 

Chrétienne”, vol. 2. S/l: Aubier, pp. 573-601 e COSTA, Avelino de Jesus da, 1989 – A Santíssima 

Eucaristia nas Constituições Diocesanas Portuguesas desde 1240 a 1954. In “Lusitânia Sacra”, Lisboa, 2ª 

Série, Tomo I, pp. 197-243. 



98 

 

tem huã janella grande que se abre quando se diz misa e a gente que anda na dicta 

ribeyra vee deos (…)
357

. 

Uma profunda transformação litúrgica e religiosa encontra-se subjacente a este 

ponto. Até ao século XII, primeiras décadas do século XIII, o desenvolvimento ritual da 

missa correspondia a uma acção de graças da Igreja; entretanto, a partir de meados da 

centúria, o tema da celebração concentrou-se quase exclusivamente na afirmação da 

obra redentora de Deus presente na Eucaristia graças à transubstanciação, quer dizer, na 

efectiva transformação das espécies sacramentais do pão e do vinho – que só 

aparentemente o são – no Corpo e Sangue do Cristo
358

. 

A Arte aborda esta realidade de diferentes maneiras, seja no domínio da 

iconografia – atente-se, por exemplo, ao modo como se difunde a temática d’A Missa de 

São Gregório, alusiva à aparição do Cristo que este Papa terá tido ao celebrar a 

Eucaristia, sobre o altar, ladeado dos instrumentos da Paixão – seja no que concerne à 

recomposição do espaço eclesial com a tendência para a elevação dos altares sobre 

degraus e plataformas e respectiva aproximação relativamente à parede testeira da 

ousia. 

A elevação das espécies eucarísticas, o momento solene e único em que o Pão se 

transforma em Carne e o Vinho se faz Sangue, é algo que todos querem ver com os seus 

olhos mas de que alguns duvidam ou descrêem. Daí a preocupação em afirmar no 

espírito dos crentes a presença real do Cristo na Hóstia consagrada, contrariando as 

correntes de pendor herético, que se lhe opunham ou a punham em causa. A Pintura 

italiana recorreu, para tal, ao tema do Missa de Bolsena, milagre ocorrido na presença 

de Urbano IV (1261-1264) que testemunhou como, no momento da consagração, 

escorreram gotas de sangue da Hóstia, alegadamente por causa do sacerdote que 

celebrava o ofício duvidar da Transubstanciação. O sangue então derramado caiu sobre 
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 CORREA, Fernando Calapez, 1996b – “Visitação da Ordem de Sant’Iago à Vila de Faro em 1534.” In 

Anais do Município de Faro, Faro, pp. 112-113. 
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 Na Primitiva Igreja as palavras de Cristo (…) isto é o meu corpo (…) foram entendidas pelos fiéis no 

sentido mais natural. Com o tempo, porém, levantou-se a questão de saber se devia tomar-se estas 

palavras em sentido literal ou figurado, verificando-se, no primeiro caso, a real presença do Cristo. As 

controvérsias a este respeito multiplicaram-se entre os séculos IX e XII. A questão era saber se o corpo 

eucarístico do Cristo efectivamente correspondia ao Seu corpo histórico, que nasceu, padeceu e 

ressuscitou. Berengário de Tours (1000-1088) negava, se não a presença real do Senhor, pelo menos a 

transformação do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue; segundo ele, o pão consagrado, 

retendo a sua substância, é o corpo de Cristo, ou seja, que ele não perde nada do que era, assumindo algo 

que não era. À doutrina da Transubstanciação, Berengário opunha a tese da Consubstanciação, 

sucessivamente condenada pelos Concílios reunidos em Roma em 1050, 1059, 1078 e 1079. A 

condenação reiterada das suas teses, porém, não levou ao seu desaparecimento sendo retomadas por 

Wycliffe no século XIV e mais tarde por Lutero.  
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os corporais que logo foram tidos como relíquias de enorme valor, prova da real 

transformação das espécies eucarísticas no Corpo do Cristo
359

. 

O Milagre de Bolsena foi certamente decisivo para a afirmação da devoção ao 

Santíssimo mas não foi uma ocorrência isolada. Alguns anos antes, em 1238, quando 

Jaime I se preparava para tomar a cidade de Valência aos mouros, acontecera o 

chamado milagre dos corporais de Daroca, que de algum modo poderá ter servido de 

inspiração aos acontecimentos de Bolsena; o prodígio teve na sequência da perseguição 

que os homens do rei lançaram sobre um grupo de mouros que foi fortificar-se no 

castelo de Chío, perto da cidade de Játiva. Aconteceu que o quando o capelão do 

exército cristão, Máteo Martinez, celebrava missa para os seus homens, no momento da 

consagração viu-se obrigado a guardar as hóstias destinadas aos capitães devido a um 

inesperado ataque muçulmano. Ferida a batalha que terminou com a vitória dos cristãos, 

Máteo Martinez constatou com estupefacção que os corporais que envolviam as hóstias 

se encontravam manchados de sangue e como todos disputavam a posse dos 

miraculosos objectos e parecia não haver solução para a disputa, decidiram colocá-los 

às costas de uma mula e deixar o animal ir à vontade, até se deter nalgum local, onde se 

decidiria o que fazer. Chegada à cidade de Daroca, a mula finalmente deteve-se, o que 

foi interpretado como um sinal divino: era ali que os corporais deviam permanecer, 

como ainda hoje sucede, no interior da Capela dos Corporais, construída como à 

maneira do gótico borguinhão, como se de um relicário se tratasse
360

.  

Na sequência destes acontecimentos, é importante referir o Milagre des Billettes, 

alegadamente ocorrido em 1290 ou 1292 e que alude à história de um judeu parisiense 

que tendo esfaqueado uma Hóstia, desta brotou sangue. Trata-se de uma narrativa 

interessante, que por um lado visa confirmar a veracidade do Sacramento, mas por outro 

aponta já o dedo ao inimigo da Cristandade, e esse inimigo é o Judeu. Paralelamente 

sucedem-se os casos e acumulam-se as narrativas visando provar o erro das correntes 

que questionavam a Transubstanciação. Uma compilação destas histórias foi recolhida 
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 Este acontecimento teve lugar em 1261. Três anos mais tarde, em 1264, ao mesmo tempo que 

ordenava que os miraculosos corporais fossem levados solenemente em procissão para a Catedral de 

Orvieto, onde ficaram depositados, no interior de um magnífico relicário decorado de esmaltes 

translúcidos, pela bula Transiturus de hoc Mundo, de 11 de Agosto, Urbano IV instituía a festa do Corpus 

Christi. Ver SEBASTIÁN, ob. cit., p. 388. Igualmente RÉAU, ob. cit., p. 441-442. 
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 Narrativa em SEBASTIÁN, ob. cit., pp. 386-387. O Autor faz referência a um artigo da sua lavra 

publicado na edição de 1994 da Revista “Xiloca” que correspondente à conferência que pronunciou no 

Curso de Verão de Dania nesse mesmo ano, intitulado Iconografia eucarística. El milagro de Luchente y 

los Corporales de Daroca. 
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cerca de 1440 pelo prior dos dominicanos de Nuremberga no Promptuarium 

exemplorum, que entre 1474 e 1500 foi objecto de quarenta e oito edições
361

. 

O recurso à representação da Última Ceia constitui não apenas uma actualização 

da instituição da Eucaristia por Jesus no cenáculo, na companhia dos Apóstolos, mas 

também uma referência permanente a esse prodígio que Tomás de Aquino definiu como 

o maior dos milagres: (…) «Es verdadeiramente el milagro de los milagros, porque 

supone una serie de ellos, tales como la conversión de una sustancia en otra, la 

existencia de unos acidentes sin su sustancia em outra – sin perder por ello su virtud 

(gusto, color del pan y del vino, olor, etc.) – la presencia de Jesús en muchos lugares a 

la vez, en el cielo, en la tierra, en la más insignificante de las partícolas o de las gotas 

de vino (…)
362

. 

As fontes consultadas permitiram-nos referenciar esta devoção pelo menos em 

dois locais, a saber, em 1513 na Igreja do Mosteiro de Santos, na capela e altar do 

Santíssimo, situados do lado do Evangelho, e na Matriz de Albufeira, em 1554, numa 

capela que lhe era igualmente dedicada. 

 

B.2.4. A Paixão do Cristo. 

Fruto da exaltação da sensibilidade e da propensão para o pathos que caracteriza 

o espírito europeu a partir do século XIV
363

, a evocação da Paixão e dos sofrimentos do 
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 RÉAU, ob. cit., pp. 441-442. 
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 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 386, citando TRENS (TRENS, M., 1952 – La Eucaristía en el arte español. 

Barcelona: Ed. Aymá, cap. VI). O mesmo SEBASTIÁN acrescenta na sequência do texto de Tomás de 

Aquino transcrito: (…) El milagro es claro: la Hostia, después de consagrada, tiene el mismo aspcto que 
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 As origens desse sentir são várias e o modo como interagiram e se manifestaram encontram-se ainda 

por explicar de um modo satisfatório. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de e BARROCA, Mário Jorge, 

2002 – História da Arte em Portugal. O Gótico. Lisboa: Editorial Presença, pp. 18-19, sublinham, no 

entanto, o contributo das novas atitudes perante a morte e o Além, reflexo de uma nova «piedade 

burguesa» para a renovação das realidades artísticas nos séculos finais da Idade Média. Neste sentido, terá 

tido grande importância o desenvolvimento do conceito de Purgatório, em especial a partir do século 

XIV. A crença na possibilidade de as acções dos vivos – nomeadamente a acumulação de indulgências e a 

celebração de missas – contribuírem para diminuir o tempo de permanência das almas dos defuntos no 

Purgatório e minimizar as suas penas, contribuiu para o aparecimento e depois para a multiplicação dos 

altares secundários nas igrejas. (…) Com estas atitudes – explicam os autores – se relaciona também a 

prática dos enterramentos dentro das igrejas, como já se verifica no século XIV. Era a vontade de estar 

perto dos ritos e de fugir o mais possível do esquecimento. (…) Ao mesmo tempo os funerais adoptam a 

forma de cortejo fúnebre, processional, integrando os chorosos encapotados. Sem dúvida que a Peste 

Negra acelerou todos estes processos. (…). Também em SABASTIÁN, ob. cit., p. 381, se destaca o 

contributo de (…) las duras pruebas que sofrieron los cristianos de Occidente (…) para a afirmação deste 

pathos no domínio da espiritualidade. Cf. igualmente LECLERCQ, J. VANDENBROUCKE, F. e 
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Cristo constitui desde os começos do século XV a grande preocupação dos crentes
364

. 

Decorrente desta sensibilidade transformada, porventura fruto dela – o oposto não será 

menos verdade –, assiste-se ao longo dos séculos XIV e XV ao desenvolvimento de 

novas formas de religiosidade, mais pessoais e intimistas, para o desenvolvimento das 

quais contribuiu, sem dúvida, a acção predicatória de dominicanos e franciscanos bem 

como a produção e divulgação de obras como o Speculum Humanae Salvationis, da 

autoria de um anónimo no primeiro quartel de Trezentos e decisivo para o 

desenvolvimento da devotio moderna, a Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis 

(1424-1427) ou o Speculum animae, composto entre os finais do século XV, princípios 

do XVI, relativamente ao qual Daniel BENITO
365

 se pronunciou eloquentemente ao 

afirmar que (…) Esta insistencia en lo escabroso y lo violento responde al deseo de la 

piedad franciscana de excitar hasta el paroxismo la compasión de los fieles mediante 

imágenes expresivas y commovedoras y representando escenas de la Pásion, com tan 

brutal crueldade y abundancia de terribles detalles que a veces se desprende de ellas 

un cierto tono de sadismo (…). O Autor é assertivo na análise que apresenta: num 

contexto em que a sensibilidade dos indivíduos se encontra espicaçada ao extremo e em 

que, talvez por isso, se começa a assistir, por parte dos crentes, à busca de caminhos 

individuais para a Salvação, os autores – e consequentemente a Igreja e os artistas que 

para ela trabalhavam – esforçam-se por consolidar e garantir a sua fidelidade, abalada 

pela emergência de inúmeras correntes heterodoxas e por essa abordagem de natureza 

intimista e pessoal a que fizemos menção, procurando despertar verdadeiras conversões. 

A meditação sobre a Paixão concentra-se por isso, desde os começos do século 

XV nos acontecimentos do Calvário, que escalpeliza detalhadamente com o intuito de 

potenciar a meditação e o livre fluir do sentimento.   

Facilmente se compreende, por isso, nas igrejas, ermidas e capelas cujas 

visitações constituíram a base do presente estudo, a existência de referências aos passos 

da Paixão de Cristo, seja ilustrados sobre painéis de retábulos, como na ermida de São 

Vicente, em Alcácer do Sal, no ano de 1560 – no altar do lado Norte, uma peça nova de 

quatro painéis pintados a óleo com a História da Paixão – seja na Matriz de Faro, na 

                                                                                                                                               
BOUXER, L., 1961 – La spiritualité du Moyen Age. In Histoire de la Spiritualité Chrétienne, vol. 2. S/l: 

Aubier, pp. 573-601 (cap. IX, La Piété des Laics du XIVº au XVIº Siècle). 
364

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 380.  
365

 BENITO, Daniel, 1993 – Un notable ejemplo de ilustración del libro manuscrito en Valencia en los 

primeros años del siglo XVI: Lectura iconográfica y descripción artística del códice titulado “Speculum 

animae. “Actas I Congreso de Historia del Arte de Valencia”. Valencia, p. 351. 
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capela da cabeceira, do lado Norte, onde na sequência da Visitação de 1554 à igreja, se 

alude à existência de umas imagens quebradas dos Mistérios da Paixão. 

 

B.2.5. A Ressurreição do Senhor. 

Momento máximo da História da Salvação, a Ressurreição de Cristo constitui 

para os cristãos a garantia da sua própria ressurreição: Christianus alter Christus, 

recorda Santiago SEBASTIÁN
366

 evocando o dogma basilar da fé cristã.  

Recorrentemente representada em quadros retabulares alusivos à Vida de Cristo, 

nas igrejas, ermidas e capelas estudadas, a invocação aparece directamente referenciada 

nas igrejas de Santa Maria dos Mártires, em Alcácer, no ano de 1552 – num altar lateral 

do lado de fora, do lado do Evangelho, um retábulo da Ressurreição da Flandres –, na 

Matriz de Ferreira, em 1565, – uma capela da invocação da Ressurreição de Nosso 

Senhor edificada por Álvaro Fernandes com um retábulo da Ressurreição quando Nosso 

Senhor apareceu à Madalena muito bem pintado a óleo – e na Matriz de Loulé, 

igualmente em 1565: um altar metido na parede, da invocação da Ressurreição, onde 

Catarina Vaz, viúva de Francisco de Leiria, instituiu uma capela. 

 

B.3. Invocação ao Espírito Santo. 

(…) Puede parecer ilógico, a primera vista incluir la Venida del Espíritu Santo 

en el ciclo de la Glorificación de Cristo, puesto que Cristo está ausente en esta escena, 

y los apóstoles se reunem alredor de la Virgen (…) declara RÉAU
367

 ao discorrer sobre 

a comum representação da Vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O Autor descarta, 

porém, essa aparente contradição, sublinhando que apesar da Sua ausência, ainda assim 

é Cristo – o Cristo Ressuscitado – quem envia o Espírito Santo aos Apóstolos: (…) El 

protagonista invisible es Cristo, quien infunde el Espíritu Santo en los apóstoles, para 

permitirles hablar todas las lenguas necesarias para la predicación del Evangelio entre 

los gentiles, aunque no las hayan estudiado nunca (…). Ademais, basta ler o Evangelho 

de João para se perceber que a vinda do Espírito é a concretização das promessas de 

Jesus aos Apóstolos de lhes mandar, da parte do Pai, o Paráclito ou Espírito 

Consolador
368

. 

                                                 
366

 Ob. cit., p. 560.  
367

 RÉAU, ob. cit. p. 613. 
368

 Jo 14, 16: (…) e Eu apelarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que esteja sempre convosco 

(…); Jo 15, 26: (…) «Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, e que Eu vos 

hei-de enviar da parte do Pai, Ele dará testemunho a meu favor. (…). E adiante, após a Ressurreição: 
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O Quadro C, no fim do capítulo, permite constatar a existência 17 capelas e 

altares dedicados à invocação do Espírito Santo. Nos casos em que as fontes referem as 

características formais e temáticas das peças, é possível constatar uma clara tendência 

para a representação da Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos no Pentecostes 

referida no Livro dos Actos dos Apóstolos
369

. Por outro lado, nas circunstâncias em que 

os visitadores se limitam a aludir à figuração do Paráclito em determinada capela ou 

altar, sem mais acrescentarem, sendo admissível que se trate da tradicional imagem da 

Pomba
370

, recorrente no tema do Baptismo de Cristo ou a representação da Santíssima 

Trindade, a força e a constância da representação da Vinda do Espírito, leva-nos a 

admitir com maior dose de probabilidade, que tivessem em mente esta solução 

iconográfica, não obstante as duas suas soluções possam coexistir, como se confirma no 

retábulo do Espírito Santo referido na Visitação de Mértola de 1565, que se encontrava 

na Matriz (Fig. 1)
371

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Vinda do Espírito Santo. Painel do retábulo  

do altar do lado da Epístola, Matriz de Mértola, c. 1550 

(Museu de Mértola: Porta da Ribeira – Arte Sacra) 

 

 

B.4. Invocação à Trindade. 

 Apoiada no relato dos Evangelhos, a manifestação teofânica da Trindade 

encontra-se inicialmente ligada ao Baptismo de Jesus no Jordão: para além do próprio 

Cristo, descrito nas Escrituras no seu papel de catecúmeno, a narrativa sagrada faz 

                                                                                                                                               
(…) Ele voltou a dizer-lhes: «A paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a 

vós.» Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo (…). In Jo 20, 21-22.  
369

 Act 2, 1-4. 
370

 Como por exemplo no altar do lado direito das paredes do cruzeiro, na Igreja de São Salvador, de 

Aljustrel, em 1510, pintado por cima com o Espírito Santo. 
371

 Visitação de 1565 à Igreja Matriz de Mértola. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 350. 
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igualmente referência à vinda do Espírito Santo, que desce dos céus sob a forma de uma 

pomba
372

, enquanto nos ares ressoa a voz de Pai, proclamando a missão salvífica do 

Filho
373

. Esta forma de apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocorre com alguma 

frequência nas capelas baptismais, normalmente colocadas sob a invocação de São João 

Baptista como se pode inferir dos termos da determinação à visita de 1514 à Igreja de 

Santa Maria de Alvalade onde que se declara: (…) Porque esta igreja tem sua capela de 

pia de baptizar, mandamos ao recebedor da fábrica que na dita capela sobre um altar 

pequeno que aí terá, mande pintar na parede o Baptismo de Nosso Senhor assim como 

o vira pintado em semelhantes capelas com São João e o Espírito Santo segundo se 

pinta nas outras igrejas o dito Baptismo (…)
374

. 

 Alternativamente – não numa alusão ao Baptismo mas como desfecho da vida 

pública de Jesus – a Trindade referenciada, por vezes, nas visitações no contexto 

diferente do Calvário: o Cristo morto na cruz, amparado por Deus Pai sentado num 

trono de pontifical e pairando ambos, em forma de Pomba, o Espírito Santo. Esta é uma 

representação que aparece referida com alguma frequência em polípticos de maior 

dimensão, como o do altar-mor da Matriz de Tavira ou o da Casa do Corpo Santo dos 

Mareantes, igualmente em Tavira, mencionados na visitação de 1554. No primeiro caso, 

a representação da Trindade encontra-se no meio do guarda-pó (…) Deos Padre 

asentado em hũa cadeira de pontifical, o Filho Crucificado nas mãos do Padre, o 

Esprito Sancto sobella cabeça do Filho e rosto de Deos Padre como preçede ab utroque 

em figura de pombinha (…)
375

. Quanto à figuração da Casa do Corpo Santo, os 

elementos característicos que a definem, basicamente são os mesmos: a Trindade 

encontrava-se posta num frontispício (…) a pesoa do padre ẽ hũa cadeira de pontifical 

                                                 
372

 Marcos, a quem se atribui a versão mais antiga dos Evangelhos afirma simplesmente que o Espírito 

desceu «como uma pomba», o que significa que o seu voou se assemelhava ao de uma pomba. Lucas 

afirmou, em vez disso, que o Espírito desceu «em forma corporal, como uma pomba», no que difere 

substancialmente de Marcos. Por razões óbvias, esta versão foi a que mais agradou aos artistas, a quem 

dava ensejo de representar de um modo corpóreo uma entidade imaterial. A este respeito, afirma RÉAU, 

ob. cit., p. 313: (…) El arte contribuyó a la fortuna de una concepción que en su origen reposa en un 

despropósito. Acrescente-se com o referido Autor que por vezes a pomba transporta no bico um ramo de 

oliveira, alusão ao patriarca Noé e – acrescentamos nós – similitude entre a Velha e a Nova Aliança, que 

estava para ser selada com a Humanidade através do Sangue de Cristo.  
373

 O Pai não se manifesta apenas através da voz que ressoa; alguns artistas encontraram uma forma de 

assinalar a Sua presença, seja introduzindo – por vezes emergindo de uma nuvem – uma mão que executa 

um gesto de bendição, seja representando a Sua figura em busto, abençoando aa cena. 
374

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal. 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 15-16. 
375

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, p., 77 
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cõ hũa tiara na cabeça, a do Filho Crucificado nas mãos, a do Esprito Sancto em 

figura de pomba entre o padre e o Filho como procede ab utroque (…)
376

.  

Trata-se de uma tipologia fortemente enraizada nesta época, que possivelmente 

foi reproduzida no retábulo pequeno da Trindade que em 1512 se encontrava no altar do 

lado do Evangelho da Igreja Matriz da Aldeia Galega
377

, em 1554 no quadro do meio do 

retábulo de seis painéis existente na capela Santíssima Trindade
378

, ou ainda – neste 

caso tratando-se de uma peça esculpida – como a imagem da Trindade que em 1516 se 

encontrava numa charola de madeira, velha, no altar da parte da Epístola da Ermida de 

Nossa Senhora do Cabo, em Sesimbra
379

. As descrições produzidas pelos visitadores de 

1554 a Tavira, associadas às limitações inerentes ao tema, colocam-nos em linha com a 

tipologia do Trono da Graça, semelhante à que se encontra no Convento de Cristo, em 

Tomar, que aqui apresentamos a título de exemplo, vista a falta dos espécimes 

referenciados nas visitações (Fig. 2). 

  

  
Fig. 2 – Trono da Graça. Escultura em calcário 

 Policromado, Convento de Cristo, Tomar. 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

B.5. Invocação a Santa Ana. 

 Os Evangelhos Canónicos são omissos no que respeita ao nascimento e infância 

da Virgem e a tudo aquilo que sendo anterior à Anunciação do Anjo diga respeito à vida 

da Senhora, o que inclui a Sua filiação, que terá sido considerada pouco relevante para a 

                                                 
376

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 88.  
377

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, vol. I, pp. 16-18.  
378

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p.77-78. 
379

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
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construção da História da Salvação: com efeito, este silêncio é total, não existindo nas 

Escrituras qualquer referências aos nomes dos Seus progenitores. Terá sido por isso, 

com o intuito de satisfazer a curiosidade dos fiéis e melhorar o enquadramento da 

Virgem enquanto figura central no processo de compreensão da condição de Jesus, que 

outros autores e outras tradições diferentes das que estiveram na origem aos Evangelhos 

Canónicos, se propuseram preencher com narrativas, por vezes supletivas, por vezes 

alternativas, o imenso espaço deixado vago pelas Sagradas Escrituras e se 

materializaram num considerável acervo de escritos de redacção tardia, os Apócrifos, 

assim designados visto a sua autenticidade ser posta em causa pelas correntes teológicas 

cujos princípios se impuseram em Niceia
380

. 

Este facto não impediu a redacção e difusão entre as comunidades de crentes – e 

a aceitação tácita pela Igreja – de inúmeros evangelhos alternativos e supletivos, cujo 

papel foi primordial na construção e enriquecimento da iconografia cristã, tanto no 

Oriente Bizantino, como no decurso da Idade Média Ocidental até aos séculos de que 

tratamos. Com efeitos, é aos Apócrifos que a maior parte dos artistas e encomendadores 

vão colher a matéria-prima para criar as suas representações e narrativas, que por sua 

vez se constituem em tradições e visões da História Sacra que se manifestam no 

processo de construção iconográfico: apócrifas, as narrativas alusivas aos progenitores 

da Virgem e as histórias da Sua meninice, contribuíram de um modo profundo para o 

desenvolvimento da piedade cristã, materializando-se em quadros e alusões que nem por 

isso deixaram de ser levadas em conta pela Igreja, materializando-se em pinturas nas 

paredes e retábulos dos templos e servindo de pretexto para os escritos e reflexões dos 

teólogos.  

Ignoradas pelos Canónicos, como explicámos, a família e a infância da Virgem 

tornam-se-nos acessíveis por meio do Proto-Evangelho de Santiago, do Evangelho do 

Pseudo-Mateus (Liber de ortu beatae Mariae Virginis et infantia Salvatoris) e do 

Evangelho da Natividade da Virgem
381

. Foi com base nestes textos que tomou forma a 

história dos pais da Virgem e nas épocas mais tardias da Idade Média se desenvolveu o 

culto a Santa Ana. A análise das fontes investigadas permitiu contabilizar para o período 

considerado, no Mestrado de Santiago, nove altares dedicados a Santa Ana, dois dos 

quais integrados em capelas funerárias, a saber, uma na Matriz de Faro, referenciada nas 

                                                 
380

 Efectivamente, Niceia / Constantinopla. 
381

 Cf. RÉAU, ob. cit., p. 163. Estes relatos, explica o Autor, foram popularizados no século XIII por 

Vincent de Beauvais no seu Speculum Historiae e pelo arcebispo Jacopo da Vorágine na Legenda Aurea.  
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visitações de 1518, 1554 e 1565, outra na Igreja do Mosteiro de Santos, onde, em 1513 

se declara ali serem enterradas as comendadeiras e donas do convento quando faleciam. 

 

COMENDAS Quadro XII 

ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO A SANTA ANA 

 

Alcácer do Sal 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 
- O altar das ombreiras da parte do Evangelho no corpo da igreja é da invocação de 

Santa Ana de alvenaria muito desbaratada (1513)
382

. 

 

Aldeia Galega  

Ermida de São Jorge 

- Junto da porta lateral, da parte Norte, um altar da invocação a Santa Ana com uma 

imagem de São Pedro; e outra imagem de Santa Ana (1512)
383

. 

 

Alhos Vedros 

Igreja de São Lourenço – Matriz 

- O altar da parte Norte nas ombreiras é da invocação de Santa Ana; sobre ele uma 

imagem de Santa Ana, de vulto, velha (1523)
384

. 
Alvalade Ermida de Santa Maria do Roxo 

- Um dos altares das ombreiras é da invocação de Santa Ana (1510)
385

. 

 

 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Na ombreira da capela-mor, do lado Sul, a capela de Santa Ana onde agora está a 

Misericórdia; é de abóbada com seu altar de alvenaria forrado de azulejos; sobre ele 

uma imagem de Santa Ana, de pedra (1518)
386

. 

- Uma capela do lado Sul, da invocação de Santa Ana; o altar é forrado a azulejos; 

sobe-se a ele por dois degraus; o arco é de alvenaria de ponto de boa altura e largura; 

a Sul uma fresta, sem encerado nem vidraça; uma sepultura sobre três leões de pedra 

e pintado um homem de vulto armado, de Jerónimo Fernandes da Costa (1554)
387

. 
- A capela de Santa Ana, no corpo da igreja, foi instituída por João Fernandes 

Garganta que nela está sepultado (1565)
388

. 
Grândola Ermida de Nossa Senhora dos Bairros 

- Um dos altares das ombreiras é da invocação de Santa Ana (1513)
389

. 
Santos Igreja do Mosteiro 

- A capela do lado Norte, defronte à porta, é da invocação de Santa Ana; é forrada de 

olivel de castanho e ladrilhada por baixo como o corpo da igreja (1513)
390

. 

Tavira  Ermida de Santa Ana 

- Tem dois altares, um da parte do Evangelho, da invocação de Santa Ana, de pedra 

e barro, com uma imagem de vulto da dita santa; outro do lado da Epístola, de pedra 

e barro, com uma imagem de Santa Ana, de vulto (1513)
391

. 

 

B.6. Invocação a São João Baptista. 

O Baptista estabelece na História Sacra a ponte entre o Antigo e o Novo 

Testamento. Ele é o filho de Isabel, aquele que se alegrou ainda no ventre ante a 

                                                 
382

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação da Vila de Alcácer do 

Sal, fol. 29r-32v. Ver APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 31-35. 
383

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 78-80. 
384

 LEAL, Ana de Sousa e PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 480º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, pp.10-23. 
385

 SANTOS, ob. cit., p. 9-11. 
386

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 106-148. 
387

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 45-53. 
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 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200. 
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 SILVA, ob. cit., pp. 88-95. 
390

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Santos, (no prelo).  
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 CAVACO, ob. cit., pp. 79-81; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 197-198. 
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presença de Maria grávida de Jesus seu primo, o santo Percursor que expressamente se 

declara indigno de desatar-lhe as correias das sandálias
392

. Não obstante, Jesus insiste 

com João para que este o baptize: (…) «Convém que cumpramos assim toda a justiça» 

(…)
393

, quer dizer, que tudo se faça no sentido de precipitar a manifestação teofânica da 

Trindade, Jesus, saído das águas do Jordão, o Espírito pairando nos ares sobre ele, a voz 

do Pai a ressoar nas alturas que declara «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus 

todo o meu agrado.»
394

 

Dada a inexistência, em qualquer um dos Evangelhos, de uma descrição precisa 

do Baptismo, a cena tem vindo a ser representada na Arte Cristã com base na liturgia 

sacramental de cada época, sendo de distinguir duas soluções diferenciadas de o fazer, 

que correspondem às fórmulas diferenciadas do Baptismo por imersão ou por infusão. 

Deste modo, sublinha RÉAU
395

, entre os séculos VI e XII no domínio da arte bizantina 

e bizantinizante prevaleceu o modelo do Cristo representado nu, imerso nas águas do 

Jordão, de que os mosaicos das cúpulas dos Baptistérios dos Ortodoxos (séc. V) e dos 

Arianos (séc. VI), ambos em Ravena, constituem os melhores exemplos
396

. No decurso 

do século XII, porém, com a crescente substituição do Baptismo de imersão pelo 

Baptismo de aspersão ou infusão – cuja introdução, considerando a necessidade de 

disponibilizar o Sacramento aos enfermos e às crianças, é anterior – a representação da 

cena do Jordão altera-se. O Cristo mergulhado nas águas correntes dos mosaicos e 

frescos paleocristãos e bizantinos dá lugar a um Cristo com a água pelos joelhos – por 

vezes, apenas, até aos calcanhares
397

 – sobre cuja fronte o Baptista derrama a água 

purificadora. 
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 Mc 1, 7. 
393

 Mt 3, 13. 
394

 Mt 3, 17. 
395

 RÉAU, ob. cit., p. 309. 
396

 Por vezes, acrescenta RÉAU, ob. cit., p. 309, em vez de aparecer imerso nas águas correntes do Jordão 

como era suposto – para ser eficaz, entendia-se primitivamente, o Baptismo devia ser ministrado nas 

águas correntes de um rio – Jesus é baptizado numa cuba, reflexo, influência, por certo, da liturgia.   
397

 Deixando, por isso, de ser representado nu. No entanto, este processo de substituição do Cristo nu, 

imerso nas águas do Jordão, por um Cristo que se limita a molhar os joelhos – e que por isso tem de 

aparecer vestido – não se verificou sem resistências, sendo de assinalar que em pleno século XIV Giotto 

continua a representar a cena como antes, com o Senhor nu, imerso na corrente do rio. É o que se verifica 

na Cappella degli Scrovegni onde, apesar do que acaba de ser dito, é de ressalvar um pormenor: imerso 

nas águas do rio até à altura do diafragma, João baptiza Cristo por infusão (1303-1305). 
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COMENDAS Quadro XIII 

ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SÃO JOÃO BAPTISTA 

Casével Igreja de São João – Matriz 
- A igreja foi derrubada e começada a construir de novo; o comendador comprou uma 

imagem de S. João Baptista de pau de vulto muito devota com um cordeiro na mão 

sobre um livro (1533)
398

. 

Loulé Igreja de São Clemente – Matriz 

- No altar do lado do Evangelho, um Crucifixo muito velho e uma imagem de Nossa 

Senhora, de vulto, e outra de S. João, da mesma maneira, muito velhas; está aqui a 

Confraria de S. João, cujos confrades querem mandar fazer um retábulo (1565)
399

. 
 

Tavira 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Há mais três encasamentos na banda do Levante; dois deles têm duas sepulturas que 

não se sabem de quem são; no outro está um altar de S. João Baptista (1554)
400

. 

 

 

B.7. Invocação a Santiago 

Como demonstrámos anteriormente, Santiago, o padroeiro da Ordem, é orago 

num número relativamente restrito de templos: oito em mais de duzentas e vinte 

estruturas
401

. Para além disso, o seu culto encontra-se igualmente referenciado em 

alguns altares secundários e capelas funerárias, nas localidades de Alcácer do Sal, 

Aljezur, Castro Marim, Coina, Faro e Ferreira, correspondendo isto a uma difusão da 

devoção que pouco difere da apurada para os templos que o tinham por orago. 

Concretizando, verificou-se a existência de cinco altares dedicados a Santiago nas 

localidades de Alcácer do Sal – um na Matriz, outro na Senhora dos Mártires – em 

Aljezur, Castro Marim e Ferreira, nas respectivas matrizes, e duas capelas funerárias, a 

primeira em Coina, a segunda em Faro, como nas situações anteriores, nas respectivas 

matrizes, constatação que deve ser destacada. Com efeito, ao contrário de outras 

invocações, como por exemplo a São Pedro, que analisaremos seguidamente, todos os 

altares secundários e capelas que lhe eram dedicados se situavam nas igrejas principais 

das comendas
402

. Algo que não nos deve surpreender, considerando que o múnus que a 

Ordem exercia sobre os diversos territórios onde detinha direitos senhoriais tinha a sua 

expressão nestas igrejas: era aí que os visitadores começavam as suas acções de 

inspecção às pessoas e aos bens das comendas; eram nas suas fachadas, por norma sobre 

o portal principal – mas também podia ser nas pedras de fecho das abóbadas – que 

                                                 
398

 SANTOS, ob. cit., pp. 43-45. 
399

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 230. 
400

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp., 75-83.  
401

 Destas, apenas uma igreja, em Castro Marim, era igreja matriz.  
402

 Santa Maria dos Mártires, em Alcácer, constitui uma excepção ao que afirmamos; é preciso não 

esquecer, no entanto, que na primeira metade do século XIV foi fundada nesta igreja uma capela-panteão 

para os Mestres de Santiago, o que implica a existência de uma especial relação entre este espaço e a 

Ordem. 
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reiteradamente se expunha o hábito da milícia. Por si só, isto é revelador do papel que as 

igrejas principais das comendas assumiam na afirmação territorial da Ordem. 

Estranhamente, apenas oito das igrejas matrizes enquadradas neste estudo – menos de 

um terço – possuíam um altar dedicado ao (…) apostollo Samtiago, noso patrão (…)
403

. 

A hierarquia da instituição procurou contrariar esta situação de diversas formas, 

nomeadamente ordenando a através da feitura e colocação de retábulos alusivos à mítica 

intervenção do santo a combater ao lado dos cristãos nas batalhas contra os mouros. Há 

uma expressão que se repete quando se trata de descrever tais peças ou então ordenar 

aos responsáveis das comendas que as mandem fazer: na sequência da visita de 1515 à 

comenda de Mértola foi ordenado por visitação a Francisco de Góis, seu alcaide-mor, 

que por estar na posse de certas rendas da Ordem mandasse pintar na Matriz, no altar 

onde estava o Crucifixo, a imagem de Santiago armado a cavalo como parece nas 

batalhas dos mouros
404

. A avaliar pelo teor das visitações seguintes, que não fazem 

qualquer alusão à obra, a determinação levou décadas a ser cumprida; a prova, no 

entanto, de que o foi encontra-se hoje no Museu de Mértola, um painel da segunda 

metade do século XVI alusivo a referida cena, que aqui reproduzimos (Fig. 3)
405

. 

 

 
Fig. 3 – Santiago armado a cavalo como parece nas batalhas dos mouros, Matriz de Mértola. 

(Museu de Mértola: Porta da Ribeira – Arte Sacra. Fonte: TORRES, Cláudio e SILVA, Luís Alves da, 2ª 

ed. 1989 – Mértola. Vila Museu. Mértola: Edição do Campo Arqueológico de Mértola, p. 71). 

 

 

 

                                                 
403

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação da Vila de Alcácer do 

Sal, fol. 44r. In APENDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 47-48.  
404

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 181-185 e 189-190. 
405

 O retábulo em causa é proveniente da Matriz. Não é de excluir, porém, que possa tratar-se de uma peça 

proveniente na Ermida de Santiago, na porta do castelo, cuja feitura, ordenada igualmente em 1515, foi 

sendo sucessivamente adiada, encontrando-se confirmada apenas em 1593 (Vide BARROS e BOIÇA, ob. 

cit. pp. 446-447).  
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COMENDAS Quadro XIV 

ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SANTIAGO 

 

 

Alcácer do Sal  

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- No corpo da igreja um altar da parte do Evangelho da invocação de Santiago; tem 

nele a imagem do dito Apóstolo, de pau, pintada, muito velha (1512)
406

. 
Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

- No altar da Epístola, um retábulo da invocação de Santiago (1552)
407

. 

Aljezur Igreja de Santa Maria de Alva – Matriz 
- O altar da ombreira do lado do Evangelho tem sobre ele um retábulo muito 

pequeno com a imagem de Santiago a cavalo (1517)
408

. 

Castro Marim Igreja de Santiago – Matriz 

Saindo da capela, a Sul, um altar de alvenaria com a imagem de Santiago (1554)
409

. 

 

 

 

 

Coina 

Igreja de São Salvador – Matriz 

- A capela do lado da Epístola é da invocação de Santiago; tem um retábulo com a 

imagem do Apóstolo; fê-la Maria Vasques que é obrigada à sua reparação (1514)
410

. 

- A capela pegada à ousia do lado Sul, que instituiu uma Maria Vaz, é da invocação 

de Santiago e é administrada por Belchior Raposo; tem um altar de alvenaria, vão 

por dentro, com seu armário, forrado de azulejos, sobre dois degraus, o primeiro de 

pedraria, o outro de alvenaria em tabuleiro; sobre ele um retábulo de madeira antigo 

pintado a óleo de três painéis; no do meio, pintado de matiz, a imagem de Santiago, 

cujo orago é a capela e os outros se verão nos autos do debuxo (1553)
411

. 
 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- A capela de Garcia Moniz, da parte Norte, no corpo da igreja é da invocação de 

Santiago; jazem nela Garcia Moniz e Isabel de Alvelos, sua mulher (1518)
412

. 
- Uma capela da parte de fora do cruzeiro, da invocação de Santiago; nela um altar 

de alvenaria, com duas imagens de pedra, velhas; tem dentro uma sepultura que 

dizem ser de um Pêro da Fonseca, com suas grades; está muito danificada (1554)
413

. 

- A capela de Garcia Moniz é da invocação de Santiago (1565)
414

. 
Ferreira Igreja de Santa Maria – Matriz 

- No altar da direita, encostado ao arco da ousia, um retábulo de tabuado com 

guarda-pó todo pintado e no meio a imagem de Santiago a cavalo (1510)
415

. 

 

B.8. Invocação a São Pedro. 

A devoção a São Pedro aparece atestada em sete altares, cinco dos quais em 

ermidas, duas em igrejas matrizes. Como verificamos no capítulo dedicado aos templos 

e seus oragos, também aqui se verifica a ocorrência desta devoção em localidades 

                                                 
406

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação da Vila de Alcácer do 

Sal, fol. 2r-11r; 34v-37v; 43v; 45r; 48r-50r; 51v. In APENDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 8-16; 38-41; 

47; 48 e 49-51; 
407

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação da Vila de Alcácer do 

Sal, fol. 66r-76r. In APENDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 212-219. 
408

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 

26-46. 
409

 CAVACO, ob. cit., pp. 256-260; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 100-103.  
410

 MATA, ob. cit., pp. 141-147. 
411

 MATA, ob. cit., pp. 152-166. 
412

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 110. 
413

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 45-53. 
414

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200. 
415

 MATA, ob. cit., pp. 37-48. 
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costeiras – Aldeia Galega, onde era reverenciado na Matriz e na Ermida de São Jorge, 

Almada e Tavira – onde, também aqui, existiam comunidades piscatórias. 

 
COMENDAS Quadro XV 

ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SÃO PEDRO 

 

Alcaria Ruiva 

Ermida de São Pedro de Soeiros 

- Há dois altares no cruzeiro com algumas imagens pintadas na parede, muito velhas; 

uma imagem de S. Pedro, de vulto, muito velha e pequena (1565)
416

.  

 

 

 

 

 

Aldeia Galega 

Igreja do Espírito Santo – Matriz 

- O altar no cruzeiro do lado da Epistola é dedicado a S. Pedro (1512)
417

. 
- No altar da Epístola, três retábulos pequenos velhos da Flandres, um de S. Pedro, 

cujo orago é o dito altar, com sua confraria, um de Sto. André, um de S. Miguel 

(1553)
418

. 
Ermida de São Jorge de Sarilhos 

- Junto à porta lateral, da parte Norte, um altar com a imagem de S. Pedro, nova e 

muito bem pintada (1512)
419

. 

- No altar da esquerda, a imagem de S. Pedro que era do altar de Sta. Ana (1534)
420

. 

- Do lado da Epístola, sobre o altar, a imagem de S. Pedro sentado na cadeira em 

pontifical, chave e cruz nas mãos, tudo de vulto, de madeira (1553)
421

. 

 

 

Almada 

Igreja de Santa Maria do Castelo 

- O altar do lado Norte na parede do cruzeiro é da invocação de S. Pedro; tem um 

retábulo de matiz, bom, com a imagem do santo no meio e as imagens de S. Bento, S. 

Paulo, da Madalena e S. Francisco; no pé do dito retábulo estão outras imagens e uma 

pequena de Nossa Senhora, de vulto de madeira, com o Menino ao colo (1527)
422

. 
 

Alvalade 

Ermida de Santa Maria do Roxo 

- Tem dois altares nas ombreiras, da invocação de S. Pedro (1510)
423

. 

 

Grândola 

Ermida de Nossa Senhora dos Bairros  

- Um dos altares das ombreiras é da invocação de S. Pedro (1513)
424

. 

 

 

Tavira 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira 

- No altar do cruzeiro, da parte do Evangelho, uma imagem de S. Pedro de vulto, 

dourada, num retábulo de portas e muitas imagens pintadas nele (1534)
425

. 

- No altar saindo da capela-mor à direita, um encasamento de madeira em que está S. 

Pedro, de vulto, de madeira (1554)
426

. 

- O altar do lado do Evangelho é de S. Pedro; o retábulo está a pintar (1565)
427

. 

 

 

 

                                                 
416

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 424-426. 
417

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, vol. I, pp. 16-18.  
418

 DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 6-13. 
419

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 78-80. 
420

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 147-148. 
421

 DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 36-53. 
422

 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. 
423

 SANTOS, ob. cit., p. 9-11. 
424

 SILVA, ob. cit., pp. 88-95. 
425

 CAVACO, ob. cit., pp. 173-176. 
426

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 93-96. 
427

 CAVACO, ob. cit., pp. 373-376. 
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B.9. Invocações a Santo António, São Sebastião, Santo Antão, São Roque e 

Santa Catarina. 

Comparativamente com o que acabamos de apresentar, a ocorrência de capelas e 

altares secundários – particularmente altares – dedicados a Santo António, São 

Sebastião e Santa Catarina (Ver Quadros D, E, F, no fim do capítulo) apresenta uma 

dimensão verdadeiramente surpreendente ultrapassada somente pela devoção à Virgem, 

a Nosso Senhor e ao Espírito Santo.  

Santo António é invocado em duas capelas – em Loulé e Palmela, nas 

respectivas matrizes – e em vinte e dois altares, uniformemente distribuídos pelas 

igrejas e ermidas do Mestrado, pontualmente associado a Santa Catarina – na Ermida de 

Santa Bárbara, em Faro, pintados de matiz – e a São Francisco, na Matriz do Torrão, 

como adiante se refere. Os termos em que a associação dos dois menoritas se encontram 

apresentados na Visitação do Torrão de 1510
428

, não permitem determinar qual dos 

santos seria o orago do altar (eventualmente os dois), mas uma coisa parece ressaltar 

desta associação e – especialmente – do elevado número de invocações antonianas: a 

penetração da instituição franciscana e da sua mensagem entre as populações logo na 

abertura do século e de um modo que se aprofunda no decurso das décadas de 30 a 60 

da centúria de Quinhentos. 

Relativamente a São Sebastião, o panorama é de algum modo consistente com o 

observado quando se procedeu à catalogação dos oragos de igrejas e ermidas. Com 

efeito, aos vinte e seis templos da nomeação de São Sebastião, há que adicionar quinze 

outros onde foi possível referenciar altares dedicados ao santo – mais uma capela, na 

Igreja Matriz de Alhos Vedros – o que significa que uma em cada cinco das duzentas e 

vinte estruturas consideradas, possuía espaço que lhe era dedicado. Quanto às causas 

que impulsionaram o afecto popular a este santo, já anteriormente nos ocupamos delas: 

os receios da Peste contribuíram sem dúvida para a difusão do seu culto que maior seria 

não fosse a importância de outras invocações anti pestíferas, nomeadamente Santo 

Antão
429

 e São Roque, ambos de penetração menos acentuada mas apesar de tudo com 

                                                 
428

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto, Dissertação de Mestrado do Curso Integrado de Estudos Pós-

Graduados em História Medieval e do Renascimento (Ed. policopiada), pp. 144 e 191.  
429

 Santo Antão. Segundo a lenda, Santo Antão terá nascido no Alto Egipto em 251 e morrido centenário 

em 356. Cedo retirou-se para o deserto, tendo sido aí assaltado por todo o tipo de tentações e visões, o que 

normalmente se interpreta como alucinações resultantes da solidão e dos longos jejuns a que 

constantemente se submetia. Dois séculos antes de São Bento, Santo Antão é considerado o fundador do 

monasticismo uma vez que reuniu à sua volta comunidades de eremitas sobre os quais exerceu alguma 

autoridade: (…) Os «padres do deserto», de quem S. Antão é o representante clássico viviam em lugares 



114 

 

devoções referenciadas em 1553, na Aldeia Galega, na Ermida de São Sebastião
430

 e em 

1510, na Matriz de Setúbal
431

 – a Santo Antão
432

 – e nas ermidas de Nossa Senhora da 

Amora, em 1527, em Almada
433

, São Sebastião da Vila, em 1534, em Faro
434

, Santa 

Maria do Carmo, em 1516, Sesimbra
435

, a São Roque. 

Relativamente a Santa Catarina, aos quatro templos que se encontravam sob sua 

tutela, há que que referenciar a existência de dez altares e duas capelas de cujo orago 

era. As capelas em causa situavam-se nas matrizes de Coina e Faro. No que respeita aos 

altares da sua invocação, sublinhe-se o facto de na Ermida de Nossa Senhora da Atalaia, 

na Aldeia Galega, Santa Catarina partilhar a condição de orago do respectivo altar com 

Santo André. 

 

B.10. Invocação a São Brás 

Orago em quatro ermidas e no Hospital de Palmela, cujo patrocínio partilhava 

com Santa Susana, a sua fama de santo curador a que nos referimos, terá ido 

determinante para a instituição de vários altares e capelas nas matrizes de Albufeira e 

Loulé, bem como num considerável número de ermidas, todas elas situadas em 

                                                                                                                                               
mais ou menos remotos em cabanas, cavernas ou edifícios abandonados, buscando Deus através da 

autodisciplina intelectual e física, numa vida de oração e meditação, austeridade e trabalho manual» (…). 

In ATTWATER, ob. cit. p. 55. Vide igualmente RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. 

Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, pp. 108-123. 
430

 No altar da Epístola uma imagem de vulto de madeira de Santo Antão. Cf.  DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 

32-34. Assinale-se o que pode ser um reforço contra a peste: no interior de uma ermida cujo orago é um 

santo anti-pestífero, um altar da invocação de outro santo anti-pestífero.  
431

 Do lado esquerdo, sobre dois esteios, um altar em pedra dedicado a Santo Antão. SANTOS, Vítor 

Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal (Ordem de Santiago). In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 77-95. 

Também em BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da Ordem de Santiago (a 

Vila de Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(dissertação de mestrado policopiada), pp. 125-150. 
432

 Ressalve-se que segundo RÉAU, ob. cit., pp. 126-127, pontualmente pode ter-se dado alguma 

contaminação iconográfica e de atributos entre Santo Antão – Antonios, em Grego – e o franciscano 

Santo António. Não obstante, os crentes faziam a distinção entre os dois santos, como se pode comprovar 

pelos termos as visitação de 1554 à Ermida de Nossa Senhora da Conceição, em Loulé, onde no altar 

saindo da capela do lado Sul, é referenciada uma imagem de Santo António, de madeira; imagem que 

coexiste com um conjunto de pinturas murais representando Santa Lúcia, a Vinda do Espírito Santo, S. 

Bartolomeu e Santo Antão. Vide LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 42-44. 
433

 Na ermida de Santa Maria da Amora, no altar na parede do cruzeiro, do lado Norte, um retábulo 

pequeno, muito velho, de São Roque. In PINTO, ob. cit., pp. 187-189. 
434

 Na ermida de São Sebastião da Vila, em Faro, numa capela de abóbada com arco de pedraria, sobre o 

altar, uma imagem de São Roque que fizeram os pescadores com suas esmolas. CORREA, ob. cit., pp. 

110-111. Duas décadas mais tarde, em 1554, na capela saindo do arco, do lado Norte, sobre o altar, 

referencia a uma imagem de madeira, de vulto, de São Roque. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 71-

72. A mesma peça confirmada em 1565, numa capela do lado do Evangelho com a imagem de São Roque 

e 2 imagens de santos, velhas. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 202. 
435

 Na ermida de Santa Maria do Carmo, em Sesimbra, o altar do lado do Evangelho era da invocação de 

São Roque; não tinha nenhuma imagem, senão a figura do dito santo, pintada num pano de linho muito 

roto. In MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
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localidades costeiras, como se pode comprovar pela análise do quadro que seguir se 

apresenta
436

. 

Trata-se de uma constatação pura e simples, para a qual não conseguimos 

encontrar uma explicação satisfatória. Uma possibilidade talvez seja que lenda do seu 

suplício e execução – as carnes do corpo arrancadas com cardas de ferro (pectinibus 

ferreis) como as que se usam para cardar a lã ou o cânhamo
437

 – tenha contribuído para 

o promover não apenas como padroeiro dos cardadores de lã mas também da indústria 

dos cordoeiros, naturalmente importante em localidades costeiras. Trata-se de uma 

possibilidade; uma possibilidade para a qual não dispomos de elementos probatórios 

mas que não poder deixar de ser tida em conta. 

 
COMENDAS Quadro XVI 

ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SÃO BRÁS 

 

Albufeira 

Matriz 

- No altar a Sul onde está a Confraria de S. Brás, uma imagem de S. Brás (1554)
438

. 
 

Aldeia Galega 

Ermida de São Sebastião 

- Tem dois altares encostados às paredes do cruzeiro: no do lado do Evangelho uma 

imagem de S. Brás, de vulto, de madeira (1553)
439

. 

 

 

 

 

 

 

Alhos Vedros 

Ermida de Santa Margarida do Lavradio  

Nas ombreiras da capela dois altares: 

- Um da invocação de S. Brás, forrado de azulejos com um degrau diante dele; em 

cima uma imagem de S. Brás, de vulto, com um retábulo pequeno e outros três 

pequenos (1523)
440

. 
- O altar de S. Brás, nas ombreiras da capela-mor, tem agora um retábulo de bordo 

branco e, no meio dele, uma imagem de S. Brás, de vulto, metida numa charola 

(1534)
441

. 

- O altar do lado da Epistola é dedicado a S. Brás; tem um retábulo de madeira 

pintado a óleo de três painéis sobre meio banco; molduras, extremos e coroamento 

de cima dourado; colunas faxadas [?] sobre azul; o guarda-pó azul; no painel do 

meio, um encasamento e dentro dele a imagem de S. Brás de vulto de madeira; nos 

outros dois painéis, as histórias da vida do santo (1553)
442

. 
 

 

Almada 

Ermida de Santa Maria do Monte 
- O altar na parede do cruzeiro, do lado Sul, é da invocação de S. Brás; é de 

alvenaria com uma laje grande e em cima dele a imagem do dito santo de vulto, de 

madeira, metido numa charola de madeira pintada; nas portas da dita charola as 

imagens de Nossa Senhora e Santa Catarina (1527)
443

. 

                                                 
436

 Com excepção de Mértola, onde as visitações fazem alusão a uma Ermida de São Brás, todas as outras 

localidades onde se referenciam estruturas dedicadas a este santo são costeiras ou próximas de 
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Castro Marim 

Capela curada de Nossa Senhora da Visitação de Odeleite, 

no termo de Castro Marim 

- Na ombreira, do lado da Epistola, um altar de alvenaria com a imagem de São Brás 

de vulto (1565)
444

. 

 

 

Loulé 

Igreja de São Clemente – Matriz 

- Capela de S. Brás, junto da capela de Nossa Senhora; é de abóbada, tem um altar 

de alvenaria e um retábulo pintado e dourado por partes, novo, de cinco painéis; nele 

um encasamento em que está a imagem de S. Brás, de vulto; foi instituída por 

Gonçalo Mendes Caeiro; tem por administrador António Cordovil (1565)
445

. 

Ermida de Nossa Senhora da Assunção (assim designada em 1554) 

- No altar saindo da capela do lado Norte uma imagem de S. Brás, de madeira, de 

vulto, velha (1554)
446

. 

 

O desenvolvimento da nossa análise leva-nos a deter agora a nossa atenção sobre 

um conjunto de invocações cujo alcance e dimensão se encontram limitados a um 

número sucessivamente menor de templos. Assim é com as devoções a Santa Bárbara, 

São Cristóvão, Santa Luzia e São Luís, oragos em altares ou capelas localizadas em três 

localidades distintas. 

 

B.11. Invocação de São Cristóvão.  

 (…) A representação de São Cristóvão, na pintura mural, corresponde a um dos 

temas mais glosados das igrejas paroquiais dos finais da Idade Média. O santo é 

habitualmente representado em grande escala e proeminência na parede oposta à 

entrada da igreja (…)
447

, de acordo com um conjunto de características formais e numa 

pose que, como vimos, decorrem da narrativa contida na Legenda Aurea.  

Corroborando a perspectiva da Autora – a que anteriormente nos referimos – 

segundo a qual o culto deste santo conhece um sistemático ataque com a Reforma e 

posteriormente com o Concílio de Trento, a percepção com que se fica ao analisar a 

densidade deste culto nas igrejas afectas à Ordem de Santiago no século XVI, é de que 

neste particular caso, nos primeiros anos de Quinhentos, esta devoção padecia já de um 

certo desgaste, datando de 1554, na Igreja Matriz de Mértola, a derradeira referência a 

uma peça com ela relacionada. Efectivamente, dos mais de 220 templos identificados no 

                                                 
444

 CAVACO, ob. cit., pp. 302-304.  
445

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 230. 
446

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 42-44. 
447

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, 2008 – A representação de São Cristóvão na pintura mural portuguesa 

dos finais da Idade Média. Crença e magia. In “Crenças, religiões e Poderes. Dos Indivíduos às 

Sociabilidades”. Porto: Edições Afrontamento, pp. 367-373. Ver igualmente BESSA, Paula Virgínia de 

Azevedo, 2007 – Pintura mural do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna no Norte de 

Portugal. Braga: Universidade do Minho / Instituto de Ciências Sociais, Dissertação de Doutoramento no 

Ramo de Conhecimento em História da Arte apresentada à Universidade do Minho (ed. policopiada), 1º 

vol. pp. 282-307. 



117 

 

corpus de visitações que estudámos, São Cristóvão é orago apenas no caso de ermida, 

em Faro. No que respeita à sua invocação em altares ou pinturas murais, o quadro é o 

que a seguir se apresenta, temporalmente circunscrito às primeiras três décadas do 

século (salvo a referida excepção identificada em 1554, em Mértola, um painel velho de 

São Cristóvão, possivelmente o mesmo que existia em 1515). 

 

COMENDAS Quadro XVII 

ALTARES E CAPELAS DE INVOCAÇÃO A SÃO CRISTÓVÃO 

Alcácer do Sal Hospital do Espírito Santo 

Da parte do Evangelho, junto à parede, um retábulo com São Cristóvão (1512)
448

 

 

 

Aldeia Galega 

Ermida de Nossa Senhora da Atalaia 

- Tem dois altares de alvenaria em dois encasamentos nas paredes Norte e Sul, com 

molduras e cimalha da banda de fora na parede de alvenaria. Do lado Sul as imagens 

pequenas, de vulto de madeira, de São Sebastião e São Cristóvão (1512)
449

. 

- No corpo da igreja dois altares de alvenaria em dois encasamentos nas paredes 

Norte-Sul, com molduras e cimalha da banda de fora na parede. A Sul umas imagens 

pequenas de vulto de madeira, uma de S. Sebastião e outra de S. Cristóvão (1554)
450

. 

 

 

Almada 

Ermida de Nossa Senhora da Rosa 

No altar do lado da Epístola, um retábulo do Espírito Santo e a imagem de São 

Cristóvão no meio do altar (1527)
451

 

Ermida de Santa Maria da Amora 

No altar do lado da Epístola, um retábulo do Espírito Santo e a imagem de São 

Cristóvão no meio do altar (1527)
452

 

 

Castro Marim 

Igreja de Santiago – Matriz 

- O altar da parte do Evangelho nas ombreiras é de São Cristóvão; na parede do altar 

está pintado São Cristóvão de matiz, já velho, e um Crucifixo de vulto muito bom; 

pegado a ele está um púlpito de alvenaria (1518)
453

. 
 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- À direita do altar-mor está um altar de alvenaria, o qual tem um retábulo com a 

imagem pintada de S. Cristóvão (1515)
454

. 

- Altar: da banda do Levante, é do mesmo tamanho; tem nele um painel com Santo 

António quando pregava; junto deste altar está outro painel velho de S. Cristóvão; 

nele uns santos velhos muito carunchosos: haviam de ser dali tirados porque não são 

coisa de se ver (1554)
455

. 
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B.12. Invocação de Santa Bárbara. 

Para além da ermida no território de Faro de cujo orago era, as fontes permitem 

referenciar no Mestrado de Santiago três outros locais onde era reverenciada, a saber, 

Faro, Palmela e Tavira. No primeiro caso, o seu culto encontra-se indicado na ermida de 

Santa Bárbara, não apenas no altar da ousia, onde possuía duas imagens de vulto, uma 

maior, outra pequena, mas também no altar da ombreira do lado do Evangelho, onde em 

1518 se encontrava uma imagem de Santa Bárbara de vulto, velha, que em posteriores 

visitações já não é indicada
456

. Já no território de Palmela, a devoção aparece 

referenciada em 1534 na Ermida de São Brás, situada entre os olivais e vinhas ao 

Poente, caminho de Coina à direita, sediada no altar travesso do lado do Evangelho 

pegado ao arco, altar esse é forrado de azulejos, onde existiam duas imagens de vulto de 

madeira, uma de Sta. Bárbara e outra de Sta. Apolónia
457

. Finalmente, na Ermida de São 

Brás, em Tavira, as Visitação de 1518 refere a existência no altar do lado da Epístola – 

de pedra e barro acafelado – de uma imagem de São Brás e outra de Santa Bárbara, 

ambas de vulto, não se dizendo de cujo orago é
458

; dezasseis anos mais tarde, porém, 

em 1534, as fontes especificam que o dito altar é da invocação de Santa Bárbara, 

apresentando pintado de matiz os Três Reis Magos e São Sebastião
459

. Nesse mesmo 

altar, saindo da capela do lado Sul, a Visitação de 1554 refere a existência aí de um 

encasamento de Flandres com uma imagem de Santa Bárbara, velha, facto que atesta 

não apenas a permanência da ligação do dito altar à invocação em causa como nos 

informa acerca do entendimento que os contemporâneos faziam do envelhecimento 

deste tipo de peças
460

.    

 

B.13. Invocação a Santa Lúcia 

Tal como em relação a Santa Bárbara a presença de Santa Lúcia ou Luzia nos 

altares secundários das igrejas e ermidas do Mestrado da Ordem de Santiago 

identificadas nas visitações quinhentistas, restringe-se a três invocações, a saber, no 

território de Alcácer do Sal, na Ermida de São Vicente, em 1512, o altar do corpo da 

igreja do lado da Epístola, que a tinha por orago
461

, em Faro, na Ermida de São 
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Martinho de Estoi, que em 1518 possuía dois altares secundários, um encontrava-se-lhe 

dedicado (a visitação não especifica qual)
462

, por fim em Tavira, em 1534
463

, 1554
464

 e 

1565
465

, o altar da parte da Epístola é reiteradamente descrito como senda da sua 

invocação. 

 

B.14. Invocação a São Luís 

À imagem de Santa Lúcia, a análise das visitações indicia o culto a São Luís nos 

altares secundários de três localidades distintas: Alcoutim, Cacela e Martim Longo. No 

primeiro caso, relativo à Igreja Matriz de Alcoutim, ano de 1565, as fontes dão conta da 

intenção dos visitadores de pôr no altar da nave que ficava do lado da Epístola, saindo 

da ousia, uma imagem de São Luís
466

. Paralelamente em Cacela, igualmente na Matriz e 

também numa época já avançada – 1554 e 1565 – é referida a existência de um painel 

da Flandres no altar do lado Norte, dedicado a São Sebastião, Santo António e São 

Luís
467

. Onze anos mais tarde, explica-se na Visitação que o dito altar é da invocação de 

São Luís, acrescentando que havia um retábulo velho – provavelmente a peça referida 

em 1554 – da sua invocação
468

. Finalmente, em Martim Longo, verifica-se que a 

devoção ao santo é igualmente tardia – anos de 1554 e 1565. Em 54, a visitação explica 

que saindo da capela, do lado Norte, havia um altar com duas imagens de vulto, de 

madeira e que uma era de São Luís e a outra de Santa Catarina
469

; onze anos mais tarde, 

em 1565, repete-se a situação verificada em Cacela: o altar que ficava na nave do lado 

da Epístola, de alvenaria, com a imagem de São Luís de vulto, era da invocação do dito 

santo
470

. 
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Menos representativas no que respeita à dimensão, assinale-se, por fim, um 

conjunto de invocações que diríamos esporádicas, referenciadas somente em uma ou 

duas localidades, facto que em nada as diminui ou retira importância; bem pelo 

contrário, uma vez que dão testemunho de potenciais particularidades e especificidades 

dos respectivos sítios, o seu estudo merecerá, em certos casos, particular atenção.  

A nossa análise começa pela devoção a Santo André, assinalada em duas 

circunstâncias nos primeiros anos de Quinhentos na Ermida de Nossa Senhora da 

Atalaia, na Aldeia Galega, em 1512 – um dos altares das ombreiras, onde havia um 

retábulo pequeno, era da invocação partilhada de Santo André e Catarina
471

 – e na 

ermida de São Lourenço de Azeitão, comenda de Sesimbra, em 1516, onde a na 

visitação se diz que o altar do lado direito era da invocação de Santo André, cuja 

imagem se encontrada metida num tabernáculo de madeira
472

. 

Tal como a anterior, a devoção ao Corpo Santo, associado ao culto a Frei Pedro 

Gonçalves Telmo, aparece referenciada em duas localidades costeiras, a saber, a Aldeia 

Galega e Setúbal. No primeiro caso, as visitações dão conta da existência na Igreja 

Matriz, em 1553, no altar do lado da Epístola, de uma imagem de vulto do santo, de 

madeira, com a respectiva confraria
473

. Já em Setúbal, em 1510, na Igreja de Santa 

Maria, o altar do Corpo Santo estava situado à direita de quem entrava, era de pedra e 

cal e encontrava-se a cargo dos mareantes
474

. Também aqui – com mais certezas ainda 

do que na devoção a Santo André – não temos dúvidas que a relação com o mar destas 

comunidades, constitui o elemento-chave da sua compreensão.  

Santo Estêvão era orago no altar lateral junto ao cruzeiro da parte do Evangelho, 

na Igreja de Santa Maria de Alcácer, onde em 1552 existia um retábulo de moderno, 

pintado a óleo, novo e bem tratado, com uma imagem de vulto de madeira pintada, do 

dito santo, metida num encasamento, como o anterior a cargo de uma confraria de 

mareantes
475

. Já em Alhos Vedros, na Matriz de São Lourenço, a devoção àquele santo 
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é testemunhada pela existência, em 1523, de uma capela instituída por Sancha Martins, 

no interior da igreja, do lado Sul, em cujo altar havia um retábulo pequeno e velho com 

a imagem do dito mártir, para além de outras imagens
476

.   

 A análise das fontes permitiu igualmente identificar a devoção ao Arcanjo São 

Miguel nas localidades de Palmela e Tavira: em Palmela, uma primeira vez em 1510, na 

Igreja de Santa Maria, onde um dos altares do corpo da igreja era da sua invocação
477

; 

as visitações não o especificam, mas é possível que se trate do mesmo altar onde anos 

mais tarde, em 1552, foi instituída a capela Francisco Meira que era da sua invocação e 

possuía uma imagem de madeira, de vulto, pintada, do dito anjo
478

. Situação idêntica em 

Tavira, em 1554, na capela dos Melos, na Matriz, cujo orago São Miguel possuía sobre 

o respectivo altar uma imagem pintada onde figuravam as Armas do Reino
479

. 

 Relativamente ao mártir São Vicente, referenciamos dois altares ligados à sua 

invocação, um em Faro, na Ermida de São Sebastião da Vila, em 1518
480

 e 1554
481

, 

outro em Palmela, na Igreja de São Pedro, em 1510
482

. 

 

Quanto às invocações cuja ocorrência se encontra limitada a um único templo, 

na falta de melhor critério, procedeu-se à sua enumeração por ordem alfabética: 

- Santo Amaro
483

. À semelhança das devoções que acabamos de referir, a figura 

do santo encontra-se igualmente referenciada em duas localidades, em Mértola, na 

ermida de São Vicente, e em Loulé, na ermida de Nossa Senhora da Anunciação. No 
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primeiro caso, cuja notícia mais antiga remonta a 1552, refere-se uma imagem de vulto 

de madeira pintada, colocada num encasamento ao meio de retábulo novo todo acabado 

de moderno. Encontrava-se, a dita peça, no altar travesso da parte do Evangelho, 

precisamente da invocação de Santo Amaro, em honra de quem Catarina Salema, viúva 

de Diogo Salema, instituíra uma confraria que então possuía 20 confrades
484

. A 

descrição que a Visita de 1560 faz da peça acrescenta trata-se de um retábulo novo de 

quatro painéis pintado a óleo com a história da Paixão de Nosso Senhor com um 

encasamento no meio onde está uma imagem de vulto de Santo Amaro de cuja 

invocação é o dito altar; o guarda-pó era pintado de azul, os coroamentos, pilares e 

molduras bem dourados, com as respectivas corrediças de canhamaço de cores
485

. 

- São Bartolomeu. Referenciado em 1510 como orago de uma das capelas das 

ombreiras da Igreja de São Pedro, em Palmela
486

. 

- Santa Engrácia
487

. Referenciada no ano de 1565 na ermida de São Brás de 

Alportel (Faro), no altar do lado do Evangelho, juntamente com uma imagem de Santo 

António
488

 A visitação não identifica o orago do altar. 

 - São Francisco. Naturalmente associada à invocação menorita a Santo António, 

cuja devoção nos altares secundários de igrejas e ermidas do Mestrado é assinalável, 

como se pôde ver, a invocação ao fundador da Ordem encontra-se reduzida a uma única 

anotação. Trata-se de um altar referenciado em 1510 na Matriz do Torrão, no corpo da 

igreja, do lado do Evangelho, sobre o qual se encontrava um retábulo bom com as 

imagens de São Francisco e Santo António e os Reis Magos no guarda-pó
489

. 
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responsabilidade de a conduzir ao seu noivo. Cristã fervorosa, porém, ao passar por Saragoça a jovem não 

se conteve e na presença de Daciano censurou-o pela sua crueldade, o que fez com que fosse presa, 

torturada e finalmente morta, com um cravo com que lhe trespassaram a cabeça. Visto que toda a sua 

comitiva foi executada por decapitação, os fiéis de Saragoça construíram uma cripta não apenas para a 

santa mas também para os demais mártires que partilharam com ela a sua sorte. RÉAU, Louis, 1997 – 

Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, 

p. 443-444.  
488

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 220-222. 
489

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dissertação de 

Mestrado em versão policopiada), pp. 144 e 191. 
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- São Goldrofe
490

. A leitura correcta será possivelmente São Godofredo. A sua 

invocação encontra-se referenciada na ermida de São Romão de Panóias onde, para 

além das relíquias que lhe eram atribuídas se refere, em 1511, a existência de um altar 

em seu nome, à mão direita, e de uma imagem de madeira, bem velha
491

. 

- São Gregório
492

. Referenciado em 1512 na ermida de Nossa Senhora da 

Atalaia, Aldeia Galega, num dos altares das ombreiras, que era da sua invocação; a sua 

imagem encontrava-se representada num retábulo
493

. 

 - São Jorge. Em 1518 a capela de Rui Valente, na Igreja de Santa Maria, Matriz 

de Faro era da invocação de São Jorge
494

. O mesmo em 1565
495

. 

 - São Lourenço. Em 1565, no altar do lado da Epístola junto ao arco do cruzeiro, 

na Ermida de Nossa Senhora de Ferobilhas de Armação, território de Loulé, uma 

imagem de vulto
496

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
490

 São Goldrofe. Tratando-se de São Godofredo, esta invocação refere-se, possivelmente ao bispo 

Godofredo de Amiens (1065-1115). Tendo-se distinguido pelo modo eficaz como restaurou a comunidade 

monástica de Nogent-sous-Coucy, recusou a governo da grande abadia de Saint-Remi, em Reims, 

acabando, no entanto, por ser feito bispo de Amiens, em 1104. Revelou-se então um reformador zeloso, 

combatendo a simonia e defendendo o celibato dos clérigos. Este rigor suscitou, porém, a oposição de 

muitos dentro da Igreja, o que o levou a retirar-se, em 1114, para o mosteiro da Grande Cartuxa. Um 

concílio ordenou-lhe que regressasse à sua diocese mas isso não chegou a verificar-se pois morreu no ano 

seguinte no mosteiro de Soissons, onde foi sepultado. Como o seu nome só aparece nos calendários a 

partir do século XVI, é impossível identificar-se, com o mínimo de certeza, Godofredo de Amiens com 

este São Goldrofe. Vide RÉAU, Louis, 1997 – Iconografia del arte cristiano. Iconografia de los santos. 

De la G a la O. Barcelona: Ediciones del Serbal, p. 40. O mesmo Autor refere também a existência de um 

São Gondolfo do qual pouco ou nada se sabe. A única referência que apresenta relativamente a este santo 

consiste num relicário do século XII, existente no Museu de Arte e História de Bruxelas.  
491

 SANTOS, ob. cit., pp. 62-65. 
492

 São Gregório. Possivelmente trata-se do Papa Gregório, o Grande (540-604). Personalidades como 

Gregório, o Iluminador (c.240-326), Gregório, o Taumaturgo (c. 213-270), Gregório de Nazianzo (329-

389), Gregório de Nisa (c. 335-c.395), Gregório de Tours (c. 538-594) ou Gregório de Utreque (c.707-

775), afiguram-se muito menos prováveis. Quanto a Gregório VII (c.1020-1085), personalidade 

fundamental para a compreensão do fenómeno das cruzadas e da ideia da supremacia da Igreja, a sua 

canonização teve apenas lugar em 1606.   
493

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 32-33. 
494

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 110. 
495

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200. 
496

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248-249. 
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QUADRO A 

 
COMENDAS ALTARES E CAPELAS DE INVOCAÇÃO MARIANA 

 

 

 

 

 

Albufeira 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Matriz 

- Na capela de Rui Dias, um retábulo da “Visitação” com extremos, pilares e 

molduras e balaústre e frontispício com três vieiras muito bem douradas; é de três 

painéis, no meio a “Visitação”, do lado do Evangelho o “Descimento da Cruz”, no 

da Epístola “Nossa Senhora do Rosário”; o banco lavrado de seis medalhas. 
- O altar Norte é dedicado a Nossa Senhora da Piedade, representada no painel 

central do retábulo (1554)
497

. 
Ermida de Nossa Senhora de Paderne – numa antiga fortaleza 

- Num encasamento de portas, pintado a óleo, uma imagem de Nossa Senhora, de 

pedra; numa das portas a Visitação, noutra o Nascimento, com molduras douradas 

antigas (1554)
498

. 

 Ermida de Nossa Senhora da Orada 
- Num encasamento na parede, pintado ao antigo, uma imagem de madeira de Nossa 

Senhora (1554)
499

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcácer do 

Sal 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Diante da porta lateral Sul, uma capela; no altar uma imagem de Nossa Senhora de 

madeira, velha e caduca e outras imagens pintadas na parede, muito velhas. 

- Um arco pequeno do lado Norte com um retábulo pequeno com Nossa Senhora do 

Rosário e outros santos (1512)
500

. 

- Na capela dos Furtados, uma imagem de Nossa Senhora com o Menino (1534)
501

. 

- Na capela de N. S. do Rosário, sobre um altar de alvenaria, uma imagem de Nossa 

Senhora de vulto, de barro, pintada; dizem missa dos pretos nela e tem confraria 

(1552)
502

. 

- Capela de N. S. do Rosário (1560)
503

. 

Ermida de São Vicente 

- No altar do lado da Epístola um retábulo pintado a óleo com seu encasamento com 

a imagem de Nossa Senhora de vulto, pintada, com o Menino ao colo (1552)
504

. 

- No altar do lado Sul, um retábulo novo de quatro painéis com a História de Nossa 

Senhora quando foi oferecida ao Templo; no meio um encasamento com uma 

imagem de vulto de Nossa Senhora com o Menino ao colo (1560)
505

. 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

- Na capela do lado Sul, pegada à porta principal, num altar de alvenaria forrado de 

azulejos, um retábulo da Flandres com peças, da invocação de Nossa Senhora 

(1552)
506

. 

 

Alcaria Ruiva 

Igreja de Nossa Senhora (Nossa Senhora dos Remédios em 1565) - Matriz 

- Nas ilhargas do arco da ousia, dois altares de pedra e barro; num a imagem de 

                                                 
497

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 – Visitação da Igrejas Algarvias. 

Faro: ADEIPA, pp. 19-23. 
498

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 – Visitação das Igrejas… p. 20. 
499

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 – Visitação das Igrejas… p. 20. 
500

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512 / 1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 2r-11r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 8-17. 
501

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 125v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 133. 
502

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 178. 
503

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
504

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 87r-93r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 225-230. 
505

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 21r-22v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 275-276. 
506

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 66r-76r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 212-219. 
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Nossa Senhora (1515)
507

. 

 

 

 

Alcoutim 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição  
- Tem dois altares nas ombreiras; o altar do lado da Epístola é da invocação da 

Submissão de Nossa Senhora, pintada na parede com muitas outras imagens de 

matiz (1518)
508

. 

Ermida do Santo Espírito da Aldeia do Pereiro 

- Saindo da capela do lado da Epístola, um altar pequeno, de alvenaria com a 

imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços (1565)
509

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldeia 

Galega 

Igreja do Espírito Santo – Matriz 

- No altar do lado Evangelho, dois retábulos de madeira antigos pequenos e velhos, 

um de N. S. da Piedade, outro de N. S. do Rosário, com sua confraria (1553)
510

 

Ermida de São Sebastião 

- Tem dois altares pequenos nos quais apenas estão umas imagens pequenas: num 

uma imagem de Nossa Senhora (1512)
511

.  

- Nos dois altares, dois retábulos pequenos: um da Piedade (1534)
512

. 

Ermida de São Jorge 

- Tem dois altares nas obreiras: da parte da Epístola um altar de alvenaria pintado e 

velho, da invocação de N. S. do Pranto. Dentro dele há uma imagem de Nossa 

Senhora dourada e muito bem pintada (1512)
513

. 

- Capela de N. S. da Piedade, fundada pelo doutor João Cotrim; tem agora no 

archete, sobre o altar, a imagem de N. S. da Piedade que estava, no tempo da outra 

visitação, no altar do lado da Epístola (1534)
514

. 

- Capela de João Cotrim que está pegada à igreja da banda de fora ao Norte; é a 

invocação de N. S. da Piedade; tem um altar de alvenaria e na frontaria, uma campa 

de jaspe, sobre um tabuleiro pequeno de pedraria. A parede do altar é forrada de 

azulejos e no meio um encasamento sextavado e dentro uma imagem de vulto de 

alabastro de N. S. da Piedade; do lado da Epístola um retábulo antigo de madeira de 

um painel com um guarda-pó grande, pintado tudo de jaspe; no meio um 

encasamento quadrado e dentro uma imagem de Nossa Senhora de vulto de madeira, 

cujo orago é o altar (1553)
515

. 

 

 

 

Alhos Vedros 

Igreja de São Lourenço – Matriz 

- Capela de N. S. dos Anjos, na igreja, da parte Norte, tem um altar de alvenaria 

forrado de azulejos; em cima um retábulo de maçanaria dourado; no meio uma 

charola em que está Nossa Senhora, de vulto, com Menino ao colo (1523)
516

. 
Ermida de Santa Margarida do Lavradio 

- O altar do lado do Evangelho é dedicado a N. S. do Rosário; tem um retábulo novo 

de madeira de bordo lavrado de romano, em branco, de seis painéis, sobre um 

banco; no painel do meio, um encasamento sem imagem onde há-de estar N. S. do 

Rosário.  

                                                 
507

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva. As Visitações e os Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607). 

Col. Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, Provimento de 

Alcaria Ruiva de 1532, pp. 99-103  
508

 CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o 

estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, 1987, pp. 42-45 e 48-53; igualmente em CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, 

António - Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-1518. In "al'ulvã", Loulé: Ed. Arquivo 

Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), 1996a, pp. 232-235 e 239-243. 
509

 CAVACO, ob. cit., pp. 347-350. 
510

 DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 6-13. 
511

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 26-27. 
512

 DIAS, ob. cit., vol. I, p. 146. 
513

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 78-80. 
514

 DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 147-148. 
515

 DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 36-53. 
516

 LEAL, Ana de Sousa e PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 480º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, pp.10-23. 
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- A capela no corpo da igreja pegada às paredes do cruzeiro é da invocação de N. S. 

da Salvação e foi edificada por Francisco Fernandes; tem um altar de alvenaria; 

sobre ele uma imagem de N. S. da Salvação de vulto, de madeira (1553)
517

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljezur 

Igreja de Nossa Senhora de Alva - Matriz 

- O altar da ombreira do lado do Evangelho é de alvenaria; sobre ele, além de outros 

santos, uma imagem de Nossa Senhora de vulto, que costumava estar no altar-mor 

(1517)
518

. 

- Saindo da capela, do lado Norte, um altar de alvenaria forrado de tabuado pintado e 

dentro uma imagem de Nossa Senhora, velha; da mesma banda na parede, umas 

imagens que não se enxergam (1554)
519

. 

- Junto do cruzeiro, dois altares pequenos, ambos da invocação de Nossa Senhora; as 

imagens são de vulto, metidas nuns encasamentos na parede, forrados de madeira, 

pintados a modo de retábulos.  

- O altar da parte da Epístola é novo, pintado e dourado por partes; está nele situada 

a confraria de N. S. do Rosário; é também nova a imagem de Nossa Senhora, 

dourada com seu Menino Jesus no colo (1564)
520

. 

Ermida de Nossa Senhora da Piedade da Ribeira de Odeceixe 

- No altar à esquerda, saindo da capela uma imagem de N. S. do Rosário (1554)
521

. 

 

 

 

 

 

Aljustrel 

Igreja de São Salvador - Matriz 

- Do lado esquerdo, junto ao púlpito, uma capela de abóbada da invocação de N. S. 

da Conceição; nela um altar de alvenaria com um degrau e é pintado o dito altar de 

folhagem e em cima dele está pintada Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo 

(1510)
522

. 

- A capela de N. S. da Conceição, edificada por Diogo Coelho e Leonor Faleira, 

moradores que foram nesta vila, já defuntos, está danificada; manda-se ao 

administrador que da publicação da visitação a 6 meses se pique muito bem a dita 

capela de dentro a qual mandará acafelar e apincelar tapar de dentro e de fora umas 

fendas que tem de tal maneira que fique muito bem corrigida; e sobre o altar na 

parede mandará pintar a imagem de N. S. da Conceição de pintura de óleo muito boa 

e o altar mandará forrar tudo de azulejos (1533)
523

. 

 

 

 

Almada 

Igreja de Santa Maria do Castelo – Matriz 

- No altar colateral do lado Norte, de alvenaria, com seu degrau de pedraria, entre 

outras peças, uma imagem pequena de Nossa Senhora, de vulto de madeira, com o 

Menino Jesus no colo (1527)
524

. 

Igreja de Santiago 

- Capela da Conceição de Nossa Senhora: está novamente forrada de bordos; foi 

feito um arco de pedraria lavrado de obra romana com suas grades de madeira e uma 

janela defronte do altar, também de pedraria lavrada com umas grades de ferro; a 

qual obra custou 25.000 reais, tudo feito com as esmolas dos confrades (1534)
525

. 
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 CARMONA, ob. cit., pp. 136-157. 
518

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 
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521

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 16-19. 
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 SANTOS, Vítor Pavão dos – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In “Documentos 

para a História da Arte em Portugal. 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 53-58 e 63-64. 
523

 SANTOS, ob. cit., pp. 65-68 e 74.  
524

 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. 
525

 PINTO, ob. cit., pp. 204-208 e 211-213. 
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Igreja de Nossa Senhora da Rosa 

- No altar do lado do Evangelho, uma charola de madeira pintada com N. S. da 

Piedade; numa das portas da dita charola está pintada a Trindade e da outra Nossa 

Senhora com o Menino Jesus ao colo (1527)
526

. 

 

 

 

 

 

Cacela 

Igreja de Nossa Senhora – Matriz 

- No altar na ombreira do arco da capela, do lado do Evangelho, um altar de 

alvenaria; sobre ele, na parede, está pintada, entre outras, as imagens da “Visitação 

de Nossa Senhora”; e um retábulo pequeno de portas por cima do altar com as 

imagens de Nossa Senhora e Santa Isabel douradas e muito boas;  

- Do lado da Epístola, outro altar de alvenaria; há três imagens de pau velhas, uma de 

Nossa Senhora (1518)
527

. 

- No altar da parte do Evangelho tem numa caixa de madeira a imagem de Nossa 

Senhora de vulto; 

- No altar da parte da Epístola, dentro de um retábulo de madeira, duas imagens de 

vulto de Nossa Senhora e outra de Santa Isabel quando Nossa Senhora a foi visitar 

(1534)
528

. 

 

Casével 

Igreja de São João – Matriz  
- O altar da direita na ombreira é da invocação de Nossa Senhora; tem em cima uma 

laje; sobre ela uma imagem de Nossa Senhora com o Menino ao colo de madeira 

muito velha (1511)
529

. 

 

 

 

Castro  

Marim 

Igreja de Santiago – Matriz 

- O altar da parte da Epístola é da invocação de N. S. da Piedade; é de alvenaria e 

tem pintado na parede Nossa Senhora (1518)
530

. 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires 

- Do lado Norte, metido na parede um altar; tem uma imagem de N. S. da Saudação 

de vulto de pedra nova e muito boa (1518)
531

. 

- Na capela-mor tem uma sepultura onde jaz Lopo Mendes, que foi comendador e 

alcaide desta vila e fez esta casa; sobre ele está outra imagem de Nossa Senhora; 

- Saindo do cruzeiro, à direita, um encasamento com um altar de alvenaria; sobre ele 

uma imagem de Nossa Senhora de boa estatura, de alabastro (1554)
532

. 

 

 

 

 

Coina 

Igreja de São Salvador – Matriz 

- O altar do lado da Epístola é da invocação de Nossa Senhora; tem nele uma 

imagem de Nossa Senhora de vulto, no meio; está nele ordenada a Confraria de 

Nossa Senhora (1514)
533

. 

Ano de 1553:  

- Altar do lado Norte, no corpo da igreja, da invocação de N. S. da Piedade 

(1553)
534

. 

- Do lado da Epístola, num altar colateral encostado à parede do cruzeiro da 

invocação de Nossa Senhora da Assunção; o retábulo é de três painéis, o banco 

inteiro pintado a óleo; capitéis extremos da charola, coroamentos de estrelas, tudo 

dourado; guarda-pó azul com uma imagem de N. S. da Assunção no meio; no painel 
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do meio um encasamento e dentro uma imagem de N. S. da Assunção, de vulto, de 

madeira, sobre em um pião, com sua confraria (1565)
535

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Na cabeceira a capela da parte da Evangelho é da invocação da confraria de Nossa 

Senhora; o altar de alvenaria e sobre ele um retábulo de marfim velho que tem a 

Paixão de imagens pequenas (1518)
536

. 

- Do lado Sul uma capela pequena, com um encasamento de pedraria de ponto, com 

sua moldura por cima, de ponto; tem um altar de alvenaria com 9 palmos de 

comprimento x 5 x 4 de lado; um encasamento pintado a óleo com uma imagem de 

N. S. do Rosário em que têm os pretos a sua confraria.  

- Do mesmo lado Sul, uma capela da feição das outras; nela um altar de alvenaria do 

tamanho dos outros com uma imagem de vulto de Nossa Senhora, velha; uma 

sepultura em alto do instituidor, Rui Valente; é administrador Diogo Alvares (1554; 

idem, 1565)
537

. 

Ermida de Santa Bárbara 

- O altar na ombreira do lado da Epístola é da invocação de Nossa Senhora, a qual 

está pintada na parede sobre o altar com o Menino Jesus ao colo (1518)
538

. 

- O altar saindo da capela, do lado Sul, tem nele uma imagem de vulto velha, de 

madeira, de Nossa Senhora e um Crucifixo muito grande e devoto. 

- O altar saindo da capela, do lado Norte é de alvenaria e tem nele uma imagem de 

vulto muito velha, de madeira, de Nossa Senhora (1554)
539

. 
Ermida de São Pedro, no arrabalde 

- Uma capela à direita, de Nossa Senhora, com uma imagem de Nossa Senhora, 

dourada, com Seu Filho (1518; idem, 1554)
540

. 

- Outra capela do lado Sul; um altar de alvenaria e sobre ele uma imagem de vulto, 

de madeira, de Nossa Senhora bem pintada com uma faixa de veludo carmesim com 

uma coroa de prata na cabeça (1554)
541

. 
Ermida de São Brás de Alportel 

Tem dois altares: um de Nossa Senhora (1518)
542

. 

- No altar do cruzeiro do lado da Epístola: uma imagem de Nossa Senhora, de vulto, 

pintada de novo (1534)
543

. 

- No altar do lado da Epístola: tem um retábulo em preto com um encasamento em 

que está uma imagem de Nossa Senhora de vulto (1565)
544

. 

Ermida de São Sebastião de Quelfes 

- Tem dois altares, um da invocação de Nossa Senhora (1518; idem, 1554)
545

. 

- O altar saindo da capela do lado Norte, à mão direita, tem sobre uma imagem de 

Nossa Senhora de cuja invocação é (1554)
546

. 
Ermida de Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas 

- No altar na ombreira do lado da Epístola, uma imagem de Nossa Senhora de vulto, 

grande com seu Filho ao colo; à ilharga do dito altar, um retábulo de portas de boa 

grandura; no meio dele está Nossa Senhora com os Reis Magos e em uma parte a 

Natividade e doutra parte está Nossa Senhora com seu Filho no colo; em cima do 
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arco está pintado de matiz um Crucifixo com Nossa Senhora de uma parte e da outra 

S. João e os cordeiros (1534)
547

. 

- Um altar à esquerda, do lado de Levante; de pinho francês, do tamanho do outro; 

nele uma imagem de Nossa Senhora, da Flandres (1554)
548

. 

Ermida de São João da Venda 

- No altar-mor um retábulo de madeira de três painéis pintado; no meio tem a 

imagem de Nossa Senhora de matiz com o Menino Jesus no colo; na banda do 

Evangelho tem a imagem de S. João e na banda da Epístola Santo António; é 

dourado ao redor (1534; idem, 1554)
549

. 

- Um altar do lado Sul; nele uma bandeira de canhamaço com seus entalhamentos, 

pintado com Nossa Senhora, muito velha (1554)
550

. 

Ermida de São Bartolomeu de Pexão 

- Tem dois altares; um da invocação da Conceição de Nossa Senhora, que tem um 

retábulo pequeno (1518)
551

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loulé 

Igreja de São Clemente – Matriz 

Capelas da cabeceira:  

- A capela da cabeceira da parte do Evangelho é da invocação de Nossa Senhora; 

tem um altar de alvenaria; sobre ele uma imagem de Nossa Senhora, de vulto 

(1518)
552

. 

Corpo da igreja: 

- Na parede do lado Sul a capela de Nossa Senhora; está dentro da igreja, da parte do 

Evangelho; tem uma confraria muito antiga do Hospital dos Pobres, regida e 

administrada pelos seus oficiais (1518)
553

. 

Capelas da cabeceira: 

- A capela do lado Norte tem um altar de alvenaria; nele um retábulo de painéis, 

scilicet, um Crucifixo, no de baixo um encasamento em que está a imagem de Nossa 

Senhora, no outro a cena do Pentecostes, no outro a Assunção, no outro Santiago e 

no outro o Anjo Custódio; 

- A capela do lado Sul tem um altar de alvenaria e nele um painel de portas com 

Nossa Senhora da Piedade; 

- Capela instituída por Fernão Pires Camacho e sua mulher, Constança Vaz; é 

quadrada do lado Sul, de abóbada, de duas capelas; nela um altar de alvenaria e 

sobre ele um retábulo de seis painéis com molduras, encoroamentos dourados; um 

dos painéis é N. S. da Piedade (1554)
554

. 

Altares da cabeceira: 

- Altar da parte do Evangelho na capela de Nossa Senhora instituída pelos Ataídes, 

então na posse de D. Isabel de Barros; está aqui situada a Confraria de Nossa 

Senhora dos Sábados; 

No corpo da igreja: 

- O altar do lado da Epístola é da invocação de Nossa Senhora e tem um retábulo 

pintado e dourado, novo; está aqui situada a Confraria de Nossa Senhora da Luz, a 

qual é de pretos; 
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Entrando pela porta principal:  

- Uma capela à mão direita, de abóbada, da invocação de N. S. da Conceição; tem 

um altar de alvenaria; nele um retábulo pintado e dourado de seis painéis (1565)
555

. 
Ermida de São Sebastião de Salir 

- O altar na ombreira do lado do Evangelho é da invocação de Nossa Senhora; sobre 

ele está pintado na parede, a imagem de N. S. do Rosário (1518)
556

. 

- O altar do lado Norte tem sobre ele uma imagem de vulto, de madeira, de Nossa 

Senhora (1554)
557

. 

O corpo da igreja está como na visitação passada mas tem de novo no altar junto do 

arco do cruzeiro, da parte do Evangelho, uma imagem de Nossa Senhora, de vulto 

(1565)
558

. 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição (1518) / 

Capela curada de Nossa Senhora da Assunção de Alte (1565) 

- No altar do lado Norte saindo da capela uma imagem de Nossa Senhora de vulto 

(1554)
559

. 

- O altar junto do arco do cruzeiro, da parte do Evangelho é de Nossa Senhora e tem 

uma imagem já velha e gasta; tem junto dela outras imagens de santos, da mesma 

maneira, velhas e gastas pelo tempo (1565)
560

. 

Ermida de São Sebastião de Boliqueime 

- Saindo da capela, no altar do lado Norte, de alvenaria, uma imagem de Nossa 

Senhora de vulto, pequena; sobe-se a este altar por dois degraus de pedra (1554)
561

.  
 

 

Martim 

Longo 

Ermida de Santo Estêvão no limite da aldeia 

- O altar que está saindo da capela, da banda Sul é de alvenaria e tem nele a imagem 

de Nossa Senhora da Conceição de vulto, já velha (1565)
562

. 

Capela de São Pedro de Vaqueiros 

- O altar saindo da capela do lado da Epístola é de alvenaria, tem uma imagem de 

vulto de Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, feita de novo (1565)
563

. 

 

 

 

 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Do lado esquerdo do altar-mor está um altar de alvenaria e no meio dele a imagem 

de Virgem com Jesus no colo;  

- O comendador deve mandar fazer um retábulo do tamanho do dito altar, onde 

estará Nossa Senhora da Piedade ao pé da Cruz com outras imagens dos santos por 

quem ele mais devoção tiver; a cumprir da publicação da visitação a 3 anos 

(1515)
564

. 

Ermida de São Miguel 
- Tem dois altares sem retábulos; num está a imagem de Nossa Senhora, de vulto 

(1554)
565

. 

Ermida de São Pedro no Monte dos Solas
566

 

- No altar à esquerda saindo da capela-mor uma imagem de Nossa Senhora de pau, 

muito velha (1554)
567

. 
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- No corpo da igreja há dois altares pequenos nos quais não se diz missa; num está a 

imagem de Nossa Senhora, de vulto (1565)
568

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmela 

Igreja de Santa Maria 

- Na capela do lado do Evangelho, uma imagem de Nossa Senhora da Graça e um 

retábulo pequeno em que está Nossa Senhora do Rosário (1534)
569

. 

- A capela da banda do Evangelho é da confraria de N. S. da Anunciação; tem seu 

altar de alvenaria forrado de azulejos todo, com dois degraus de pedraria por onde se 

sobe; tem um retábulo romano pintado a óleo e os extremos dos painéis dourados 

com seu guarda-pó azul e encoroamento dourado; no meio dele uma imagem de 

Nossa Senhora de vulto, de madeira pintada com o Menino Jesus metida num 

encasamento no meio do retábulo com o coroamento de cima dourado (1554)
570

 

Igreja de São Pedro – Matriz 

- Um altar de Nossa Senhora com sua imagem muito devota (1510)
571

. 

- Um altar do lado do Evangelho, a modo de capela com um arco de pedraria lavrado 

de obra romana muito bem feito; nele uma imagem de Nossa Senhora posta num 

pilar de pedra lavrada. 

- Um altar do lado da Epístola, junto ao cruzeiro, forrado de azulejos dentro da 

parede como o outro de Nossa Senhora. 

- Além do dito altar do lado da Epístola, da parte do Sul, está uma capela abobadada 

de alvenaria com nove chaves de pedraria bem obrada e tem um altar da parte de 

Levante forrado de azulejos; sobre ele está uma imagem de Nossa Senhora em um 

pilar de vulto pintada de ouro e azul; a dita capela tem um arco de pedraria bem 

obrado (1534)
572

. 

- Os altares colaterais são de alvenaria, forrados de azulejos com seus encasamentos 

de abóbada metidos na parede do cruzeiro e a frontaria de pedraria. 

- No do lado do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora cujo orago é o dito altar, 

com o Menino Jesus de vulto de pedra pintada no meio elevada sobre o altar. 

- A capela do lado Sul tem o altar forrado de azulejos; uma imagem de vulto de pau, 

pintada, de invocação de N. S. da Graça cujo orago é a dita capela. Institui-o Brites 

Eanes Aparícia. 
- No altar do lado do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora, orago do dito altar 

(1552)
573

. 

 

 

 

 

Panóias 

Igreja de São Pedro – Matriz 

Nas obreiras do arco da capela estão dois altares, ambos de alvenaria, com seus 

degraus por onde se sobe: 

- No altar da esquerda, a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus ao colo e 

são imagens muito velhas; como estas imagens estão despintadas e não são para estar 

num altar, manda-se ao comendador e ao prior que depois de feitas as despesas 

determinadas na visitação se sobrar algum dinheiro da fábrica (ou com o dinheiro 

que depois houver) mandem fazer dois retábulos pequenos daquelas imagens que 

agora estão nos altares; a fazer quando o comendador vir que se pode fazer 

(1511)
574

. 

- Altares das ilhargas: como não têm retábulos e tem umas imagens despintadas na 

parede, mandam ao recebedor da fábrica que mande fazer dois retábulos e os mande 

pintar; e no retábulo do lado do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora e se o 
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povo da dita vila, por sua devoção, quiser mandar fazer a imagem de Nossa Senhora 

de vulto, a poderão mandar fazer (1533)
575

. 

Ermida de São Romão 

- À esquerda um altar da invocação de Nossa Senhora; em cima dele está a dita 

imagem que é de madeira (1511)
576

. 
- Na imagem de Nossa Senhora que está no altar no cruzeiro achou-se ter a imagem 

ao pescoço quarenta e sete alambros grossos e muito bons enfiados num cordão de 

retrós (1533)
577

. 
 

Santos 

Igreja do Mosteiro 

- A capela e o altar do lado da Epístola são da invocação de N. S. do Pranto; tem um 

retábulo de madeira pintado, pequeno e velho; nele, a imagem de Nossa Senhora, de 

vulto (1513)
578

. 

 

 

 

 

 

 

Sesimbra 

Igreja de Santa Maria da Consolação – Matriz 

- O altar à mão esquerda é de N. S. dos Anjos que está pintada num retábulo velho 

(1516)
579

. 

Ermida de N. S. do Cabo 
Na cerca do cruzeiro há dois altares: 

- O altar da parte do Evangelho tem uma imagem de Nossa Senhora com o Menino 

no colo, dentro de um retábulo pequenino velho. 

- No meio da igreja tem uma capela de António Real: é de pedra e cal, forrada de 

pinho e está nela um altar de alvenaria em o qual está um retábulo pequenino 

dourado com a imagem de Nossa Senhora (1516)
580

. 

Ermida de São Lourenço de Azeitão 

- À mão esquerda um altar de alvenaria com uma imagem de Nossa Senhora metida 

num tabernáculo de pau pintado; e tem um retábulo pintado; este altar é cercado de 

grades boas e novas (1516)
581

. 

 

 

Setúbal 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Altar de Conceição de Nossa Senhora: é de tabuado.  

Retábulos:  

- O altar da mão esquerda é da Conceição e tem um retábulo velho com a imagem da 

Conceição (1510)
582

. 

 

 

Sines 

Igreja de São Salvador – Matriz 

- O altar nas ombreiras do lado do Evangelho é da invocação de Nossa Senhora em 

que está pintada Nossa Senhora e nas costas do altar pintados na parede, Santo 

António e São Bento. O altar é forrado de azulejos e cercado de umas grades de 

madeira; tem um degrau ante ele com 7 círios em cima das grades e por cima do altar 

tem um guarda-pó pintado (1517)
583

. 

 

 

Tavira 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- A capela da parte do Epístola é da invocação de Nossa Senhora do Pranto; é de 

abóbada e tem um altar de alvenaria sobre o qual está a imagem de Nossa Senhora 

do Pranto, de vulto. 

- O altar da parte do Evangelho é da confraria da invocação de Nossa Senhora; é de 

alvenaria e no meio dele está uma imagem de Nossa Senhora com Jesus ao colo e 
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tem um retábulo com seu guarda-pó, grande, novo e bom, com a imagem de S. Pedro 

e outra de S. João, pintadas de matiz (1518)
584

. 

Altares nas ombreiras da capela-mor: 

- No altar que está no cruzeiro da parte do Evangelho, um retábulo de madeira 

grande e bom de cinco painéis e no meio uma charola em que está a imagem de 

Nossa Senhora de vulto com seu filho no colo; e nos dois painéis da parte do 

Evangelho estão pintados São João e São Vicente e nos painéis da parte da Epístola 

estão pintados São Pedro e São Brás; todo bem pintado e dourado por partes e com 

um guarda-pó dourado e por baixo pintado de azul com estrelas douradas (1534)
585

. 

- O corpo da igreja é forrado de berço, de bordo; no meio uma imagem de Nossa 

Senhora e um Sol; 

- No altar que está no cruzeiro da parte do Evangelho, outro retábulo de madeira 

grande e bom de cinco painéis e no meio uma charola em que está a imagem de 

Nossa Senhora de vulto com seu filho no colo (1554)
586

. 

- Manda-se renovar as imagens do altar de N. S. da Piedade (1565)
587

. 

Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira 

- O altar da parte da Epístola tem uma imagem de vulto de N. S. da Graça em um 

retábulo pequeno de portas (1534)
588

. 
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QUADRO B 

COMENDAS ALTARES E CAPELAS DE INVOCAÇÃO CRISTOLÓGICA 

 

Albufeira 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Matriz 

- O altar do lado Norte é da Confraria do Santíssimo Sacramento; na banda do meio 

um retábulo a Ceia (1554)
589

. 
 

 

 

 

 

 

Alcácer do Sal 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Na capela junto à porta lateral, um altar de pedra e cal e nele um retábulo pequeno 

com a Natividade de Nosso Senhor; foi instituída por D. Filipa de Vasconcelos e é 

administrada por Leonor da Fonseca, mulher de Diogo Figueira (1512)
590

. 

- Na capela de D. Filipa, do lado do Evangelho, num altar de alvenaria forrado de 

azulejos, um retábulo da Flandres muito velho da Natividade, cujo orago é a dita 

capela (1554)
591

. 
Ermida de São Vicente 

- Num altar de alvenaria do lado Norte, um retábulo novo de quatro painéis, pintado a 

óleo, com a história da Paixão de Cristo (1560)
592

. 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

- Num altar lateral do lado de fora, do lado do Evangelho, um retábulo da 

Ressurreição, velho e gasto, da Flandres (1552); 

Aldeia Galega Ermida de São Sebastião 

- Num dos dois altares pequenos, uma imagem pequena da Cruz (1512)
593

. 
 

 

Aljezur 

Igreja de Santa Maria de Alva 

- No altar da ombreira do lado do Evangelho a imagem do Menino Jesus, de vulto 

(1517)
594

. 

- No altar da parte da Epístola, novo, pintado e dourado por partes, está sobre ele um 

Crucifixo muito mal pintado que quase não se enxerga (1565)
595

. 

 

 

Almada 

Igreja de Santiago 

- Capela da Cruz, da parte do Evangelho (1534)
596

. 
Capela de Santa Maria da Amora 

- No altar na parede do cruzeiro, do lado Norte, uma imagem de Nosso Senhor, de 

vulto, de madeira, metida numa charola de pau muito velho (1527)
597

. 
 

Cacela 

Igreja de Santa Maria 

- No altar junto à parede do lado do Levante um retábulo da Flandres de duas portas 

da Epifania; numa das portas o Nascimento, noutra a Circuncisão (1554)
598

. 

 

Castro Marim 

Igreja de Santiago 

- Saindo da capela do lado Norte, à direita, num altar de alvenaria, um Crucifixo 

(1554)
599

. 
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- No altar do lado do Evangelho, junto ao arco do cruzeiro, um Crucifixo de vulto, 

sem retábulo (1560)
600

. 
 

 

 

 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- A capela de Beatriz Dias, no corpo da igreja, junto à pia baptismal, é da invocação 

de Jesus; tem um altar de alvenaria e sobre ele o Crucifixo (1518; idem, 1554 e 

1565)
601

.  

- Na capela da cabeceira do lado Norte, umas imagens de alabastro, quebradas, dos 

Mistérios da Paixão (1554)
602

. 
Ermida de São Pedro 

- A capela do lado Sul é da invocação de Jesus; tem um altar de alvenaria e sobre ele 

um Crucifixo de boa estatura; foi feita por Pêro Afonso, cavaleiro (1554; idem, 

1565)
603

. 
Ermida de Santa Maria de Entre-Ambas-as-Águas 

- No altar na ombreira do lado da Epístola, um Menino Jesus de vulto; em cima do 

arco está pintado de matiz um Crucifixo com Nossa Senhora de uma parte e da outra 

S. João e os cordeiros (1534)
604

. 

 

 

Ferreira 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Uma capela da invocação da Ressurreição de Nosso Senhor; foi edificada por 

Álvaro Fernandes e tem um retábulo da Ressurreição quando Nosso Senhor apareceu 

a Madalena, muito bem pintado, a óleo; o altar é forrado a azulejos e a capela é toda 

ladrilhada (1510)
605

. 

 

 

 

Loulé 

Igreja de São Clemente – Matriz 

- Um altar metido num arco da parede é da invocação da Ressurreição e nele está uma 

capela que instituiu Catarina Vaz, mulher que foi de Francisco de Leiria (1565)
606

. 
Ermida de Nossa Senhora de Ferobilhas de Armação 

Junto do arco do cruzeiro dois altares:  

- O do lado do Evangelho tem um retábulo pintado, velho, do Nascimento de Cristo e 

da Adoração dos Reis (1565)
607

. 

 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- À mão esquerda do altar-mor, quase a meio da igreja, um altar em que está um 

Crucifixo de vulto em uma cruz e outras imagens de vulto; em relação a este altar, o 

comendador deve mandar fazer umas grades de madeira ao seu redor com o 

respectivo ferrolho; e pôr um retábulo do tamanho do dito altar onde estará Nossa 

Senhora da Piedade ao pé da Cruz com outras imagens em que ele mais devoção 

tiver; e que uma delas seja o Apóstolo Santiago a cavalo pera que ho ajude nas 

batalhas (1515)
608

. 

- No altar do lado Norte um painel do tamanho dos outros com um Crucifixo de uma 

banda, Nossa Senhora da outra, e S. João ao pé; e uma imagem de Santiago a cavalo 

(1554)
609

. 

- O altar do lado do Evangelho tem um retábulo pintado de um só painel e nele está o 

Crucifixo com Nossa Senhora de uma parte e S. João da outra e em baixo Santiago; o 
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dito retábulo é dourado por partes e muito bom (1565)
610

. 

Ermida de São Lourenço na Ribeira de Terges 

- No altar do lado da Epístola, uma cruz grande com um Crucifixo (1565)
611

. 

 

 

 

Palmela 

Igreja de Santa Maria 

- A capela de Francisco da Meira, abaixo da capela do lado da Epístola contra o Sul, 

tem um arco de pedraria lavrado de rosas e outros lavores e obra romana e em cima 

dele, uma cruz de pedra (1534)
612

. 

- Uma capela da parte da Epístola; o altar de alvenaria com um retábulo velho sem 

figuras com seu guarda-pó, no meio um Crucifixo grande de vulto de madeira 

encarnado, cujo orago da dita capela é de Jesus; a capela foi instituída por Pedro 

Afonso Castelão e é seu administrador Catarina Cacha, por Pedro, seu filho menor 

(1534)
613

. 

 

Santos 

Igreja do Mosteiro 

- A capela e o altar do lado do Evangelho são da invocação do Santíssimo 

Sacramento (1513)
614

. 
 

 

 

 

 

Tavira 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- A capela da parte do Evangelho é da invocação de Jesus; de abóbada e tem um altar 

de madeira no qual está um sepulcro em que está Nosso Senhor; sobre o altar está 

Jesus na cruz, de uma parte Nossa Senhora, da outra S. João (1518)
615

. 

- Uma capela do lado do Poente; sobre o altar um retábulo e no meio um encasamento 

grande, pintado de azul e dentro um Crucifixo; dentro, de uma banda Nossa Senhora e 

da outra, S. João; andam por debaixo dele como o altar da Conceição de Lisboa; nas 

ilhargas uns painéis pequenos em que estão Passos da Paixão; molduras e pilares bem 

dourados; o guarda-pó é pintado de azul com umas estrelas; tem por encoroamento 

um frontispício com umas letras que dizem «JESUS»; nas ilhargas umas torres; tudo 

bem dourado, feito de novo; esta capela é da invocação de Jesus; tem seu varão de 

ferro, com suas corrediças (1554)
616

. 
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QUADRO C 

COMENDAS ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Aljustrel 

Igreja de São Salvador 

- O altar do cruzeiro do lado direito está pintado por cima com o Espírito Santo e 

(…) as armas de Fernão Mascarenhas, o comendador que fez a igreja (1510)
617

. 

 

 

 

Almada 

Ermida de Santa Maria do Monte 

- O altar junto da porta na parede do lado Norte é da invocação do Espírito Santo; é 

forrado ao redor de azulejos e tem um retábulo pequeno do Espírito Santo quando 

veio sobre Nossa Senhora e os Apóstolos (1527)
618

. 

Capela de Nossa Senhora da Rosa 

- No altar do lado da Epístola, um retábulo do Espírito Santo (1527)
619

. 

Capela de Santa Maria da Amora 

- No altar do lado da Epístola, um retábulo do Espírito Santo (1527)
620

. 

Casével Igreja de São João – Matriz 

- Sobre o altar da esquerda, na parede, tem pintado o Espírito Santo (1511)
621

. 

 

 

 

 

Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- A capela da cabeceira da parte da Epístola é da invocação do Espírito Santo; tem 

um altar de alvenaria e um retábulo velho com o Espírito Santo quando desceu sobre 

os Apóstolos (1518)
622

. 

- A capela da cabeceira do lado da Epístola tem mais um retábulo do Espírito Santo, 

de bordos; é muito bom, pintado a óleo e dourado de novo; mandou fazê-lo a 

Senhora Dona Branca (1534)
623

. 

- A capela da cabeceira do lado Sul tem um painel da Vinda do Espírito Santo, em 

suas molduras douradas (1554)
624

. 
 

Ferreira 

Igreja de Santa Maria 

- No altar da esquerda, junto ao arco da ousia, um retábulo de madeira com guarda-

pó bom, pintado, da invocação do Espírito Santo sobre os Apóstolos (1510)
625

. 

 

 

 

Loulé 

Capela curada de São Sebastião de Salir 

- No altar do cruzeiro, do lado da Epístola, tem agora um retábulo da invocação do 

Espírito Santo, muito bem pintado, com uns verdugos à roda, dourados (1534)
626

. 

- O altar do lado Sul tem sobre ele um painel com a Vinda do Espírito Santo, com 

suas molduras douradas (1554)
627

. 
Capela curada de Nossa Senhora de Alte 

- O altar junto do arco do cruzeiro, da parte da Epístola, é do Espírito Santo e tem 

um retábulo pintado, pequeno, do Espírito Santo (1565)
628

. 

 

Mértola 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- À esquerda do altar-mor está um altar de alvenaria; nas costas do dito altar, por 

retábulo, estão pintados os Apóstolos e a Vinda do Espírito Santo (1515)
629

. 
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- No altar do lado da Epístola, um retábulo do Espírito Santo, pintado e dourado por 

partes, muito bom (1565)
630

. 

Sesimbra Igreja de Nossa Senhora da Consolação 

- Altar à mão direita: é da invocação do Espírito Santo (1516)
631

. 

 

Torrão 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

No corpo da igreja há três altares: 

- O altar da parte direita é da invocação de Espírito Santo, com um retábulo com seu 

guarda-pó (1510)
632

.  

 

QUADRO D 

COMENDAS ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SANTO ANTÓNIO 

 

 

Albufeira 

Matriz 

- A Norte, um altar de alvenaria com três painéis com suas molduras e extremos; no 

painel do Evangelho Santo António (1554)
633

. 
Ermida de Nossa Senhora da Esperança, de Paderne 

- A Sul, saindo da capela, um altar com uma imagem de vulto, de pedra, de Santo 

António (1554)
634

. 

 

 

 

Alcácer do Sal 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- O altar da parte da Epístola é da invocação de Santo António; tem uma imagem de 

madeira, pintada (1512)
635

.  

- Tem no meio um encasamento pequeno de portas que se fecha em que está a 

imagem de Santo António de vulto cujo orago é o dito altar (1552)
 636

.  

- Está do lado Sul e não tem retábulo; tem uma imagem de Santo António metido 

num encasamento de madeira (1560)
637

. 

 

Alcoutim 

Matriz 

- Na nave do lado do Evangelho há um altar de alvenaria, sem imagens nem 

retábulo; disse o prior que tencionavam pôr a imagem de Sto. António (1565)
638

. 

 

Aldeia Galega 

Ermida de São Sebastião 

- Tem dois altares com dois retábulos pequenos; um é de Santo António, mandado 

fazer por Fernão Rodrigues (1534)
639

. 

 

Aljezur 

Igreja de Nossa Senhora da Piedade da ribeira de Odeceixe 

- Tem dois altares nas ombreiras com uns papéis de imagens em cima deles; devem 

mandar pintar na parede dos altares do corpo da igreja, scilicet, num altar a imagem 

de Santo António, noutro a imagem de São Sebastião (1517)
640

. 

 

 

 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Do lado Sul, um encasamento de pedra e nele um altar com uma imagem de Santo 

António, de madeira (1554)
641

. 
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Faro 

Ermida de Santa Bárbara 

- O altar na ombreira do lado do Evangelho é da invocação de Sto. António; na 

parede sobre o altar está pintado de matiz a imagem de Sto. António e Sta. Catarina 

(1518)
642

. 
Ermida de São Pedro, no arrabalde 

- Do lado Norte um altar de alvenaria; sobre ele uma imagem de vulto de Sto. 

António (1554)
643

. 
Ermida de São Martinho de Estoi 

- Tem dois altares: um de Sta. Luzia, outro de Sto. António (1518)
644

. 

- Tem dois altares de alvenaria no cruzeiro; no altar do lado da Epístola a imagem de 

Sto. António de vulto (1534)
645

. 

Ermida de São Bartolomeu de Pexão 

- Tem dois altares: um da invocação da Conceição de Nossa Senhora, outro de Sto. 

António (1534)
646

. 

Ermida de São Brás de Alportel 

- O altar do lado do Evangelho tem uma imagem de Sto. António e outra de Sta. 

Engrácia (1565)
647

. 

 

 

 

 

Loulé 

São Clemente – Matriz 

- Capela no corpo da igreja da parte da Epístola: é abobadada e da invocação de Sto. 

António (1518)
648

. 

- Capela de Sto. António; é de abóbada, com um retábulo em cima do altar, pequeno, 

de portas, velho e despintado; está muito danificada, sem frontal nem toalhas, nem 

outra coisa alguma para servir no altar pelo administrador não estar na terra e estar 

na Índia (1565)
649

. 
São Sebastião de Salir 

- No altar do lado Norte uma imagem de vulto, de madeira, de Sto. António 

(1554)
650

. 

Ermida de Nossa Senhora de Alte 

- No altar do lado Sul saindo da capela, uma imagem de vulto de Sto. António 

(1554)
651

. 

 

 

 

Martim Longo 

Igreja de Nossa Senhora – Matriz 

- Num altar saindo da capela do lado Sul, uma imagem de Sto. António (1554)
652

. 

Capela de São Pedro de Vaqueiros 

- O altar saindo da capela do lado do Evangelho tem uma cruz de pau; dizem que 

este altar foi feito para se pôr nele a imagem de Sto. António (1565)
653

. 

 

 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- No altar de Levante, um painel com Sto. António quando pregava (1554)
654

. 
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Mértola 

Ermida de São Pedro do Monte dos Solas 

- No corpo da igreja há dois altares pequenos onde não se diz missa; num está a 

imagem de Sto. António, de vulto (1565)
655

. 

Ermida do Espírito Santo da Aldeia dos Crespos 

- Tem nas paredes do cruzeiro dois altares de pedra e barro: um é altar de Sto. 

António (1515)
656

. 

- No corpo da igreja tem dois altares:  

- O da Epístola, com a imagem de Sto. António pintada de matiz (1534)
657

. 

 

 

 

 

 

 

Palmela 

Igreja de Santa Maria 

- Tem dois altares no corpo da igreja: no altar de Sto. António uma imagem de 

Nossa Senhora muito devota com o Menino Jesus no colo (1510)
658

. 

- No altar abaixo do arco da parte Norte um retábulo já usado com a imagem de Sto. 

António (1534)
659

. 

- Num arco metido na parede da parte Norte, com seu altar todo forrado de azulejos, 

a imagem de Sto. António de vulto de madeira, pintado, vestido em seu hábito, cujo 

orago é o dito altar com sua confraria que começou este ano com 52 pessoas devotas 

(1552)
660

. 

Igreja de São Pedro 

- Capela de Sto. António: está à mão esquerda e foi feita pelo prior Pêro Gonçalves, 

à sua custa; é abobadada e está fechada com suas grades e fechadura; o altar é de 

uma pedra só e a capela não tem quaisquer obrigações de missas (1510)
661

. 

 

Sesimbra 

Ermida de São Lourenço de Azeitão 

- Num altar de alvenaria uma imagem de Sto. António pintada na parede (1534)
662

. 
 

 

 

 

 

Tavira 

Ermida de Santa António 

- No altar da parte da Epístola, um retábulo pequeno com Sto. António pintado de 

matiz (1534)
663

. 

- No altar saindo da capela, do lado Norte, uma tábua com Sto. António (1554)
664

. 

Nas ombreiras do arco estão dois altares:  
- Do lado do Evangelho, um lambel e uns manteis e em cima uma tábua a modo de 

retábulo e nele pintado um Sto. António (1565)
665

. 

Ermida de São Brás 

- Do lado do Evangelho, um altar de pedra e barro acafelado com uma imagem de 

Sto. António de vulto e com uma cortina branca (1518)
666

. 

- Saindo da capela, um altar com uma imagem de Sto. António, velha (1554)
667

. 

 

Torrão 

Igreja de Santa Maria 

- No altar do lado esquerdo um retábulo bom com a imagem de S. Francisco e de 

Sto. António e em cima os Reis Magos, com seu guarda-pó (1510)
668

. 
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QUADRO E 

 
COMENDAS ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO A SÃO SEBASTIÃO 

 

Alcaria Ruiva 

Matriz 

- Um altar junto ao arco do cruzeiro ao longo da parede, que peja muito e é da 

invocação de S. Sebastião; tal como altar da capela-mor, não tem retábulo (1515)
669

. 

 

Alcoutim 

Matriz 

- O altar nas ombreiras do lado do Evangelho é de S. Sebastião e é de alvenaria; 

sobre ele uma imagem de S. Sebastião, de vulto (1518)
670

. 
 

 

 

 

 

Aldeia Galega 

Ermida de Nossa Senhora da Atalaia 

- Tem dois altares pegados ao cruzeiro em dois encasamentos nas paredes Norte e 

Sul; do lado Sul três imagens pequenas de vulto de madeira, uma de S. Sebastião e 

outra de S. Cristóvão (1553)
671

. 

Ermida de São Jorge 

- O altar do lado do Evangelho nas ombreiras é de alvenaria e pertence à devoção de 

S. Sebastião. Sobre ele, um retábulo com o seu guarda-pó velho e despintado com a 

imagem de S. Sebastião (1512)
672

. 

- Do lado do Evangelho outro retábulo; tem um encasamento no meio, quadrado, e 

dentro uma imagem de vulto, de pedra, de S. Sebastião cujo orago é o dito altar, com 

sua confraria (1553)
673

. 

 

 

 

 

 

Alhos Vedros 

Igreja de São Lourenço – Matriz 

- Capela de S. Sebastião, edificada na igreja por Pêro Vicente, o Velho. Está situada 

na parte Sul e é de abóbada e as paredes são todas pintadas ao redor; está fechada 

com suas grades de pau; tem um altar de alvenaria; em cima dele a imagem de S. 

Sebastião de vulto; é ladrilhada de tijolo; no meio da capela está um monumento de 

pedra, alto, em que jaz o filho do dito Pêro Vicente, que se chamava Fernão do 

Casal; Pêro Vicente, o Velho, e sua mulher Catarina Lopes edificaram esta capela de 

S. Sebastião e a ermida de Nossa Senhora da Vitória (1523)
674

. 

Ermida de Santa Margarida do Lavradio 

- Um altar no cruzeiro dedicado a S. Sebastião (1492)
675

. 
- Um altar nas ombreiras dedicado a S. Sebastião, com a imagem de S. Sebastião, de 

vulto e quatro retábulos pequenos à sua volta (1523)
676

. 

 

 

Aljezur 

Ermida de Nossa Senhora da Piedade na Ribeira de Odeceixe   
- Tem dois altares nas ombreiras com uns papéis de imagens em cima deles; devem 

mandar pintar na parede dos altares do corpo da igreja, scilicet, num altar a imagem 

de Santo António, noutro a imagem de S. Sebastião (1517)
677

. 

- O da direita, saindo da capela, tem na parede a imagem de S. Sebastião (1554)
678

. 
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Almada 

Ermida de Santa Maria do Monte, sufragânea da Matriz 

- No altar na parede do cruzeiro do lado Norte, da invocação de S. Sebastião, a 

imagem do dito santo de vulto, de madeira, metida numa charola de madeira 

pintada; nas portas da dita charola as imagens do Anjo Custódio e de Santo Antão 

(1527)
679

.  

Ermida de Santa Maria da Amora 

- No altar na parede do cruzeiro do lado Sul, as imagens de S. Sebastião e de S. 

Brás, de vulto, de madeira (1527)
680

. 

 

 

Cacela 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Do lado do Evangelho, um altar de alvenaria; sobre ele uma imagem de barro de S. 

Sebastião (1518)
681

. 

- No altar do lado do Evangelho tem agora novamente um retábulo meão com a 

imagem de S. Sebastião pintada de matiz e dourado por partes (1534)
682

.  

 

 

 

Coina 

Igreja de São Salvador 

- O altar da cabeceira, na ombreira da capela-mor, do lado do Evangelho, é da 

invocação de S. Sebastião com imagem de S. Sebastião de vulto, no meio; está nele 

ordenada a Confraria de S. Sebastião (1514)
683

. 
- Do lado do Evangelho, no altar arrimado à parede do cruzeiro, um retábulo de 

bordo em branco, de romano, de três painéis; no do meio um encasamento e dentro 

dele a imagem do mártir S. Sebastião de vulto, de pedra, cujo orago é o dito altar 

com sua confraria (1553)
684

. 
 

 

 

 

Faro 

Ermida de Santa Bárbara 

- Altar da parede da parte Norte: é de S. Sebastião, pintado de matiz (1518)
685

. 
Ermida de São Martinho de Estoi 

- No cruzeiro, do lado do Evangelho, o altar de S. Sebastião com a figura do santo 

pintado na parede de matiz (1534)
686

. 

Ermida de Nossa Senhora de Entre-Ambas-as-Águas 

- No altar na ombreira, do lado da Epístola, uma imagem de S. Sebastião de vulto, 

pequena, metida num retábulo de madeira (1534)
687

. 

 

 

Grândola 

Igreja de Nossa Senhora da Bendada 

- Na parede do cruzeiro, a Norte, um altar de alvenaria com a imagem de S. 

Sebastião de madeira, num retábulo de pau pintado velho (1513)
688

. 

- No altar do lado do Evangelho uma imagem velha de S. Sebastião (1533)
689

. 

 

Loulé 

Ermida de São Sebastião de Boliqueime 

- No altar da parte do Evangelho tem um retábulo de portas, dourado e pintado pelas 

bordas, de três painéis; no do meio está S. Sebastião e em uma das portas a Tentação 

de Nosso Senhor no Deserto, noutro a Saudação de Santa Isabel (1565)
690

. 
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QUADRO F 

 
COMENDAS ALTARES E CAPELAS DA INVOCAÇÃO DE SANTA CATARINA 

Alcácer Ermida de São Vicente 

- O altar da parte do Evangelho é da invocação de Santa Catarina (1554)
691

.  

 

Alcaria Ruiva 

Matriz 

- Num altar nas ilhargas do arco da ousia, uma imagem pequena de Santa Catarina, 

numa charolazinha de madeira (1515)
692

. 

 

 

 

 

 

Aldeia Galega 

Igreja do Espírito Santo – Matriz 

- No corpo da igreja, o altar da parte Sul é dedicado a Santa Catarina, com uma 

imagem da dita santa (1512)
693

. 
- O altar de Santa Catarina que está entrando por a porta principal, à mão direita: 

peja muito a igreja e no lugar onde está, está muito deslavado. É desonesto e é 

necessário mudar-se para um archete da parte do Evangelho (1527)
694

. 

- No altar do lado Evangelho, uma imagem de Santa Catarina de vulto de madeira 

(1553)
695

. 

Ermida de Nossa Senhora da Atalaia 

- Um altar nas ombreiras da invocação de Santo André e Santa Catarina, com um 

retábulo pequeno (1512)
696

. 

 

Aljustrel 

Igreja de São Salvador 

- Sobre o altar da direita, na parede do cruzeiro, as imagens pintadas de Santa 

Catarina e de outros santos e as armas de Fernão Mascarenhas que foi o comendador 

que fez a dita igreja (1510)
697

. 

 

Casével 

Igreja de São João – Matriz 

- O altar da esquerda nas ombreiras é de pedra e barro; tem em cima outra laje muito 

boa e sobre ele uma imagem de Santa Catarina de madeira velha (1511)
698

. 

 

 

 

Coina 

Igreja do Salvador 

- A capela do lado Norte é da invocação de Santa Catarina e tem uma imagem de 

Santa Catarina de vulto em cima (1514)
699

.  

- A capela do lado do Norte pegada à capela-mor da invocação de Santa Catarina; 

não tem administrador nem há memória de quem a instituiu; está devoluta à Ordem; 

tem um altar de alvenaria; sobre em ele um retábulo de madeira antigo de três 

painéis já pintado; no do meio um encasamento; sobre o altar e dentro, a imagem de 

Sta. Catarina de vulto de madeira, cujo orago é a capela (1553)
700

. 
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Faro 

Igreja de Santa Maria – Matriz 

- Do lado Sul uma capela da invocação de Santa Catarina; tem um altar de alvenaria, 

do tamanho dos outros; sobre ele uma imagem de Santa Catarina; esta capela foi 

fundada por Francisco Pires, cristão-novo, já defunto; é administrada por Cristóvão 

Afonso, mareante (1554)
701

. 

- Capela de Gil Esteves, que era um altar da invocação de Santa Catarina; estava na 

ombreira do arco do cruzeiro, da parte do Evangelho (1565)
702

. 
Ermida de São Brás de Alportel 

- Tem um altar de Santa Catarina (1518)
703

. 

Ermida de São Sebastião de Quelfes 

- Tem um altar da invocação de Santa Catarina (1554)
704

. 

- No altar saindo da capela do lado Sul, uma imagem de Santa Catarina, velha 

(1554)
705

. 

Ermida de São João da Venda 

- No altar à direita de quem sai da capela uma imagem da Flandres, num 

encasamento, de Santa Catarina (1554)
706

. 

 

Sesimbra 

Ermida de Nossa Senhora do Cabo 

- Num dos dois altares da cerca do cruzeiro, da parte do Evangelho, tem pintado de 

uma parte Santa Catarina e da outra Santa Luzia (1516)
707

. 
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IIº CAPÍTULO. 

AS PARTES DO TEMPLO 

 

 O templo é por excelência o local reunião da comunidade. Ele é a expressão da 

sua identidade colectiva, personificada no orago, manifestação das realidades várias em 

que esta se insere e a caracterizam, sejam elas de índole económica e social ou 

resultantes da envolvente física e ambiental. 

O templo é também um repositório de saberes adquiridos, o que faz com que 

cada parcela que o constitui deva ser analisada e compreendida de um modo integrado 

mas também em função de si mesma, enquanto expressão de saberes, conjuntos 

articulados de crenças, percepções estéticas e atitudes devocionais. 

O templo é também memória. Memória, por vezes esquecida de quem o ergueu 

ou dos motivos por que o ergueu; memória presente nos moyentos que acolhe ou pode 

acolher dentro dos seus muros ou ao seu redor, moymentos que obrigam os vivos ao 

acto de comemorar, que isto dizer, memorar em conjunto, devolver em comum à 

memória. 

 Não cabe aqui, como é óbvio, fazer-se a história do templo cristão; muitos outros 

o fizeram melhor e mais profundamente do que poderíamos e seríamos capazes de o 

fazer nem este é o lugar indicado para tal. Importa, no entanto, sublinhar a ideia de 

segundo a qual, mística e liturgicamente, o templo cristão é a imagem da Jerusalém 

Celeste, entendimento, este, pleno de consequências: o edifício é espaço, o edifício é 

tempo, o edifício é conteúdo espiritual, litúrgico e devocional.  

Comecemos por destacar o facto: por via regra, o templo – a maior parte das 

vezes a construção maior, mais sólida, de melhor qualidade e esmero artístico de uma 

comunidade no decurso do período que estudamos – é uma espécie de viajante do 

tempo. O que o Mestre D. Jorge viu em 1512/1513, ao visitar a Igreja de Santa Maria de 

Alcácer sofreu transformações no decurso da centúria: cinquenta anos volvidos, em 

1560, a igreja apresentava diferenças relativamente ao que o príncipe vira, reflectindo 

meio século de acrescentos e degradações, de arranjos e correições que em cada 

momento, os que dela usaram entenderam por bem fazer ou alternativamente se 

abstiveram de fazer. 

A conservação das capelas funerárias nas igrejas revela-se particularmente 

sensível a este correr do tempo a que aludimos; sujeita às transformações do gosto e aos 

caprichos dos elementos, a capela que um dia alguém instituiu no interior de uma igreja 
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– um espaço arquitectónico novo – aos poucos se faz caduca e volvidas duas ou três 

gerações, as chamadas de atenção dos visitadores começam a fazer-se notar, dando 

conta, como em Santa Maria dos Mártires, em 1560, a propósito da (…) capela que foy 

dos Reisendes, [que esta se encontrava] mall tratada, o teyto he d’abobada, chove mujto 

nela, o solo bem lageado; esta capela estaa mal tratada das paredes e d’abobada, tem 

humas frestas grandes, não tem vidraças nem emçerado.
708

 

Paralelamente, a ousia de uma qualquer igreja ou ermida, por simples e humilde 

que sejam, é a parcela do templo que mais se encontra exposta à mudança. À 

degradação dos materiais e às mudanças do gosto, associam-se as transformações da 

liturgia. O modo menos eficaz de iluminação de uma capela que nos primeiros anos da 

centúria de Quinhentos não arranca comentários aos visitadores, aos olhos dos 

inspectores dos anos cinquenta, deixa de servir: as antigas frestas tardo-medievais são 

agora consideradas pequenas e requerem intervenção para melhorar a entrada da luz. As 

transformações consagradas na liturgia tridentina, reflexo de uma religiosidade que 

começa a tomar forma no século XIII e se vai desenvolvendo ao longo do período que 

medeia até à segunda metade de Quinhentos, obrigavam a que o espaço onde se dava o 

Milagre da Transubstanciação fosse mais iluminado, de modo a permitir aos fiéis 

reunidos no interior do templo ou acotovelados à sua entrada, contemplar o momento 

salvífico e apotropaico em que o Pão e o Vinho – sem mudarem as respectivas 

aparências – se transformavam no Corpo e no Sangue do Redentor
709

. 
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2.1. A ousia e o corpo da Igreja. O arco do cruzeiro. 

 

Considerações gerais. 

A organização da área eclesial passa pela existência de dois espaços 

diferenciados, a ousia e o corpo da igreja, como já referimos, idealmente separados por 

um arco de pedra bem talhada e de qualidade. Corresponde isto ao ordenamento básico 

de qualquer templo católico, independentemente da dimensão e número de naves que o 

integrem. 

A ousia é a capela-mor, vocábulo de uso medieval que aparentemente provém da 

palavra grega ὅ, que significa santo; alternativamente, porém, não é de excluir que 

se trate de uma corruptela de absidia, variante do latim absida, cujo significado é arco e 

que a prática vernacular terá convertido em obsia, adusia ou ausidua e por fim ousia ou 

osia710. Pessoalmente, inclinamo-nos para o sentido grego da palavra: ousia tem a ver 

com a especial condição do espaço a que respeita e não com a forma das paredes que o 

delimitam. Valorizar a solução alternativa – ousia proveniente de absidiola – é dar 

privilégio à forma e é bem sabido que o recurso a paredes em forma de arco nas 

capelas-mores das igrejas medievais e modernas está longe de ser uma constante. A isto 

acresce um facto que podemos confirmar e não pode deixar de ser relevado: em nenhum 

caso, em nenhuma das visitações por nós estudadas, visitadores e escrivães fizeram uso 

da palavra abside. Ousia, capela, ou capela-mor, são os vocábulos invariavelmente 

utilizados pelos coevos. 

A ousia e o corpo da igreja obedecem geralmente a uma orientação específica, 

fruto de concepções simbólicas e teológicas há muito interiorizadas
711

. Na sua essência, 

                                                 
710

 VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de (edição crítica baseada nos manuscritos originais de 

VITERBO por Mário Fiúza), 1965/1966 – Elucidário das Palavras, Termos e Frases que em Portugal 

Antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram: obra indispensável para entender sem erro 

os documentos mais raros e preciosos que entre nós se conservam. Porto-Lisboa: Livraria Civilização, 

vol. II p. 454, colª 1 e 2. Vide igualmente a entrada Adussia, ao vol. I, p. 238, col. 1ª. A idêntica conclusão 

chegou BLUTEAU, vol. VI, p. 155, col. 1ª, que afirma: Oussia, na antiga linguagem Portugueza 

significava Capella, & Oussia mayor, ou Oussia principal, Capella mór de huma Igreja. Esta palavra 

Oussia parece corrupta do Grego, Osia, que he o genero feminino do Grego Osios, que quer dizer Santo. 

E por estar ue ordinario nas Capellas mayores o Sacrario, os Antigos lhes davaõ nome de lugar Santo, 

ou Santuario, chamandolhes Oussias. Isto se vè claramente na instituição da capella delRey D. Affonso 

IV que edificou na Sé de Lisboa; & diz assim (Como, & c. fosse edificada por minhas próprias despezas 

na Igreja Cathedral de Lisboa, onde o corpo do Bemaventurado S. Vicente Jaz, a Ousia principal da dita 

Igreja.) vid. Capella. No primeyro testamento delRey D. Diniz (do qual faz menção o Autor da quinta 

parte da Mon. Lusitana, fol. 319.) está: (Mando solortar [sic] meu corpo em o Mosteyro de Alcobaça, na 

Ousia do altar mayor, &c.) Querem algũs que Oussia neste lugar seja Estrado, ou pavimento.  
711

 Veja-se a propósito SEBASTIÁN, Santiago, 1996 – Mensaje Simbólico del Arte Medieval. 

Arquitectura, Liturgia e Iconografía. Barcelona: Ediciones Encuentro, pp. 29-31. 
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o próprio conceito de orientação faz jus a essa preferência conceptual: posicionar 

convenientemente um edifício no espaço é orientá-lo, voltá-lo no sentido que a 

evidência empírica nos diz ser aquele de onde provém a luz – ex oriente lux –, a luz do 

dia nascente símbolo do Cristo, verdadeira lux in tenebris, segundo as palavras do 

Evangelista João
712

. Oriente, Levante, Nascente… de olhos postos no dia em que o 

Cristo – esse outro Sol – virá em todo o seu esplendor e glória, a época medieval 

instituiu a norma – que frequentemente continuou a ser seguida no período moderno – 

segundo a qual as cabeceiras das igrejas deviam encontrar-se sempre voltadas para o 

ponto onde o Sol se levanta todas as manhãs
713

. Daqui decorre a organização do espaço 

eclesial de acordo com um eixo Nascente / Poente, luz / ocaso, altar versus portal axial 

na extremidade oposta, ponto de contacto com o mundo profano. Este eixo direccional 

deve ser entendido pelo crente como uma jornada no sentido da Salvação; transposto o 

portal da igreja a Poente, é-lhe proposto um percurso até à outra extremidade da igreja, 

até à capela-mor, local onde primeiro incide a luz divina
714

 e onde se situa o objecto 

mais sagrado de todos, para onde deve voltar toda a sua atenção e devoção: o altar
715

. 

 

2.1.1. A Ousia. 

A análise dos templos referenciados nas visitações estudadas permitiu extrair um 

conjunto de conclusões que por questão de sistematização e apresentação optámos por 

organizar em dois grupos específicos correspondendo respectivamente, o primeiro, ao 

das igrejas matrizes, o segundo às ermidas e capelas curadas.  

                                                 
712

 (…) A Luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. (Jo 1, 5)  
713

 Veja-se a este respeito o nº 8 do liv. I do Prochiron… de DURANDUS (Ecclesiae caput, cur Orientem 

spectare debeat): ¶ Debet quoq; sic fundari, ut caput recta inspiciat versus orientem (…). No mesmo 

sentido, prescreve Carlo BORROMEO: (…) Il sito di questa cappella si deve scegliere in fondo alla 

chiesa, in luogo alquanto elevato. La sua parte posteriore dovrà essere rivolta verso oriente, anche se nel 

suo retro vi fossero delle abitazioni civili. Non dovrà essere rivolta verso i’oriente solstiziale ma verso 

quello equinoziale (…). In Istruzioni sull’edilizia e la suppellettile ecclesiastica, p. 29, texto editado por 

Adriano BERNAREGGI a partir da tradução de Zelia GROSSELLI (ISU - Università Cattolica, 1983, 2 

vols.) em www.storiadimilano.it/Arte/CBORROMEO_EDILIZIA/CarloBorromeo.htm#concilio. 
714

 Apesar da força conceptual que anima a orientação das igrejas da Antiguidade Tardia à Época 

Moderna, existem excepções. No caso das primeiras basílicas, por vezes os construtores seguiram a 

prática romana de orientar os templos a Ocidente; por outro lado, há circunstâncias, como em Mértola, 

onde a adaptação da antiga mesquita almóada em igreja matriz, exigiram mudanças e a reorganização do 

espaço eclesial. É o que resulta da leitura da Visitação de 1482 ao dito templo, no decurso da qual os 

inspectores determinaram a alteração da disposição que então tinha; segundo estes, os altares que estavam 

na igreja, a saber, o altar-mor, onde estava o Sacramento, não se encontravam em bom lugar; mandaram, 

por isso, ao comendador mor que mudasse o dito altar para o sítio onde estava o alcaram, no meio das 

naves da igreja que é para onde nasce o sol onde por direito deve estar [texto adaptado]. 
715

 A propósito deste tema, cuja análise será especificamente desenvolvida à frente, refira-se o estudo de 

ROQUE, Maria Isabel Rocha, 2004 – Altar Cristão. Evolução até à Reforma Católica. Lisboa: 

Universidade Lusíada Editora. Para uma abordagem sucinta veja-se LORENTE, Juan Francisco Esteban, 

1990 – Tratado de Iconografía. Madrid: Istmo, pp. 185-186. 
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Justifica-se, esta distinção, pelo facto de as igrejas, nomeadamente as matrizes, 

corresponderem a edifícios em regra mais elaborados e de maiores dimensões, 

estruturas que pelo facto de albergarem em muitos casos a sede da paróquia foram 

sendo, ao longo do tempo, objecto de maiores cuidados e investimento por parte das 

comunidades
716

. Neste ponto procedeu-se à análise comparativa das ousias de quase três 

dezenas de edifícios, tendo sido levado em consideração aspectos como as dimensões e 

a forma, materiais empregues e soluções de cobertura, pavimentação e pormenores 

decorativos, cuidados com a iluminação do espaço.  

 

a) Dimensões e formas.  

Primeira constatação, a análise destes dois aspectos permite-nos, desde logo, 

afirmar a quase inexistência de estruturas de grande dimensão. Esta afirmação é 

corroborada pelo entendimento que se infere das próprias fontes relativamente ao que os 

coevos entendiam como grande e muito bom, uma única vez aplicado na Igreja de Santa 

Maria de Faro, no ano de 1518. A fazer fé nas medidas apresentadas por ocasião da 

Visitação de 1554
717

, tratava-se de uma estrutura quadrangular de 30 x 30 palmos por 

40 de altura
718

, rematada por uma abóbada de alvenaria de capela e meia com arcos, 

chaves e represas de pedraria, hoje desaparecida, que apresentava na chave sobre o 

altar-mor as Armas do Reino. Acresce o facto de se tratar de um espaço iluminado, 

graças à existência de três frestas lavradas de crasteria
719

 que se abriam por detrás do 

altar. 

                                                 
716

 Constatam-se, obviamente, excepções. Por exemplo, em Palmela, a Igreja de Santa Maria, no interior 

do castelo, rivalizava em qualidade construtiva e complexidade com a Matriz de São Pedro. Por outro 

lado, ermidas de peregrinação, como São Jorge de Sarilhos, na Aldeia Galega, ou a igreja panteão de 

Santa Maria dos Mártires, em Alcácer, constituem exemplares que por razões específicas, nada ficam a 

dever em riqueza e potencial de análise à maior parte das matrizes. 
717

 O que nem sempre é avisado já que por vezes se constata, de uma visitação para outra, a alteração das 

medidas apresentadas, sem notícia de qualquer intervenção que o justifique. Tais discrepâncias - é 

importante notá-lo - raramente são assinaláveis resultando, provavelmente, de uma avaliação a olho, mal 

feita, ou com o recurso a medidas pouco rigorosas. Pese embora se saiba a quantos centímetros 

corresponde uma vara ou um palmo, tal não significa que circunstancialmente os instrumentos de medida 

empregues – varas ou cordas – possuíssem realmente as dimensões que os seus utilizadores lhes 

atribuíam. 
718

 Aproximadamente 6 x 6 x 8 metros, admitindo que um palmo corresponde a cerca de 20 centímetros.  
719

 Lavrado de crasteria (cresteria em Castelhano): s. f. ornatos de lavores arrendados da arquitectura 

ogival ou gótica. Cf. Dicionário de Espanhol Português. Porto: Porto Editora, p. 334, colª 2. Vide 

igualmente a entrada correspondente na Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 1994. 

Madrid/Barcelona: Espesa-Calpe, vol. XVI, p. 138, col. 1ª: Cresteria. (Etim. – De cresta.) f. 

Coronamiento ornamental y calado, que aparece en las obras de estilo ojival. CRESTERIA. Arquit. 

Adornos calados en los edificios góticos, que datan propriamente del románico. En los cabaletes de las 

armaduras aparecem á modo de cresta ó cimera; á veces son de plomo, y también de barro cocido y 

madera. Dividese la crasteria en cairelada, cimera, que es la más propriamente cresteria, y en 
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A relação entre as dimensões apresentadas (1 x 1 x 1,25) e a geometria que delas 

decorre corresponde a uma tendência constatável nas ousias de boa parte das estruturas 

consideradas. No caso da Igreja Matriz de Faro obtêm-se uma forma paralelepipédica 

em que a face que assenta no solo e a que lhe é oposta correspondem a um quadrado e 

as restantes quatro a rectângulos cujo lado maior equivale a 1,25 do menor. 

A tendência para o recurso ao quadrado como figura geométrica de base das 

capelas das igrejas e ermidas abordadas no presente análise confirma-se em inúmeras 

circunstâncias, seja porque os visitadores assim o declaram, seja porque as medidas que 

apresentam o confirmam. Neste aspecto, revelam-se extremamente ricas as visitações 

ocorridas no ano de 1554, que julgamos poder atribuir ao Prior-Mor, D. António 

Preto
720

. Com efeito, do acervo de inspecções estudado, as deste ano, em particular são 

                                                                                                                                               
entreverada. || Cresteria cairelada. La que tiene la parte superior unida á un cuerpo y la inferior colgante 

y libre á modo de fleco ó cairel. Si esta labor es muy fina suele llamarse festón. || Cresteria cimera. La 

que está unida por la parte inferior al cuerpo ó miembro que adorna, teniendo la superior libre, à guisa de 

cresta ó cimera. Data esta cresteria de la época románica y se emplea principalmente en los caballetes de 

las armaduras. En un principio eran de piedra calada y desde el siglo XII se hicieron de plomo sujetas 

com armaduras de hierro, y figurando follajes, espigas, ó veletas y en los edificios religiosos atributos de 

esta clase. Este ornato se empleó mucho en el Renacimiento y desde entonces se hace de toda clase de 

materias: barro cocido, madera calada, etc. || Cresteria entreverada. Se llama también filigrana, y es la 

que se encuentra recuadrada com molduras, sin dejar libre ninguno de los lados, como ocurre en los 

rosetones, balaustradas, tímpanos de ventanas y flechas de torres. || Cresteria flamígera. Se dió este 

nombre á la prodigada en el último período del estilo ojival por la tendencia en los follajes á la forma 

ondulada ó sinuosa, parecida á la de las llamas ó de las curvas de las hoces por lo que también se llamo 

falcata. (…) 
720

 Já aqui aludimos ao que nos parece ser o espírito cuidadoso e de minúcia do Prior-Mor. Não sendo 

certo que tenha sido ele a protagonizar a totalidade das inspecções levadas a cabo no ano de 1554, que D. 

João III ordenou, o Alvará Régio de 23 de Maio de 1553 que o estabelece como visitador do Mestrado de 

Santiago, parece incumbi-lo de visitar a totalidade das terras da Ordem. Ver DIAS, Mário Balseiro, 2005 

– Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago…, vol. II, p. 5, onde se pode ler: Eu ell Rey como 

guouernador E perpetuo administrador que são da ordem E cauallaria de mestrado de samtiago ffaço 

saber a quomtos este meu alluara virem que eu mamdo ora visitar as igrejas da dita ordem per dom 

amtonio preto dom prior do comuemto de pallmela da dita ordem segumdo fforma de Regimento. 

E portamto mamdo aos priores Reitores curas E clérigos da dita ordem, E aos comemdadores das ditas 

Jgrejas E ha todas as Justiças ofiçiaes E pouo das villas E llugares omde as ditas Jgrejas estão E 

quoasquer outros a quo ho conheçimemto desto pertemçer que hobedeção ao dito dom prior E cumprão 

ymteiramemte seus mamdados em tudo ho que tocar a dita visitação (…). Trata-se claramente de um 

mandato amplo e generalizado que permite supor que terá sido o dito Prior a encabeçar, se não a 

totalidade, pelo menos uma grande parte destas acções inspectivas. O cuidado com que foram feitas, 

parece corroborá-lo. O rigor, porém, obriga a fazer aqui um esclarecimento: esta preocupação com a 

minúcia, patente nas inspecções às igrejas ocorridas em 1554, verifica-se apenas e tão-somente neste 

preciso ano. Com efeito, confrontando o método então empregue com a actuação seguida pelo Prior-Mor 

da Visitação de 1552 à vila de Alcácer do Sal e no ano seguinte à Aldeia Galega, verifica-se nas primeiras 

uma total ausência de referências de natureza tridimensional, limitando-se o visitador a dar conta dos 

comprimentos e das larguras e a acrescentar, por vezes, que se trata de uma estrutura quadrada ou 

quadrada prolongada. Fica, portanto, a interrogação: porquê a alteração da metodologia empregue? 

Porquê o modo minucioso de actuar em 1554, diferente daquele que a mesma pessoa empregou menos de 

dois anos antes? Para estas questões há duas possíveis respostas: a experiência inspectiva de António 

Preto em 1552 e 1553 levou-o a melhorar a metodologia empregue; entre as duas primeiras datas e a 

sequência de visitações de 1554 o Prior-Mor recebeu indicações, possivelmente do Rei, enquanto 
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as únicas onde sistematicamente se anotam as dimensões das ousias, arcos do cruzeiro e 

corpos das igrejas, bem como dos altares e respectivas capelas, atendendo não apenas a 

comprimentos e larguras mas também à extensão dos alçados das diversas componentes 

dos edifícios, evidência não apenas de uma actuação cuidadosa mas também de uma 

perspectiva descritiva das arquitecturas, consciente da indispensabilidade da inclusão da 

terceira dimensão
721

. 

Passando à análise, a primeira evidência que cumpre salientar é a clara tendência 

para o recurso à figura do quadrado na base das ousias, quadrado esse que por vezes se 

materializa em cubos – ou quase cubos – ou paralelepípedos quadrados
722

. As 

dimensões / proporções dos edifícios que a seguir vão referidos ilustram o que 

acabamos de afirmar; atente-se aos casos das matrizes de Albufeira, Cacela, Castro 

Marim, Martim Longo e Alcoutim, estruturas de três naves, com as medidas respectivas 

de 12 x 12 x 21 (1 x 1 x 1,75), 21 x 21 x 28 (1 x 1 x 1,3), 21 x 21 x 26 (1 x 1 x 1,2), 20 

x 20 x 24 (1 x 1 x 1,2), e 21 x 21 x 22 (1 x 1 x 1,05) palmos de altura
723

 constituindo, 

neste último caso, um cubo quase perfeito
724

 – ao contrário da igreja de Santa Maria de 

Tavira, cuja ousia, com 26 palmos de comprimento x 24 de lado x 28 de alto (1,1 x 1 x 

1,2)
725

, formava um paralelepípedo rectângulo, embora pouco pronunciado. Refira-se 

                                                                                                                                               
Governador e Administrador do Mestrado, no sentido de incluir a medição dos alçados das ousias e 

corpos das igrejas e ermidas.  
721

 Outro indício dessa preocupação com a minucia a que acabamos de aludir é a preferência demonstrada 

pela medição em palmos em detrimento da medição em varas.  
722

 A preferência dos construtores por esta figura poderá decorrer, como refere SEBASTIÁN, ob. cit., p. 

28, do facto de se tratar, o quadrado, de (…) Una de las figuras geométricas más frecuentes y 

universalmente más empleada en el linguaje de los símbolos […] que se refiere a la tierra por oposisión 

al cielo, de ahí que esté anclado por cuatro lados y sea antidinámico por esencia. Muchos espacios 

sagrados presentan forma cuadrangular: altares, templos, ciudades, campamentos, etc. (…). Em idêntico 

sentido, veja-se ECO, Umberto, 2000 – Arte e beleza na estética medieval. 2ª edição, Lisboa, Editorial 

Presença, p. 51: (…) O número quatro torna-se assim noutros autores ou na opinião corrente, um 

número fulcral e de resoluções, carregado de determinações seriais. São quatro os pontos cardeais, os 

ventos principais, as fases da lua, as estações, quatro é o número constitutivo do tetraedro timaico do 

fogo, quatro são as letras do nome ADÃO. E quatro será, como ensinava Vitrúvio, o número do homem 

já que a largura do homem de braços abertos corresponderá à sua altura, dando assim a base e a altura 

de um quadrado ideal. (…) E basta recordar, senão a imagem de Villard de Honnecourt, a 

conhecidíssima, já renascentista, de Leonardo (…). 
723

 Respectivamente 2,4 x 2,4 x 4,2 metros; 4,2 x 4,2 x 5,6 metros; 4,2 x 4,2 x 5,2 metros; 4 x 4 x 4,8 

metros; 4,2 x 4,2 x 5,8 metros; 4,2 x 4,2 x 4,4 e 5,2 x 4,8 x 5,6 metros. A maior parte dos estudos que 

incluem referências às medidas padrão medievais, assentam numa equivalência da vara a 110 centímetros, 

do côvado a 70 e da vara a 20. BARROCA, Mário Jorge, 1992 – “Medidas-padrão medievais 

portuguesas”. In Revista da faculdade de letras. História, II série, vol. IX, Porto, p. 54-55, adverte, no 

entanto, que relativamente ao côvado e à vara os valores mais correctos serão 66 e 22 centímetros, 

respectivamente. 
724

 Por ocasião da Visitação de 1565 os valores (apresentados em varas) são consideravelmente diferentes: 

6 x 4,5… no dizer das fontes um quadrado prolongado. Sem dúvida um erro de medição, uma vez que a 

estrutura descrita corresponde à mesma realidade: a abóbada de alvenaria, arcos de pedraria com as 

Armas da Ordem (uma espada) esculpidas na chave ao meio. 
725

 5,2 x 4,8 x 5,6 metros. 
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ainda o caso da Igreja de São Clemente, Matriz de Loulé, cuja ousia sabemos ter sido de 

forma quadrada, com uma elevação de 30 palmos (6 metros), valor que apesar das 

transformações sofridas pouco diferirá do actual. 

Esta propensão para o recurso ao quadrado nas ousias dos templos é igualmente 

observável nas ermidas, tanto nas estruturas de três naves, que a seguir vão referidas, 

como nas de uma só nave. 

 

) Edifícios de três naves 

Templo Dimensões da ousia 

(comp. x larg. x alt.) 

Relação 

comp. x larg. x alt. 

Anotações 

Ermida de S. Sebastião 

de Quelfes, Faro 

18 x 18 x 20 palmos  

(3,6 x 3,6 x 4 metros) 

1 x 1 x 1,11 ------------ 

Ermida de Santa 

Bárbara, Faro 

25 x 25 x 20 palmos  

(5 x 5 x 4 metros) 

1 x 1 x 1,25 ------------ 

Ermida de S. Sebastião 

de Salir, Loulé 

11 x 11 x 25 palmos  

(2,2 x 2,2 x 5 metros) 

1 x 1 x 2,27 ----------- 

Ermida de S. Pedro que 

está no arrabalde, Faro 

26 x 26 x 20 palmos  

(5,2 x 5,2 x 4 metros) 

1 x 1 x 1,3 ----------- 

Ermida de São Miguel, 

Mértola 

15 x 15 x 20 palmos  

(3 x 3 x 4 metros) 

1 x 1 x 1,33 ----------- 

Ermida de Nossa 

Senhora de Alte, Loulé 

quadrada com 30 

palmos de elevação
726

 

------------ ---------- 

 

) Edifícios de uma só nave: 

No que respeita a ermidas de uma só nave, confirma-se genericamente a 

tendência para o recurso ao quadrado como forma de base das ousias. Os exemplos são 

muitos, como pode observar-se, sendo de assinalar a existência de três possíveis 

variantes: 

i) Estruturas de forma cúbica
727

. 

A aplicação da forma cúbica às ousias das igrejas e ermidas nos séculos XV e 

XVI é explicada pela crescente importância que revestem a Eucaristia e em particular a 

visualização do Santíssimo Sacramento pelos fiéis. Este imperativo levou em muitos 

casos à reconstrução das ousias, o que por vezes se traduziu no seu alteamento face ao 

corpo dos templos e numa reorganização espacial baseada em critérios de natureza 

cenográfica, como a elevação dos altares sobre plataformas e degraus e a inclusão de 

                                                 
726

 Tal como em relação à matriz, a visitação é omissa quanto às dimensões do dito quadrado. De 

qualquer modo, o valor de 6 metros relativo ao alçado, sugere um volume de alguma importância. 
727

 Nesta categoria considerámos as ermidas cujas ousias, não sendo rigorosamente cúbicas, apresentam 

um desvio inferior ou igual a 0,1 relativamente ao esquema de 1 x 1 x 1. 
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retábulos de grande dimensão, que com alguma frequência cobriam a totalidade da 

parede testeira
728

. 

Acresce a isto um dado de natureza técnica que não pode deixar de ser tido em 

conta: no decurso do século XVI assiste-se a uma crescente substituição das coberturas 

de madeira por abóbadas de cruzaria nas ousias das igrejas e ermidas, que 

frequentemente têm de ser reconstruídas para o efeito. Parte destas estruturas novas – ou 

renovadas – corresponde a construções de forma quadrada cuja simetria permite uma 

distribuição mais equilibrada das massas pelos respectivos elementos de suporte. Daqui 

resulta uma maior facilidade na execução das obras, bem como uma estabilidade 

melhorada das estruturas, que certamente não deixaram de ser tidas em conta por 

construtores e promotores. 

 

Se ao que acabamos de dizer acrescentarmos o facto de, no que toca à 

estabilidade das coberturas pétreas, esta tender a diminuir à medida que cresce a 

elevação das paredes
729

, facilmente se compreenderá que existe um ponto de equilíbrio 

entre o referido desejo construir ousias mais elevadas que os corpos dos respectivos 

templos – capazes de proporcionar aos fiéis uma melhor percepção dos ritos, como 

temos vindo a sublinhar – e as correlativas condições técnicas e financeiras para o 

concretizar e que esse ponto se traduz na aplicação da forma cúbica a estas estruturas
730

. 

A análise do conjunto de estruturas referenciadas na tabela que a seguir se apresenta 

corrobora o recurso à forma cúbica na construção das ousias dos seguintes templos: 

 

 

 

 

                                                 
728

 Sobre a função do retábulo, nomeadamente sobre o debate entre liturgia e devoção que este tipo de 

peças levanta, veja-se WILLIAMSON Beth, 2004 – Altarpieces, Liturgy and Devotion. In Medieval 

Academy of America: Speculum, vol. 79, nº 2, pp. 341-406 (http://www.jstor.org/stable/20462892). 
729

 O que pode ser compensado pelo espessamento das paredes ou pela aplicação de contrafortes e 

arcobotantes às estruturas; mas isto implica outra morosidade na realização das obras e maior dispêndio 

de fundos. 
730

 Embora carecendo de fontes que directamente o estabeleçam é de admitir que a alusão ao Santo dos 

Santos do Templo de Jerusalém (1 Rs 6, 20), indicando que o Santuário media 20 x 20 x 20 côvados (14 x 

14 x 14 metros), possa ter levado alguns tratadistas medievais a aplicar a forma cúbica às ousias das 

igrejas. Neste sentido veja-se DAVY, Marie-Madeleine, 1977 – Initiation a la sybolique romaine (XII
e
 

Siècle). Nouvelle Édition de l´«Essai sur la symbolique romane». Paris: Flammarion, p.179, onde se 

afirma que (…) Les dimensions carrées et double carrées chères à la Bible se retrouvent dans de 

nombreuses églises romanes, telle par exemple à Saint-Benoit-sur-Loire (…) e que (…) Dans les 

manuscrits concernant les corporatios mediévales, le Temple de Salomon est cité souvent comme modèle 

(…). 
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Templo Dimensões da ousia 

(comp. x larg. x alt.) 

Relação 

comp. x larg. x alt. 

Anotações 

Ermida da Conceição 

da Gomeira, Tavira 

22 x 22 x 22 palmos 

(4,4 x 4,4 x 4,4 

metros) 

1 x 1 x 1 ------------ 

Ermida de Santa Ana, 

Tavira 

21 x 21 x 20 palmos 

(4,2 x 4,2 x 4 metros) 

1 x 1 x 0,95 ------------ 

Ermida de São Pedro 

de Solis, Mértola 

15 x 15 x 14 palmos 

(3 x 3 x 2,8 metros) 

1 x 1 x 0,93 Fig. 3 

Ermida de São João 

dos Marques, Mértola 

15 x 15 x 14 palmos 

(3 x 3 x 2,8 metros) 

1 x 1 x 0,93 ----------- 

Ermida de Santa Ana 

de Cambas, Mértola 

15 x 15 x 14 palmos 

(3 x 3 x 2,8 metros) 

1 x 1 x 0,93 ----------- 

Ermida de São 

Sebastião na Aldeia de 

Diogo Vaz, Mértola 

17 x 16 x 16 palmos 

(3,4 x 3,2 x 3,2 

metros) 

1,06 x 1 x 1 ---------- 

Ermida de São 

Sebastião da Vila, Faro 

20 x 20 x 18 palmos 

(4 x 4 x 3,6 metros) 

1 x 1 x 0,9 ---------- 

 

Uma constatação desde logo evidente é a concentração deste tipo de solução a 

Sul, em particular no território de Mértola, onde quatro das sete ermidas referenciadas 

apresentam ousias de forma cúbica. Acresce, aliás, que três dessas estruturas – situadas 

em lugares particularmente periféricos relativamente à sede da comenda – apresentam 

precisamente as mesmas dimensões, facto que pode sugerir a existência de um modelo 

informal de construção que os promotores e / ou construtores se sentiam de algum modo 

compelidos a respeitar e que, além do exemplo apresentado na Fig. 4 correspondente à 

Ermida de São Pedro de Solis, no território de Mértola, pode ser referenciado na 

comenda de Ferreira, respectivamente nas Ermidas de São Vicente e São Sebastião, 

cujas ousias praticamente são cúbicas (Figs. 5 e 6)
731

. 

 
Fig. 4 - Ermida de São Pedro de Solis, Mértola  

(Fonte: Mário Cunha) 

                                                 
731

 Sublinhe-se, no entanto, o facto de as respectivas visitações serem omissas a esse respeito.  
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(Figs. 5 e 6) Ermidas de São Sebastião (esquerda) e de São Vicente (direita), Ferreira do Alentejo. Apesar 

da inexistência de descrições pormenorizadas nos textos das respectivas visitações, um e outro edifício 

constituem bons exemplos da aplicação da forma cúbica ou quase cúbica às ousias das igrejas (Fonte: 

Mário Cunha). 

 

ii) Estruturas cuja medida do alçado é inferior à medida do lado da figura 

geométrica de base da ousia. 

Templo Dimensões da ousia 

(comp. x larg. x alt.) 

Relação 

comp. x larg. x alt. 

Anotações 

Ermida do Espírito 

Santo, Faro 

32 x 32 x 28 palmos  

(6,4 x 6,4 x 5,6 metros) 

1 x 1 x 0,875 ------------ 

Ermida de S. Sebastião 

de Boliqueime, Loulé 

20 x 20 x 17 palmos  

(4 x 4 x 3,4 metros) 

1 x 1 x 0,85 ------------ 

Ermida de S. Pedro de 

Soeiros, Alcaria Ruiva 

15 x 15 x 14 palmos 

(3 x 3 x 2,8 metros) 

1 x 1 x 0,85 ------------ 

Ermida de S. 

Domingos, Alcoutim 

15 x 15 x 12 palmos  

(3 x 3 x 2,4 metros) 

1 x 1 x 0,8 ----------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Aldeia dos 

Crespos, Mértola 

15 x 15 x 12 palmos  

(3 x 3 x 2,4 metros) 

1 x 1 x 0,8 ----------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Aldeia do 

Pereiro, Alcoutim 

15 x 15 x 11 palmos  

(3 x 3 x 2,2 metros) 

1 x 1 x 0,73 ---------- 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Mértola 

15 x 15 x 10 palmos  

(3 x 3 x 2 metros) 

1 x 1 x 0,66 ---------- 

Ermida de S. Brás, 

Tavira 

30 x 30 x 15 palmos 

(6 x 6 x 3 metros) 

1 x 1 x 0,5 ---------- 

 

ii) Estruturas cuja medida do alçado é superior à medida do lado da figura 

geométrica da base da ousia; 

Templo Dimensões da ousia 

(comp. x larg. x alt.) 

Relação 

comp. x larg. x alt. 

Anotações 

Ermida de N. S. da 

Piedade da Ribeira de 

Odeceixe, Aljezur 

16 x 16 x 20 palmos  

(3,2 x 3,2 x 4 metros) 

1 x 1 x 1,2 ------------ 

Ermida de N. S. dos 

Mártires, Castro 

Marim 

21 x 21 x 50 palmos  

(4,2 x 4,2 x 10 metros) 

1 x 1 x 2,3 Anotação do visitador: 

de abóbada de 

coruchéu muito alto 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

21 x 21 x 26 palmos  

(4,2 x 4,2 x 5,2 metros) 
1 x 1 x 1,23 ------------ 

Casa do Corpo Santo, 

Tavira 
21 x 22 x 30 de alto  
(4,2 x 4,4 x 6 metros) 

1 x 1,04 x 1,42 ------------ 

Ermida de Sto. André 

no limite de São Pedro 

de Solis, Mértola 

17 x 17 x 30 palmos  

(3,4 x 3,4 x 6 metros) 

1 x 1 x 1,76 ------------ 
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Fig. 7 – Ermida dos Reis, no território de Alcácer 

do Sal. A ousia neste caso corresponde a um 

enorme paralelepípedo rectângulo (Fonte: Mário 

Cunha). 

 

Independentemente da elevação dos alçados, a opção recorrente pela figura do 

quadrado deve ser sublinhada. Ela corresponde a uma tendência ainda mais ampla do 

que as referências apresentadas deixam transparecer, tendo sido possível identificá-la 

em 74 das estruturas identificadas
732

. 

Paralelamente, esclareça-se, o recurso à forma rectangular – o quadrado 

prolongado das visitações – aparece mencionado em sessenta e cinco casos, a maior 

parte dos quais corresponde a relações que se aproximam das fórmulas 2 x 3 e 3 x 4, 

não muito distantes do verificável nos dois únicos edifícios com ousias rectangulares 

relativamente aos quais possuímos valores para os alçados, a saber, a Matriz de Aljezur, 

com 22 x 16 palmos de largo x 15 de alto (1,4 x 1 x 0.9)
733

 e a Ermida de Nossa 

Senhora da Esperança, em Faro, com 16 x 14 palmos de lado x 10 de alto (1,14 x 1 x 

0,71)
734

. 

A tendência no caso destas ousias em quadrado prolongado é de os lados 

prolongados do quadrado corresponderem à linha axial dos edifícios. Nos casos das 

igrejas e ermidas orientadas, isto significa que as paredes em causa se encontram 

respectivamente voltadas a Norte e a Sul, correspondendo a perpendicular Leste, de 

menor comprimento, àquela onde se situa o altar – ou perto da qual se situa o altar – 

enquanto do lado oposto se abre o arco do cruzeiro
735

. 

                                                 
732

 Sublinhe-se que os exemplos descritos correspondem a estruturas relativamente às quais se conhecem 

as medidas tridimensionais. 
733

 4,4 x 3,2 x 3 metros. Na visitação esta ousia é designada como quadrada. A expressão quadrada / 

quadrado deve ser encarada com alguma cautela quando se trata de interpretar este tipo de fontes onde 

quadrado é o que não é redondo ou em arco. Isto não significa que não exista, para estes homens, um 

entendimento correcto do que é um quadrado, figura geométrica de quatro lados, todos de igual dimensão; 

o que parece, de facto, é não existir de um modo claro o conceito de rectângulo, frequentemente 

designado nas fontes como quadrado prolongado.  
734

 3,2 x 2,8 x 2 metros. 
735

 O levantamento efectuado permitiu identificar outras estruturas que não se enquadram nem na fórmula 

quadrada nem na forma rectangular. Trata-se de situações residuais, a da ousia de forma oitavada da 
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Uma consideração final sobre a matéria. De todas as estruturas integrantes de 

igrejas e ermidas, as ousias são as mais afectadas pelas transformações do rito e da 

liturgia, bem como às mutações estéticas e do gosto. Isso faz com que das antigas 

edificações descritas nas fontes, raras sejam as que chegaram ao presente num estado 

que se assemelhe ao observado pelos visitadores quinhentistas. Cotejando os textos, 

com base nas descrições contidas nas visitações, julgamos poder afirmar que se 

encontram nessa condição – parcialmente – as ousias das ermidas de Santa Bárbara 

(Figs. 8 e 9) e Nossa Senhora da Conceição (Figs. 10 e 11), em Faro, a Ermida de Nossa 

Senhora de Alte (Figs. 12, 13 e 14), em Loulé, e a Ermida de Nossa Senhora da 

Conceição da Gomeira (Fig. 15), em Tavira. 

 

 
Figs. 8 e 9 – Ermida de Santa Bárbara, Faro (Fonte: SIPA). 

 

 
Figs. 10 e 11 – Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Faro (Fonte: SIPA). 

                                                                                                                                               
ermida de Santiago da Póvoa, na Aldeia Galega e as ousias sextavadas das ermidas de Nossa Senhora da 

Aldeia, igualmente na Aldeia Galega e da ermida de Nossa Senhora da Conceição na Aldeia de Odeleite, 

comenda de Castro Marim que, de acordo com a visitação, se enquadrava dentro de um rectângulo de 3,5 

x 4,5 varas. De referir ainda que os dados aqui apresentados correspondem a 142 edifícios de um total de 

cerca de 220 que identificámos. Restaria, por isso, esclarecer a situação de cerca de 80 estruturas; as 

fontes não o autorizam. 
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Figs. 12, 13 e 14 – Ermida / capela curada de Nossa Senhora de Alte, Loulé. Arco do cruzeiro, abóbada 

da ousia com os respectivos arcos e pedras de fecho, pedra de fecho com representação de crescente 

antropomorfizado (Fontes: fig. 12, SIPA; figs. 13 e 14, Mário Cunha).  

 

 
Fig. 15 – Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

da Gomeira, Tavira (Fonte: SIPA). 

 

b) A cobertura das ousias. 

A análise das fontes – e subsidiariamente a observação das Figs. 8 a 15 – 

confirmam o recurso frequente à abóbada de cruzaria como forma de cobertura deste 

tipo de estruturas. No quadro patrimonial observado e no decurso do período abarcado 

pelo nosso estudo, foi possível determinar a existência de 61 ousias rematadas por 

abóbadas de cruzaria. Um número apreciável, muito superior ao das 21 capelas cobertas 

de telha vã
736

 mas inferior ao das 88 forradas a madeira, mais propriamente de castanho, 

bordo, pinho, cedro ou cortiça
737

. A par destas situações frequentes, registaram-se umas 

poucas referências a ousias que de algum modo se afastam daquilo a que poderíamos 

ser levados a considerar como norma: refira-se o caso do emprego da abóbada de berço 

na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em Alcácer do Sal (1552)
738

 e na Ermida de 

Santa Maria do Castelo, em Mértola (1554); e no extremo oposto, no limite da 

                                                 
736

 Telhado de telha vã ou de valadio. Telhado sem forros em que a telha assenta directamente sobre o 

vigamento ou ripado de madeira ficando com a face inferior à vista. As telhas encontram-se soltas, sem 

cal nem argamassa que a uni-las. 
737

 O recurso a este material é residual tendo sido verificado apenas em duas circunstâncias, ambas no 

território de Aljustrel, nas ermidas de São Sebastião e São Bartolomeu. Em ambos os templos o material é 

pintado de folhagens, apresentado no último as armas de Fernão Mascarenhas que foi comendador.     
738

 Além disso, de acordo com a visitação em causa, a ousia era redonda, prolongada. 
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modéstia, o caso da Ermida de São Fausto no território do Torrão (1510), forrada a 

canas. Paralelamente referenciam-se duas situações, em 1510, em que as ousias se 

encontravam parcialmente oliveladas, nomeadamente por cima do altar (ermidas de São 

Sebastião de Ferreira – não confundir com a Ermida de São Sebastião da paróquia da 

Figueira, referida em nota – e de São Sebastião do Torrão), enquanto o resto era de telha 

vã
739

. 

Observando de um modo sequencial e encadeado as Visitações às comendas, os 

números que acabámos de referir permitem deslindar o fazer e o desfazer das estruturas, 

revelando uma espécie de sentido ascensional em que na base se encontram as ousias 

cuja cobertura não passa de um telhado de telha vã, num segundo patamar, aquelas em 

que este se encontra oculto por uma cobertura de madeira e finalmente, as mais 

consideradas, em que essa cobertura é substituída por uma abóbada pétrea, certamente 

mais nobre e sem dúvida muito mais cara
740

. Esta tendência para a crescente introdução 

de materiais mais caros verifica-se nas transformações de que as capelas foram sendo 

objecto no decurso do tempo. As Visitações dão frequentemente conta de uma vontade 

de melhorar o que existe, seja por os inspectores entenderem que determinada estrutura 

não apresenta a dignidade indispensável ao culto divino devido à sua pobreza, seja 

porque a acharam degradada, a precisar de conserto, o que constitui uma oportunidade 

para a sua reformulação noutros e melhores moldes. Um bom exemplo desse processo, 

que abarca as três principais formas de cobertura referenciadas, é-nos dado pelo caso da 

Ermida de São João da Venda (Faro), cuja ousia em 1518 era coberta de telha vã, em 

1554 forrada a bordo e finalmente, em 1565, abobadada. Esta tendência é constatável 

em muitos outros templos, correspondendo a uma intencionalidade que genericamente 

perpassa pelas visitações, cronologicamente consideradas, de melhorar as condições e a 

dignidade do culto. 

                                                 
739

 Das 260 capelas-mores descritas houve seis construções cujas características das coberturas não foi 

possível especificar. O facto do número de ousias (260) ser superior ao número dos templos referenciados 

no nosso estudo (cerca de 220) deve-se às sucessivas transformações a que estruturas foram sujeitas no 

decurso do período considerado.  
740

 A título de exemplo refira-se que em 1534 e 1535 os valores estabelecidos para as empreitadas das 

ousias das ermidas de São Sebastião de Quelfes, São Sebastião da Figueira, em Ferreira e da igreja de 

Santiago de Castro Marim foram respectivamente de 36.500, 10.000 e 60.000 reais. A discrepância de 

valores deve explicar-se essencialmente pelas diferentes dimensões das estruturas: a estrutura mais 

pequena, em Ferreira, com 3,1 x 2,6 metros de lado, é que apresenta o orçamento mais baixo, a de 

Quelfes com 3,6 x 3,6 x, 4 metros de altura, o intermédio, a igreja de Castro Marim, com 4,2 x 4,2 x 5 

metros de altura, o mais elevado. Neste último caso, é de admitir que tratando-se de um templo principal, 

os donos da obra – o bispo de Silves e o comendador – optassem pelo uso de materiais de melhor 

qualidade. 
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Com efeito, comparando a evolução da situação das ousias das igrejas e ermidas 

ao longo dos anos que vão, grosso modo, de 1510 a 1570, é possível constatar para o 

primeiro período de visitações, protagonizado pelo Mestre D. Jorge de Lencastre (1510 / 

meados da década de 20 do século XVI) a existência de dezasseis estruturas de abóbada 

de cruzaria, quarenta e duas de madeira, vinte e duas de telha vã. Na década de 30 esta 

relação apresenta uma alteração substancial, na medida em que há dezassete novas 

ousias construídas em pedra, sete das quais resultam da reconversão de estruturas que 

por ocasião da primeira série de visitações eram de madeira. Paralelamente assiste-se à 

diminuição para metade do número de construções neste tipo de material, apenas vinte e 

uma, das quais sete correspondem ao acrescento de construções cobertas apenas de telha 

vã. Quanto a esta técnica, regista-se o seu emprego apenas em três casos. A preferência 

pelo uso de abóbadas pétreas acentua-se ainda mais em meados do século, por ocasião 

das visitações de D. António Preto. Então, o número de novas estruturas deste tipo 

ascende a dezoito, seis das quais resultam da reconversão de coberturas em madeira e 

uma em telha vã, tendência acompanhada por uma acentuada diminuição do recurso 

àquele tipo de material – quatorze novas referências, das quais duas correspondem à 

reconversão de coberturas em telha vã – e pela ausência de novas referências a este tipo 

de solução. Finalmente, a derradeira sequência inspectiva, ocorrida em meados da 

década de 60 do século, completa a tendência: das novas coberturas de ousias referidas, 

cinco são estruturas de pedra – das quais uma corresponde à reconversão de uma 

cobertura em madeira – dez são de madeira – uma das quais corresponde à conversão de 

uma cobertura de telha vã, solução que na sequência do constatado anteriormente, 

parece abandonada. 

 

c) O tratamento das coberturas. 

Vista a natureza das técnicas de cobertura consideradas – telhado de telha vã, ou 

de valadio, olivelado de madeira ou dengado, abóbada pétrea de berço ou de cruzaria –, 

encontra-se naturalmente excluída do primeiro devido à inexistência de suporte, sendo 

ou podendo ser referenciada nas situações restantes. 

 Considerado o acervo documental disponível, a análise das fontes demonstra que 

o recurso à pintura é o meio preferencial usado pelos coevos quando se trata de decorar 

ou reforçar a identidade dos espaços das ousias das ermidas e igrejas, sendo que a 

identidade a que nos referimos pode ser de natureza religiosa ou heráldica. A Matriz de 

Santa Maria de Alcácer do Sal constitui um bom exemplo do que acabamos de dizer: 
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por ocasião da Visitação de 1512/ 1513, na descrição da dita capela, diz-se que (…) he 

forrada d’olivell e no meyo do olivel huuma cimeira com huuma serpe sobre huum 

escudo que mamdou ally pymtar o Jfamte dom Johão (…)
741

. 

 Na Igreja de São Lourenço, Matriz de Alhos Vedros, em 1523 o olivel da ousia 

apresentava igualmente sinais heráldicos. Neste caso tratava-se das armas dos Figueira 

sobrepujadas de um pelicano, postas pelo antigo comendador da terra, Diogo Figueira, 

que mandou fazer e pintar o tecto. Idêntica prática é observável em Aljustrel, em 1510, 

na ermida de São Bartolomeu, cujo tecto de cortiça, a que já aludimos, era todo pintado 

de folheteria, apresentando as armas do antigo comendador da vila, Fernão de 

Mascarenhas. Um último exemplo da presença de representações heráldicas nas 

coberturas das ousias, encontra-se em Sesimbra, em 1516, na Ermida de São Simão de 

Azeitão, então forrada a pinho e muito bem pintada com as Armas da Excelente 

Senhora
742

. 

 O recurso à pintura não se limita a sinais heráldicos, como se extrai das 

passagens das visitações como as de 1560, à Ermida de São Vicente, no território de 

Alcácer – num (…) teyto forrado de bordo, pintado de cores [refere-se a existência de] 

humas medalhas a olio (…)
743

 – 1533, à Ermida de Nossa Senhora da Atalaia, Aldeia 

Galega do Ribatejo, cujo tecto era forrado de olivel pintado de azul com estrelas 

douradas, prática usual no interior dos sacrários, 1510 à Ermida de São Sebastião de 

Aljustrel, de ousia forrada a cortiça pintada com folhagem, 1554 à Igreja do Espírito 

Santo do Hospital de Tavira, forrada d’engado
744

, pintada de romano com suas 

                                                 
741

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 5v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 11. O infante D. João a que se refere o 

texto da Visitação é certamente o filho mais novo de D. João I, nascido em 1400, que foi Mestre de 

Santiago entre 1418 e 1442, ano da sua morte. D. João foi o primeiro infante a deter o Mestrado de 

Santiago; sucedeu-lhe no governo da Ordem o seu filho D. Diogo, mas a morte prematura deste, em 1443, 

transferiu a administração da milícia para às mãos do infante D. Fernando, duque de Viseu e de Beja, 

governador da Ordem de Cristo e irmão do rei. D. Fernando morre em 1470, sucedendo-lhe à frente do 

ducado de Viseu e da Ordem de Santiago o seu filho mais velho, D. João (1460-1472). Considerando a 

sua menoridade, o curto tempo que sobreviveu ao pai e o facto de a sua ascendência não autorizar a 

designação de infante, é de excluir que seja seu o brasão que se refere na visitação. Por outro lado, a 

entrega da administração da Ordem ao infante D. João – futuro D. João II – na sequência da morte do 

primo, em 1472, embora se coadune com as indicações incluídas na visita, não corresponde ao modo 

como normalmente se lhe referem os textos das inspecções de D. Jorge, para quem ele é el Rey dom 

Yoham, meu senhor e padre que Deus aja. 
742

 Referência a D. Joana, a Beltraneja (1462-1530), filha de Henrique II de Castela e da rainha D. Joana 

e neta do Rei D. Duarte. 
743

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 21r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 275. 
744

 O vocábulo engado, enguado, dengado ou denguado obriga a que nos detenhamos um pouco sobre os 

seus possíveis significados. Com efeito, a análise comparativa e diacrónica das fontes atesta o recurso às 

palavras olivel / olivelado em cerca de setenta circunstâncias, sendo que sessenta e sete das vezes que o 
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bonecas
745

, novamente em 1510, à ermida de São Sebastião, de Ferreira, cujo olivel da 

ousia era pintado de branco sem outra indicação, diferente, por certo, do que existia na 

matriz do Torrão, cujas pinturas, a julgar pelos termos da Visita de 1510, se articulavam 

com as que existiam na parede, constituindo, talvez, uma narrativa única. 

 Alternativa à cobertura de olivel ou emadeirado dengado, a segunda metade da 

centúria, correspondeu, como se viu, a um crescente recurso a materiais líticos nas 

ousias de igrejas e ermidas. Nestas circunstâncias, os elementos decorativos / 

simbólicos / marcas de pertença, referidos nas visitações, são as pedras de fecho das 

abóbadas, normalmente de natureza heráldica, remetendo para às armas do Mestre ou 

do comendador por cuja iniciativa a obra foi executada ou alternativamente 

representando o hábito da Ordem, figurado através de uma ou mais vieiras ou de uma 

                                                                                                                                               
seu uso se verifica, correspondem a textos de visitações ocorridas entre os anos de 1510 a 1523, período a 

partir do qual apenas é possível confirmar a sua aplicação em três circunstâncias, todas em 1552. Em 

paralelo com esta constatação, verifica-se o oposto com a palavra engado / dengado: o uso que dela se faz 

nas fontes verifica-se em cerca de trinta casos – consideravelmente menos do que olivel / olivelado nos 

anos atrás referidos – e praticamente o exclui. Das cercas de três dezenas de referências, apenas uma tem 

lugar na primeira metade do século, em 1533, concentrando-se a totalidade as restantes nas visitas 

ocorridas no decurso das décadas de 50 e 60 de Quinhentos. Isto pouco significado teria, não fosse o facto 

de nuns poucos de casos a cobertura que primeiramente os visitadores referiram como olivel ou olivelado, 

volvidas três ou quatro décadas ser designada engado ou dengado, percebendo-se pela descrição não ter 

tido lugar entretanto qualquer tipo de intervenção que transformasse a natureza do elemento de cobertura 

em causa. Este nosso ponto de vista parece poder confirmar-se nos seguintes casos, cujas condições foi 

possível seguir ao longo do período abarcado pelo presente estudo: a ousia da ermida de Santa Margarida 

do Lavradio, em Alhos Vedros, em 1523 encontrava-se forrada de olivel todo pintado, em 1534 não 

apresentava alterações em relação à visitação anterior e em 1553 tinha o tecto forrado de castanho 

dengado, tudo pintado em bem tratado. De igual modo o tecto da ousia da Matriz de São Salvador de 

Coina, em 1514 referido como olivelado de olivel pintado, em 1553 descrito como sendo de madeira 

dengado, com suas linhas, pintado, antigo, o que sugere tratar-se da mesma estrutura. E o mesmo em 

Faro, na ermida de São Sebastião da Vila: em 1518 o tecto da ousia era olivelado de castanho, em 1534 a 

madeira encontrava-se pintada de cores e em 1554 emadeirado de castanho [como em 1518] forrada 

d’engado, pintado de antiga. Corroborando a nossa interpretação, o significado atribuído por CAVACO, 

Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio (Subsídios para o estudo da 

História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara de Vila Real de Santo António, p. 415, 

à palavra dengado / denguado de atraente, muito enfeitado. O vocábulo estaria assim relacionado com os 

adjectivos dengue – afectado, melindroso; presumido; vaidoso – e dengoso que significa mimado (Cf. 

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa-Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, Limitada: 

vol. VIII, p. 555, cols. 1ª e 2ª. A Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid-

Barcelona: Espesa-Calpe, tomo XVIII (Primeira Parte), pp. 100-101, atribui-lhe idêntico sentido em 

castelhano, admitindo que o vocábulo poderá ter origem no étimo latino tegmen, inis, que significa (…) 1. 

Cobertura, tudo o que serve para cobrir ou proteger (vestido, pele, couros, carne, sombra, casa, habitação, 

couraça, capacete). 2. A abóbada (celeste). 3. (Fig.) Protecção, defesa (Dicionário de Latim-Português. 

Porto: Porto Editora, p. 1141, colª 1ª. O léxico de Latim Medieval de NIERMEYER, J. F. & VAN DE 

KIEFT, C. (ed. revista por BURGERS, J. W. J.), 2002 – Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Leiden-

Boston: Brill, vol. II, p. 1325, confirma este ponto de vista e especifica: tengem, tegimen, tegumen: 1. 

toit, demeure – roof, shelter – Dach, Bleibe. ADAMNAN., Loca sancta, lib. 2 c. II, CSEL, t. 39 p. 262. 2. 

toiture – roofing – Bedachung. Aecclesia… teguminibus et aliis edificiis ornare. G. Aldrici, ed. 

CHARLES-FROGER, p. 73 (…). 
745

 (…) pintado de romano com suas bonecas (…) A palavra boneca neste contexto é difícil de 

interpretar sendo possível que no dizer de BLUTEAU, ob. cit., vol. II, p. 152, col. 2ª, signifique (…) 

Figurita, que arremeda o gesto humano (…) [do Latim] Pupus, de que alguns usaõ para significar hum 

boneco, propriamente significa huma criança (…). De onde putto, putti? O problema fica posto.  
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cruz em forma de espada. A estes elementos, acrescentam-se referências – raras – a 

elementos pictóricos, florais ou iconográficos ou a imitação de materiais líticos tidos 

como mais nobres, como na Matriz de Ferreira, em 1510, de abóbada muito bem 

lavrada, os pegões e arcos que fecham em cima todos de pedraria e as junturas de 

todas as pedras são douradas e os arcos são todos pintados a pintura de jaspe. 

 Naturalmente, o hábito mais vezes referenciado nas chaves das abóbadas das 

ousias dos templos considerados no nosso estudo é o de Santiago, mencionado na 

Matriz de Alcoutim, em 1554 – a espada, na pedra do meio – nas ermidas de Santa 

Maria do Roxo, em Alvalade, em 1510, e de Nossa Senhora dos Bairros, em Alvalade, 

em 1513 – na chave do meio da abóbada – na Matriz de Panóias, em 1533 – igualmente 

na pedra do meio – e na Matriz do Torrão, em 1534, uma vieira na pedra do meio.  

O que acabamos de referir não obsta à ocorrência dos hábitos de outras milícias 

nas chaves das ousias das igrejas e ermidas da Ordem de Santiago. Assim era na Matriz 

de Albufeira em 1554, onde, na abóbada da capela-mor, de alvenaria de duas capelas, 

as duas chaves do meio apresentavam, respectivamente, o hábito de Avis e as armas do 

Mestre. Já em 1554 e 1560, nas ermidas de São Sebastião de Salir, em Loulé e de Santa 

Susana, território de Alcácer (Figs. 16 e 17), era o hábito de Cristo que figurava nas 

chaves do meio das abóbadas das respectivas ousias
746

, facto que não terá suscitado 

qualquer oposição da parte dos visitadores. Pelo contrário, vinte anos antes, em 1533, o 

hábito da Ordem de S. João gravado na chave da ousia sobre o altar-mor da Matriz de 

Grândola e o hábito de Cristo, esculpido na chave da ilharga (não muito longe do da 

Ordem de Santiago, gravado na chave do meio, sobre o altar-mor) da Matriz de Panóias, 

suscitaram outra reacção dos visitadores, levando-os a declarar, no primeiro caso, que 

não parecia bem no lugar onde está por ser a igreja da Ordem de Santiago, e que por 

isso davam dez dias ao recebedor para a fazer tirar e substituir pelo hábito de Santiago e 

no segundo que este devia ser logo tirado (…) porque no mestrado de Santiago não 

deve de aver outra divisa senão ha da ordem (…). 

Este tipo de ocorrências não é fácil de explicar. No caso de Albufeira, 

conquistada em 1249 com o concurso dos espatários, mas doada por Afonso III à 

                                                 
746

 De acordo com o texto da Visitação de 1560 (AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, 

Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 42v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, 

nº 14, p. 288, a capela (…) he quadrada, tem çinqo varas de comprido e outras tantas de vão, o teito he 

d’aboboda d’alvenarya com suas chaves e represa de cantarya falsa, na chave do meo huma cruz de 

Cristo (…). Com excepção da chave, que aparentemente não apresenta sinais da referida cruz de Cristo, o 

aspecto actual da estrutura corresponde à descrição. A falta do hábito de Cristo pode eventualmente ser 

explicada pelos motivos aludidos na nota seguinte. 
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Ordem de Avis em 1250
747

, compreende-se a presença do respectivo hábito na ousia da 

igreja. Acresce o facto, recorde-se, de D. Jorge, cujas armas figuravam na outra pedra 

de fecho, acumular com o Mestrado de Santiago com o de Avis. Quanto às demais 

estruturas, é difícil perceber os motivos que terão levado a incluir nas respectivas pedras 

de fecho das ousias o hábito da Ordem de Cristo. Reaproveitamento de materiais já 

lavrados? É uma possibilidade.  

Uma constatação, também, deve ser sublinhada: São Pedro de Panóias, São 

Sebastião de Salir, Santa Susana de Alcácer do Sal; as coberturas de qualquer uma 

destas ousias é obra recente ao tempo das visitações que referem a existência nelas de 

hábitos de Cristo. No primeiro caso, em 1511, a ousia de Panóias era coberta de telha 

vã; a de São Sebastião de Salir, em 1518, era coberta de olivel novo e bom; a de Santa 

Susana, em 1534, era forrada de tabuado de amieiro. Em qualquer uma das datas, 

também, eram pertença da Ordem de Santiago. 

 

  
Figs. 16 e 17 – Ermida de Santa Susana, Alcácer do Sal. Ousia, arcos e pedra de fecho. 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

Relativamente à ocorrência de marcas heráldicas gravadas nas chaves das 

abóbadas, esta revela-se menor. Para além da já aludida pedra com as armas do Mestre 

D. Jorge na ousia da Matriz de Albufeira (1554), verificou-se a presença das armas de 

D. Álvaro de Castro na chave do meio da ermida de Nossa Senhora da Consolação, de 

Alcácer do Sal, em 1560 e as armas do Reino nas matrizes de Faro e de Loulé, ambos os 

casos em 1554. O que acabamos de referir não significa que a existência de 

representações heráldicas nas igrejas e ermidas estudadas se encontre limitada a estes 

                                                 
747

 E por Afonso X de Castela em 1257. Cf. CUNHA, Maria Cristina de Almeida, 1990 - A Comenda de 

Albufeira da Ordem de Avis, comunicação apresentada nas “IIª Jornadas de Historia del Algarbe y 

Andalucia”. Sevilha, pp. 49‐62 e CUNHA, Maria Cristina e PIMENTA, Maria Cristina, 1987 - A 

Comenda de Albufeira da Ordem de Avis: breve abordagem, in “Actas das Iª Jornadas de História do 

Algarve e Andaluzia”. Loulé: Câmara Municipal, pp. 307-349. 
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quatro casos: aqui tratou-se apenas das ousias. Pelo contrário, a análise dos altares e 

capelas laterais existentes nos corpos das igrejas
748

, frequentemente de natureza 

funerária, é reveladora de uma realidade diversa em que sobressai a intencionalidade 

comemorativa das linhagens e consequentemente a representação dos seus sinais 

distintivos. 

Mais raramente existem alusões a motivos de carácter floral (Figs. 18 e 19) e de 

decoração ao romano; assim era na abóbada da ousia da Ermida de Nossa Senhora da 

Conceição de Alcoutim, em 1534 – um arco de pedraria com uns verdugos e com umas 

rosas pelo meio – e na da Matriz da Alvalade – embora não possuamos dela referências 

nas visitações – e na Matriz da Aldeia Galega, em 1554, de tecto de abóbada de 

pedraria lioz de romano. 

 

  
Figs. 18 e 19 – Ermida / capela curada de Nossa Senhora de Alte, Loulé (à esquerda); Igreja Matriz de 

Alvalade (à direita.). Pedras de fecho nas abóbadas das ousias apresentando motivos de natureza floral / 

vegetalista (Fonte: Mário Cunha) 

 

d) As paredes das ousias. 

Relativamente a este assunto, a análise das visitações revela um recurso 

continuado à pedra como material preferido de construção
749

. Em cerca de cento e dez 

estruturas, confirmou-se a presença de materiais líticos nas paredes ou alicerces de 

                                                 
748

 E nas capelas laterais das cabeceiras das igrejas de três naves, normalmente mais “poupadas” no que 

respeita a transformações. 
749

 Por questões de solidez mas também pelo simbolismo que lhe é inerente. Refira-se, a propósito, 

DURANDUS e a passagem do Prochiron… liv, I, nº 9, fol. 3v onde declara (…) In sancta verò Ecclesia 

habet lapides super se ad ferendum pro aedificio, quicunq; laborem fraternũ portat. Grossiores verò 

lapides & politi, seu quadrati, qui ponuntur foris extrinsecus, in quorũ medio minores lapides iacent, sunt 

viri perfectiores qui suis meritis & orationibus cõtinent infirmiores in sancta Ecclesia. (…) 
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aproximadamente cem, correspondendo a restante dezena a ousias construídas em 

taipa
750

. 

Desde logo, uma constatação relacionada com a terminologia empregue pelos 

diferentes visitadores ao longo do tempo: a estrutura inspeccionada pode ser a mesma, 

com as suas características e especificidades, mas as palavras que estes usam para as 

descrever são diferentes. É assim que a terminologia paredes de alvenaria aparece 

aplicada a cerca de quarenta edifícios, coexistindo com duas outras indicações 

descritivas, a saber, paredes de pedra e cal, utilizada quarenta e cinco vezes e paredes 

de pedra e barro, com quinze referências. Este uso indiferenciado das palavras significa 

que em qualquer dos casos o material de base empregue é a pedra, por vezes 

grosseiramente talhada em blocos de forma e dimensão variadas, argamassados com cal 

ou barro
751

. A indicação numa visitação em que determinada parede é de alvenaria 

significará, provavelmente, que o inspector não quis ou não foi incapaz de determinar o 

tipo de argamassa empregue
752

. Um bom exemplo daquilo a que corresponde o conceito 

de alvenaria nas visitações pode observar-se nas ousias arruinadas da Ermida de Nossa 

Senhora de Paderne (Fig. 20) e da Igreja de Santiago de Castro Marim (Figs. 21, 22 e 

23) que a seguir se apresentam. 

 

  
Figs. 20 e 21 – Ousias arruinadas da Ermida de Nossa Senhora de Paderne (Albufeira) e da Igreja de 

Santiago de Castro Marim (Fonte: Mário Cunha). 

 

                                                 
750

 Estudando os quadros relativos às ousias, arcos do cruzeiro e corpos das igrejas, verifica-se um certo 

grau de incerteza da parte dos visitadores quando aos materiais empregues. Esse grau de incerteza 

reflecte-se na nossa própria análise e consequentemente na precaução que usamos, que nos fez optar por 

apresentar números aproximados. 
751

 Recorremos neste ponto novamente a DURANDUS (ob. cit., liv. I, nº 10, fol. 3v-4r) que alude assim à 

argamassa que confere unidade às pedras das igrejas: (…) Coementum autem sino quo muri stabilitas esse 

non potest, site x calce, sabulo & aqua (…). 
752

 O que nada terá a ver com incompetência ou falta de diligência; numa parede em bom estado e 

devidamente rebocada – por vezes apresentando pinturas –, não havendo quem prestasse informação 

fidedigna, a tarefa do visitador encontrava-se muito dificultada. 
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Figs. 22 e 23 – Parede da ousia da igreja de Santiago de Castro Marim. Perspectiva em corte e pormenor 

dos blocos bem aparelhados das pedras angulares, deixando ver o acafelado (Fonte: Mário Cunha). 

 

Alternativamente ao uso da pedra argamassada com cal ou barro ocorrem, como 

vimos, situações em que a taipa é o material utilizado na construção das estruturas. A 

título de exemplo registem-se os casos das ermidas de São Sebastião do Torrão, com 

formigão de cal, São Vicente e São Sebastião de Ferreira do Alentejo (Fig. 24), os três 

referenciados em 1510, por ocasião das visitas do Mestre D. Jorge.  

 

  
Fig. 24 – Ermida de São Sebastião de Ferreira.  

Pormenor deixando ver a taipa (Fonte: Mário Cunha). 
 

A aplicação deste material na construção de ermidas e igrejas é menos frequente 

do que o recurso à alvenaria; aos números e situações atrás referidos devem, no entanto, 

ser acrescentados alguns casos em que o recurso à pedra argamassada se encontra 

limitada aos alicerces, sendo os alçados constituídos de taipa. Alcácer do Sal constitui 

um bom exemplo de um território em que algumas destas ocorrências se verificam: em 

1512, a Ermida de São Martinho do Forno do Vidro possuía alicerces de pedra e barro e 

paredes de taipa; décadas mais tarde, em 1552, nas ermidas de São Brás, Santa Catarina, 
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São Sebastião, Santa Susana e São Roque e em 1560 na Ermida de Santa Ana, as 

paredes de taipa das ousias assentavam em alicerces de pedra e cal. 

Usada como argamassa em alicerces e muros, o recurso à cal encontra-se 

igualmente referenciado nos acafelados
753

 e apincalados ou apincelados
754

 das paredes 

e no cintado
755

 dos telhados. Como se infere das visitações, o interior das ousias era 

normalmente caiado, acontecendo frequentemente a aposição sobre essa base de 

figurações de santos e evocações de passagens das Escrituras ou das vidas de santos e 

mártires como se verá adiante e de que as ermidas de Santa Susana e dos Reis (Figs. 25, 

26 e 27), ambas no território de Alcácer do Sal, constituem bons exemplos. 

 

  
Figs. 25 e 26 – Ermida de Santa Susana, Alcácer do Sal. Restos dos frescos da ousia. À esquerda, parede 

do lado do Evangelho; à direita, parede do lado da Epístola (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

                                                 
753

 Rebocar, revestir, tapar uma superfície com cimento, gesso ou betume. De acordo com a remissão de 

HOUAISS, António, 2003 – Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates, tomo 

1, p. 47, col. 2ª, para MACHADO, José Pedro, 1977 (3ª edição) – Dicionário etimológico da Língua 

Portuguesa, (…) o vocábulo estaria ligado ao ár. qafala “fechar”; como o v. port. não pode ser der. 

directo do ár. o autor afirma ter havido o intermédio de um subst. originário do mesmo rad., prov. cafala 

ou cafalo (…). 
754

 Apincalado ou apincelado. Atendendo ao contexto em que se emprega nas visitações, o sentido 

quinhentista da palavra não será diferente do que hoje tem. Vide HOUAISS, António, 2003 – 

Dicionário…, Tomo 1, p. 328, col. 3ª (…) 2. Em que se deu mão de tinta ou de cal; em que se passou; 

pintado; caiado (…). 
755

 Cintar de cal. Cobrir de cal um telhado para lhe conferir consistência.  

Fig. 27 – Ermida dos Reis, Alcácer 

do Sal. Vestígios dos frescos da 

ousia sobre o desaparecido altar-mor 

(Fonte: Mário Cunha). 
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Uma constatação que a análise diacrónica das visitações santiaguistas nos 

permite tirar, é que as paredes das ousias das igrejas e ermidas tendem a incluir, à 

medida que o século XVI avança
756

, frestas e aberturas que, facilitando a entrada da luz, 

permitam aos fiéis uma melhor visualização da celebração eucarística. A escolha da 

parede para a colocação dessas aberturas – ou para o seu alargamento, no caso de já 

existirem – não é arbitrária; numa igreja devidamente orientada – e grande parte dos 

templos considerados neste estudo, percebemo-lo, são orientados, quer dizer, com a 

cabeceira voltada a Oriente – a preferência vai para a abertura das frestas a Sul, o que 

permita uma maior entrada de luz, bem como uma iluminação mais duradoura ao longo 

do dia. A este respeito, aliás, o número apurado para este tipo de aberturas fala por si:  

- Frestas voltadas a Norte: 2; 

- Frestas voltadas a Levante: 3; 

- Festas voltadas a Sul: 23; 

- Frestas voltadas a Noroeste: 2;  

- Duas frestas colocadas frente a frente, uma Norte, outra a Sul: 3
757

. 

 

 Se o lado Sul é o escolhido para a abertura de frestas de iluminação nas ousias, o 

lado Norte parece ser o preferido para a colocação das sacristias. Dizemos isto com a 

noção de que os números de que dispomos são pouco representativos: treze referências 

em centenas de entradas é manifestamente insuficiente para estabelecer conclusões, mas 

ainda assim não podíamos deixar de indicar as cinco estruturas que sabemos serem 

voltadas a Norte contra apenas uma orientada a Sul
758

. 

 

e) Pavimentar as ousias. 

Espaço nobre e reservado dentro do templo, as visitações às ousias das igrejas e 

das ermidas dão conta de uma preocupação que se reflecte nos mais diversos aspectos, 

como temos vindo a observar. Esta constatação manifesta-se na preocupação reiterada 

                                                 
756

 Até à década de 50 de Quinhentos as visitações limitam-se a indicar – por vezes – se existem ou não 

frestas nas ousias. As visitações de 1552, 1553, 1554 assinalam uma mudança nesta atitude, revelando um 

renovado interesse por parte dos inspectores Quanto à iluminação das ousias. Relativamente à década de 

50 registaram-se oito indicações expressas no sentido de se alargar ou abrir novas frestas. Na década 

seguinte este número foi de cinco. Estes casos não incluem aqueles em que nas visitações se fazem 

alusões ao tamanho das frestas, dizendo-se que são grandes ou bastantes ou então que deixam passar 

pouca luz, mas sem mais acrescentarem. 
757

 De acordo com a visitação de 1534 à Igreja de Santa Maria do Castelo, em Almada, a fresta do lado 

Sul era de pedraria, quer dizer, de pedra lavrada ou aparelhada em forma geométrica, ao passo que a do 

lado Norte era simplesmente de alvenaria. 
758

 Os textos são omissos quanto à orientação das restantes sete.  



172 

 

com a pavimentação dos solos e por consequência no entendimento que é patente de que 

esse revestimento deve ser mantido em bom estado de conservação e ser de boa 

qualidade. Relativamente a este ponto, com efeito, a análise comparativa das visitações 

permite detectar, no decurso do período considerado, a execução deliberada de 

melhorias que, no que à matéria concerne, se traduzem primeiramente na sua cobertura 

e num segundo momento, permitindo-o as circunstancias, na substituição dos materiais 

existentes por outros de melhor qualidade e prestígio. Serve isto para dizer que das 

noventa e seis ousias de igrejas e ermidas cujos revestimentos dos solos podemos seguir 

ou referenciar cronologicamente
759

, foi possível determinar a seguinte sequência 

evolutiva que partindo da inexistência pura e simples de pavimento, sucessivamente 

inclui o argamassado
760

, o ladrilhado de ladrilho ou de tijolo e finalmente o lajeado. 

De todas as situações, a mais comum é a dos solos das ousias serem revestidas a 

ladrilho de tosco ou de tijolo, de acordo com a terminologia empregue. Referenciamos 

nesta situação sessenta estruturas, das quais de uma se diz estar mal ladrilhada e dez que 

estando por ladrilhar, supostamente estariam à espera de sê-lo. Menos frequente, o 

                                                 
759

 As noventa e seis ousias a que nos referimos correspondem a menos de metade dos templos 

considerados no presente estudo. Mais ainda, o número real de espaços analisados nem sequer chega aos 

noventa e seis pois nele estão consideradas obras que em muitos casos, ao longo dos anos, foram sendo 

aplicadas às mesmas estruturas. A título de reflexão, acentue-se que relativamente a esta matéria se 

verifica uma reiterada omissão da parte dos visitadores que ao longo das décadas procederam à inspecção 

dos edifícios, omissão que é particularmente de assinalar no que respeita a estruturas de pequena 

dimensão, periféricas, normalmente pobres. Será simplesmente por não haver qualquer tipo de 

revestimento e os solos serem de terra batida como se verifica nos corpos de grande número de ermidas?       
760

 Argamassado. De acordo com BLUTEAU, ob. cit., vol. I, pp. 488, col. 2ª - 489, col. 1ª, (…) Para o 

pavimento das suas cazas, faziaõ os antigos muytas castas de argamaças, compostas de pedaços de 

tijolo, & pedrinhas de varias côres, chamavaõlhe com nome Grego Lithostrata. S. Isidoro faz mençaõ 

dellas no cap. 8 do livro 25. aonde diz, Lithostrata parvulis crustis, ac tessellis tinẽtis in varios colores. 

Estas argamaças (se assi lhe havemos de chamar) tiveraõ seu principio na Dictatura de Sylla como nota 

Plinio, no cap. 25. do livro 36. & affirma Vitruvio, que ainda no seu tempo se via no templo da Fortuna 

huma argamaça destas, que este Dictador mandara fazer. Lithocolla, que alguus modernos interpretaõ 

argamaça era propriamente huma especie de grude, com que se uniaõ as pedras, o qual grude, segundo 

Hermolau, se fazia com couro de boys, & particularmente de touros. Outra especie de Argamaça, a que 

chamavaõ Maltha, & Fem. Se fazia com pés derretido, gordura de pôrco, & huns pós de cal por cima, 

como a descreve Palladio no liv. I. cap. 17. Mas segundo Fasto Gramatico, Maltha era pés mesclado 

com cera, & diz Pollux no liv. 8. Cap. 4, que com esta Maltha se envernizavaõ as taboinhas, que se davaõ 

aos Juizes para que nellas escrevessem a sua tençaõ, ou voto; & isto antes seria verniz, que argamaça: 

Finalmente chamavaõ, Opus signinum à argamaça composta de fragmẽtos de tijolo conglutinados com 

cal; chamavase esta obra opus signinum da Cidade de Signia (como querem alguns) ou de uns povos de 

Italia, a que naquelle tempo chamavaõ signinos, que fabricavaõ o melhor tijolo. No cap. 13. do livro 35. 

faz Plinio Histor. mençaõ deste genero de argamaça. Quid non excogitavit Ars? fractis enim testis 

utendo, ut firmius durent, tusis, calce míditá, que vocant signina, quo genere etiam pavimenta excogitavit. 

No livro das suas Etymologias quer Vessio que esta seja propriamente a argamaça, que hoje se usa nas 

Cisternas, & aqueductos. Hodie segnino utimur in cisternis, & aqueductibus tectorio inducentis. Segundo 

a diversidade das argamaças, que hoje se fazem, & com o tempo se poderaõ inventar, sera necessario 

usar de diferente Periphrasi. Argamaça composta de arca, cal viva, & fragmentos de tijolo, ou pedrinhas 

conglutinadas. Ex fractis thisisque teseis arená, et calce viva superadiutâ coagmentam. Nent. Ou mais 

brevemente, & com alluaõ às argamaças dos Antigos. Signinum opus.  
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número de referências ao uso de lajes no revestimento dos solos é indicado em 

dezanove circunstâncias, sendo que uma se diz mal lajeada, estando outra – a vigésima 

– à aguardar lajeamento. Resta referir o uso do argamassado para no revestimento das 

ousias, por certo a solução mais económica, referenciada em seis estruturas.  

 A análise dos números apresentados permite constatar uma tendência que se 

traduz numa espécie de linha ascendente, em que na base se encontram os solos por 

revestir – algo profundamente indesejável como as visitações não se cansam de dar 

conta ordenando que se corrija, especialmente a partir da década de 50 do século
761

 – 

depois os ladrilhados, finalmente os lajeados. As fontes revelam, de algum modo, esse 

sentimento, essa vontade de melhorar os espaços e as estruturas. Os exemplos são 

vários, como se pode constatar pela análise dos casos da Ermida de Santa Margarida do 

Lavradio, Almada, que em 1523 tinha o solo argamassado mas em 1553 se encontrava 

já ladrilhado
762

 ou da Ermida de São Romão, em Alcácer do Sal, cujo solo se 

encontrava por ladrilhar em 1552 mas oito anos mais tarde, por ocasião de nova 

visitação, aparece já ladrilhado. Quanto à Ermida de São Vicente, igualmente em 

Alcácer, ladrilhada em 1512, aparece lajeada em 1552, como a ousia da Ermida de 

Nossa Senhora dos Mártires de Castro Marim, cujo ladrilho alto e bom, a fazer fé nos 

termos da visitação de 1518, foi substituído antes de 1554 por uma cobertura de lajes, 

possivelmente na sequência do enterramento aí de Lopo Mendes que foi comendador e 

alcaide da vila e fez esta igreja. 

 

Neste ponto – e porque do solo das ousias se trata – faz sentido uma pequena 

reflexão acerca do problema dos enterramentos nas capelas-mores e corpos das igrejas. 

Contestada pela Igreja no decurso da Antiguidade Tardia e grande parte da Idade Média, 

a prática de inumar os corpos dos defuntos no interior dos edifícios sagrados foi 

ganhando terreno no decurso do século XIII
763

, de tal forma que chegados à centúria de 

Quinhentos, se trata de um procedimento comum. Isto não significa, porém, que se 

tenha operado uma democratização da prática. Ela era onerosa para os familiares dos 

defuntos e além disso aplicaram-se restrições à sua aplicação, nomeadamente no que 
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 Preocupação particularmente declarada no respeita aos corpos das igrejas, objecto de constantes 

reparos da parte dos visitadores por causa das sepulturas que uma vez abertas para acolher os defuntos, 

permanecem por ladrilhar durante longos períodos de tempo.  
762

 Apesar de o tratamento da ermida de Nossa Senhora de Odeceixe apresentar uma evolução oposta: 

lajeado de lajes em 1517, em 1554, o solo encontrava-se argamassado.  
763

 Ver ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, de e BARROCA, Mário Jorge, 2002, - História da Arte em 

Portugal. O Gótico. Editorial Presença, p. 19. Veja-se igualmente infra, o capítulo especificamente 

dedicado a esta temática.   
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respeita à recusa dos enterramentos nas ousias das igrejas, teoricamente reservadas a 

priores e comendadores, como resulta da análise do texto da visitação de 1565 à Igreja 

de São Salvador de Coina onde claramente se diz que na capela há sepulturas, o que 

não pode ser pois são para o enterramento de comendadores e priores.  

Duas ordens de factores fazem com que esta seja uma indicação preciosa: 

primeiro, porque serve para confirmar um tipo de prescrição importante, onde 

claramente se distingue quem pode ou não ser sepultado na proximidade do Santíssimo 

e das relíquias que nalguns casos os altares albergam; segundo porque dá conta do seu 

incumprimento e pelo modo como o faz, este seria ser frequente. 

A recusa dos leigos permanecerem no interior das ousias não se verifica apenas 

em relação aos defuntos mas também no que respeita aos vivos. Por essa razão, a 

prescrição frequentíssima no sentido de serem postas grades nos arcos com o intuito de 

limitar acessos indevidos; mas também as recorrentes indicações dos visitadores ou do 

próprio Mestre, como resulta da leitura deste seu Alvará proibindo aos leigos que 

permaneçam dentro das ousias durante a celebração dos ofícios: …Nas jgrejas que nam 

tem coro em que há creliguos, a capella moor serve de coro e ahy rezem os e estam ao 

ofycyall das mjsas quando sam camtadas; e por que estamdo os leiguos na dita capela 

lhes fareja pejo e trovacam, ordenamos e mandamos que os leiguos nom estem na 

capella moor em as ditas jgrejas em que nam ouver coro quando os creligos rezam suas 

oras ou as mjsas do dia e outras que forem camtadas que no alltar moor se diserem 

(…)
764

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
764

 Alvará do Mestre D. Jorge datado de 29.12.1527. AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, 

Códice nº 154, fols. 107r-107v. Vide APENDICE DOCUMENTAL, nº 6, p. 113.  
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2.1.2. O altar-mor. 

 O altar é a peça mais importante de entre as que integram o templo sendo ele que 

confere a primazia à ousia
765

. Se o papel primordial que desempenha na Liturgia não 

bastasse para afirmar esta asserção, a atenção, o cuidado e a frequência com que os 

textos das Visitações o abordam e descrevem, é por si só esclarecedora. Ao contrário de 

outros elementos em relação aos quais as informações são escassas, o acervo de fontes 

empregue na presente Tese permitiu identificar cento e oitenta e quatro altares-mores, 

num universo de aproximadamente duzentos e vinte templos. 

 O altar é a peça litúrgica mais importante da igreja, como afirmamos. Não 

admira, por isso, o especial cuidado posto na sua construção, manutenção e 

conservação, começando desde logo pelo tipo de matérias usadas na sua confecção. A 

este respeito, as prescrições dos teólogos são claras: de Guillaume Durand 

(DURANDUS) no seu Prochiron
766

, já várias vezes citado, a Carlo BORROMEO
767

, 

impõe-se a noção de que o altar deve ser construído em pedra, sendo várias as razões 

que o impõe. Para o primeiro, que alude aos antecedentes bíblicos dos altares de Noé, 

Abraão, Jacob e Moisés, os novos altares deviam ser de pedra, de preferência de um só 

bloco, o que na prática implicava a recusa dos altares portáteis de viajem, frágeis, 

facilmente deterioráveis e sem espaço para acolherem caixa de relíquias. 

 No que respeita a esta prescrição, a análise das fontes em que nos baseámos não 

podia ser mais esclarecedora: dos cento e oitenta e quatro altares referenciados cujos 

materiais pudemos identificar, cento e sessenta são constituídos de uma pedra só ou, 

mais comumente, de alvenaria (Fig. 28), doze de taipa e doze de madeira. A leitura 

diacrónica das visitações, nos casos em que é possível, confirma a tendência: os altares 

das ermidas de Santa Susana e São Brás (ambas pertencentes ao território de Alcácer), 

que em 1512 eram de madeira, em 1560 e 1552, respectivamente, são já peças de 
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 Vide GOMES, José Manuel Pereira, 2004 – O Altar – Definição, Concepção, Ornamentação. In 

“Museu”, Série IV, pp. 18-223.  
766

 Redigido pelo bispo de Mende (finalizado c. 1291), o Prochiron, vulgo Rationale divinorum 

officiorum inspirou-se nos textos de Honório de Autun e Sicardo de Cremona e nas obras de Hugo de São 

Victor e talvez no Manual sobre os Mistérios da Igreja de Pedro de Roissy, escrito entre 1210 e 1213. 

Obra fundamental para a compreensão da Igreja Tardo-Medieval, o Prochiron foi sucessivamente dado à 

estampa nas centúrias de Quatrocentos e Quinhentos e mesmo nos séculos XVII e XVIII (Santiago 

SEBASTIÁN, 1996 – Mensaje Simbólico del Arte Medieval. Madrid: Ediciones Encuentro, pp. 352-359). 

No presente estudo recorreu-se à edição de 1551, dada à estampa em Lyon pela Casa dos Herdeiros de 

Iacobi Giuntae. Acessível em 

http://books.google.com.br/books/download/Prochiron_vulgo_rationale_diuinorum_offi.pdf%3Fid%3Dit

USEitY6TYC%26hl%3Dpt-BR%26output%3Dpdf. 
767

 Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae libri duo, 1577. 
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alvenaria. O mesmo em relação aos altares das ermidas de Santa Catarina e de São 

Roque (também em Alcácer), que se em 1512 e 1534 eram de taipa, mas em 1534 e 

1552, respectivamente, já eram de alvenaria. Tal como na ermida de Nossa Senhora da 

Piedade, em Odeceixe, cujo altar de taipa referenciado em 1517, em 1554 era de 

alvenaria. Esta propensão para as peças construídas em taipa ou madeira darem lugar a 

objectos pétreos corresponde a uma tendência geral que vimos ser contrariada, apenas, 

no caso da ermida de São Martinho do Forno do Vidro, em Alcácer, que sendo de taipa 

em 1512, em 1552 é de madeira. Confirmando esta perspectiva, acrescente-se a intenção 

declarada pelos visitadores da ermida de São Miguel de Mértola, em 1515, de substituir, 

por outro de pedra, o altar de taipa existente. 

 

 

Fig. 28 – Ermida de N. S. de Paderne, Albufeira.  

Ruinas da ousia com os restos do altar-mor, de alvenaria,  

unidos à parede testeira, sobre o respectivo degrau  

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 Objecto de particular atenção e cuidados por aquilo que representa e é, a 

construção, dimensão e enquadramento do altar quinhentista obedece a prescrições que 

remontando aos finais do século XIII – recorde-se novamente o Prochiron – foram 

sendo adequadas e aperfeiçoadas no decurso das duas centúrias seguintes, de acordo 

com o propósito central de exaltar a Eucaristia. 

Com efeito, no livro Iº, cap. XI, das suas Instructionum…, Carlo Borromeo 

confirma esta motivação cada vez mais urgente da hierarquia católica no sentido de 

orientar a devoção e a atenção dos fiéis para o Santíssimo Sacramento. Em coerência 

com uma prática que vem do passado, cuja manifestação em Portugal é possível 

identificar em primórdios de Quinhentos
768

, o prelado milanês advoga não apenas a 

elevação do altar sobre degraus – relativamente aos quais deixa sugestões quanto à 

                                                 
768

 Veja-se a alínea seguinte, dedicada à elevação dos altares-mores. 
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dimensão, número e materiais
769

 – como propõe medidas a aplicar na sua construção. 

Segundo ele (…) l'altezza dell'altar maggiore sarà, dalla predella, di due cubiti e otto 

oncie, o al massimo dieci; la lunghezza di cinque cubiti o più[
770

], in rapporto alla 

lunghezza e alle misure del luogo. Inoltre, se di fronte o sui lati c'è spazio, si 

costruiranno tre gradini, cioè uno formato dalla predella e due altri sottostanti: questi 

ultimi dovranno essere in marmo o pietra solida, o, se ciò non è possibile, in laterizio 

[…]. Il terzo gradino, formante la predella, sarà in tavole di legno […]. Ove poi, grazie 

all'ampiezza della chiesa e dell'altar maggiore, vi sia spazio per più gradini, se ne 

potranno costruire cinque, dell'altezza e larghezza prescritti sopra (…). 

Carlo Borromeo publica as suas Instructionum em 1577, quatorze anos depois 

do fecho do Concílio, vinte e três após as visitações espatárias de 1554, as únicas, no 

âmbito do presente estudo que de um modo sistemático incluem informações sobre as 

dimensões dos altares das ousias. Recorde-se as medidas que o prelado milanês 

prescreve para os altares-mores das igrejas: 2,25m de comprimento (ou mais, se as 

condições do lugar o permitirem) por 1,07 a 1,12m de altura, valores que apontam no 

sentido de uma relação aproximada entre as variáveis comprimento-altura de 2 a 2,1. 

Observe-se agora o que foi possível verificar nas igrejas portuguesas da Ordem 

de Santiago. Primeiramente, a percepção da existência de medidas aconselháveis para a 

dimensão dos altares bem como a preocupação recorrente em elevá-los sobre tabuleiros 

e degraus. 

 

a) Dimensões dos altares-mores. 

Como podemos constatar relativamente às ousias e respectivos arcos e aos 

corpos das igrejas, as visitações do ano de 1554 são as únicas a apresentar valores 

quantificados de cada uma destas estruturas. O mesmo se passa em relação aos altares: 

nem antes nem depois os visitadores se ocuparam a tirar e declarar as suas medidas, 

pelo que o que aqui se apresenta corresponde à imagem captada de um momento
771

. 

 

                                                 
769

 (…) L'altar maggiore della cappella potrà essere ubicato in modo che dal gradino più basso 

dell'altare stesso ai cancelli di recinzione della cappella vi sia uno spazio di otto cubiti o anche più, ove 

lo consenta, o anzi lo richieda per motivi di proporzione, l'ampiezza della chiesa. Tale spazio sarà 

comodo e utile al numeroso clero che si riunisce per la Messa solenne e le funzioni divine (…). Para um 

breve resumo da Iª Parte da obra do milanês, veja-se ROQUE, Maria Isabel Rocha, 2004 – Altar Cristão. 

Evolução até à Reforma Católica. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, pp. 197-198. 
770

 Aproximadamente 1,07 a 1,12 m de altura x 2,25 m de comprimento ou mais (2 côvados e 8 polegadas 

– no máximo 10 – de altura x 5 côvados ou mais). 
771

 Ressalve-se a excepção de dois casos devidamente assinalados em Aljustrel e Grândola, em 1533, e 

em Alcácer em 1560. 
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Quadro XVIII – Dimensões dos altares-mores / Relação entre as respectivas medidas 

Templo Medidas do altar 

(comp. x alt. x larg.) 

Relação  

(comp. x alt. x larg.) 

Relação  

(comp. x alt.) 
Igreja Matriz, Albufeira 12 x 5 x 4,5 palmos 

(2,4 x 1 x 0,9 m) 

2,4 x 1 x 0,9 2,4 

Ermida de N. S. de Paderne, Albufeira 9 x 5 x 4 palmos 

(1,8 x 1 x 0,8 m) 

1,8 x 1 x 0,8 1,8 

Ermida de N. S. da Esperança, Paderne, 

Albufeira 

10 x 5 x 5 palmos 

(2 x 1 x 1 m) 

2 x 1 x 1 2 

Ermida de S. Sebastião, Alcácer772 1,5 x 1 vara 

(1,65 x 1,1 m) 

1,5 x 1 1,5 

Ermida de S. Martinho, Alcácer773 2 x 1 vara 

(2,2 x 1,1 m) 

2 x 1 2 

Ermida de S. Romão, Alcácer774 1,5 varas x 3 quartas 

(1,65 x 0,82 m) 

2 x 1 2,01 

Ermida de S. Roque, Alcácer775 2 x 1 varas 

(2,2 x 1,1 m) 

2 x 1 2 

Igreja Matriz, Alcoutim 14 x 5 x 4 palmos 

(2,8 x 1 x 0,8 m) 

2,8 x 1 x 0,8 2,8 

Ermida de N. S. da Conceição, 

Alcoutim 

11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Ermida do Santo Espírito do Pereiro, 

Alcoutim  

8 x 5 x 5 palmos 

(1,6 x 1 x 1 m) 

1,6 x 1 x 1 1,6 

Ermida de S. Domingos, Alcoutim 7 x 5 x 4 palmos 

(1,4 x 1 x 0,8 m) 

1,4 x 1 x 0,8 1,4 

Igreja Matriz, Aljezur 10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Capela do Espírito Santo, Aljezur 8 x 5 x 3 palmos 

(1,6 x 1 x 0,6 m) 

1,6 x 1 x 0,6 1,6 

Ermida de N. S. da Piedade, Odeceixe, 

Aljezur 

9 x 5 x 3 palmos 

(1,8 x 1 x 0,6 m) 

1,8 x 1 x 0,6 1,8 

Ermida de S. Pedro, Aljustrel776 1,6 x 0,6 varas de largo 

(1,76 x 0,66 m) 

2,66 x 1 2,66 

Igreja Matriz, Cacela 10 x 5 palmos 

(2 x 1 m) 

2 x 1 2 

Igreja de N. S. dos Mártires, Cacela 10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Igreja Matriz, Castro Marim  11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Igreja Matriz, Faro 14 x 5 x 4 palmos 

(2,8 x 1 x 0,8 m) 

2,8 x 1 x 0,8 2,8 

Ermida de S. Sebastião, Faro 7 x 5 x 4 palmos 

(1,4 x 1 x 0,8 m) 

1,4 x 1 x 0,8 1,4 

Ermida de Santa Bárbara, Faro 13 x 5 x 4 palmos 

(2,6 x 1 x 0,8 m) 

2,6 x 1 x 0,8 2,6 

Ermida de S. Pedro, no arrabalde, Faro 12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Ermida de N. S. da Esperança, Faro 7 x 5 x 4,5 palmos 

(1,4 x 1 x 0,9 m) 

1,4 x 1 x 0,9 1,4 

Ermida de S. João da Venda, Faro 7,5 x 5 x 3,5 palmos 

(1,5 x 1 x 0,7 m) 

1,5 x 1 x 0,7 1,5 

Ermida de N. S. da Conceição, Faro 11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Ermida de S. Sebastião de Quelfes, 

Faro 

10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Igreja do Espírito Santo, Faro 13 x 5 x 5 palmos 

(2,6 x 1 x 1 m) 

2,6 x 1 x 1 2,6 

Igreja Matriz, Grândola777 13 x 4 palmos 3,25 x 1 3,25 
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 Dados da Visitação de 1560. 
773

 Dados da Visitação de 1560. 
774

 Dados da Visitação de 1560. 
775

 Dados da Visitação de 1560. 
776

 Dados da Visitação de 1533. 
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(2,6 x 0,8 m) 

Igreja Matriz, Loulé 14 x 5 x 4 palmos 

(2,8 x 1 x 0,8 m) 

2,8 x 1 x 0,8 2,8 

Ermida de N. S. da Querença, Loulé 12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Ermida de S. Sebastião de Salir, Loulé 11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Ermida de N. S. de Alte, Loulé 12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Ermida de S. Sebastião de Boliqueime, 

Loulé 

10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Igreja Matriz, Martim Longo  12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Igreja Matriz, Mértola778 10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Ermida de S. Pedro de Solis, Mértola 8 x 5 x 4 palmos 

(1,6 x 1 x 0,8 m) 

1,6 x 1 x 0,8 1,6 

Ermida de S. Bartolomeu, Mértola 10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Ermida do Santo Espírito, Crespos, 

Mértola 

11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Ermida de S. João dos Marques, 

Mértola 

9 x 5 x 4 palmos 

(1,8 x 1 x 0,8 m) 

1,8 x 1 x 0,8 1,8 

Ermida de Sta. Ana de Cambas, 

Mértola 

6,5 x 5 x 4 palmos 

(1,3 x 1 x 0,8 m) 

1,3 x 1 x 0,8 1,3 

Igreja da Trindade, Matriz de 

Arenilha779 

8 x 5 x 4 palmos 

(1,6 x 1 x 0,8 m) 

1,6 x 1 x 0,8 1,6 

Igreja Matriz, Tavira 12,5 x 5 x 4 palmos 

(2,5 x 1 x 0,8 m) 

2,5 x 1 x 0,8 2,5 

Ermida de Sta. Ana, Tavira 10 x 5 x 4 palmos 

(2 x 1 x 0,8 m) 

2 x 1 x 0,8 2 

Ermida de S. Brás, Tavira 12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Ermida de S. Lázaro, Tavira 11 x 5 x 4 palmos 

(2,2 x 1 x 0,8 m) 

2,2 x 1 x 0,8 2,2 

Ermida de N. S. da Gomeira, Tavira 14 x 5 x 4 palmos 

(2,8 x 1 x 0,8 m) 

2,8 x 1 x 0,8 2,8 

Igreja do Hospital do Espírito Santo de 

Tavira 

12 x 5 x 4 palmos 

(2,4 x 1 x 0,8 m) 

2,4 x 1 x 0,8 2,4 

Casa do Corpo Santo dos Mareantes, 

Tavira 

13 x 5 x 4 palmos 

(2,6 x 1 x 0,8 m) 

2,6 x 1 x 0,8 2,6 

   

A análise das fontes que serviram de base ao presente estudo não dá conta de 

uma correspondência exacta com as medidas propostas pelo Cardeal BORROMEO – 

nem tal possível, uma vez que os seus escritos são posteriores às quarenta e nove 

estruturas atrás indicadas. Vale a pena, no entanto, avaliar e comparar as medidas dos 

objectos referenciados nas visitações e compreender de que forma estas se aproximam, 

ou não, do seu modelo; demonstrando – podemos afirmá-lo desde já – que mais do que 

um ponto de partida, o Concílio de Trento e os escritos dele decorrentes como as 

Instructionum… correspondem a um ponto de chegada. Ou se quisermos, à assunção 

                                                                                                                                               
777

 Dados da Visitação de 1533. 
778

 No arco que existe na parede. 
779

 Um monólito assente numa coluna de 5 palmos. 
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institucional de práticas, conceitos e modelos que há mais de um século vinham a 

ganhar forma.  

Deste modo, considerando a relação comprimento-altura (2) e as dimensões 

propostas pelo milanês para os altares (c. de 2,25 x 1,12 m), verifica-se a 

correspondência, entre umas e outras, em doze das quarenta e nove construções 

analisadas; aceitando, porém, desvios de um palmo a esta relação (relações 

comprimento-altura 1,8 ou 2,2), a este número acrescem mais nove casos, o que faz com 

que – atendendo, inclusive, ao grau de tolerância admitido por Carlo BORRROMEO – 

dois em cada cinco dos altares-mores das igrejas espatárias consideradas correspondam, 

grosso modo, ao modelo por ele preconizado. 

Ultrapassando esta problemática, a análise dos dados impõe outra constatação: 

se o comprimento dos altares é variável
780

, a altura e largura destas peças poucas 

variações apresentam. Das quarenta e nove estruturas referenciadas, trinta e três 

possuíam 5 palmos de altura por 4 de profundidade (relação 1 x 0,8)
781

; uma tendência 

que, no que respeita à altura, praticamente se transforma numa constante, com a medida 

de 5 palmos referenciada em quarenta e duas situações
782

. 

 

b) Elevação dos altares-mores. 

Constatada a aplicação de medidas tendencialmente padronizadas no que 

respeita ao levantamento destas estruturas, facilmente se verifica a concretização, na 

prática, da prescrição atrás referida do milanês. A análise das visitas às igrejas 

espatárias confirma, com efeito, a preocupação reiterada de destacar o altar, no dizer de 

Santiago SEBASTIÁN, alegoria à mortificação das nossas paixões consumidas na 

chama do Espírito Santo, símbolo da Igreja Espiritual uma vez que os seus quatro lados 

fazem alusão aos quatro pontos cardiais por onde esta se expande, representação do 

Cristo, sem O qual é impossível prestar oferendas aceitáveis ao Pai, símbolo do próprio 

corpo do Cristo, representação da mesa em que Este partilhou Última Ceia com os 

discípulos
783

. 
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 Adaptando-se ou dependendo das medidas da parede testeira a que tendencialmente começa a ficar 

ligado. 
781

 1 x 0,8 metros. 
782

 Uma situação que à partida talvez possa ser explicada por uma questão de ordem prática, 

nomeadamente ergonómica. 
783

 Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 356, com base no texto do Prochiron, Liv. I, cap. II, De altari, 3-4 

(…) ¶ Rursus altare etiam, mortificatio nostra seu cor nostrum, in quos carnales motus fer[..]te Spiri-tus 

sancti consumuntur. ¶ Secundò, altare etiam significat Ecclesiam spiritualem: quatuor eius cornua 

significant quatuor mundi plagas, per quass Ecclesia dilatatur. ¶ Tertiò, segnificat Christum, sine quo 
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A este propósito veja-se igualmente as reflexões de ROSAS
784

 sobre as 

alterações de que o altar-mor foi objecto nos inícios da Centúria de Quinhentos, 

chamando a atenção para as circunstâncias em que (…) os visitadores ordenam que o 

altar seja deslocado para a parede da ousia indicando que anteriormente se 

encontraria isento, permitindo a circulação em seu torno. A dimensão do altar é 

aumentada, este é encostado à parede oriental e sob ele são construídos dois tavoleiros, 

ou seja, dois patamares [
785

], ocupando o primeiro toda a largura da abside e sendo o 

patamar superior mais pequeno que o inferior. Os tabuleiros formam assim dois 

degraus que culminam no altar. 

Este lugar cimeiro do altar que começando por ser simbólico e litúrgico conduz à 

sua elevação de facto, encontra-se largamente reflectido nas visitações espatárias, 

particularmente na de 1482 a Mértola, onde claramente se explicita que (…) o dito altar 

será de dois ou três degraus de altura porque no dito lugar afora deve estar por direito 

segundo mandamento da igreja; o povo pode dali melhor ouvir missa e ver Deus 

melhor que donde agora estava porque os fiéis que estão na dita igreja lhe tolhiam 

muito a vista (…)
786

 

 Das cento e oitenta e quatro peças a que aludimos, os registos confirmam a 

colocação de setenta e nove delas sobre tabuleiros e / ou degraus, verificando-se um 

maior recurso à aplicação de soluções que passam pelo seu alçamento sobre um (onze 

casos), dois (dezassete casos) ou três degraus (dezassete casos), o que representa mais 

de metade das situações identificadas (45 em 79). Paralelamente, nos templos de maior 

dimensão, verifica-se a elevação do altar directamente sobre um tabuleiro que pode ser 

simples, correspondendo a uma superfície alargada, desnivelada em relação ao corpo da 

ousia, ou erguida sobre um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete degraus, como se 

verifica nas visitas às matrizes de Cacela, em 1565 – um tabuleiro mais seis degraus de 

                                                                                                                                               
munus nullum acceptabile patri offertur. Unde Ecclesia solet orationes ad patrem dirigere per Christum. 

¶ Quartò, significat corpus Domini: prout in sexta parte sub titu. de Parasceue decitur. ¶ Quintò, 

significat mensam, in qua cum discipulis conuiuatus est Christus (…). 
784

 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, 2003 – Arquitectura Religiosa Tardo-Medieval e Pintura Mural. In 

“Património. Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto: Universidade do 

Porto, vol. II, p. 434.   
785

 Nota da Autora: S. / v. “Tabuleiro”, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. v XXX, Lisboa / 

Rio de Janeiro, s. / d.  
786

 PEREIRA, Isaías da Rosa – “Visitações de Mértola de 1482.” In As Ordens Militares em Portugal e 

no Sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara Municipal 

de Palmela, 1997, pp. 357-366; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e 

GABRIEL, Celeste – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva. As Visitações e os Tombos da Ordem de 

Santiago (1482-1607)., Col. Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de 

Mértola. 1996, pp. 37-50. 
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pedraria – e Faro, em 1554, cujo altar se encontrava sobre sete degraus oitavados, com o 

seu tabuleiro bem lajeado, que tomavam a largura da ousia e metade do comprimento.  

Neste âmbito regista-se ainda a ocorrência do caso com um tabuleiro simples, 

seis de um tabuleiro mais um degrau, nove de um tabuleiro mais dois degraus, dois de 

um tabuleiro mais três degraus. 

O panorama que acabamos de apresentar carece, porém, de achegas. A primeira 

respeita à constatação de que ao longo da centúria se assiste a uma certa tendência para 

a elevação dos altares. Os degraus de duas escadas sobre que assentavam, em 1534, os 

altares-mores das ermidas de São Martinho de Estoi e Nossa Senhora da Conceição, de 

Faro, trinta anos volvidos, em 1565, eram de cinco níveis. Tal como a Igreja do 

Mosteiro de Santos, ainda em 1513, ou a Matriz de Loulé, em 1554, de escadaria de 

parede a parede
787

. 

A segunda prende-se com o uso da azulejaria, gosto a que aludiremos de 

seguida, quando abordarmos a decoração dos altares. Verificada primeiramente em 

1510 em Palmela, na Igreja de Santa Maria e na ermida de São Sebastião, e na Matriz 

de Aljustrel, a prática difunde-se ao longo da centúria, encontrando-se assinalada em 

1534 na Igreja de São Pedro de Palmela e na ermida de Nossa Senhora da Conceição de 

Alcoutim, em 1553 nas ermidas de Santa Margarida do Lavradio de Alhos Vedros, 

Nossa Senhora da Atalaia e São Jorge de Sarilhos, na Aldeia Galega, em 1554 na Matriz 

de Mértola e finalmente em 1565, na ermida de Nossa Senhora de Ferrobilhas de 

Armação, Loulé. 

Contrariando a tendência verificada para a elevação da ousia e por sua vez do 

altar-mor, o caso da ermida de São João da Venda, em Faro, constitui uma excepção. 

Também ali existem degraus a criar desnível entre o corpo da igreja e a capela-mor; 

neste caso, porém, referenciado na Visita de 1554, o desnível existente entre os dois 

espaços manifesta-se de uma forma inversa: em São João da Venda não se sobe para a 

ousia, desce-se para a ousia
788

     

 

                                                 
787

 O mesmo em relação à elevação do altar da Matriz de Aldeia Galega em 1512, que então assentava em 

três degraus e em 1553 em quatro. O texto das visitações não permite esclarecê-lo, mas pode dar-se o 

caso de este último degrau corresponder à plataforma ou tabuleiro sobre que assentava o altar. Algumas 

vezes, com efeito, os visitadores consideram esta última plataforma como um degrau a adicionar aos 

demais. Outras vezes, porém, como se escusam de o fazer, isso complica a imagem que procuramos 

construir das estruturas.  
788

 Como na Igreja da Graça, em Santarém ou na paroquial de Algozinho (Mogadouro), este facto ficar-

se-á certamente a dever às características desniveladas do terreno em que o templo se encontrava 

implantado.  
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c) Embelezamento dos altares-mores. 

Se a fábrica dos altares das ousias respeita a medidas que não são arbitrárias – 

apesar de variáveis – uma tendência parece começar a tomar fora logo ao abrir da 

centúria: a de revestir de azulejos a parte dianteira das peças – quando não a totalidade 

das faces expostas. Não significa isto, como se poderá ver, uma presença incontestada 

do azulejo nos altares quinhentistas da Ordem; as visitações são omissas relativamente à 

decoração da maior parte das cento e oitenta e quatro peças referenciadas, dando conta, 

apenas, do aspecto de quarenta e sete delas. Destas, constata-se a existência de 

revestimento azulejar em trinta e quatro altares-mores (considerando os anos finais do 

período englobado no presente estudo), de acafelado de cal em sete, de pintura em três – 

um dos quais, o da ermida de S. Sebastião de Ferreira, em 1510, de esquaques
789

 (Fig. 

29) – sendo igualmente três, os das ermidas de São Sebastião e de São Martinho do 

Forno do Vidro, em Alcácer, em 1512, e de São João da Venda, em Faro, no ano de 

1518, cobertos por frontais de pano de linho, a primeira e a última com as imagens dos 

respectivos oragos. 

 

 
Fig. 29 – Ermida de Sta. Susana, Alcácer.  

Exemplar de pintura de esquaques 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

A análise das fontes aponta para um recurso restrito do azulejo nos primeiros 

anos da centúria de Quinhentos com exemplares referenciados em 1510 nas matrizes de 

Setúbal e Ferreira – a frontaria dele e ilhargas é de azulejos bons e finos – e ermida de 

                                                 
789

 Escaque: (…) cada uma das divisões, em forma de quadrado, do tabuleiro de xadrez. Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, Tomo II, p. 1157, col. 3ª (Lisboa: Temas e Debates, 2003). A palavra 

portuguesa aparece referenciada já no século XV e é de origem controversa, dividindo-se os autores entre 

o italiano do século XIII, scacco, o francês antigo eschac, o provençal escac, o castelhano escaque ou o 

catalão escacs. Independentemente da sua proveniência, no contexto em que se encontra o sentido da 

palavra é claro, referindo-se obviamente a um tipo de pintura de padrão em xadrez. 
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São Bartolomeu de Aljustrel e em 1512 na ermida de Nossa Senhora da Atalaia (Aldeia 

Galega). Com efeito, a preferência por este tipo de decoração começa a tornar-se mais 

notada no decurso dos anos 20 e 30 do século XVI; a atestá-lo o Alvará do Mestre D. 

Jorge, de 1526, determinando que se forrasse de azulejos o altar da Matriz de Alcaria 

Ruiva, e alguns anos depois, em 1534, a informação contida na Visitação à Igreja de 

Nossa Senhora dos Mártires, de Alcácer, dando conta que o prior mandara cobrir de 

azulejo o respectivo altar. Ainda na década de 20, mais propriamente por ocasião da 

Visitação do Mestre, ocorrida em 1523, o frontal do altar-mor da Igreja de São 

Lourenço de Alhos Vedros, era já de cobertura azulejar, tal como o da ermida de Nossa 

Senhora da Conceição de Alcoutim, em 1534 (Figs. 30 e 31).  

A partir daqui e ao longo das décadas de 40 e 50 do século, o recurso a esta 

técnica parece consolidar-se. Não queremos com isto dizer que o uso do azulejo nos 

frontais e laterais dos altares – nomeadamente de altares-mores – se tornasse dominante; 

com efeito, a única coisa que é possível afirmar-se a este respeito, é que o emprego de 

uma técnica que no inicio do século aparece esporadicamente referenciada nos altares, 

volvidos 50 anos tem o seu uso multiplicado por 5 ou 6 vezes, sendo a mais citada nas 

visitações – que um modo geral se conservam omissas relativamente à decoração dos 

altares, sugerindo que esta se faria com o recurso a frontais de pano como ainda sucede 

na ermida de Santa Ana de Cambas, Mértola (Fig. 32), conjectura perfeitamente 

compatível com as extensas listas deste tipo de peças elencadas nas fontes. 

 
Figs. 30 e 31 - Igreja de S. Lourenço de Alhos Vedros (à esquerda) e Ermida de N. S. da Conceição, 

Alcoutim (à direita), ambas ostentando nos frontais dos respectivos altares-mores cobertura azulejar, 

como descrito nas Visitações. No caso da Matriz de Alhos Vedros, o número de degraus por onde se 

acede ao altar continua a ser o indicado em 1523 (Fontes: Mário Cunha – fig. 30 / SIPA – fig. 31) 

 



185 

 

 

Fig. 32 – Ermida de Santa Ana de Cambas, Mértola. 

Altar-mor com frontal de tecido (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

d) O altar-mor, o sacrário e a guarda das relíquias.  

Como se sabe a Igreja dedicou desde cedo uma especial atenção aos despojos 

dos mártires e posteriormente dos santos, ainda que não houvessem sofrido o martírio. 

Ramiro González COUGIL
790

 identifica sinais desta devoção logo no Novo 

Testamento: primeiro na referência aos cuidados prestados aos despojos de João 

Baptista pelos seus seguidores, decapitado na prisão por ordem de Herodes Antipas
791

, 

depois, em idêntica circunstância, no modo como os discípulos de Estêvão trataram de 

lhe dar sepultura, na sequência do seu martírio
792

. 

O Autor vislumbra nestas duas narrativas sinais do futuro desenvolvimento do 

culto das relíquias. Pelo que nos diz respeito, consideramos os acontecimentos a que se 

refere demasiado prematuros para os podermos relacionar com a origem do fenómeno; 

as narrativas contidas nos textos, aludindo aos cuidados dos discípulos de João e 

Estêvão para com os despojos dos respectivos mestres, limitam-se a dar testemunho, a 

nosso ver, de naturais demonstrações de piedade para com os mortos, patenteadas, aliás, 

em centenas de narrativas coevas. 

A situação afigura-se-nos, porém, diferente no que respeita ao martírio de 

Policarpo de Esmirna, ocorrido em 150. Neste caso, igualmente referido por COUGIL, 

os testemunhos deixados pelos seus seguidores registados no Martírio de São Policarpo 
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 COUGIL, Ramiro González, 2004 – Las relíquias en el culto de la Iglesia. In “En Olor de Santidad. 

Relicarios de Galicia.” Santiago de Compostela: Xacobeo 2004, pp. 37-51.         
791

 Mc 6, 29 (…) Tendo conhecimento disto [da sua decapitação] os discípulos de João foram buscar o 

seu corpo e depositaram-no num sepulcro (…). 
792

 Act 8, 2. 
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são eloquentes: “Nosotros, sólo más tarde, pudimos recoger sus huesos, más preciosos 

que joyas, más ilustres y estimables que el oro y los depositamos en um lugar 

conveniente. Allí, en la medida de lo posible, nos reunimos en el gozo y la alegria para 

celebrar, com la ayuda del Señor, el dia natalicio de su martirio, para reevocar la 

memoria de aquellos que han combatido, antes de nosotros y para mantener ejercitados 

y al punto, a quienes deberán afrontar la lucha”
793

. 

A partir daqui e ao longo do século III os exemplos multiplicam-se, 

acrescentados pelos sucessivos martírios de santos confessores e, consequentemente, 

pela recolha, acondicionamento em lugares apropriados e devoção que os respectivos 

despojos vão suscitando. No século IV, em Roma, o papa Damásio (366-384) exorta os 

cristãos a manifestarem a sua veneração para com os mártires, seja às suas relíquias, 

seja às suas sepulturas, por meio de inscrições epigráficas através das quais se apercebe 

a passagem da oração pelos defuntos à oração aos mártires
794

. 

Uma das consequências deste novo ambiente traduziu-se na ânsia dos 

responsáveis pelas igrejas de estas albergarem no seu seio o túmulo ou túmulos de 

mártires ou santos confessores. A Paz de Constantino levou à construção de basílicas 

para acolher as relíquias mais ilustres, como a do Santo Sepulcro ou da Ressurreição 

(Anastásis) e a do Gólgota, também chamada Martyrium visto ter sido aí que Jesus 

sofreu a sua Paixão e Morte. Não faltaram, igualmente, basílicas construídas em honra 

dos mártires, frequentemente edificadas sobre as suas sepulturas numa proximidade 

cada vez mais estreita entre as relíquias e o altar onde se celebrava o sacrifício 

eucarístico
795

. 

Em Junho de 386, Ambrósio, Bispo de Milão, terá encontrado os corpos dos 

mártires Gervásio e Protásio aos quais fez depositar sob o altar da basílica que ele 

próprio mandara construir – não sem antes celebrar uma vigília de oração a que acudiu 

numerosa multidão. O fenómeno não tardou em multiplicar-se por todos os lugares do 

Império, seja em Bolonha, em 393, com o achamento dos corpos dos santos Vital e 

Agrícola ou alguns anos mais tarde, em 395, em Milão ondo mesmo Ambrósio encontra 

os corpos dos mártires Nazário e Celso. Fortalecidos pelo carisma do prelado milanês, 
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 “Martirio de san Policarpo”, 18. In BUENO, Ruiz, 1950, – Padres Apostolicos. Madrid: BAC 65 e 

MARTIMORT, A. G., 1967 – La Iglesia em Oración. Introducción a la liturgia. Barcelona, 2ª ed. revista, 

835, referidos em COUGIL, ob. cit., p. 50. 
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 COUGIL, ob. cit., p. 50 refere, em nota, um destes grafiti da “triclia” de São Sebastião, em Roma, 

datado de 9 de Agosto de 260, que diz: “Paulo e Pedro rogai por Nativo na eternidade”.   
795

 Vinculo sugerido em Ap. 6, 9: (…) E, quando Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas 

dos que tinham sido mortos, por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram (…). 

Vide COUGIL, ob. cit., p. 39. 
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estes eventos suscitaram entusiasmo, idênticas manifestações de fé e ocorrências 

similares por toda a Europa: no culto aos mártires e na deposição dos seus corpos sob os 

altares das igrejas, o Cristianismo encontrara uma ponte de união entre a paixão e morte 

de Cristo e o suplício e morte dos Seus confessores, um vínculo entre o sacrifício 

eucarístico centrado no altar e o testemunho prestado pelos mártires.  

Ritualmente, esta relação tomou forma com o enterramento dos despojos dos 

mártires sob o altar ou fazendo nele a deposição das suas cinzas: a celebração da 

Eucaristia sobre as tumbas dos mártires acontece porque “el sacrifício de los miembros 

tuvo principio en el sacrifício de la Cabeza”
796

. 

 O triunfo e os avanços do Cristianismo no decurso dos séculos IV e V 

traduziram-se – entre outras coisas – na construção de inúmeras basílicas sobre os 

túmulos dos mártires confessores e isto, em consequência, levou no desenvolvimento de 

ritos destinados à dedicação dos templos e respectivos altares. Inicialmente este ritual 

era simples, incluindo primeiro uma vigília de oração ante as relíquias numa outra 

igreja, depois ao seu traslado processional até à nova basílica, por fim a sua depositio 

sob o altar e à celebração da Eucaristia, que concluía a consagração do local
797

. Isto não 

significa que a existência de relíquias fosse uma constante em todas as igrejas que se 

dedicavam; como nem todos os bispos dispunham de túmulos de mártires e santos sobre 

que erguer os seus templos, desenvolveu-se o recurso alternativo de depositar sob os 

altares relíquias figuradas, os sanctuaria ou brandua, quer dizer, objectos que tinham 

estado em contacto com as verdadeiras relíquias. Alternativamente desenvolveu-se a 

prática – com a oposição da Igreja de Roma – de dividir as ossadas dos mártires e de as 

repartir por um número cada vez maior de igrejas. 
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 Cit. por COUGIL, ob. cit., p. 40, que em nota remete para Rituales de la dedicación de Iglesias y de 

altares y la benedición de un abad o una abadesa (Edit. litúrgicos, 1979), nº 14. Ver também 

AMBROSIO, Carta 22, 13: PL 16, 1023: “Vengan luego las víctimas triunfales al lugar en que la víctima 

que se ofrece es Cristo; pero él sobre el altar, ya que padeció por todos, ellos bajo el altar ya que han sido 

redimidos por su pasión”. 
797

 O acto fundamental na dedicação de um novo templo era a celebração da Eucaristia; a depositio era 

entendida como um complemento, não como uma obrigação. Cf. Epístola do Papa Vigílio a Profuturo, 

Bispo de Braga, IV. In ALMEIDA, Fortunato de (nova edição preparada e dirigida por Damião PERES) 

1971 – História da Igreja em Portugal. Porto-Lisboa: Livraria Civilização, vol. IV, p. 52. (…) A respeito 

da reedificação de um templo que tiver sido demolido, e sobre se deverá repetir-se a solenidade da 

consagração naquele lugar em que não existam santuários, entendemos que nada obsta a isso […] pois 

sabemos que a consagração de um templo, em que não há erecto o altar do Espírito Santo se reduz à 

celebração da missa (…). 
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Os reflexos da doutrina segundo a qual onde se venera uma relíquia, repousa a 

totalidade do corpo
798

 são perceptíveis nas visitações santiaguistas do século XVI. O 

acervo documental estudado confirma a existência destes restos sagrados num número 

limitado de templos, a saber, na Igreja de Santa Maria dos Mártires, em Alcácer, nas 

matrizes de Loulé, Mértola, Tavira e Panóias e Ermida de São Romão, igualmente em 

Panóias e naturalmente na igreja do Mosteiro de Santos. 

Em Santa Maria dos Mártires, em 1552, a visitação dá conta da existência de 

uma bolsa de relíquias de veludo carmesim, cheia de relíquias, metida numa 

concavidade de mármore debaixo da campa do dito altar. Já em São Clemente de Loulé, 

em 1518, havia na capela num armário metido na parede, da parte do Evangelho, com 

um relicário de prata onde estavam umas relíquias de São Brás, São Francisco e Santa 

Clara que em 1565, para além de se especificar serem muito antigas, se indica serem 

constituídas por numa pequena parcela do véu de Santa Clara e por alguns cabelos e 

parte do manto de São Francisco, tudo com escritos que o confirmavam numa custódia 

de prata dourada no interior de um canudo de cristal, mais um osso de um dedo de São 

Brás que estava no meio do canudo da custódia.  

 Relativamente a Mértola, à Matriz, as referências respeitantes à existência de 

relíquias remontam à Visitação de 1554, dando conta de um conjunto trazido de Roma 

havia pouco tempo pelo vigário da vila, João Nunes. A fonte refere a existência de um 

osso grande de uma costa de São Sebastião, de um outro de São Brás, outro de São 

Maurício, outro de São Roque, outro de São Brício, outro de Santa Lúcia e outro ainda 

de Santa Águeda. Encontravam-se metidas num vaso de vidro ao pé do Santíssimo e o 

visitador recomenda que se lhes faça uma caixa fechada, com a respectiva chave, onde 

ficassem a bom recato. Alguns anos mais tarde, em 1565, em nova visitação, volta a 

aludir-se a estas relíquias (…) de ossos de santos que trouxe de Roma João Nunes, 

clérigo de missa, vigário que foi nesta vila, já defunto (…) e à existência de uma 

provisão para que fossem metidas debaixo da pedra de ara do altar-mor num 

encasamento que se faria, forrado de madeira e fechado com uma fechadura e chave
799

. 
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 Cf. COUGIL, ob. cit., p. 40, que em nota remete para a passagem do Liber sacramentorum Romanae 

Aeclesiae ordinis anni circuli onde se afirma que (…) ut fidelium votis praeclaris reliquiis conlocatis 

integritas sancti corporis esse credatur. 
799

 Determinação dos visitadores: (…) mandam ao prior que no altar-mor, debaixo da pedra de ara 

mande fazer um encasamento cavado no dito altar em que caibam as relíquias que vieram de Roma; e 

será forrado de madeira com sua fechadura e chave que se feche; em cima estará a pedra de ara; o 

recebedor pagará a despesa que nisto se fizer (…). 
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 A análise das fontes revela a existência de um tratamento alternativo a este, de 

encerrar as relíquias em encasamentos fechados no altar-mor. Com efeito, a visita de 

1565 à Matriz de Tavira dá conta da existência na capela-mor, junto ao sacrário, de um 

cofre pequeno na capela-mor com umas relíquias de São Brás – um pedaço de um 

queixo e outro de uma costa do comprimento de um dedo cada – tão antigas que não 

havia memória nem lembrança de como tinham chegado à igreja.  

Mas a ousia da Matriz de Tavira não se limitava a abrigar no seu seio estas 

relíquias santas. Ligados a história da conquista da cidade, aí repousavam, no chamado 

Altar dos Mártires, um moymento de pedra do lado da Epístola com sete escudos 

relevados, os restos do comendador-mor Rui Peres, cinco cavaleiros e um mercador que 

morreram no decurso das acções que levaram à tomada da Cidade aos mouros pelo 

Mestre D. Paio Peres Correia. 

O moymento em causa vem referido na Visitação de 1518 que informa ter sido o 

aquele Mestre quem o mandou fazer (…) onde os sepultou honradamente e mandou pôr 

sete escudos com a cruz e vieiras de Santiago no dito moymento pintadas (…)
800

.  

Os visitadores encontraram (…) o dito moymento danificado e as cruzes e 

vieiras danificadas; e porque é serviço de Deus e honra da Ordem não se perder tal 

memória e o povo tem muito grande devoção neles e se faz uma preçisam sobepene por 

Sam Barnabe, ordenamos ao comendador que mande corrigir o dito monumento e 

pintar os escudos e cruzes e vieiras; e o campo dos escudos há-de ser branco e a cruz 

vermelha e as vieiras douradas. E sobre o monumento mande fazer um bom guarda-pó 

de madeira pintado como pertença ao altar e monumento onde eles jazem (…).  

As recomendações dos visitadores de 1518 produziram efeitos. De acordo com 

as notas dos inspectores de 1534, o moymento apresentava então um retábulo de 

madeira de 3 painéis – uma peça dourada por partes com seu guarda-pó de marmaria, 

por cima dourado, por baixo pintado de azul com estrelas douradas – com a figura de 

Santiago a cavalo, no painel do meio, (…) assim como aparece aos Cristãos nas 

batalhas (…)
801

, São Pedro, do lado do Evangelho e Santo António no da Epístola. Os 

visitadores acharam, porém, que o dito altar ficava em baixo e tinha (…) um tabuleiro de 
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 (…) e assim estão agora [acrescenta a visitação]. In CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de 

Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de 

Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 1987, pp. 61-68, 88-92 e 100-101; 

CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António - Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-

1518. In "al'ulvã", Loulé: ed. Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), 1996a, 178-196; e 204-

213. 
801

 CAVACO, ob. cit., pp. 154-165. 
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alvenaria estreito e mal ligado (…); ordenaram, por isso, ao comendador que o 

mandasse levantar e pusesse sob a estrutura um tabuleiro com dois degraus de pedraria, 

idêntico ao que se encontrava no altar do lado do Evangelho, da invocação de Nossa 

Senhora
802

. 

Coerente com a prática descritiva das visitações de 1554, a inspecção daquele 

ano à Matriz confirma este estado de coisas mas acrescenta um dado omitido nas 

inspecções anteriores: as dimensões do altar. Este possuía 8 palmos de comprimento, 5 

de altura e 5 de largura
803

, medidas que como podemos ver, se enquadram numa 

fórmula que tende a ser geral – particularmente no que respeita às variáveis altura / 

largura.  

A peça referida nas fontes não existe já. O terramoto de 1755 e as obras antes e 

depois levadas a cabo reduziram o moymento ao que ele tinha de mais revelador, ou 

seja, à pedra relevada com os sete escudos com a cruz e vieiras de Santiago mandada 

pôr por D. Paio Peres Correia, ainda na capela-mor, embebida na parede da parte da 

Epístola (Fig. 33). 

 

 

Fig. 33 – Monumento dos Mártires. Capela-mor da Igreja Matriz de Tavira, lado da Epístola  

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 A alusão a este moymento obriga a referência a um outro, também ele situado na 

capela-mor da Matriz, que aparentemente se encontra relacionado com este. Referimo-

nos à dita sepultura de D. Paio Peres Correia, situada em frente ao Monumento dos 

Mártires e assinalada por uma lápide cujo teor epigráfico é o seguinte (Fig. 34):  

                                                 
802

 De acordo com a informação contida no Provimento de 1538, resultante da inspecção levada a cabo 

pelo bacharel Brás Martins, prior dos Colos, estas obras orçaram em 4.000 reais. In CAVACO, ob. cit. pp. 

228-234. 
803

 1,6 x 1 x 1 metros. 
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«AQVI IAZE OS OSSOS DE D. PAYO PERES CORREA GR[A]M M[ESTRE] DA ORDEM DE 

SANTIAGO QVE TOMOV ESTA CID[ADE] AOS MOVROS FALECEV EM 10 DE FEVR[EIRO] DE 

1275 METERÃO SE AQVI NO AN[NO] DE 1751» 

 

  

Fig. 34 – Monumento funerário dito de D. Paio Peres Correia.  

Capela-mor da Igreja Matriz de Tavira, do lado do Evangelho 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 

 Compreensivelmente, as visitações quinhentistas da Ordem não fazem qualquer 

alusão ao enterramento de Paio Peres Correia em Tavira. As ossadas a que a lápide se 

refere foram encontradas apenas no século XVIII, em 1724, numa dependência lateral à 

ousia, cujo portal era encimado por uma inscrição que ninguém conseguiu ler. Ora, 

atendendo à suposta intenção do antigo Mestre em fazer-se sepultar em Tavira, que 

conquistara aos mouros, e considerado o lugar especial onde os despojos haviam sido 

achados, a conclusão a que então – convenientemente – se chegou foi de que aqueles só 

podiam ser os seus restos, que temporariamente foram postos numa urna, antes de os 

encerrarem no local onde hoje se encontram. Pelo contrário, é em Alcácer, na Igreja de 

Santa Maria dos Mártires, mandada construir pelo Mestre D. Garcia Peres em 1333, que 

os visitadores de Quinhentos situam o local de repouso de Paio Peres Correia. A este 

respeito, o texto da Visitação de 1513 é claro, referindo que (…) amte o cruzeiro jaz o 

mestre dom Payo Peres Correya mestre que foy desta ordem de Samtiago. O qual jaz 

em huuma capella muito rasa (…)
804

; situação que pode ter sido alterada com a 

transferência dos seus restos antes ainda de 1552, já que a capela mandada erguer por 
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 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. fol. 30v. APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 32.  
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Garcia Peres para servir de panteão aos Mestres aparece então designada como capella 

de dom Payo Pyriz Correa
805

. 

 Das colecções de relíquias referenciadas nas fontes, o conjunto mais rico de 

informações de carácter artístico, devocional e comportamental, é-nos dado pelas 

Visitações de 1511 e 1533 à comenda de Panóias, respectivamente à Igreja de São Pedro 

e Ermida de São Romão. Consistia, o dito espólio de relíquias, da cabeça de São Romão 

– que em 1511 encontrava em três pedaços, um grande, outro de tamanho médio, outro 

ainda pequeno –, quatro pedaços da cabeça de São Fabião mais duas queixadas do dito 

santo. Estes tesouros pertenciam à Matriz; a julgar, no entanto, pelas “Determinações” 

constantes na visitação, era prática comum andarem pelas mãos dos leigos, que as 

tinham em suas casas (…) onde se fazem pecados e desonestidades, o que não era de 

consentir (…). Como tal, os visitadores ordenaram ao comendador e ao prior que 

mandassem fazer um sacrário largo e espaçoso onde coubessem, além do Sacramento, a 

cabeça de São Romão e os ossos de São Fabião que são relíquias […] de muita devoção 

e de muitos milagres (…). As relíquias deviam ficar guardadas no dito sacrário e ser 

mostradas ao povo sempre que necessário. 

 Duas décadas mais tarde, em 1533, o sacrário estava já feito, encontrando-se na 

capela-mor, do lado do Evangelho; possuía um portal de mármore e as suas portas eram 

de madeira de castanho, com o respectivo ferrolho, fechadura e chave, sendo forrado 

por dentro com pinho da Flandres. Nele não estava ainda o Sacramento pois não estava 

acabado nem pintado (…) como se requer nem tem caixa para nele estar (…)
806

 mas 

tinha dentro as relíquias de São Romão e São Fabião, encastoadas em prata e metidas 
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 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 69r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 214. 
806

 Determinação dos visitadores sobre o sacrário onde estão as relíquias: (…) o sacrário que se fez na 

parede da parte do Evangelho, por vir agora o retábulo para o altar-mor, que trás uma charola para o 

Santo Sacramento, e por ali ser mais certo o lugar para o colocar, deve servir para as relíquias dos 

mártires S. Romão e S. Fabião. E por não estar o dito sacrário como deve, mandam ao recebedor da 

fábrica que o mande pintar por dentro de azul com estrelas de ouro e de fora as portas de dourado com o 

ferrolho e fechadura; e a pedra do portal do sacrário será pintada de ouro e azul e ao redor 2 palmos 

será pintado de obra romana com o hábito de Santiago em cima, grande e muito bem feito; e o recebedor 

da fábrica o mandará fazer no prazo de 4 meses sob a publicação da visitação, sob pena de 1000 reais, 

metade para a fábrica, metade para os cativos. E mandam ao prior que quando tirar as ditas relíquias o 

faça com muita veneração, com sobrepeliz vestida, com estola posta, e mandará sempre acender 2 círios 

que leve diante, sob pena de obediência (…). In CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de Santiago 

no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo 

António: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 1987, pp. 61-68, 88-92 e 100-101; 

CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António - Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-

1518. In "al'ulvã", Loulé: ed. Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), 1996a, 178-196; e 204-

213. 
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numa caixa de madeira que o Mestre mandou fazer, forrada de couro preto por fora e 

por dentro com pano vermelho. 

 As fontes não permitem determinar se as relíquias que na visitação de 1511 à 

matriz se diz andarem pelas mãos dos leigos, que as tinham em suas casas, são as 

mesmas que então se encontravam na ermida de São Romão, em duas arcas de tijolo 

(…) onde se diz que estão os ossos de S. Romão e S. Fabião (…) tapadas com faços [?] 

de cal com dois buracos tapados com rolhas de cortiça (…) através dos quais as 

pessoas tocavam nas relíquias, cumprindo um eventual circuito que incluísse a sua 

permanência na ermida. 

Como quer que seja, a julgar pela informação contida na Visita de 1533 que se 

limita a aludir à existência, no altar-mor, de um retábulo pequeno, pintado a óleo, com a 

imagem de São Romão
807

, é de assumir entre 1511 e esta última data as relíquias dos 

dois santos tenham definitivamente passado para a Matriz, onde efectivamente 

aparecem referenciadas.  

Quanto às relíquias dos mártires Máximo, Veríssimo e Júlia, galardões do 

Mosteiro de Santos – dos quais lhe vem o nome –, de acordo com a Visitação de 1513, 

encontravam-se num monumento na capela-mor metido na parede do lado do 

Evangelho, numa arca dourada com uma charola de maçanaria, sobre um altar da sua 

invocação em que se dizia missa. 

 

e) O sacrário 

(…) Decidimos que debe mostrarse un honor máximo a los altares, y sacrários 

donde sea reservado el Cuerpo de Cristo e se celebre la misa. Y se debe custodiar el 

Cuerpo de Cristo, si puede ser hecho, em medio del altar com suma diligencia y 

honestidade, bajo llave (…)
808

. 

De acordo com Santiago SEBASTIÁN
809

 o fenómeno de culto mais importante 

que teve lugar no Ocidente, no decurso do século XIII, traduziu-se na aproximação do 

Sacramento da Eucaristia aos fiéis, o que de acordo com o Autor se concretiza por meio 

de três formas distintas, a saber, a elevação do Santíssimo no decurso da missa, a 

solenidade do viático levado publicamente aos doentes, o maior cuidado posto na 

reserva eucarística, subjacente nas palavras do bispo de Valência que atrás 
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 Tal como fora mandado ao comendador na visitação anterior.  
808

 Andrés de Abalato, bispo de Valência (1248-1276). In Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 350, que em 

nota remete para J. A. Iñiguez HERRERO, 1981 – El altar cristiano. Pamplona: Eunsa, vol. II, p. 318.       
809

 Ob. cit., p. 350.  
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reproduzimos e que dois séculos e meio mais tarde continuam a estar no centro das 

preocupações dos visitadores espatários, como a leitura das fontes reiteradamente o 

confirma, neste caso o texto das “Determinações” da Visitação de Sesimbra de 1516: 

(…) O Santo Sacramento da Comunhaom há d’estar no sacrário na igreja pera que 

cada vez que os emfermos o pedirem se lhe de o que nos nom achamos nesta igreja 

portanto mandamos ao prior em virtude d’obediemcia que ho tenha sempre no sacrário 

que estaa feito no retavollo do altar moor pera o sacrário mandamos ao recebedor da 

fabrica que lhe ponha suas portas pimtadas com sua fechadura (…)
810

. 

A análise das visitações santiaguistas confirma, com efeito, esta dupla 

preocupação: primeiro, a de que exista nas igrejas um sacrário destinado a conservar a 

reserva eucarística; segundo, a de que este se encontre na ousia, se não no altar-mor, 

inserido no retábulo, se o houver, ou pelo menos na sua proximidade, preferencialmente 

do lado do Evangelho. O estudo diacrónico das visitações aos templos que a seguir 

apresentamos permitiu identificar a existência, no decurso do período abarcado, de 

trinta sacrários em trinta e seis templos considerados. Sublinhe-se que a ausência destas 

peças detectada nas visitações do Mestre – particularmente nas primeiras, ao redor dos 

anos de 1510, embora se registem faltas ainda na década de 20 – vai sendo ultrapassada 

ao longo do tempo, chegando-se a meados do século com praticamente todas as igrejas 

cujos dados podemos avaliar, apetrechadas com os respectivos sacrários. Excluem-se as 

situações da ermida de Nossa Senhora da Conceição de Alcácer, que em 1560 

expressamente se declara que o não possuiu – pelo que deveria tê-lo – e da Matriz de 

Alcaria Ruiva, cujas determinações no sentido de o haver, expressas em 1535, não terão 

sido levadas em conta, considerando o mau estado em que se encontrava a igreja, 

referido na Visita de 1565. 

Outro tema decorrente desta análise é o da localização do sacrário. Este deve 

ficar na ousia, como foi dito, mas a observação das transformações operadas nestes 

espaços no decurso do século, levam frequentemente a transferi-los de um lugar 

próximo do altar-mor, tendencialmente da parte do Evangelho, para uma situação mais 

central, de muito maior reverência, no meio do altar-mor. Observando o QUADRO 

XIX, verifica-se que das peças referenciadas – relativamente a quatro delas não foi 

possível determinar o local em que se encontravam – treze situavam-se no altar-mor 

(seis no meio do altar ou do respectivo retábulo), cinco ao pé do retábulo, não sendo 
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 MATA, Joel da Silva – Visitação de Sesimbra… (no prelo). 
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especificado onde, novo no corpo da ousia, do lado do Evangelho – um dos quais, o da 

Matriz de Alcoutim, em 1534, junto do altar-mor. Sublinhe-se, finalmente, um dado, 

datado de 1554: a indicação do visitador relativa ao sacrário da Matriz de Aljezur, 

situado no cabo da capela, determinando que o colocassem no altar-mor. Algo 

semelhante com que por então se terá passado com o sacrário da Matriz de Cacela, que 

entre 1534 e 1554 migrou da parte do Evangelho para o altar-mor. 

Uma consideração impõe-se ainda acerca da leitura e interpretação destas peças: 

a questão da sua perda ou, na melhor das hipóteses, da sua transformação radical que 

limita ou condiciona a interpretação que delas fazemos
811

. Das três dezenas de peças 

referenciadas nas fontes que serviram de base a este estudo, tanto quanto nos é dado 

perceber, apenas subsistem vestígios de uma delas. Referimo-nos ao sacrário da Igreja 

Matriz de Mértola, situado, de acordo com Visitação de 1535, numa ilharga do altar-

mor do lado do Evangelho, metido no arco do dito altar dentro na parede, pintado de 

dentro e de fora de pinturas de cores e muitas rosas douradas. Dados que a Visita de 

1554 corrobora, referindo a existência de um encasamento metido na parede junto ao 

altar, mal pintado de fora, tem uma guarnição de pedra com umas rosas douradas (Figs. 

35, 36 e 37). 

 

   
Figs. 35, 36 e 37 – Sacrário da Igreja Matriz de Mértola, no arco do altar-mor do lado do Evangelho 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

                                                 
811

 Vítor SERRÃO abordou esta problemática no seu trabalho de 2001, A Cripto-História da Arte. Análise 

de obras de Arte Inexistentes. Lisboa: Livros Horizonte. A relação entre as referências e as existências é 

quase sempre um obstáculo inultrapassável que se coloca ao historiador da Arte, particularmente 

tratando-se de objectos de menor dimensão ou de especial importância litúrgica. Um templo 

quatrocentista ou quinhentista pode ter sido objecto de sucessivas intervenções e reinterpretações; 

salvaguardando, porém, determinados espaços ou objectos privilegiados, como a ousia ou o altar-mor, é 

possível muitas vezes, entrando-se no corpo de uma igreja, vivenciar de um espaço que apesar de tudo 

não deixou de conservar parte, ainda, da sua antiga identidade. Obviamente, este não é o caso do sacrário.  
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Quadro XIX – Características e localização dos sacrários. 

Templo Características e localização do sacrário no templo / Anos de visitação 

Matriz de Albufeira No meio do altar-mor (1554); 

Matriz de Alcácer No altar-mor (1534); 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Alcácer 

Não tem sacrário, 1560; 

Matriz de Alcaria 

Ruiva 

Não há sacrário (1535)
812

; a igreja danificada, não havia sacrário (1565); 

 

 

Matriz de Alcoutim 

O sacrário é pintado de vermelho; dentro um cofre pequeno de Castela, 

pintado, onde estava o Santo Sacramento (1518); o sacrário foi feito de novo 

e está junto ao altar-mor, da parte do Evangelho (1534); num armário bem 

guarnecido e apincelado com suas portas pintadas e ferrolho e fechadura 

(1535); está junto ao altar; achou-se húmido e bolorento; devia mandar-se 

forrar (1554); 

Matriz de Aldeia 

Galega 

Está no meio do altar-mor, lavrado de romano (1553); 

Ermida de S. Jorge, 

Aldeia Galega 

Lavrado de romano, todo dourado (1553); 

 

Matriz de Aljezur 

Referência a um sacrário (1517); num canto da capela metido na parede, 

forrado de castanho; mandam que seja posto no altar-mor um sacrário 

(1554); está ao pé do retábulo do altar-mor; é um armário pequeno com uma 

porta pintada e dourada; pintado de azul por dentro (1565);  

Ermida de N. S. da 

Piedade, Odeceixe, 

Aljezur 

Ao pé do retábulo um armário embebido no retábulo com porta dourada que 

serve de sacrário; pintado de amarelo por dentro (1554); 

 

 

Matriz de Aljustrel 

Não tem sacrário; o comendador deve fazer um à direita do altar-mor na 

parede (1510); o sacrário é pintado de azul por dentro com estrelas de ouro e 

as portas por fora são douradas; como está elevado só se lhe chega em cima 

de uma cadeira; o comendador deve mandar fazer um degrau para se poder 

tirar o Sacramento (1533);   

Matriz de Almada Não tem sacrário (1527); está no meio do retábulo novo, muito bem obrado e 

rico (1534); 

Igreja de Santiago, 

Almada 

Está no meio do retábulo, em cima do altar, muito bem obrado e rico (1534); 

 

 

 

Igreja Matriz, Alvalade 

De pedra e cal (1510); o sacrário é feito de novo e não estava ao tempo da 

visitação passada; foi mandado fazer pelo Mestre e tem as portas de pau e 

são pintadas e a lugares têm ouro e o ferrolho com sua fechadura é dourada e 

de uma parte e da outra tem dois anjos pintados na parede com círios nas 

mãos e a redor é tudo pintado de muito boas pinturas e dentro é pintado de 

vermelho e o céu de azul e é estrelado no de vermelho de estrelas bancas, no 

azul de vermelhas. O qual sacrário não tem o Sacramento por não ter pedra 

de ara (1533); 

 

 

 

Ermida de S. Pedro, 

Alvalade 

Não tem nenhum altar; na parede onde será o altar tem uma tábua muito 

estreita e pequena sobre duas estacas onde está uma imagem de S. Pedro 

muito pequena e velha (1510); o sacrário que por visitação fora mandado 

fazer ao comendador estava feito; mas estava sem portas pois o comendador 

as mandara para Lisboa havia 3 anos para dourar e nunca mais as trouxeram 

(1525); o altar é de taipa e sobre ele tem uns manteis velhos; tem um 

retábulo com uma imagem de S. Pedro pintada e outra imagem de Sto. 

António já velho e despintado (1533); 

                                                 
812

 Nas “Determinações” achou-se a igreja bem provida do necessário mas sem sacrário que é coisa muito 

necessária aos fregueses; mandam ao juiz e ao recebedor da fábrica que no prazo de 6 meses mandem 

fazer um sacrário para o altar-mor ou para a banda do Evangelho em que tenham continuadamente o 

Santíssimo Sacramento na igreja, o qual será forrado de tábuas boas e com suas portas e fechadura; e 

mandá-lo-ão pintar por dentro e por fora de boas pinturas; e comprarão um cofre pequeno e mandá-lo-ão 

forrar de seda para nele terem o Sacramento (BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 288-298). 
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Ermida de Sta. Maria 

do Roxo, Alvalade 

É de alvenaria e tem uma imagem de Nossa Senhora com seu tabernáculo 

por trás (1510); 

Ermida de São Roque, 

Alvalade 

Um altar de taipa no qual está uma imagem de S. Roque e por detrás um 

retábulo pequeno com suas portas, velho (1510); 

Ermida de São 

Sebastião, Alvalade 

O altar é de taipa. Tem uma imagem pintada numa tábua (1510). 

 

Matriz de Cacela 

Não tem sacrário, que se deve fazer na capela-mor do lado do Evangelho, 

forrado e pintado por dentro (1518); do lado do Evangelho, um sacrário feito 

de pedraria de muito boa obra (1534); o sacrário estava por pintar, o que fora 

mandado por visitação (1538); o sacrário no altar-mor, por pintar (1554)
813

; 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Cacela 

Manda-se pintar o sacrário por dentro; as suas portas são de boas pinturas 

(1534); 

Matriz de Casével Mandou-se ao comendador pôr um sacrário, mas ainda não o fez (1525); 

 

Matriz de Castro 

Marim 

Tem uma imagem de Santiago e fez-se com o “dinheiro das covas” (1535); 

ao pé do altar, um sacrário que sai um palmo fora; é lavrado de romano com 

dois pilares e encoroamentos bem dourados (1554); o sacrário está ao pé do 

retábulo do altar-mor, é feito de obra romana, todo dourado por dentro e 

pintado de azul. 

Capela curada do 

Espírito Santo, Castro 

Marim 

Ao pé do altar, um sacrário (1565); 

 

Matriz de Coina 

É uma charola de madeira toda dourada, quadrada, esgonça, na dianteira 

pilares, crastaria, um coroamento em cima com seu foraom [?] por remate 

sobre quatro capitéis; tudo dourado; está no meio do altar encostado ao 

painel do meio do retábulo da capela-mor (1554); 

Matriz de Faro Está na capela-mor, num armário forrado de azulejos metido na parede do 

lado do Evangelho (1518); idem 1554 e 1564; 

Ermida de S. Pedro no 

arrabalde, Faro 

Metido no banco do retábulo, pintado de dentro de vermelhão (1554); 

Ermida de S. Martinho 

de Estoi, Faro 

Forrado por dentro e por fora de azulejos, com suas portas de bordos (1554); 

 

Matriz de Ferreira 

Está na parede do lado do Evangelho, pintado de azul com estrelas douradas 

por dentro; tem umas portas de tabuado pintadas de ouro e azul; lavrado ao 

redor de maçanaria de pedra toda dourada com sua bordadura de raios de sol 

de ouro e azul; o qual sacrário é muito rico e bem obrado (1510);  

 

Matriz de Loulé 

Num armário na capela do lado do Evangelho (1518); lavrado de maçanaria, 

na porta, uma cruz com os Mistérios da Paixão com uma tarja romana 

(1554); 

Ermida de N. S. da 

Querença, Loulé 

Lavrado de romano com seus pilares e porta bem dourados (1554); 

Ermida de N. S. de 

Alte, Loulé 

Por baixo do retábulo do altar-mor (1565); 

Matriz de Martim 

Longo 

Metido no retábulo da ousia; é pintado por dentro de azul (1565); 

 

 

 

 

Matriz de Mértola 

Não tem sacrário (1515); numa ilharga do altar-mor do lado do Evangelho, 

metido no arco do dito altar dentro na parede; é pintado de dentro e de fora 

de pinturas de cores e muitas rosas douradas e as portas de maçanaria com 

ferrolho e fechadura, tudo muito bem dourado; o Sacramento não está no 

sacrário por a igreja estar descoberta (1535); o Sacramento está num 

encasamento metido na parede junto ao altar, mal pintado de fora, tem uma 

guarnição de pedra com umas rosas douradas, com suas portas velhas mal 

douradas; está tão pegado ao altar que não tem de serventia entre o altar e o 

sacrário mais que 2 palmos, havia de se mandar tirar dali e fazer uma charola 

de bordo bem dourada e pôr-se no altar-mor (1554); 

                                                 
813

 No Verão retiram o Sacramento do interior do sacrário por causa dos mouros. Na visitação seguinte 

(1564) acrescenta-se que o Sacramento se encontra comummente guardado num armário ao pé do 

retábulo e que apenas o põe no sacrário durante a Quaresma devido ao perigo que corre por se tratar de 

um sítio despovoado.   
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Igreja de Sta. Maria, 

Palmela 

Não tem sacrário (1510); 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

Não há sacrário por ser local muito solitário (1510);  

 

 

 

Igreja Matriz, Panóias 

Não tem sacrário; deve-se mandar fazer e pô-lo na parede da ousia do lado 

do Evangelho, com suas portas pintadas e fechadas; mandarão fazer um 

sacrário largo e espaçoso onde possam caber, além do Sacramento, a cabeça 

de S. Romão e os ossos de S. Fabião (1511)
814

; o sacrário está do lado do 

Evangelho; o portal é de mármore e as portas de castanho; não tem ainda o 

Sacramento por não estar ainda todo perfeito e pintado; tem dentro as 

relíquias de S. Romão e S. Fabião encastoadas em prata (1533);  

Igreja do Mosteiro de 

Santos 

O sacrário está no meio do altar-mor, metido numa caixa de pau de 

imaginária toda pintada e muito rica (1513); 

Igreja Matriz, Sines À mão direita do altar, metido dentro na parede (1517); 

 

 

 

Igreja Matriz, Tavira 

Está na capela-mor da parte do Evangelho, um armário de tabuado metido 

dentro de um arco (1518); o sacrário custou 100 cruzados (1534); está no 

canto do altar-mor do lado Norte; é um oratório pequeno, triangulado, com 7 

x 6 palmos de largo; o chão é forrado de azulejos; tem dentro os Santos 

Óleos, num alguidar vidrado com água por haver muitas formigas (1554); na 

capela-mor do lado do Evangelho; devem mandar pintá-lo por dentro com 

umas estrelas douradas (1564);  

Ermida de N. S. da 

Gomeira, Tavira 

O sacrário está no banco do altar-mor e é lavrado de romano; não se tem 

nele o Sacramento com medo dos mouros (1554); 

Igreja do Hospital do 

Espírito Santo, Tavira 

Junto do altar-mor; é forrado de bordo e bem consertado por dentro e por 

fora; tem um portado de pedraria, lavrado de romano, dourado por partes e 

azul (1554); 

Igreja Matriz, Torrão Não tem sacrário; manda-se fazer um do lado do Evangelho (1510); 

 

f) O altar e as imagens. Retábulos e figuras de vulto.  

(…) Picturae & ornamenta in Ecclesia, sunt laicorum lectiones & scriptura 

(…), declara DURANDUS no Prochiron
815

, fazendo eco da doutrina de Gregório, o 

Grande sobre a importância das imagens para a instrução dos analfabetos, que o 

Pontífice expressou nos seguintes termos em carta ao bispo Sereno de Marselha: (…) Se 

nos ha … referido que … habrias destrozado imágenes de santos com la escusa de que 

no debem ser adoradas. Y ciertamente alabamos plenamente que hayas prohibido 

adorarlas, pero reprobamos que las hayas destrozado … En efecto, una cosa es adorar 

una pintura y outra aprender por medio de laimagen de la pintura qué hay que adorar. 

Porque lo que es la Escritura para los que sabem leer, esto lo ofrece la pintura a los no 

instruídos que la miran, puesto que en ella los no instruidos vem lo que deben seguir, 

en ella leen los que no conocen las letras; de ahí que, para los pueblos principalmente, 

la pintura ocupa el lugar de la lectura. (…)
816

. Daqui resulta que para o autor o acto de 

                                                 
814

 Acrescenta-se nas “Determinações: (…) as quais relíquias são de muita devoção e de muitos milagres 

e andam pelas mãos dos leigos, os quais as têm em suas casas onde se fazem pecados e desonestidades; o 

que não se deve consentir; as relíquias devem ficar no dito sacrário e mostradas quando necessário (…).  
815

 Prochiron…, Cap. III, 1. 
816

 Cf. DENZINGER, Heinrich; HÜNERMANN, 1999 – El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion, 

Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, p. 229, nº 477, Carta “Litterarum 

tuarum primordial” ao bispo Sereno de Marselha (Outubro do ano 600). 
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venerar uma imagem não é um acto de adoração à imagem, antes um acto de adoração 

ao que esta significa ou a quem ela representa
817

. 

Nos finais da Idade Média, esta função da imagem reconhecida e enunciada pelo 

Pontífice ganha uma outra dimensão graças a nova disposição do espaço eclesial, em 

que se destaca o “recuar” do altar até à parede testeira da ousia, e à consequente 

construção de peças retabulares que por então começam a ser construídas e que nalguns 

casos virão a atingir grandes dimensões, cobrindo a totalidade da dita parede
818

. 

O estudo diacrónico das visitações espatárias dá conta, ao longo do século, de 

um crescente recurso a este tipo de peças nos altares. Com efeito, quando comparadas 

com as inspecções dos anos 50 e 60 do século XVI, as visitas levadas a cabo nos anos 

de 1510 a 1523 – aproximadamente – revelam concomitantemente duas coisas:  

- A existência inicial de um número relativamente reduzido de peças retabulares; 

- Perante essa situação, a determinação dos visitadores de que se façam ou 

obtenham as ditas peças, propósito que não deixa de ser revelador de duas realidades, a 

saber, a crescente valorização da imagem sacra; um desafogo financeiro sem o qual a 

execução deste tipo de peças – nalguns casos caríssimas, como se verá de seguida – não 

seria possível. 

Como foi já dito, no decurso do período considerado tivemos oportunidade de 

referenciar cento e oitenta e quatro altares-mores, num total de duzentos e vinte 

templos. Nestas cento e oitenta e quatro peças, verificou-se a existência de cento e trinta 

e oito retábulos – o que verdadeiramente não corresponde a cento e trinta e oito altares 

com retábulos, uma vez que muitas das peças referidas nas fontes resultam da 

substituição de outras mais antigas, simples ou modestas, que entretanto foram 

retiradas.  

Concretizando, a análise das existências mencionadas nas Visitações do Mestre 

permitiu identificar e sumariamente descrever, no período que medeia entre os anos de 

                                                 
817

 No mesmo sentido recorde-se a profissão de fé que um grego, Sphrantzès, inscreveu no seu 

Chronicon, redigido cerca de 1468: (…) Credo che la Chiesa di Dio venera e onora le immagini non com 

adorazione ma in modo relativo, rendendo il culto non alla materia ma al modelo, perche l’onore reso 

all’immagine, como dice il grande Basilio, é destinato al modello. Vide Cronaca (1990, a cura di 

MAISANO, Riccardo). Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, p. 187. 
818

 SEBASTIÁN, ob. cit., p. 357, apoia-se na seguinte passagem do Prochiron para demonstrar que na 

segunda metade do século XIII já começava a generalizar-se o uso deste tipo de peças: (…) En general, 

las imágenes de los Santos Padres se pintan en las paredes de la iglesia, en el retábulo, en las 

vestimentas sagradas y en otros lugares (…).  
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1510 e 1527, aproximadamente, quarenta peças retabulares, número que corresponde a 

cerca de um terço da totalidade dos objectos identificados nas fontes
819

.  

O modo como as peças são referidas nestas primeiras visitações é 

tendencialmente sucinto, facto que na maior parte dos casos se fica a dever, pensamos, 

mais à simplicidade dos objectos do que à capacidade dos visitadores em descrevê-las. 

Tome-se como exemplo a descrição do retábulo do altar-mor da Igreja de Santa Maria 

dos Mártires, contida na Visitação de 1513, que laconicamente declara: (…) em cima 

dele [do altar] uma imagem de pau velha de Nossa Senhora e mais um retábulo pequeno 

de Nosso Senhor e nas portas dele São João e Nossa Senhora (…). Simples e conciso. 

Sem pormenores descritivos. Não, certamente, por um exacerbado espírito de síntese do 

escrivão ou de quem lhe ditou o texto; na provável singeleza da peça talvez resida a 

melhor explicação para o relativo silêncio da fonte. 

Em abono desta interpretação, atente-se à descrição que os mesmos 

intervenientes produziram alguns anos antes, em 1510, do retábulo da Igreja Matriz de 

Ferreira, (…) um retábulo muito rico e muito bonito; tem no meio uma imagem de 

Nossa Senhora de pau com o Menino Jesus no colo, pintada com sua coroa dourada na 

cabeça, muito devota; e o Menino com outra tal coroa; da banda da direita está 

pintada de matiz a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus ante si, como 

quando ela o pariu, e da parte esquerda está Nossa Senhora do Pranto; e no meio 

sobre a imagem de Nossa Senhora, a principal, está uma charola ou capitel que chega 

até cima do retábulo, toda dourada e muito rica; e da banda direita está o anjo Gabriel 

e da outra parte está Nossa Senhora da Saudação; o dito retábulo tem um guarda-pó de 

madeira pintado de azul com estrelas de ouro; a bordadura do dito retábulo é toda 

dourada e muito rica e tem duas corrediças de delgado [?] com que se cobre (…).  

Havia peças boas e de qualidade e os visitadores não tinham dúvidas quanto ao 

modo de as descrever. A imagem com que no entanto ficamos, ao cotejar as fontes, é de 

que não seriam numerosos, naquele período, os objectos merecedores de especial 

atenção. Com efeito, a maior parte dos templos referenciados nas visitações eram 

ermidas, umas erguidas à conta da devoção das populações, outras por iniciativa de 

                                                 
819

 Ressalve-se uma advertência: o número de cento e trinta e oito peças retabulares que obtivemos para o 

período considerado no nosso estudo não é um número certo, ao contrário das quarenta e oito peças 

referenciadas na sequência das primeiras visitações. Contra essa certeza, há que considerar potenciais 

erros interpretativos da nossa parte, resultantes de deficientes ou incompletas descrições das peças ou 

potenciais similitudes entre estas.  
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notáveis locais de quem, muitas vezes, se não sabia já o nome; em quaisquer dos casos, 

instituições geralmente pobres, cujo culto se mantinha, por vezes, com dificuldade. 

As descrições dos edifícios e dos materiais empregues na sua construção, as 

referências aos altares, às imagens dos santos, ao mobiliário religioso, sugerem amiúde 

esta carência de meios, quando não pobreza ou indiferença. Talvez resida aqui, nem que 

seja parcialmente, o facto que levou os definidores de 1508 a ordenarem a visitação do 

Mestrado de Santiago invocando, recorde-se, que (…) avia muytos annos e tempo que 

nam fora visitado e tinha mujta neçesidade d’aver mester, corregimemto e reformação, 

asy nas pesoas dos cavalleiros e cleriguos da dita ordem como nos beens, posisoeens, 

jurdicoeens e direitos della que ao presemte andavam muy enlheados.
820

 

Esta situação de carência não se restringia apenas às ermidas ou igrejas 

periféricas. Não deixa de ser elucidativo o facto de em 1512 os visitadores à Matriz de 

Alcácer, constatando a inexistência de um retábulo no altar-mor, terem determinado 

(…) que tamto que a dita capela for feita se faça huum retavolo de bordos comvenjemte 

a ella com a jmagem de Nossa Senhora no meyo com ho Menjno Jhesus no collo e aa 

mão direita se pymtara no dito retavolo a jmagem de noso patrão o apostollo Samtiago 

e do outro cabo a jmagem de Samto Amtonio e dahj por diamte as outras jmagens que 

ache bem parecer (…)
821

 o que, atendendo ao teor das Visitações de 1552 e 1560, não 

chegou a ser feito. 

A falta de peças deste tipo no altar-mor de uma igreja matriz não se limita ao 

caso de Alcácer, como se verá de seguida. Em 1482, em Mértola, na Matriz, quando se 

mandou passar o altar-mor para o sítio onde estava o alcaram que é no meio das naves 

da igreja e é para onde nasce o sol onde por direito deve estar, ordenou-se que o 

sacrário ficaria dentro do oco da torre em cima do altar-mor e que teria um retábulo em 

cima dele
822

. Em 1515 o dito retábulo encontrava-se ainda por fazer, sendo apenas 

referenciadas no altar, na parede, uma pintura da Natividade e sobre o arco do altar a 

Anunciação
823

, facto que a visitação de 1554 confirma
824

 e que terá levado a que entre 

esta última data e 1565
825

 se fizesse e se colocasse sobre o altar-mor um retábulo de um 

                                                 
820

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 1r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 7. 
821

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 49r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 49. 
822

 PEREIRA, ob. cit., pp. 357-366; BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 37-50. 
823

 BARROS e BOIÇA, pp. 66-72, 109-113 e 155-156. 
824

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 315-322. 
825

 Período no decurso do qual a igreja foi objecto de grandes obras de transformação, como se indica na 

visitação, e que por certo não terão deixado de retardar a colocação de uma peça retabular no altar-mor: 
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só painel da Anunciação de Nossa Senhora – orago da dita igreja – pintado a óleo, 

dourado por partes, muito bom, sob cujo frontispício se encontrava pintado um 

Crucifixo bem feito. 

Anos depois da visita a Alcácer, na Matriz de Loulé, em 1518, face a uma 

idêntica situação, o Mestre D. Jorge e Francisco Barradas – os dois tinham estado antes 

em Alcácer – determinaram que devia pôr-se um retábulo que fosse conveniente para a 

igreja em causa; e que este devia ter ao centro as imagens de Nossa Senhora com o 

Menino ao colo, a imagem de São Clemente do lado do Evangelho, por ser o orago da 

igreja, e da parte da Epístola a imagem de Santiago armado a cavalo, assim como 

aparece nas batalhas dos mouros ajudando os cristãos
826

. 

Ao contrário de Alcácer, a peça de Loulé chegou a ser feita. Dali a alguns anos, 

em 1554, os visitadores referem-se a um retábulo de três painéis, pilares, molduras e 

encoroamentos muito bem dourados, ostentando no painel do meio um Crucifixo muito 

devoto, no painel do Evangelho, Nossa Senhora, no da Epístola o Papa Clemente com a 

cruz da Ordem a seus pés. O sacrário situava-se no banco, entre uma imagem de 

Santiago e outra de São Pedro. O guarda-pó era pintado de azul com umas estrelas de 

ouro e tinha por encoroamento três frontispícios, com suas medalhas ao antigo. 

Ainda no que respeita a este tipo de templos principais das comunidades, o 

estudo das visitações dos primeiros anos do século revela uma possibilidade alternativa 

que se traduz, não na ausência de peças retabulares, como em Alcácer, mas na sua 

desvalorização ou menosprezo por parte dos inspectores. É o que se verifica em 1518 

nas matrizes de Tavira e Faro, ambas visitadas por D. Jorge e seus acompanhantes; no 

primeiro caso, ante um retábulo velho
827

 de imagens pequenas de vulto que tomava todo 

o altar e teria cerca de 1 côvado de alto, os inspectores determinaram que à custa da 

Ordem, do Bispo de Silves e respectivo Cabido, se fizesse uma peça para o altar-mor, 

conveniente para tal capela, com as imagens de Nossa Senhora da Assunção, com os 

Anjos a levarem-na para o Céu em corpo e alma no meio do retábulo. Da parte do 

Evangelho devia ser colocada a imagem do Apóstolo Santiago armado a cavalo, assim 

como aparece nas batalhas ajudando os cristãos contra os mouros, ficando o outro lado 

                                                                                                                                               
(…) achamos a igreja estar agora muito diferente das feições antigas excepto por ser no comprimento e 

largura (…). In BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 347-360. 
826

 (…) Armado a cavalo, assim como aparece nas batalhas dos mouros ajudando os cristãos… Esta é 

uma expressão comumente empregue – praticamente ipsis verbis – nas descrições da figuração de 

Santiago nas visitações.   
827

 O que é, porém, um retábulo velho? Uma peça deteriorada em termos materiais ou estilística e 

esteticamente desenquadrada? 
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como lhes parecesse melhor. Década e meia mais tarde, em 1534, a peça já existia, um 

retábulo grande de madeira de seis painéis, no meio uma charola com a imagem de 

Nossa Senhora de vulto com o Menino ao colo, no painel de cima a Ascensão de Nossa 

Senhora, conceito a que fizemos já referência, da parte do Evangelho, igualmente em 

cima, a Anunciação, em baixo o Nascimento de Nossa Senhora. Da parte da Epístola, 

em cima, a história de Nossa Senhora quando ofereceu o seu filho no Templo e no 

painel de baixo, Nossa Senhora e São José, tudo pintado de matiz e dourado por partes, 

com o respectivo guarda-pó dourado por cima, pintado de azul com estrelas douradas 

por baixo com a imagem de Deus Pai ao centro. De acordo com o provedor que em 

1538 visitou a igreja, tratava-se de um trabalho muito bom cujo custo ultrapassara os 

30.000 reais; uma prova dessa qualidade reside, possivelmente, no facto de duas 

décadas mais tarde, em 1554, a peça voltar ser objecto de uma descrição igualmente 

pormenorizada em que se destaca o recurso a expressões esclarecedoras acerca do nível 

cultural e preparação teológica do visitador que não se limitando a mandar transcrever o 

que vê, vai mais longe, corrigindo, a terminologia usada pelos seus antecessores relativa 

à Ascensão da Virgem e tecendo considerações acerca da natureza do Espírito Santo 

como é possível constatar pela análise da parte final do texto: (…) sobre o altar um 

retábulo de seis painéis, no meio um encasamento pintado de azul, dentro uma imagem 

de Nossa Senhora de pau, dourada; da banda do Evangelho o Nascimento, no da 

Epístola o Desposório da Virgem; nos três de cima, no do meio, a Assunção
828

, no do 

Evangelho a Anunciação, no da Epístola a Circuncisão; o guarda-pó é pintado de azul 

com umas estrelas; no meio a Santíssima Trindade, scilicet, Deus Pai sentado numa 

cadeira de pontifical, o Filho crucificado nas mãos do Pai, o Espírito Santo sobre a 

cabeça do Filho e rosto de Deus Pai, como que precede ab utroque, em figura de 

pombinha (…)
829

. 

Comparando as descrições de 1534 e 1554, uma conclusão parece evidente: 

entre uma data e a outra a peça sofreu alterações. Não no que toca aos quadros alusivos 

                                                 
828

 E não Ascensão, como os visitadores de 1534 se lhe referiram. Relativamente às dissemelhanças entre 

os dois conceitos, vide infra, a nossa abordagem sobre as diferentes invocações da Virgem.  
829

 Igualmente em Tavira, na mesma ocasião, uma descrição similar na Capela do Corpo Santo 

relativamente a um retábulo de seis painéis; no meio, em baixo, um encasamento pintado de azul com um 

encoroamento bem dourado com uma imagem do Corpo Santo; o guarda-pó pintado de azul, com umas 

estrelas douradas; no painel por cima deste encasamento, a figura de Nossa Senhora da Assunção; nos 

painéis do lado do Evangelho Santo André e o Nascimento de Jesus, nos da Epístola, a Epifania e São 

Brás. O conjunto ostentava um frontispício com idêntica representação do Trono da Glória, ou seja, (…) 

a Pessoa do Pai numa cadeira pontifical, com uma tiara na cabeça, a do Filho, crucificado nas mãos, a 

do Espírito Santo em figura de pomba entre o Pai e o Filho, como procede ab utroque (…). 
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à vida da Virgem, que a terem ocorrido não é possível detectá-las; a grande 

transformação teve lugar no guarda-pó, mais exactamente na representação que em 

1534 era apenas de Deus Pai mas agora, em 1554, incluía as Três Pessoas da Trindade 

com esta particularidade de a representação do Espírito Santo, entre o rosto do Pai e a 

cabeça do Filho, permitir extrair conclusões sobre a questão da Precedência
830

. 

Já no respeita a Faro, embora admitindo a qualidade do retábulo que se 

encontrava no altar-mor, que era novo e bom, todo dourado, com uma imagem de 

Nossa Senhora no meio e outras imagens pequenas, os visitadores de 1518 

consideraram explicitamente que a peça não era conveniente para tal igreja; 

determinaram, por isso, que se pusesse um retábulo que incluísse, além da figura de 

Nossa Senhora, ao centro, a imagem do Apóstolo Santiago armado a cavalo, como 

aparece nas batalhas dos mouros, ajudando os cristãos, do lado do Evangelho, e do 

outro as figuras que melhor lhes parecesse. Como em Tavira, considerando que o direito 

de apresentação era partilhado entre o Bispo e a Ordem, as despesas com a aquisição da 

nova peça devia ser suportada a meias entre as partes.  

Ao contrário, porém, do verificado nesta última localidade, a peça referenciada 

em 1554 nada tinha a ver com o ordenado em 34: em meados do século existia no altar-

mor da igreja principal de Faro um encasamento de portas, da Flandres, lavrado de 

crastaria de ouro brunido, com uma imagem de Nossa Senhora de vulto, outra de Santa 

Catarina e outra de Santa Bárbara, apresentando nas ilhargas as figuras dos Doze 

Apóstolos, muito pequenas. O guarda-pó não media mais que a peça, cujas dimensões 

eram de 6 palmos de alto por 5 de largo
831

. Considerando que a peça não se adequava à 

dignidade da igreja, os visitadores pedem ao Rei, enquanto Governador e Administrador 

da Ordem que providenciasse no sentido da aquisição de um novo retábulo para o altar, 

com um encasamento para nele se poder meter o sacrário. 

 

A análise diacrónica das visitações permite identificar tendências. De uma 

situação, no primeiro quartel do século, em que são raros os retábulos referenciados a 

merecer da parte dos visitadores um juízo favorável como o testemunhado na Matriz de 

                                                 
830

 O guarda-pó deste retábulo, tal como o da matriz de Loulé, apresentam características que se repetem 

em muitas destas peças descritas nas visitações: a parte superior dourada, a interior pintada de azul com 

estrelas douradas à maneira de um céu.  
831

 1,2 x 1 metro. 
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Ferreira, em 1510
832

, o curso dos anos e a percepção dos visitadores relativamente à 

importância deste tipo de peças, levou à encomenda e feitura de retábulos 

crescentemente ricos e complexos, como os que acabamos de descrever.  

Paralelamente, ao contrário do percepcionado antes, as visitações dos anos 30 às 

igrejas do Mestrado dão conta de uma certa munificência dos grandes, como a 

patenteada pela oferta da Duquesa de Coimbra, antes de 1534, à Capela de Nossa 

Senhora da Porta do Ferro, em Alcácer, de um retábulo da Flandres de pintura a óleo, 

muito bom, com a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus ao colo, ladeada por 

dois anjos e arvoredo. Ou como a atitude do comendador de Aljustrel, Martim Vaz de 

Mascarenhas, que neste domínio se revela um verdadeiro mecenas no que respeita a 

alguns templos da sua comenda. A Visita de 1533 dá conta de ofertas suas às ermidas de 

Nossa Senhora do Castelo, de São Pedro e São Sebastião, respectivamente de um 

retábulo de muito boa pintura a óleo de três peças que se fecham com 7 palmos de 

comprido por 8 de largura
833

, ostentando no painel do meio a imagem de Nossa Senhora 

com o Menino ao colo, da parte do Evangelho Nossa Senhora da Saudação, da parte da 

Epístola o Nascimento de Cristo com Nossa Senhora e José, tudo muito devoto, mais 

um retábulo pintado a óleo de muito boas figuras de duas peças que se fecham com a 

imagem de Nossa Senhora de um lado, do outro o Apóstolo São Pedro, com 6 palmos 

de largo por 4 de altura
834

. Finalmente, um retábulo de duas peças que se fecha com 4 

palmos de comprido por 6 de largura
835

, igualmente pintado a óleo e de muito boas 

figuras: numa das peças a imagem de São Sebastião, noutra a imagem de São Roque. 

Como em relação a outros aspectos, observando o Quadro XX, apresentado no 

final do subcapítulo, é possível estabelecer uma relação entre as quatro séries de 

visitações que ocorreram, grosso modo, entre os anos de 1510 e 1565. Se no decurso da 

                                                 
832

 As peças são consideradas velhas ou desadequadas para os templos a que pertencem. Ou então 

encontram-se degradadas. Não obstante, e reportando-nos apenas aos casos referenciados no território de 

Alcácer, neste período, há que sublinhar a existência de algumas peças que os visitadores valorizaram 

positivamente: na ermida de São Sebastião, sobre o altar, um retábulo grande com a imagem do dito santo 

e nas costas do altar a parede pintada à maneira do retábulo (que não é descrita), na ermida de São 

Martinho do Forno do Vidro, um retábulo pequeno de portas novas, muito bom, com três imagens, duas 

de São Martinho, uma de São Sebastião, na ermida de Santa Catarina, um retábulo de portas pequeno e 

por detrás um maior que tomava todo o comprimento do altar. O retábulo da Ermida de Santa Susana não 

se descreve mas era pequeno; não terá causado grande impressão nos visitadores que, ao contrário, 

deixaram do retábulo do altar do Hospital do Espírito Santo uma descrição impressiva: a peça era 

pequena, de imaginária de pedra com a Paixão do Senhor, dourada por partes e muito rica; sobre o 

retábulo havia outro pequeno de portas com o Espírito Santo quando deçendeo sobre os Apostollos; numa 

das portas a imagem de Santiago, na outra um Crucifixo com Nossa Senhora e São João e por trás dele, 

um meio retábulo grande com seu guarda-pó pintado que cobria todo o altar. 
833

 1,4 x 1,6 metros.  
834

 1,2 x 0,8 metros. 
835

 0,8 x 1,2 metros. 
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primeira série de inspecções, protagonizada pelo Mestre D. Jorge, um dos intuitos terá 

sido o de fazer um levantamento das condições que caracterizavam e eventualmente 

condicionavam o bom funcionamento das comendas no temporal e no espiritual, e face 

às situações verificadas tomar as devidas medidas correctivas, a sequência inspectiva 

dos anos 30 parece ter tido como propósito aferir se as determinações e provimentos 

resultantes das anteriores visitações, haviam sido ou não cumpridos e no caso de 

incumprimento, promover as condições à sua concretização, o que frequentemente 

parece acontecer antes das séries inspectivas das décadas de 50 ou 60 do século, quando 

o governo e administração da Ordem pertenciam já à Coroa. É possível, deste modo, 

referenciar um conjunto amplo de peças retabulares claramente contrastantes com as 

que existiam nos primeiros anos do século, estruturas de três, quatro, cinco ou seis 

painéis, em que o sacrário aparece já integrado, normalmente sob a figura do orago da 

igreja ou ermida, ladeado por representações alusivas à vida da Virgem como o 

Nascimento, a Anunciação, a Visitação a Santa Isabel, o Desposório, a Natividade do 

Senhor, a Adoração dos Magos, a Apresentação do Menino no Templo ou a Assunção. 

Por vezes estes temas – ou parte deles – aparecem reunidos numa só peça, funcionando 

como uma espécie de compilação dos principais momentos da vida da Senhora. É o 

caso da peça referenciada na visitação de 1554 à Ermida da Conceição da Querença, um 

retábulo de cinco painéis com num encasamento ao meio com uma imagem de Nossa 

Senhora, de vulto, de madeira; no lado do Evangelho, em baixo, um painel com o 

Nascimento e no da Epístola a Epifania; nos painéis de cima a Assunção de Nossa 

Senhora, a Saudação do Anjo e a Visitação a Santa Isabel; no banco as figuras de Santo 

André, São Pedro, São Paulo e Santiago. Os pilares, as molduras e os encoroamentos 

eram lavrados de romano, sendo a peça dourada de ouro brunido. O guarda-pó era 

pequeno, pintado de azul, com umas estrelas de ouro e um frontispício com duas vieiras, 

numa alusão à Ordem. 

Alternativamente pode acontecer, como na Matriz de Martim Longo, em 1554, 

que os quadros do retábulo reúnam as passagens mais significativas da vida da Virgem 

com os momentos cruciais da Paixão do Cristo. Neste caso temos a referência a uma 

peça de cinco painéis com um encasamento no meio pintado a azul com a imagem de 

Nossa Senhora, de madeira, de vulto, dourada por partes, sobre ela um Crucifixo e ao 

pé da imagem um sacrário muito bem dourado; no lado do Evangelho um quadro com a 

representação do Nascimento de Cristo e por cima a Saudação do Anjo; do lado da 

Epístola a temática representada como que constitui o epílogo das cenas representadas 



207 

 

do outro lado; enquanto o lado esquerdo funciona como uma espécie de  com 

referências à Vida, simbolizadas pela Vinda do Espírito e o Nascimento do Senhor, o 

lado direito constitui precisamente o seu , com a representação da Morte do Salvador, 

mais o Descimento da Cruz e da Ressurreição. Como tende a ser uma constante nestas 

peças, o guarda-pó é pintado de azul, com suas estrelas de ouro, bem como as molduras, 

os encoroamentos
836

 e os pilares. 

 

No âmbito ainda das temáticas sacras, a devoção ao Espírito Santo levou à 

execução inúmeras peças retabulares, algumas de certa complexidade e aparente 

qualidade, a maior parte representando a Vinda do Espírito no Pentecostes, existindo 

algumas alusivas à manifestação da Trindade por ocasião do Baptismo. A referência a 

estas peças aparece frequentemente associada a altares de casas hospitalares e de um 

modo mais pontual, em casos limitados, a algumas igrejas e ermidas. 

Acrescente-se que a representação do Paráclito como figura central de peças 

retabulares se encontra referenciada logo nos primeiros anos do século, tendendo 

nalguns casos a ser substituída por outras devoções ou a ser representada conjuntamente 

com outras figuras da História Sacra. Uma das referências mais impressivas de um 

retábulo deste tipo encontra-se na Visitação de 1512 ao Hospital de Alcácer; aí se dá 

conta da existência, para além de um retábulo pequeno de imaginária de pedra com a 

Paixão do Senhor, dourado por partes, muito rico, de uma outra peça, igualmente 

pequena, de portas, com o Espírito Santo quando deçendeo sobre os Apostollos, peça 

que ostentava num dos volantes a imagem de Santiago e na outra um Crucifixo com 

Nossa Senhora e São João em adoração no Calvário. Sem romper com o orago da casa, 

a visitação de 1552 faz referência a um retábulo de romano pintado a óleo, dourado 

pelas partes necessárias sobre azul, com encoroamento dourado, da invocação do 

Espírito Santo. No painel de cima, no meio, a figuração do Trono da Graça, Deus Pai 

com três coroas na cabeça, ostentando roupas largas e a aspa da vera cruz nas mãos 

estendidas, uma pomba pintada sobre o letreiro da cruz e um Cristo crucificado na dita 

cruz posta entre as pernas de Deus Pai com o Mundo a seus pés. 

                                                 
836

 Encoroamento. Pela afinidade gráfica e pelas circunstâncias em que é empregue, julgamos tratar-se de 

uma outra forma do substantivo masculino coroamento, referenciado já no século XIV, que entre outras 

coisas designa o ornamento que remata o topo de um edifício, de um vão ou de um elemento 

arquitectónico (HOUAISS, António, 2011 – Dicionário do Português Atual, vol. 1 (A-F), p. 672, cols. 1ª 

e 2ª). 
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A representação da Vinda do Espírito Santo no Pentecostes constitui um tema 

caro aos devotos do Paráclito, sendo referenciada na Aldeia Galega, na Matriz (Igreja 

do Espírito Santo) em 1512 e 1534 – um retábulo de pintura da Flandres com a Descida 

do Espírito Santo que em 1553 é descrito como uma peça antiga e velha de madeira de 

um painel grande que mal se enxergam as figuras
837

 – e na Ermida de São Jorge de 

Sarilhos, igualmente em 1512, sobre o altar um retábulo muito bom com o Espírito 

Santo a descer sobre os Apóstolos e uma imagem de São Jorge a cavalo. 

O mesmo em Alhos Vedros, na Matriz de São Lourenço, que em 1523 

apresentava sobre o altar dois retábulos meãos, um do Espírito Santo com os Apóstolos, 

outro com as imagens de Santo António e São Vicente. A temática é igualmente 

evocada em Almada, na Ermida do Espírito Santo, que em 1527 apresentava sobre o 

altar um retábulo velho do Espírito Santo quando veio sobre Nossa Senhora e os 

Apóstolos, em Aljezur, em 1565, no Hospital do Espírito Santo – um retábulo grande de 

um painel com a representação do Espírito Santo a descer sobre os Apóstolos –, na 

Matriz de Castro Marim, por ocasião da visita de 1554, onde o retábulo de cinco painéis 

referenciado, lavrado de romano, com dois pilares e encoroamentos, apresenta a figura 

de Santiago ao meio, ao pé do sacrário, onde se destaca uma tarja prateada com as 

chagas; nos painéis do lado do Evangelho, num a figura de São Pedro, noutro a Vinda 

do Espírito Santo; nos painéis da Epístola, Santo António e o Baptismo de Cristo. No 

guarda-pó, ao centro, a representação da Trindade, flanqueada de azul com umas 

estrelas de ouro
838

. 

O tema do Pentecostes é igualmente referenciado na visita de 1514 à Matriz de 

Coina – Igreja de São Salvador – que diz tratar-se de uma peça boa e nova, no Hospital 

do Espírito Santo, em Ferreira, em 1510 – um retábulo do Espírito Santo com Nossa 

Senhora e os Apóstolos que foi dado pelo comendador João de Sousa –, no Hospital da 

Vila, em Mértola, em 1535 – num altar de alvenaria na ousia, um retábulo grande de 

tabuado pintado em que está pintada Nossa Senhora e os Apóstolos e o Espírito Santo 

                                                 
837

 A este propósito cabe aqui uma reflexão acerca da velocidade com que, a fazer fé nas fontes, estas 

peças se degradam. Uma pela declarada nova e boa em 1512, volvidos 40 anos é declarada antiga e velha 

(mesmo que muitas vezes se não diga que as imagens não se enxergam). Sabemos que algumas destas 

peças saiam frequentemente em procissões ou andavam – particularmente no caso das ermidas mais 

afastadas – por casa dos leigos. Que estas circunstâncias (a que se somam a humidade de muitas das 

igrejas e as infiltrações de águas pelos telhados) eram pouco benéficas à conservação das peças, não 

restam dúvidas. Uma dúvida porém, sentimo-la a pairar no ar: a classificação “antiga e velha” aplicada a 

muitas destas peças, não terá a ver com as transformações do gosto e concomitantemente da liturgia 

operadas no decurso do século?  
838

 CAVACO, ob. cit., pp. 256-260; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 100-103. Na visitação 

acrescenta-se que a peça apresentava os encoroamentos, molduras e pilares muito bem dourados.  
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sobre eles, que volta a ser referenciado em 1565, na Igreja do Espírito Santo do Hospital 

de Tavira, em 1554, – um retábulo de três painéis com a Vinda do Espírito Santo no do 

meio; no do lado do Evangelho a figuração de Nossa Senhora da Graça, no da Epístola a 

Circuncisão; o guarda-pó era pintado de azul com umas estrelas de ouro – e finalmente 

na Casa do Corpo Santo dos Mareantes de Tavira, em 1554, um retábulo de seis painéis 

que se organizam da seguinte maneira: no meio um encasamento pintado de azul e sobre 

ele um encoroamento bem dourado com uma imagem do Corpo Santo cujo guarda-pó 

era pintado de azul com umas estrelas douradas por cima e a figuração de Nossa 

Senhora da Assunção; nos painéis do lado do Evangelho, Santo André e a cena da 

Natividade, nos do lado da Epístola a Epifania e São Brás. O retábulo possuía, além 

disso, um frontispício com a representação do Trono da Graça, o Pai numa cadeira de 

pontifical com uma tiara na cabeça, o Filho crucificado entre as suas mãos, o Espírito 

Santo em figura de pomba entre o Pai e o Filho, (…) como procede ab utroque. Os 

pilares, molduras, encoroamentos bem dourados, com uns balaústres muito bem 

dourados lavrados de romano, a separar os painéis. 

 Esta figuração do Espírito Santo em forma de pomba atestam-no as fontes, 

aparece exclusivamente quando se trata de apresentar a Trindade. Pelo contrário, a 

forma corrente de representar o Paráclito – extraída na narrativa dos Actos dos 

Apóstolos referente ao Pentecostes
839

 à maneira de línguas de fogo – é a que tende 

comumente a ser representada e relativamente à qual existem mais referencias nas 

fontes. É o que se verifica na Visitação de 1516 a Sesimbra, ao Hospital do Espírito 

Santo, edificado na parte superior da vila, em que os visitadores determinam, ante os 

dois retábulos existentes no altar – uma peça pequena e velha em que estava pintado o 

Espírito Santo, outra em que se encontrava o Baptismo de Cristo e onde se imagina que 

o Paráclito possa ter estado representando em forma de pomba – que se compre um 

retábulo pequeno, segundo parecer e para isso houver dinheiro, com a imagem do (…) 

Espírito Santo sobre os Apóstolos, de cuja invocação a casa é (…). Em abono desta 

tese, refira-se as expressões empregues pelos visitadores de 1535 e 1565 à Ermida do 

Espírito Santo da Aldeia dos Crespos, em Mértola que no primeiro caso se limitam a 

indicar a existência de novo de um retábulo meão do Espírito Santo de boas pinturas e 

um guarda-pó pequeno com umas estrelas douradas. Um retábulo do Espírito Santo: não 

se diz como nem o que representa; era algo tão evidente e óbvio que os visitadores e o 

                                                 
839

 Act 2, 1-4. 



210 

 

escrivão da visitação se abstiveram de o fazer. Tal como os inspectores que 30 anos 

mais tarde, em 1565, visitaram a ermida e ante um retábulo pequeno, muito velho, com 

a História do Espírito Santo, mandaram que se fizesse um novo e grande, conforme ao 

altar, pintado a óleos, da invocação do mesmo. É nossa opinião que o sentido de 

expressões como história do Espírito Santo, referenciada em 35, ou invocação do 

Espírito Santo, anotada em 65, eram absolutamente claros para os coevos que não 

teriam dúvidas de que uma e outra coisa mais não eram do que alusões ao Pentecostes 

ou, para nos mantermos fieis à terminologia usada pelos contemporâneos, à Vinda do 

Espírito Santo sobre os Apóstolos. 
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Quadro XX – Descrição das peças retabulares referidas nas visitações  

Templo Descrição das peças retabulares / Ano da visitação 

 

 

Matriz de Albufeira 

- Um retábulo de quatro painéis com extremos, molduras e encoroamentos 

dourados; tem no meio um encasamento com a imagem de Nossa Senhora de pau, 

bem pintada; um dos painéis é da vinda do Espírito Santo; no outro S. Bento e no 

outro a Ressurreição; com seu guarda-pó pintado de azul com umas medalhas de 

anjos; o banco lavrado de romano; no meio está o sacrário (1554)
840

; 
 

 

Matriz de Alcácer 

- Sem retábulo. Determinam (…) que tamto que a dita capela for feita se faça huum 

retavolo de bordos comvenjemte a ella com a jmagem de Nossa Senhora no meyo 

com ho Menjno Jhesus no collo e aa mão direita se pymtara no dito retavolo a 

jmagem de noso patrão o apostollo Samtiago e do outro cabo a jmagem de Samto 

Amtonio e dahj por diamte as outras jmagens que ache bem parecer…, (1512)
 841

; 
 

Capela de N. S. da 

Porta do Ferro, 

Alcácer 

- No arco da ermida referido na visitação do Mestre um altar do tamanho do dito 

arco: sobre ele um retábulo da Flandres com a imagem de Nossa Senhora com o 

Menino Jesus no colo, com dois anjos, um de cada lado, com arvoredo, tudo de 

pintura de óleo, muito boa; foi oferta da Duquesa de Coimbra (1534 e 1552)
842

; 
 

 

 

Ermida de S. 

Vicente, Alcácer 

- Um retábulo com seu guarda-pó pintado (1512)
843

; 

- Um retábulo de moderno pintado a óleo de boa pintura, seus pilares e varões 

dourados, o sobrecéu azul e o coroamento dourado. No meio um encasamento em 

que está metida a imagem de S. Vicente de pau, de vulto, pintada (1552)
844

; 

- Um retábulo muito bom de quatro painéis pintado a óleo com as histórias do 

Nascimento do Senhor e a Saudação do Anjo; no meio um encasamento e dentro 

dele uma imagem de vulto do orago S. Vicente; o guarda-pó pintado de azul, 

encoroamentos e molduras bem douradas; tem umas corrediças de canhamaço de 

cores (1560)
845

. 
 

 

Ermida de S. João, 

situada fora dos 

muros contra o 

Norte, Alcácer 

- Um retábulo de romano pintado a óleo de ouro mate novo e bem tratado com seu 

sobrecéu azul e o coroamento dourado. No meio um encasamento em que está a 

imagem do santo, de vulto, de madeira pintado, cujo orago é a dita ermida 

(1552)
846

; 

- Um retábulo de quatro painéis pintados a óleos com a história de S. João e no 

meio um encasamento com vulto de boa grandura de S. João Baptista; o guarda-pó 

pintado de azul, encoroamentos antigos e molduras douradas (1560)
847

; 
Ermida de S. 

Sebastião, Alcácer 
- Um retábulo grande com a imagem de S. Sebastião; sobre o altar um guarda-pó de 

pau pintado e nas costas do altar, a parede pintada como retábulo (1512)
848

; 
Ermida de Santa 

Ana, Alcácer 
- Um retábulo pintado com a imagem de Sta. Ana (1512)

849
; 
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Ermida de S. 

Martinho do Forno 

do Vidro, Alcácer 

- Um retábulo pequeno de portas novas e muito bom com três imagens, duas de S. 

Martinho, uma de S. Sebastião (1512)
850

; 

- Fazem agora um retábulo novo que custa 18.000 reais (1552)
851

; 

- Sobre ele um retábulo de bordo de dois painéis pintado a óleo, no do meio S. 

Martinho metido num encasamento, de vulto, em um deles está a Anunciação e no 

outro o Descimento da Cruz; não tem guarda-pó os encoroamentos, molduras e 

pilares bem dourados; este retábulo é novo (1560)
852

; 
 

Ermida de Santa 

Susana, Alcácer 

- Um retábulo pequeno de portas em que está a imagem de Sta. Susana e outras 

imagens (1512)
853

; 

- A ousia foi feita de novo: não tem retábulo, tinha uma imagem de Sta. Susana mal 

pintada; está a pintar (1560)
854

; 
 

 

Ermida de Santa 

Catarina, Alcácer 

- Um retábulo de portas e detrás do dito retábulo outro retábulo grande do tamanho 

como o altar com seu guarda-pó pintado (1512)
855

; 

- Um retábulo e guarda-pó de madeira pintado; tem a imagem de Sta. Catarina e 

outra imagem de vulto de pau pintada metida numa charola (1552)
856

; 

- Um guarda-pó por pintar a modo de retábulo; junto um encasamento de madeira e 

dentro uma imagem de vulto, meã, pintada a óleo de Sta. Catarina (1560)
857

; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital do Espírito 

Santo, Alcácer  

- Um retábulo pequeno de imaginária de pedra com a Paixão do Senhor, dourado 

por partes, muito rico; sobre o dito retábulo outro pequeno de portas com o Espírito 

Santo quando deçendeo sobre os Apostollos. E em uma porta a imagem de Santiago 

e na outra um Crucifixo com Maria e João e detrás dele, um meio retábulo grande 

com seu guarda-pó pintado que cobre todo o altar (1512)
858

; 

- Um retábulo de romano pintado a óleo dourado pelas partes necessárias sobre azul 

com encoroamento dourado, da invocação do Espírito Santo, cujo orago é o dito 

hospital. No painel de cima no meio a imagem da Santíssima Trindade, Deus Pai 

com três coroas na cabeça, suas roupas largas e a aspa da vera cruz nas mãos 

estendidas e uma pomba pintada sobre o letreiro da cruz e um Cristo crucificado na 

dita cruz posta entre as pernas de Deus Pai com o Mundo debaixo dos pés (1552)
859

 

- Um retábulo de bordo de seis painéis, de cada cabo três e no meio dois pintados a 

óleo de novo com a Ressurreição e o Espusanto em um dos painéis do meio; no de 

cima pegado com o guarda-pó a história da Trindade. Mandou ellRey que estaa em 

glorya em huma visitação sua que vy feita por dom prior que se despintase por 

estar mall pintado e que se pusese a jstorya do Bautismo; ate ora não se fez, he jsto 

obrigado a camara porque tem a governança desta casa; este retavolo tem o 

gardapoo pintado d’azul com humas rozas douradas, os encoroamentos, mulduras, 

pilares, estremos muito bem dourados, o banqo deste retavolo tem os Apostolos da 

mesma pintura… (1560)
860

; 
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Igreja de N. S. dos 

Mártires, Alcácer 
- Um retábulo pequeno de Nosso Senhor e nas portas dele S. João e Nossa Senhora 

(1513)
861

; 
Ermida de São 

Miguel, Alcácer 
- Um retábulo pequeno em que está pintado o vulto de Cristo com dois anjos, um de 

um lado, outro do outro (1534)
862

 
 

 

Ermida de N. S. do 

Monte, Alcácer 

- Dois retábulos pequenos da Flandres e uma imagem de Nossa Senhora de pau, 

pintada, orago da dita ermida (1552)
863

. 

- Não tem retábulo; sobre ele uma imagem de Nossa Senhora com o Menino de 

vulto, pequena, com uma coroa de prata na cabeça e o Menino com outra; dois 

painéis pequenos de mão, um com a história de S. João Baptista e outro com Nossa 

Senhora e o Menino Jesus no colo pintados a óleo já velho (1560)
864

. 
Ermida de N. S. dos 

Reis, Alcácer  
- Um retábulo de Flandres bem usado, da invocação dos Reis, cujo orago é a dita 

ermida (1552)
865

. 
Ermida de N. S. da 

Conceição, 

Alcoutim 

- Um retábulo de portas e na parede das costas do altar da Saudação de Nossa 

Senhora (1518)
866

 

 

Ermida do Espírito 

Santo da Aldeia do 

Pereiro, Alcoutim 

- Um retábulo pequeno com uma imagem dentro dele de Nossa Senhora com o 

Menino ao colo, dourada e muito bem pintada de outras cores (1534)
867

. 

- Um retábulo com um painel pintado a óleo da evocação do Espírito Santo 

(1565)
868

. 
Ermida do Espírito 

Santo, Alcoutim  
- Na parede, em lugar do retábulo, está pintada a imagem de Nossa Senhora com os 

Apóstolos com a vinda do Espírito Santo (1565)
869

. 
 

Igreja Matriz, 

Aldeia Galega 

- Retábulo de pintura da Flandres com a Descida do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos (1512)
870

, (1534)
871

; 

- Um retábulo antigo e velho de madeira de um painel grande que mal se enxergam 

as pinturas do Espírito Santo cujo orago é a dita igreja; o guarda-pó azul (1553)
872

 
Ermida de Santiago 

da Póvoa, Aldeia 

Galega 

- Bem reparado de paredes, retábulo e imagem (1565)
873

 

 

 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia 

Galega 

- Detrás do altar, um retábulo pintado de imagens, rico e muito bom, da grandura do 

altar. No meio dele há uma charola pintada de ouro e dentro dela, uma imagem da 

Senhora com o Menino ao colo, (1512)
874

. 

- Um retábulo de madeira antigo de cinco painéis, pintado a óleo que mal se 

enxerga e mal dourado da evocação da Conceição. No painel do meio um 

encasamento e dentro uma imagem de N. S. da Atalaia com o Menino Jesus no 

braço esquerdo, de vulto, de madeira, cujo orago é a dita ermida; dois anjos de vulto 
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de madeira no altar, cada um de sua parte, com um alaúde nas mãos, todos dourados 

(1553)
875

. 
 

Ermida de São 

Jorge, Aldeia 

Galega 

- Sobre o altar um retábulo muito bom com o Espírito Santo a descer sobre os 

Apóstolos e uma imagem de São Jorge a cavalo, (1512)
876

; 

- Pintar o retábulo custou 4.600 reais (1526)
877

; 

- Atrás do sacrário um retábulo meão de madeira, antigo, da Flandres da invocação 

do Espírito Santo, com suas portas (1553)
878

. 
Igreja Matriz, 

Alhos Vedros 
- Sobre o altar dois retábulos meãos, um do Espírito Santo com os Apóstolos, outro 

de Sto. António e S. Vicente, velhos e pequenos; (1523)
879

; 
 

Ermida de N. S. da 

Vitória, Alhos 

Vedros 

- Um retábulo dourado e pintado já velho em cima do altar; no meio uma charola 

com a imagem de Nossa Senhora de vulto, pequena; e mais outro retábulo pequeno, 

pintado de matiz com a imagem de Nossa Senhora e o Menino Jesus ao colo e duas 

outras imagens em ele, novo e muito bom (1523)
880

; 
Ermida de São 

Sebastião da 

Mouta, Alhos 

Vedros  

- Em cima do altar a imagem de S. Sebastião num retábulo (1523)
881

; 

 

 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Margarida do 

Lavradio, Alhos 

Vedros 

- Um retábulo dos Reis Magos; outro pequeno de N. S. do Pranto; outro de Nosso 

Senhor na coluna; outro de S. Cristóvão (1492)
882

; 

- O altar-mor tem agora um retábulo pintado de matiz com seu sobrecéu e grinalda 

dourados; no meio dele está Nossa Senhora com o Menino ao colo; é repartido, o 

retábulo, em dois painéis; da parte do Evangelho está um repartimento pelo meio e 

em cima está a imagem de S. Francisco e em baixo a imagem de S. Jorge; e na parte 

da Epístola que também está repartida, está em cima a imagem de Sto. António e 

em baixo a imagem de Sta. Margarida, tudo pintado de matiz; e está no dito altar 

um anjo de vulto que tem na mão uma imagem de Sta. Margarida (1534)
883

; 

- Um retábulo de madeira pintado de óleo de cinco painéis; os capitéis, extremos, 

coroamentos, charola, rosas, tudo dourado; guarda-pó azul; no painel do meio um 

encasamento e dentro uma imagem de Nossa Senhora de vulto, de madeira, com o 

Menino; nos painéis de cima, Sto. António, da parte da Epístola, S. Francisco da 

parte do Evangelho; nos de baixo, da parte da Epístola, Sta. Margarida, da parte do 

Evangelho S. Miguel, o Anjo; tudo pintado de matiz (1553)
884

; 
 

 

Igreja Matriz, 

Aljezur 

- Um painel muito velho com a imagem de N. S. de Alva, Santiago da banda da 

Epístola, S. João do lado do Evangelho; havia de se prover outro retábulo porque o 

que tem não é coisa de ver (1554)
885

; 

- Um retábulo de três painéis, pintado e dourado por partes, novo e bom; no do meio 

está pintado N. S. da Piedade e nos outros, Santiago e Sto. António (1565)
886

: 
Hospital do Espírito 

Santo, Aljezur 
- No altar um retábulo grande, de um painel, com a representação do Espírito Santo 

a descer sobre os Apóstolos (1565)
887

; 
 Determinação: como a imagem que está no altar-mor é muito velha e não é 
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Ermida de N. S. da 

Piedade, Odeceixe, 

Aljezur 

conveniente e está danificada, mandam aos fregueses que façam um retábulo em 

que esteja a imagem de Nossa Senhora no meio e da parte direita o Anjo S. Miguel 

e da outra parte o Apóstolo Santiago armado a cavalo (1517)
888

; 

- Tem um painel de portas com o Descimento da Cruz, velho; havia de mandar 

fazer-se um retábulo pois o povo é a isso obrigado (1554)
889

; 

- No altar-mor, um retábulo pintado e dourado por partes e nele um encasamento em 

que está a imagem de Nossa Senhora, de vulto; ao pé do retábulo está um armário 

embebido no mesmo retábulo com porta dourada, que serve de sacrário (1565)
890

; 
Ermida de S. Pedro, 

Aljezur 
- Um retábulo velho, desmanchado (1517)

891
; 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljezur 

- Uma imagem de S. Sebastião, pintada num retábulo velho (1517)
892

;  

- Um retábulo pequeno, mal pintado; viu-se pelas visitações passadas que o 

concelho é obrigado à sua reparação e corregimento (1565)
893

; 
 

Hospital do Espírito 

Santo, Aljustrel 

- Um retábulo de três peças; no meio o Espírito Santo, na parte do Evangelho S. 

João Baptista, da parte da Epístola Santiago, a cavalo, como parece nas batalhas 

(1533)
894

; 
 

 

Ermida de N. S. do 

Castelo, Aljustrel 

- Um retábulo de três peças que se fecha; tem de comprido 7 palmos e de largo 8; na 

peça do meio uma imagem de Nossa Senhora com o Menino ao colo; na parte do 

Evangelho a imagem de N. S. da Saudação; na parte da Epistola o Nascimento de 

Cristo com Nossa Senhora e José; as quais imagens são muito devotas e de muito 

boa pintura de óleo; este retábulo foi dado pelo comendador Martim Vaz (1533)
895

; 
 

Ermida de S. Pedro, 

Aljustrel 

- Um retábulo de duas peças que se fecham; numa a imagem de Nossa Senhora, 

noutra S. Pedro, Apóstolo; tem 6 palmos de largo x 4 de altura; é pintado a óleo de 

muito boas figuras e foi dado pelo comendador Martim Vaz de Mascarenhas 

(1533)
896

; 
 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljustrel 

- Um retábulo de duas peças que se fecha com 4 palmos de comprido x 6 de largura; 

em uma das peças está a imagem de S. Sebastião e na outra a imagem de S. Roque; 

é pintado a óleo com figuras muito boas; foi doado por Martim Vaz de 

Mascarenhas, comendador (1533)
897

; 
 

 

 

Igreja Matriz, 

Almada 

- Um retábulo pequeno de Sta. Ana, de imaginária, todo dourado (1527)
898

; 

- Tem agora um retábulo dourado que é maior que o altar 1 palmo de cada lado; tem 

seu guarda-pó e grinalda, por cima todo de ouro e de azul; no meio uma imagem de 

N. S. da Saudação pintada e da parte da Epístola outra imagem de N. S. da 

Assunção; o qual retábulo custou em branco 40.000 reais que se pagaram à custa de 

D. Jorge de Pimentel, comendador que foi desta comenda e a pintura custou outros 

40.000 reais que pagou Fruitos [Francisco?] de Góis por sua devoção (1534)
899

; 
 

Igreja de Santiago, 

Almada 

- O retábulo que nela estava está agora a pintar; como não está feito não se achou o 

sacrário; foi dito aos visitadores que estava feito no retábulo, como na visitação 

passada se mandava que depois de feitos os retábulos se colocasse o sacramento nos 

sacrários (1534)
900

; 
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Ermida do Espírito 

Santo, Almada 

- Sobre o altar um retábulo velho do Espírito Santo quando veio sobre Nossa 

Senhora e os Apóstolos e a imagem de Santiago e Nossa Senhora com o Menino ao 

colo (1527)
901

; 
 

Ermida de Sta. 

Maria do Monte, 

Almada 

- Um retábulo de matiz bom, dourado, com uma charola no meio; nele a imagem de 

Nossa Senhora de vulto, de pau, com o Menino no colo; no dito retábulo, de uma 

parte estão as imagens de S. João Baptista e de S. Pedro; da outra S. Mateus e Sto. 

António (1527)
902

; 
 

Capela de N. S. da 

Rosa, Almada 

- Um retábulo de Nossa Senhora com o Menino ao colo e de uma parte e outra, 

anjos pintados com ele; o qual é de matiz muito bom e está metido num arco dentro 

da parede (1527)
903

; 
 

 

 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Alvalade 

- Uma imagem da Virgem com o Menino no colo; é de pau e está num retábulo 

pequeno com portas, tudo velho (1510)
904

; 

- Um retábulo pintado de óleo com 4 imagens, scilicet, uma imagem de N. S. da 

Piedade com a imagem de Cristo no regaço, que está da parte do Evangelho; e da 

outra parte uma imagem de Nossa Senhora com o Menino ao colo; e na outra parte 

do Evangelho, em cima está outra imagem de N. S. da Saudação e da outra parte da 

Epístola está o Anjo com o ceptro dourado na mão e o sobrecéu é azul com estrelas 

douradas e a grinalda dele é toda dourada e no pé do retábulo estão os vultos dos 

Doze Apóstolos e no dito retábulo onde está a pintura de azul se danifica pouca 

coisa e de tudo o mais está muito bom e tem duas corrediças de linho com que se 

cobre o dito retábulo. Por se achar que no retábulo que está no altar-mor, nas 

imagens, onde está o azul, se encontram em parte danificadas, e porque o retábulo é 

muito bom para se mais não danificar, manda-se corrigir de maneira a ficar bem 

corrigido com acerto da tinta do dito retábulo (1533)
905

; 
Ermida de S. Pedro, 

Alvalade 
- Tem um retábulo com uma imagem de S. Pedro pintada e outra imagem de Sto. 

António já velho e despintado (1533)
906

; 
Ermida de S. 

Roque, Alvalade 
- Num altar de taipa, uma imagem de S. Roque e detrás dele um retábulo pequeno 

com suas portas, velho (1510)
907

; 
 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Cacela 

- Um retábulo meão de três painéis que se fecha; no painel do meio os Três Reis 

Magos quando vyerão oferecer se a Noso Senhor, da parte do Evangelho a 

Natividade e no painel da parte da Epístola está quando foi circuncidado; todo 

pintado a óleo e dourado por partes (1534)
908

; 

- Um retábulo de bordo branco de cinco painéis por pintar; tem um encasamento em 

branco e nele uma imagem de Nossa Senhora de pau e aos pés um sacrário 

(1554)
909

; 

- Um retábulo de bordo em branco grande; encostado a ele há uma imagem de 

Nossa Senhora de vulto (1565)
910

; 
Igreja Matriz, 

Casével 
- Um retábulo pequenino com portas; e dentro dele o Menino Jesus (1511)

911
; 

 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Castro Marim 

- Um retábulo de portas com a imagem de Santiago de vulto dentro dele, como um 

romeiro e bem pintado e dourado por partes e em uma das portas, da parte do 

Evangelho, está S. Sebastião; e outro retábulo pequeno também, de portas dourado 

por dentro com imagens de Nossa Senhora de vulto com se u filho no colo 

(1534)
912

; 

- Um retábulo de cinco painéis: no do meio Santiago; ao pé um sacrário: sai fora um 
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palmo, lavrado de romano, com dois pilares e encoroamentos bem dourados; no 

meio uma tarja prateada com as chagas; nos do Evangelho S. Pedro e a vinda do 

Espírito Santo; nos da Epístola Sto. António e o Baptismo de Cristo no guarda-pó; 

no meio a pintura da Trindade; nas ilhargas pintado de azul com umas estrelas de 

ouro; encoroamentos, molduras e pilares e extremos muito bem dourados; tem um 

varão de ferro que toma o retábulo com uma corrediça (1554)
913

; 

- Um retábulo pintado a óleos e dourado por partes; é de 5 painéis; no do meio está 

Santiago, pintado a cavalo, nos outros estão S. Pedro, Sto. António e S. João e o 

Espírito Santo (1565)
914

; 
Capela curada do 

Espírito Santo 
- Sobre ele um retábulo pintado e dourado por partes com seu guarda-pó da 

evocação do Espírito Santo (1565)
915

; 
 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Coina 

- Sobre o altar está um retábulo com o Salvador e o Espírito Santo quando desceu 

sobre os Apóstolos e outras imagens; é novo e bom (1514)
916

; 

- Um retábulo de madeira de cinco painéis pintado a óleo antigo sobre três bancos, o 

de baixo de madeira de bordo por pintar com que o acrescentaram; no painel do 

meio, em cima, a imagem do Salvador, de matiz, cujo orago é a dita igreja; as outras 

pinturas se verão nos autos do debuxo; extremos mal dourados gastos com o tempo; 

guarda-pó pintado de jaspe (1553)
917

; 

- O retábulo está muito desbaratado, despintado e remendado por muitas partes; 

mandam que se faça um retábulo de bordo pintado a óleo e dourado por partes da 

invocação do orago da igreja para que diga com os retábulos dos altares travessos; 

no meio do dito retábulo mostrar-se-á o sacrário (1565)
918

; 
 

Ermida de S. 

Sebastião, Coina 

- Um retábulo antigo de madeira, velho, de três painéis; no meio uma imagem de S. 

Sebastião de vulto de madeira, atado num mastro, cujo orago é a ermida; no painel 

da parte da Epistola, S. Jerónimo pintado de matiz, muito gasto; no do Evangelho, 

Sto. António (1553)
919

; 
 

 

 

 

 

 

Igreja Matriz, Faro 

- Um retábulo de portas meão, todo dourado, com uma imagem de Nossa Senhora 

no meio e com outras imagens pequenas em ele, o qual é novo e muito bom; 

Determinações: deve-se pôr no altar-mor um retábulo conveniente para tal igreja; e 

entre as imagens que deve ter, principalmente a de Nossa Senhora; e da parte do 

Evangelho, o Apóstolo Santiago armado a cavalo, como aparece nas batalhas dos 

mouros, ajudando os cristãos; e as outras figuras sejam aquelas que lhes bem 

parecer; esta despesa será feita a meias entre o Bispo e cabido e a Ordem (1518)
920

; 

- Um encasamento com suas portas da Flandres, lavrado de crastaria, de ouro 

brunido; nele uma imagem de Nossa Senhora de vulto, junto dela Sta. Catarina, da 

outra Sta. Bárbara; com os Doze Apóstolos de suas ilhargas, muito pequenos; tem 

seu guarda-pó que não soma mais que o encasamento; mede o retábulo 6 palmos de 

alto x 5 de largo; pedem ao Rei que os proveja de um retábulo para o altar e que se 

mude o sacrário para o altar-mor num encasamento ao pé do retábulo (1554)
921

; 
Ermida de s. 

Sebastião da Vila 
- Tem mais um retábulo novo, de bordos; não é ainda pintado de seus painéis 

(1534)
922

; 
 

Ermida de Sta. 

Bárbara, Faro 

- Um retábulo de bordos de três painéis pintado; no meio tem a imagem de Sta. 

Bárbara de vulto dentro de uma charola dourada; no painel da banda do Evangelho, 

a Anunciação de Nossa Senhora e em baixo a nascença de Nosso Senhor; e no 

painel da Epístola está Nossa Senhora com o Menino no colo e Sta. Ana; e em baixo 
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a Assunção de Nossa Senhora com os Apóstolos; e é dourado pelas bordas com seu 

guarda-pó dourado; fez-se de esmolas que se dão à dita Senhora (1534)
923

; 

- Um retábulo de cinco painéis; no do meio um encasamento com um encoroamento 

e dentro uma imagem de Sta. Bárbara de vulto, de pau, meã, e sobre ela uma coroa 

com dois anjos, tudo muito bem dourado; nos painéis do Evangelho, o Nascimento 

de Cristo; no de cima a Saudação, no da Epístola a Visitação e o Transito de Nossa 

Senhora; no banco Santiago, S. Paulo, S. Pedro, Sto. André e no meio Cristo; 

acoluna, pilares, extremos, e molduras, de ouro brunido; guarda-pó pintado de azul 

com umas estrelas de ouro (1554)
924

; 
 

 

Ermida de S. 

Cristóvão, Faro 

- Tem mais uma imagem de S. Cristóvão, de vulto, metida num retábulo pequeno e 

num painel da parte do Evangelho, Nossa Senhora pintada de matiz e da outra, o 

anjo que a saudou (1534)
925

; 

- Um retábulo grande de um só painel; pintado nele a imagem de S. Cristóvão; é 

dourado pelas molduras e no frontispício um Jesus dourado; junto dele estava um 

retábulo pequeno de que se faz menção na visitação passada (1565)
926

; 
 

 

 

Ermida de S. Pedro 

que está no 

arrabalde, Faro 

- Um retábulo de portas, pequeno, em que estão S. Pedro e S. Paulo (1518)
927

; 

- Tem mais um retábulo novo, de bordos; não é ainda pintado de seus painéis 

(1534)
928

; 

- Sobre ele um retábulo de seis painéis; nos no de cima um Crucifixo, no de baixo S. 

Pedro; no do Evangelho N. S. da Piedade e S. Jerónimo, no da Epístola quando 

orou
929

 e no outro quando ia Nossa Senhora para o Egipto; molduras, 

encoroamentos e extremos mal dourados; guarda-pó mal pintado de azul, com umas 

estrelas douradas, havia de se mandar pintar (1554)
930

; 
 

 

Ermida de N. S. da 

Esperança, Faro 

- Um retábulo pequeno de N. S. do Popallo, todo dourado; aos pés de Nossa 

Senhora outro retábulo pequeno com portas que se cerra, pintado com a imagem de 

Nossa Senhora com o Filho ao colo; de uma banda Sto. António, da outra, S. 

Francisco; e uma imagem de vulto de S. João Baptista; outra imagem também de 

vulto de Sto. Amaro e um Menino Jesus muito formoso numa caixa de pau 

(1534)
931

; 
Ermida de N. S. de 

Entre Ambas as 

Águas, Faro 

- Os mareantes têm-na a seu cargo e mandaram forrar as paredes de azulejos e sobre 

o arco da capela, na frontaria, mandaram pintar num retábulo que toma de parede a 

parede, Quatro Passos da Paixão em quatro painéis, dourado por partes (1565)
932

; 
 

Ermida de S. João 

da Venda, Faro 

- Um retábulo de pau de três painéis pintado; no meio tem a imagem de Nossa 

Senhora de matiz com o Menino Jesus no colo; na banda do Evangelho a imagem 

de S. João e na banda da Epístola Sto. António; é dourado ao redor (1534)
933

; 
 

 

 

 

Ermida de S. 

Martinho de Estoi, 

Faro 

- Um retábulo bom de cinco painéis; no meio a imagem de S. Martinho, de matiz; 

da parte do Evangelho S. Sebastião e em baixo Sta. Catarina; da parte da Epístola 

Sta. Bárbara e em baixo S. Bartolomeu; tem o retábulo um guarda-pó pintado e com 

uns verdugos dourados; está no dito altar mais uma imagem de S. Martinho a cavalo 

e outra imagem de Nossa Senhora de vulto, pequena num retábulo de pau (1534)
934

; 

- A capela está desmanchada e faz-se de novo: na velha está um retábulo velho com 

a imagem de S. Martinho (1554)
935

; 

- O povo é obrigado à fábrica, prata e ornamentos desta capela; e eles fizeram a 

igreja maior há pouco tempo e achou-se terem feito um retábulo de madeira muito 

bom para o altar-mor e têm agora de o pintar (1565)
936

; 
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Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

- Tem uma imagem de Nossa Senhora com seu Menino, com seu retábulo pintado e 

fechado (1518)
937

; 

- Tem um retábulo de madeira novo e dentro dele a imagem de Nossa Senhora, de 

vulto, com o Filho ao colo; detrás dela estão pintados de matiz seis anjos com um 

pano nas mãos e acima deles, o Espírito Santo; da parte do Evangelho está pintada 

Sta. Ana e S. Joaquim quando se acharam à Porta Ovia
938

; da parte da Epístola estão 

os ditos Sta. Ana e S. Joaquim com Anunciação de Nossa Senhora; tem o retábulo 

um guarda-pó dourado em que está pintada a Saudação do Anjo e o Nascimento de 

Nosso Senhor e os Três Reis Magos pintados; e outra imagem em baixo do altar de 

Nossa Senhora de vulto, pequena, com o Menino no colo, dourada e metida em um 

retábulo pequeno (1534)
939

; 
 

 

 

 

 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

- Um retábulo pequeno que tem a cabeça de S. João Baptista (1518)
940

; 

- Um retábulo novo, pintado a óleo, de seis painéis; no do meio um encasamento 

com uma imagem de vulto, nova e boa, de S. Sebastião; no de cima o Descimento 

da Cruz, nos dois do Evangelho o Nascimento de Cristo e S. Francisco; nos da 

Epístola Sto. António e S. Luís e a Circuncisão; no banco Sta. Bárbara, S. Pedro, S. 

Paulo e Sta. Lúcia e no meio um sacrário com dois anjos; pilares, extremos e 

molduras muito bem dourados; guarda-pó pintado de azul com suas estrelas de ouro 

e um frontispício com o Espírito Santo; de cada lado sua tarja; muito bem dourado 

(1554)
941

; 

- Um retábulo de cinco painéis, pintado e dourado por partes; no meio um 

encasamento com a imagem de S. Sebastião (1565)
942

; 
 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Ferreira 

- Sobre o altar um retábulo muito rico e muito bonito; tem no meio, uma imagem de 

Nossa Senhora de pau com o Menino ao colo, pintada com sua coroa dourada na 

cabeça, muito devota; e o Menino com outra tal coroa; da banda da direita está 

pintada de matiz a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus ante si como 

quando ela o pariu; da parte esquerda está N. S. do Pranto; e no meio sobre a 

imagem de Nossa Senhora, a principal, está uma charola ou capitel que chega até 

cima do retábulo, toda dourada e muito rica; e da banda direita está o anjo Gabriel e 

da outra parte está N. S. da Saudação; o dito retábulo tem um guarda-pó de madeira 

pintado de azul com estrelas de ouro; a bordadura do dito retábulo é toda dourada e 

muito rica e tem duas corrediças de delgado com que se cobre (1510)
943

; 
 

Hospital do Espírito 

Santo, Ferreira 

- Um retábulo do Espírito Santo com Nossa Senhora e os Apóstolos; uma corrediça 

de pano de linho que o cobre; foi dado pelo comendador D. João de Sousa 

(1510)
944

; 
Ermida de S. 

Vicente, Ferreira 
- Uma imagem de S. Vicente de pau, pintado de novo, posta num retábulo de portas, 

pequeno sobre um degrau que está em cima do altar (1510)
945

; 
 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Loulé 

- Determinações particulares da capela-mor: deve pôr-se um retábulo que seja 

conveniente para ela com as seguintes imagens: a imagem de Nossa Senhora com o 

Menino ao colo no meio dele; e a imagem de S. Clemente da parte do Evangelho, 

por ser o orago da igreja; da parte da Epístola a imagem de Santiago armado a 

cavalo, assim como aparece nas batalhas dos mouros ajudando os cristãos; as outras 

serão aquelas que bem lhe bem parecer; o dito retábulo terá seu guarda-pó (1518)
946

; 

- Sobre ele um retábulo de três painéis; pilares, molduras, encoroamentos muito 

bem dourados; no painel do meio um Crucifixo muito devoto; no painel do lado do 

Evangelho, Nossa Senhora e no da Epistola o Papa Clemente com a cruz da Ordem 

aos pés; no banco um sacrário, de uma parte Santiago, da outra S. Pedro; guarda-pó 

pintado de azul com umas estrelas de ouro; por encoroamento três frontispícios com 
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suas medalhas ao antigo; tem um varão de ferro que atravessa de uma banda à outra, 

com suas coridiçes de pano da terra que o cobre do pó (1554)
947

; 

- Tem um retábulo pintado dourado por partes, de três painéis; no do meio está um 

Crucifixo; no da parte do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora com um 

Menino Jesus no colo; da parte da Epístola, o Papa Clemente; tudo pintado a óleos; 

no pé do retábulo, junto ao sacrário, estão pintados de uma parte, Santiago, com um 

hábito em cima da cabeça, e da outra parte, S. Pedro (1565)
948

; 
Ermida de Sta. 

Catarina, Loulé 
- Sobre ele um retábulo com a imagem de Sta. Catarina, pintada de matiz (1518)

949
; 

 
 

 

 

 

Ermida de N. S. da 

Anunciação (mais 

tarde N. S. da 

Querença), Loulé 

- Sobre o altar uma imagem de Nossa Senhora, de vulto, pintada de novo, com um 

retábulo pequeno em que está a imagem de Nossa Senhora e outra velha de Nossa 

Senhora, de vulto (1518)
950

; 

- Sobre o altar um retábulo de cinco painéis; no meio um encasamento com uma 

imagem de Nossa Senhora, de vulto, de pau; no lado do Evangelho, o Nascimento; 

no da Epístola a Epifania; nos de cima a Assunção de Nossa senhora, a Saudação, 

nos outros a Visitação a Santa Isabel; no banco Sto. André, S. Pedro, S. Paulo, 

Santiago; pilares, molduras, encoroamentos lavrados de romano; dourado de ouro 

brunido; o guarda-pó é pequeno, pintado de azul, com umas estrelas de ouro e um 

frontispício com duas vieiras (1554)
951

; 

- Um de cinco painéis, bem pintado e um encasamento no meio em que está a 

imagem de Nossa Senhora e um sacrário em baixo (1565)
952

; 
 

 

 

Capela de S. 

Sebastião de Salir, 

Loulé 

- Um retábulo de seis painéis; as molduras, pilares, extremos, lavrados de 

maçanaria, dourados e brunidos; num painel S. Bartolomeu; no do meio uma 

charola com seu encoroamento, pilares e labustes; bem dourado, com uma porta 

lavrada de maçanaria; nela uma fechadura estanhada; serve de sacrário na 

Quaresma; no outro painel S. Brás e nos três de cima, no meio S. Sebastião, e em 

cada uma das ilhargas, um gintio com seus arcos; guarda-pó pintado de azul com 

suas estrelas de ouro; tem um frontispício com umas medalhas (1554)
953

; 

- Um retábulo pintado por partes no altar-mor de cinco painéis, ao pé um sacrário 

pequeno, dourado, e em cima a Verónica de Nosso Senhor, pintada a óleo (1565)
954

; 
 

 

 

 

Capela curada de 

N. S. da Conceição 

de Alte, Loulé 

- Um retábulo de cinco painéis; no meio um encasamento com uma imagem de 

Nossa Senhora, de pau de vulto, dourada; na parte do Evangelho S. Pedro e Sto. 

António; no da Epístola Santo Antão e S. João; no banco a Ceia do Senhor; 

molduras, pilares, extremos e encoroamentos muito bem dourados; bornido de 

maçanaria romana; ao pé da Senhora está o sacrário que sai fora do retábulo com 

seus labustes, encoroamentos por cima; a porta do sacrário bem dourada; o guarda-

pó é pintado de azul com um frontispício no meio com uma medalha; tem seu varão 

de ferro com sua corrediça (1554)
955

; 

- Um retábulo dourado de quatro painéis, pintado; nele um encasamento com a 

imagem de Nossa Senhora, de vulto, velha e gasta; em baixo, um sacrário (1565)
956

; 
 

Ermida de N. S. da 

Piedade, Loulé 

- Tem um retábulo de madeira e nele um encasamento onde está metida a imagem 

de Nossa Senhora, de vulto; junto do altar estão duas tábuas a modo de retábulo e 

nelas, pintados, os martírios de Cristo; junto do altar, bem concertado nele, um 

retábulo da Piedade (1565)
957

; 
Ermida de N. S. de 

Ferobilhas de 

Armação, Loulé 

- De trás na parede, um godomiçil de imagens, ornado de retábulos (1565)
958

; 

                                                 
947

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 27-34. 
948

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 228-239 e 251-257. 
949

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 97. 
950

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 89-90. 
951

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 42-44. 
952

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 239-241. 
953

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 39-42. 
954

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 241-243. 
955

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 36-39. 
956

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 243-246. 
957

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 246-247. 
958

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248-249. 



221 

 

 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

- Um retábulo de bordos pintado a óleo de três painéis, scilicet, no do meio S. 

Sebastião, pintado e Sto. António; e da banda do Evangelho, Nosso Senhor quando 

foi tentado no deserto; e da parte da Epístola, Nossa Senhora quando foi visitar Sta. 

Isabel; tem um guarda-pó com estrelas douradas e é dourado pelos cabos (1534)
959

; 

- De trás na parede, um godomiçil de imagens, ornado de retábulos (1565)
960

; 
 

 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Martim Longo 

- Um retábulo de cinco painéis; no meio um encasamento pintado de azul; dentro 

uma imagem de Nossa Senhora, de pau, de vulto, dourada por partes; sobre ela um 

Crucifixo; ao pé da imagem um sacrário muito bem dourado; no lado do Evangelho 

o Nascimento de Cristo, no de cima a Saudação, nos da Epístola o Descimento da 

Cruz, e Ressurreição; o guarda-pó pintado de azul, com suas estrelas de ouro; 

molduras, encoroamentos e pilares bem dourados; o banco é chão, está meio novo e 

tem um varão com sua corrediça (1554)
961

; 

- Um retábulo de cinco painéis, bom e dourado, pintado a óleos e no meio um 

encasamento com a imagem de Nossa Senhora de vulto; ao pé do encasamento, no 

mesmo retábulo, está o sacrário com o Santíssimo Sacramento; o retábulo tem seu 

guarda-pó dourado e pintado de azul com estelas douradas; cobre-se com umas 

corrediças de pano de linho, tintas de pardo (1565)
962

; 
Capela curada de S. 

Pedro de 

Vaqueiros, Martim 

Longo 

- Um retábulo de bordo novo com seu guarda-pó e está ainda por pintar; no meio 

um encasamento em que está a imagem de S. Pedro, de vulto, bem pintada. 

Determinação: pintarão o retábulo do altar-mor com um painel do Apóstolo 

Santiago a cavalo como apareceu nas guerras (1565)
963

; 
 

Igreja Matriz, 

Mértola 

- Um retábulo de um só painel da Anunciação de Nossa Senhora, pintado a óleos, 

dourado por partes, muito bom; no frontispício deste retábulo está pintado um 

Crucifixo bem feito (1565)
964

; 
Ermida de N. S. da 

Mesquita, Mértola 
- Um retábulo com portas pintado de cores; dentro dele tem uma imagem grande de 

Nossa Senhora de vulto com Jesus ao colo (1535)
965

; 
 

Ermida do Santo 

Espírito da Aldeia 

dos Crespos, 

Mértola 

- Tem agora mais no altar um retábulo meão do Espírito Santo de boas pinturas com 

um guarda-pó pequeno com umas estrelas douradas (1535)
966

; 

- Tem nele umas imagens de vulto muito velhas e um retábulo pequeno, muito 

velho, com a história do Espírito Santo; mandam fazer um retábulo grande 

conforme ao altar, pintado a óleos da invocação do Espírito Santo (1565)
967

; 
 

Capela de S. João 

dos Marques, 

Mértola 

Determinação: O juiz e os eleitos, e mais fregueses da capela, devem fazer o seu 

altar forrado de madeira e nele um retábulo pintado de óleos e dourado por partes 

com um encasamento em que esteja a imagem de S. João que ora tem têm de vulto e 

as mais pinturas dos santos das suas devoções (1565)
968

 

 

 

Ermida de S. 

Miguel no termo, 

Mértola 

- O orago da ermida é S. Miguel mas não há pintura do santo nem imagem de vulto; 

mandam aos fregueses que façam um retábulo de tabuado que seja conveniente para 

a dita capela em que mandem pintar a dita imagem; e de um lado, da parte do 

Evangelho, mandarão pintar o Apóstolo Santiago; e da outra S. Luís por quem os 

fregueses disseram que tinham devoção; o que deverá estra cumprido no prazo de 

um ano; sob pena de 500 reais, metade para os cativos, metade para a fábrica da 

ermida; (1535)
969

; 
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- Um retábulo velho pintado com a imagem de S. Miguel; Determinações: o juiz e 

os eleitos, e o mordomo, façam um retábulo no altar-mor da invocação de S. Miguel 

pintado a óleos e dourado por partes (1565)
970

; 
 

Hospital da Vila 

(contém referência 

à igreja do Espírito 

Santo), Mértola 

- Dentro desta ousia está um altar de alvenaria e um retábulo grande de tabuado 

pintado em que está pintada Nossa Senhora e os Apóstolos e o Espírito Santo sobre 

eles; tem um guarda-pó dourado com umas corrediças de pano linho branco com 

que se cobre (1535)
971

; 

- Um retábulo de um painel com a história do Espírito Santo; fora do altar tem uma 

imagem de Santiago de vulto a cavalo (1565)
972

; 
 

Ermida de S. 

Sebastião da junto 

da vila, Mértola 

- Tem dois retábulos pequenos de portas quebradiças e num deles está pintada a 

imagem de Nossa Senhora e no outro a imagem de S. Sebastião; e as portas pintadas 

(1535)
973

; 

- Tem um retábulo pintado com a imagem de S. Sebastião (1565)
974

; 
Ermida de S. Brás, 

Mértola 
- Uma imagem de S. Brás de vulto e uma camisa de pano de linho vestida; e um 

retábulo de pau pequeno com uma imagem do dito santo pintada (1535)
975

; 
 

 

 

Ermida de 

Santiago, no 

Castelo, Mértola 

- Dois retábulos pequeninos de pau pintados, scilicet, um com Nosso Senhor na cruz 

e S. João e Nossa Senhora: noutro a imagem de Santiago a cavalo com mouros 

(1515)
976

; 

- Três retábulos pequenos e velhos; num está pintada a imagem de Santiago a 

cavalo; noutro S. Sebastião; noutro um Crucifixo. DETERMINAÇÕES: mandam ao 

mordomo do comendador e ao alcaide-mor que mande reparar, guarnecer, 

emadeirar, forrar e telhar a ermida de Santiago e pôr-lhe um retábulo; e achamos 

pertencer o corregimento desta ermida à dita alcaidaria (1565)
977

; 
 

Capela curada de S. 

Sebastião na Aldeia 

de Diogo Vaz, 

Mértola 

Determinações: 

- Fazer um retábulo pintado a óleo e dourado por partes para o altar com a imagem 

de S. Sebastião ou um encasamento onde metam a que agora têm, de vulto; 

- Fazer um sacrário de madeira levadiço, pintado a óleo com seus balaústres 

dourados; deixarão o retábulo de maneira que se embeba parte no retábulo 

(1565)
978

; 
 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria, Palmela 

- Sobre o altar um retábulo com seu sobrecéu de madeira pintado com a imagem do 

Espírito Santo (1510)
979

; 

- Sobre o altar um retábulo branco de bordo com seu sobrecéu e grinalda da largura 

do altar de 3 varas em alto; no meio a imagem de Nossa Senhora com seu filho ao 

colo (1534)
980

; 

- Um retábulo de bordo branco com seu guarda-pó não bem tratado; a imagem de 

Nossa Senhora é de vulto de madeira pintada, elevada no meio dele, cujo orago é a 

dita igreja (1554)
981

; 

 

 

Igreja de S. 

Pedro, Palmela 

- Sobre o altar-mor um retábulo de bordo branco repartido em três painéis com seu 

sobrecéu e grinalda e no meio dele, junto do altar, um sacrário metido no mesmo 

retábulo fechado com sua chave; está sobre o dito altar um retábulo pequeno que 

veio da Flandres com 5 palmos largura x alto 3,5: no painel do meio Nossa Senhora 

com o Filho e o Oferecimento dos Reis Magos; no outro painel está José; no outro a 

imagem de Rei Mago da Índia (1534)
982

; 
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- Em cima do altar-mor um retábulo de romano pintado a óleo dourado por partes; 

no meio dele um encasamento e dentro a imagem de S. Pedro, de vulto, de pau 

pintado e pontifical e cadeira, cujo orago é a dita igreja (1554)
983

; 
 

 

Casa de São Brás e 

Santa Susana, 

Palmela 

- Altar sobre o qual está a imagem de Nossa Senhora com o Menino, de vulto; da 

parte do Evangelho uma imagem de S. Brás de vulto dourado com sua mitra e bago 

muito rico; a imagem foi mandada pôr pela Duquesa de Coimbra; da parte da 

Epístola a imagem de Sta. Susana de vulto; detrás destas imagens um retábulo de 

madeira de castanho branco com seu sobrecéu da largura do altar e chega junto do 

telhado; o qual se fez das esmolas que deram os moradores de Setúbal (1534)
984

; 
 

 

 

Ermida de São 

Sebastião, Palmela 

 

- Um retábulo grande com seu sobrecéu, tudo de madeira; no meio uma imagem do 

mártir, de pau e bem pintada; nas ilhargas a imagem de Sta. Luzia e Sto. André, de 

matiz; o retábulo é todo ele bem pintado (1510)
985

; (1534)
986

; 

- Sobre o altar a imagem de S. Sebastião, de madeira de vulto encarnado com seus 

martírios enlevado sobre um degrau de madeira arrimado a um retábulo pintado de 

pintura antiga com seu guarda-pó (1552)
987

; 

 

 

Ermida de Sta. 

Ana, Palmela 

- Tem um retábulo de madeira de castanho branco com uma imagem de Sta. Ana 

(1510)
988

 , (1534)
989

; 

- Sobre o altar uma imagem de vulto de madeira pintada de Sta. Ana cujo orago é a 

dita ermida, com a imagem de Nossa Senhora nos braços com o Menino Jesus 

arrimada a um retábulo de madeira velho, com seu guarda-pó (1552)
990

; 
Ermida de S. Brás 

nos olivais e vinhas 

a Poente, estrada de 

Coina à direita, 

Palmela 

- Tem um retábulo de madeira pegado à parede e sobre ele três imagens de vulto, de 

pau, pintadas: uma de Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços, outra de Sta. 

Susana, outra de S. Brás, cujo orago é a dita ermida, estão arrimadas a um retábulo 

de castanho em branco com seus cordões e guarda-pó (1552)
991

; 

 

 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Panóias 

- Sobre o altar um retábulo de feição de charola, pequeno e velho, com uma imagem 

de S. Pedro do mesmo teor (1511)
992

; 

- Sobre o altar um retábulo pequeno com a imagem da Piedade de 3,5 palmos de 

comprido x 2 de largo, com um ferro e duas corrediças com que se abre;  

Determinações particulares: 

- Retábulo: achou-se muito necessário um retábulo; os visitadores foram informados 

pelo mordomo do comendador que o dito comendador o tinha feito por sua devoção 

e estava para o mandar logo; no dito retábulo vem uma charola ao pé dentro na qual 

há-de ser o Sacramento; é da invocação de S. Pedro, com sua imagem de vulto; 

quando vier o retábulo, o prior deve por o Sacramento dentro da charola do dito 

retábulo (1533)
993

; 
 

 

Ermida de S. 

Romão, Panóias 

Determinações: 

- Manda ao comendador que no altar de S. Romão ponha um retábulo pequeno com 

a imagem do dito santo e no altar de fora ponha a imagem de S. Goldofio; à custa 

das esmolas da dita casa (1511)
994

; 

- Acha-se no altar-mor um retábulo pequeno de pau pintado de óleo no qual está a 

imagem de S. Romão que foi mandado na visitação anterior ao comendador que o 

pusesse (1533)
995

; 
Igreja do Mosteiro 

de Santos 
- Por trás do altar, um retábulo de bordos e no meio dele uma charola com um 

capitel dourado debaixo dela, onde está o sacrário; no dito retábulo tem pintadas 
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algumas imagens de santos e num cabo do altar está a imagem de Nossa Senhora de 

vulto com o Menino Jesus ao colo; no outro lado está a imagem do Apóstolo 

Santiago pintada de novo sobre um capitel; junto, umas grades onde as freiras 

tomam a comunhão e logo abaixo o sepulcro dos mártires, metido na parede numa 

arca dourada e com sua charola de maçanaria; sobre ele e debaixo do dito sepulcro 

está um altar com um degrau grande e alto, forrado de azulejos (1513)
996

; 
Igreja de Sta. Maria 

da Consolação, 

Sesimbra 

- Sobre o altar um retábulo novo, muito bem obrado com uma imagem de Nossa 

Senhora de pedra no meio; é necessário pintar o retábulo (1516)
997

; 

 

Hospital do Espírito 

Santo, edificado em 

cima na vila, 

Sesimbra 

- Em cima do altar um retábulo pequeno e velho em que está pintado e Espírito 

Santo; e outro retábulo em que está pintado o Baptismo de Cristo;  

Determinação: manda que se compre um retábulo pequeno, segundo parecer e para 

isso houver dinheiro, com a imagem do Espírito Santo sobre os Apóstolos, de cuja 

invocação a casa é (1516)
998

; 
Ermida de Sta. 

Ana, Sesimbra 
- Sobre o altar uma imagem de pau da invocação de Sta. Ana e um retábulo pequeno 

que está no dito altar em que está pintado S. Pedro (1516)
999

; 
 

Ermida de N. S. do 

Cabo, Sesimbra 

- Sobre o altar, uma imagem de Nossa Senhora de pau com o Menino ao colo e 

detrás dela um retábulo pequenino com suas portas em que estão pintados os Reis 

Magos (1516)
1000

; 
Ermida de S. Simão 

de Azeitão, 

Sesimbra 

- Em cima do altar uma imagem de S. Simão, que é de pau e tem um retábulo de 

bordos (1516)
1001

; 

 

Igreja de Sta. 

Maria, Setúbal 

- Retábulo do Altar-mor: de bordo com guarda-pó de maçanaria e branco por pintar; 

uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo; no altar-mor há um 

retábulo pequeno de Nossa Senhora com S. João e como se despintava manda que 

se pinte de novo (1510)
1002

; 
 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Setúbal 

- Tem um altar-mor de pedra e cal com a pedra de ara encastoada nele e com uma 

imagem de Nossa Senhora com seu filho Jesus pintada na parede de bom matiz com 

uma coroa de ouro na cabeça; e mais uma imagem do mártir S. Sebastião, de pedra, 

pequena; as bandas do altar eram pintadas de matiz em maneira de retábulo 

(1510)
1003

; 
 

 

Ermida de N. S. de 

Tróia, Setúbal 

- No altar-mor tem uma imagem da Virgem com o Menino ao colo; está alta e é de 

pau pintado com sua coroa pintada de ouro; debaixo está um retábulo de portas com 

a imagem de Nossa Senhora e de Sta. Catarina no meio e duas imagens nas portas e 

ao pé dele, um outro retábulo pequeno com a imagem de Nossa Senhora;  

- No dito altar estava outro retábulo muito pequenino de pedra da Batalha com a 

imagem de Sta. Catarina no meio (1510)
1004

; 
Ermida de N. S. 

onde ora está a 

Misericórdia, 

Setúbal 

- Um retábulo da Flandres muito rico e no meio dele está uma imagem de Nossa 

Senhora com o Menino Jesus ao colo e S. José e amigos ao redor e nas portas dele 

está a imagem de Sta. Catarina e outras imagens do outro cabo todo dourado ao 

redor e abaixo do dito retábulo um Menino Jesus de gesso (1510)
1005

; 
 

 

Igreja Matriz, Sines  

Determinações: 

- Na visitação anterior foi mandado aos mordomos do Corpo Santo que pusessem 

na capela do Corpo Santo um retábulo da invocação de São Miguel, o que não foi 

ainda cumprido. Mandam que desta notificação a um ano mandem fazer e pintar o 

dito retábulo e pôr no altar, sob pena de 20 cruzados, metade para o meirinho da 
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Ordem, outra metade para a fábrica da igreja. O Altar-mor e os travessos estão sem 

retábulo pelo que mandam que se faça um retábulo de bordo pintado a óleo e 

dourado por partes com a invocação do orago da dita igreja (1564)
1006

; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja Matriz, 

Tavira 

- Um retábulo de imagens pequenas de vulto que toma todo o altar e será de 1 

côvado de alto, velho;  

Determinações particulares: 

- Obrigações da Ordem, Bispo e Cabido: 

- Um retábulo para o altar-mor, conveniente para tal capela; deve ter as imagens de 

N. S. da Assunção, assim como os Anjos a levarem-na ao Céu em corpo e alma no 

meio do retábulo; e da parte do Evangelho a imagem do Apóstolo Santiago armado 

a cavalo, assim como aparece nas batalhas ajudando os cristãos contra os mouros; e 

as outras sejam como lhe parecer; este retábulo terá seu guarda-pó; os gordos para o 

retábulo serão dados por João Figueira, prior da dita igreja, por sua devoção e os 

que sobrarem serão para o guarda-pó dos Mártires (1518)
1007

; 

- Há mais na dita igreja um retábulo grande de madeira de seis painéis e no meio do 

dito retábulo está uma charola com a imagem de Nossa Senhora de vulto com o 

Menino ao colo; no painel de cima está pintada a Ascensão de Nossa Senhora e da 

parte do Evangelho em cima está a Anunciação de Nossa Senhora e no de baixo está 

o nascimento de Nossa Senhora; e da parte da Epístola, em cima, está a história de 

Nossa Senhora quando ofereceu o seu filho no Templo e no painel de baixo está 

Nossa Senhora e S. José, todo pintado de matiz e dourado por partes; e tem um 

guarda-pó dourado e por baixo pintado de azul com estrelas douradas e no meio 

pintado Deus Pai (1534)
1008

; 

- Achou o visitador que depois de Diogo Tavares ser prior da igreja se fizeram as 

coisas seguintes: 

- Um sacrário que custou 100 cruzados; 

- Um altar de pedraria com seu tabuleiro lajeado e degraus de pedraria branca de 

debruns que custou 20 cruzados; 

- Um retábulo muito bom que passou de 30.000 reais no altar da capela-mor 

(1538)
1009

; 

- Sobre o altar um retábulo de seis painéis; no meio um encasamento pintado de 

azul, dentro uma imagem de Nossa Senhora de pau, dourada; da banda do 

Evangelho, o Nascimento e no da Epístola o Desposório da Virgem; nos três de 

cima, no do meio, a Assunção, no do Evangelho a Anunciação, no da Epístola a 

Circuncisão; o guarda-pó é pintado de azul com umas estrelas; no meio dele a 

Santíssima Trindade, scilicet, Deus Pai sentado numa cadeira de pontifical, o Filho 

crucificado nas mãos do Pai, o Espírito Santo sobre a cabeça do Filho e rosto de 

Deus Pai, como que precede ab utroque em figura de pombinha; molduras e 

encoroamentos dourados; tem uma verga de ferro com uma cortina que o guarda 

(1554)
1010

; 

- O retábulo do altar-mor está pintado e dourado por partes; tem cinco painéis e no 

meio um encasamento em que está a imagem de Nossa Senhora de vulto e no meio 

do guarda-pó está pintada a Trindade; no Altar dos Mártires Cavaleiros está um 

retábulo com seu guarda-pó e nele está pintado Santiago a cavalo; e na outra 

ombreira, da parte do Evangelho está um retábulo de 4 painéis, pintado e dourado 

por partes com seu guarda-pó por cima (1565)
1011

; 
Ermida de S. 

Domingos da 

Aceca, Tavira 

- Um retábulo velho, pintado; tem mais uma imagem de vulto de S. Domingos 

(1565)
1012

; 

 - Um retábulo de seis painéis pequenos; nos do meio, num deles está um 

                                                 
1006

 SOLEDADE, Arnaldo, 1990 – Sines. Terra de Vasco da Gama. Alcácer do Sal: Tipografia Almeida, 

pp. 148-159.   
1007

 CAVACO, ob. cit., pp. 61-68, 88-92 e 100-101; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 178-196 e 204-

213. 
1008

 CAVACO, ob. cit., pp. 154-165 e 178-183. 
1009

 CAVACO, ob. cit. pp. 228-234. 
1010

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 75-83. 
1011

 CAVACO, ob. cit. pp. 358-369 e 376-385. 
1012

 CAVACO, ob. cit. pp. 372-373. 
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Ermida de Sta. 

Ana, Tavira 

encasamento pintado de azul e dentro uma imagem de pau, de vulto, meã, de Sta. 

Ana; sobre este encasamento um encoroamento lavrado de maçanaria, bem 

dourado; em cima deste painel está outro com a Santíssima Trindade, que estava 

pintada; nos dois do Evangelho, um deles é Sta. Ana e no de cima S. Joaquim e Sta. 

Ana; nos da Epístola, o Baptismo de Cristo e a Apresentação de Nossa Senhora no 

Templo; pilares, extremos e molduras muito bem dourados sobre azul, lavrado de 

romano; o guarda-pó de azul, tem um frontispício e nas ilhargas uns ramos 

romanos, tudo muito bem dourado de novo; o banco tem a Ceia do Senhor; tem um 

varão com sua corrediça; junto deste retábulo está um painel da maneira da Flandres 

com umas molduras muito bem douradas e nele pintado N. S. da Piedade; tem um 

varão de ferro com sua corrediça (1554)
1013

; 

- Um retábulo pintado e dourado por partes de cinco painéis; nele um encasamento 

em que está a imagem de Sta. Ana (1565)
1014

; 
 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. da 

Gomeira, Tavira 

- Um retábulo pequeno de portas (1518)
1015

; 

- Um retábulo de seis painéis; nos do meio um encasamento pintado de azul e nela 

uma imagem de Nossa Senhora, de pau, de cuja invocação é, bem dourada; sobre 

ela, um encasamento bem dourado; nos do Evangelho, o Nascimento de Nosso 

Senhor, no outro a Apresentação, nos da Epístola, os Reis, no de baixo a Saudação; 

no banco está um sacrário lavrado de romano com seus encoroamentos bem 

dourados; não se tem aqui o Sacramento com medo dos mouros; havia-se de mandar 

ter no Inverno; o guarda-pó pintado de azul; havia de mandar-se pintar por já estar 

velho; tem por encoroamento um frontispício; nele a Senhora da Piedade; extremos, 

pilares e molduras bem dourados (1554)
1016

; 

- Um retábulo pintado e dourado por partes de cinco painéis; no de cima um 

Crucifixo; no meio tem um encasamento e nele está metido uma imagem de Nossa 

Senhora, de vulto;  

Determinações da capela: aos eleitos e mordomo e capelão devem mandar renovar o 

guarda-pó do retábulo do altar-mor que está pintado de azul (1565)
1017

; 
 

 

 

Igreja do Espírito 

Santo e Hospital de 

Tavira 

- Sobre ele um retábulo de três painéis; no meio a Vinda do Espírito Santo; no 

Evangelho N. S. da Graça; na Epístola a Circuncisão; guarda-pó pintado de azul 

com umas estrelas de ouro; na outra capela sobre o altar um retábulo novo de seis 

painéis; nos do meio, N. S. da Graça e a Assunção; nos dois do Evangelho, o 

Nascimento da Senhora e a Visitação e a Saudação; o banco é lavrado de romano 

com três medalhas de vulto; molduras e pilares lavrados de romano, bem dourado; 

tem um frontispício com Deus Pai com umas vieiras (1554)
1018

; 
 

 

 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes, Tavira 

- Um retábulo de seis painéis; nos do meio, um encasamento pintado de azul e sobre 

ele um encoroamento bem dourado e nele uma imagem do Corpo Santo, dourado 

por partes; guarda-pó pintado de azul, com umas estrelas douradas; no de cima N. S. 

da Assunção, nos do Evangelho Sto. André, o Nascimento de Jesus, nos da Epístola 

a Epifania e S. Brás; tem um frontispício e nele a Trindade, scilicet, a pessoa do Pai 

numa cadeira pontifical, com uma tiara na cabeça, a do Filho, crucificado nas mãos, 

a do Espírito Santo em figura de pomba entre o Pai e o Filho, como procede ab 

utroque; os pilares, molduras, encoroamentos bem dourados, com uns balaústres 

lavrados de romano que dividem os painéis, muito bem dourados (1554)
1019

; 
 

Igreja Matriz, 

Torrão 

- Um retábulo bom com a imagem de Nossa Senhora e o Menino ao colo; de uma 

parte Santiago, da outra, S. João; por detrás deste retábulo um outro retábulo grande 

e alto com seu guarda-pó e algumas imagens que já começam a despintar (1510)
1020

; 
Ermida de S. 

Sebastião, Torrão 
- Um retábulo grande com a imagem de S. Sebastião muito devota; a parede por 

detrás do dito retábulo é pintada (1510)
1021

; 

 

                                                 
1013

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 92-93. 
1014

 CAVACO, ob. cit., pp. 369-370. 
1015

 CAVACO, ob. cit., pp. 85- 87; CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 201-204. 
1016

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 93-96. 
1017

 CAVACO, ob. cit., pp. 373-376. 
1018

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 83-88. 
1019

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 88-89. 
1020

 BASTOS, Ana Carolina – A Vila do Torrão… pp. 139-145 
1021

 BASTOS, Ana Carolina – A Vila do Torrão… pp. 164. 
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2.1.3. Da ousia ao corpo da igreja: o arco do cruzeiro. 

O estudo das fontes permitiu identificar cerca de cento e trinta destas estruturas 

arquitectónicas, cuja função se traduz em separar a ousia do corpo da igreja. Neste 

sentido, o arco do cruzeiro representa efectivamente uma passagem, facto que a 

frequente existência de grades a impedir o acesso à capela – e, na sua ausência, a 

recorrente indicação dos visitadores para que se façam – tende a confirmar. 

Paralelamente a esta função ao mesmo tempo simbólica e física, o arco do cruzeiro 

funciona como um elemento estrutural de sustentação das ousias, em particular daquelas 

cujas coberturas são constituídas por abóbadas pétreas, contribuído para lhes suportar as 

cargas e / ou transferindo-as para as componentes adjacentes do edifício. 

Por assinalar a linha de separação entre o corpo da igreja e capela-mor, o mais 

santo dos lugares no interior do templo, o arco do cruzeiro tende a ser objecto de 

especial atenção, seja de promotores e construtores, seja por parte dos visitadores que 

insistentemente alertam para a necessidade de rematar a estrutura com a representação 

do Calvário, o Cristo crucificado ladeado pela Virgem e São João
1022

. 

Enquanto estrutura de acesso ao espaço reservado onde se encontram o altar-mor 

e o sacrário, a fábrica do arco do cruzeiro implica, normalmente, o recurso às melhores 

técnicas construtivas e decorativas, bem como o emprego dos materiais mais nobres, 

garantia de maior solidez da estrutura propriamente dita. Assim acontece, por exemplo, 

na Ermida de Nossa Senhora, situada no interior do arruinado castelo de Paderne. 

Construída em alvenaria argamassada, o elemento que verdadeiramente sobressai do 

conjunto é o arco do cruzeiro, parcialmente reconstruido na actualidade, mas que ainda 

deixa ver na base, do lado do Evangelho, a pedra bem talhada de que terá sido feito. 

 

a) As formas. 

Basicamente, os arcos do cruzeiro referenciados no presente estudo obedecem a 

uma de duas tipologias básicas: 

 Arcos quebrados – designados nas visitações como arcos de pedraria de ponto. 

                                                 
1022

 Em relação ao Crucifixo do cruzeiro declara a Visitação de Sesimbra: (…) porque nos cruzeiros de 

todallas igrejas ha d’ aver as imageens do crucixo que faz devaçam ao povo (fl. 177v) mandamos aos 

dictos veadores da dicta irmida que mandem pimtar no retavolo que estaa no dicto cruzeiro a imagem do 

crucifixo com Nosa Senhora de huum cabo e Sam Joham do outro o que compriraom dentro em huum 

anno sob pena de dous mill reaes a meetade pera a fabrica da dicta irmida e a metade pera quem os 

acusar (…). In MATA, ob. cit., (no prelo). 
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Estas estruturas encontram-se normalmente associadas ao Gótico
1023

 e nos 

territórios considerados nas visitações enquadram-se numa sequência construtiva que 

remontando aos finais do século XIII se prologam com grande vitalidade no decurso dos 

séculos XIV, XV e ainda XVI, como se infere das Visitações de Mértola. Por razões 

bem conhecidas, entre as quais a maior exposição destes elementos arquitectónicos (em 

paralelo com as ousias) às mutações da liturgia e do gosto, revelam-se particularmente 

escassos, nos territórios da Ordem de Santiago, exemplares sobrevivos deste modo de 

construir. Acresce ainda o facto, não menos relevante, que as destruições causadas pelo 

terramoto de 1755 atingiram de modo particularmente severo uma parte dos domínios 

da Ordem, nomeadamente no Algarve. A Igreja Matriz de Tavira foi um dos templos em 

que as consequências do cataclismo se fizeram sentir. Parte do edifício ficou em ruínas, 

tendo sobrevivido apenas as capelas colaterais da cabeceira e do Senhor dos Passos e do 

Santíssimo, do lado do Evangelho. 

Por esse motivo, considerando a descrição que as visitações fazem do 

desaparecido arco do cruzeiro desta igreja, com os seus 28 palmos de altura por 20 de 

largo
1024

, de pedraria de ponto e com a mesma elevação das paredes, atendendo às 

parecenças que teria com os arcos das capelas colaterais, optamos por incluir, a título 

ilustrativo, a imagem de cada uma dessas estruturas com respectivos pormenores 

decorativos, nomeadamente no que respeita aos capiteis, onde pontuam figurações de 

carácter vegetalista (Figs. 38, 39, 40 e 41). 

    

Figs. 38, 39, 40 e 41 – Capelas colaterais do lado do Evangelho e da Epístola, respectivamente da 

invocação de Jesus e da Senhora do Pranto, em 1518, com os respectivos arcos e pormenores das colunas 

e motivos decorativos dos capitéis (Fonte: Mário Cunha). 

 

                                                 
1023

 Embora as suas primeiras manifestações remontem ao Românico. Refiram-se entre nós os exemplos 

do arco da ousia e respectiva abóbada da Matriz de Sernancelhe, bem como os portais axiais da capela de 

Nossa Senhora da Orada (Melgaço) e da paroquial de Algozinho (Mogadouro). E também significativos 

pormenores do interior da igreja do Mosteiro de Travanca, estrutura de três naves cujas arcadas formeiras 

e torais – à semelhança do próprio arco da ousia – se apresentam acentuadamente quebradas. 
1024

 5,6 x 5 metros de lado.  
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A análise comparativa das fontes revela que na centúria de Quinhentos estruturas 

deste tipo eram ainda frequentes nas igrejas e ermidas da Ordem de Santiago. Não faria 

sentido que o não fossem, apesar de ser um facto que de um total de sessenta e quatro 

espécimes cuja forma nos foi dado identificar, a presença de arcos de ponto se revelar 

consideravelmente menor, não indo além das vinte e duas ocorrências, cerca de metade 

das peças de semicirculares. Como quer que seja, porém, mais revelador do que a sua 

permanência é o facto de no território de Mértola, em data posterior a 1515, ocorrer 

ainda a construção de duas estruturas deste tipo, como se pode confirmar pela análise da 

seguinte tabela, referente às dimensões dos arcos de ponto cujas medidas foi possível 

extrair das visitações: 

Templo Dimensões do Arco Relação  

Altura / Largura 

Anotações 

Ermida de N. S. dos 

Mártires, Castro Marim 
7 x 5 palmos 1,4 ------ 

Ermida de S. Sebastião 

da Vila, Faro 
18 x 18 palmos 1 ------ 

Ermida de São Sebastião 

no arrabalde da vila, 

Loulé 

17 x 14 palmos 1,21 ------ 

Ermida de S. Miguel, 

Mértola 
20 x 12 palmos 1,66 Posterior a 1515. Na época era de 

tijolo 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Mértola 
10 x 9 palmos 1,11 Posterior a 1515. Na época era 

uma casa sem ousia 

Matriz de Tavira  28 x 20 palmos 1,4 ------- 

Igreja do Hospital do 

Espírito Santo, Tavira  
22 x 16 palmos 1,37 De pedraria de ponto, pintado 

Ermida de Santa Ana, 

Tavira 
15 x 12 palmos 1,25 ------- 

Ermida de N. S. da 

Gomeira, Tavira 
22 x 22 (?) palmos 1 (?) Dada a configuração da ousia (22 

x 22 x 22), é provável que a 

largura do arco seja de 22 palmos  

 

Arcos de meio ponto ou de volta perfeita; 

Naturalmente, considerando o que acaba de ser dito, as estruturas de volta 

perfeita revelam-se as mais abundantes, com quarenta e dois espécimes referenciados 

nas fontes. Entre estes, foi possível identificar cinco arcos de pedraria lavrada de 

cordões retorcidos, solução que de acordo com os visitadores da década de 30 do século 

XVI aparece por vezes associada à dita obra romana, merecendo vinte anos mais tarde, 

da parte de outros inspectores, pelo menos num caso, a classificação de moderno. No 

que respeita às ocorrências referenciadas, duas respeitam a Palmela, uma a Faro, outra a 

Loulé, outra ainda a Albufeira, à localidade de Paderne. Relativamente a Palmela, 

refiram-se os arcos das ousias da igreja de São Pedro (…), feito agora de pedraria, 
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lavrado de cordões retorcidos; obra romana com seus prares e capitéis (…)
1025

 e da 

ermida de São Sebastião situada no arrabalde junto ao chafariz sobre as hortas, (…) de 

pedraria lavrada com cordões retorcidos e obra romana (…), acerca do qual se diz, em 

1552, ser de (…) de pedraria de tufo, redondo, lavrado de moderno (…). Relativamente 

aos templos algarvios onde este motivo foi referenciado referimo-nos, respectivamente, 

à Igreja de Nossa Senhora da Esperança, de Paderne (Albufeira), com seu arco lavrado 

de romano moderno (Figs. 42 e 43) e às ermidas de Nossa Senhora da Conceição de 

Faro (ver Figs. 9 e 10), cujo arco era (…) de pedraria de cordões, muito bem obrado 

(…) e Nossa Senhora de Alte, no território de Loulé (…), de pedraria de cordão (…), 

representado nas Figs. 44 e 45. 

 

 
Figs. 42 e 43 – Igreja Matriz de N. S. da Esperança, Paderne, Albufeira. 

Arco da ousia e pormenor do lavrado de romano moderno de acordo com a Visita de 1554 (Fonte: SIPA). 

 

  
Figs. 44 e 45 – Ermida / capela curada de Nossa Senhora de Alte, Loulé. 

Arco da ousia e pormenor da pedraria de cordão, de acordo com a Visita de 1534. 

(Fontes: SIPA – Fig. à esquerda / Mário Cunha – Fig. à direita). 

                                                 
1025

 Neste mesmo ano, na referida igreja, procedeu-se à reparação da abóbada da ousia, corrigida com 

fechos de pedraria encordoada e retorcida.  
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 Como se verificou em relação às estruturas de ponto que atrás tratamos, dos 

quarenta e dois arcos de volta perfeita referenciados nas visitações, apenas uma parte foi 

objecto da atenção mais pormenorizada por parte dos visitadores que nalguns casos lhes 

tiraram as medidas e / ou incluíram nos cadernos pormenores de natureza descritiva, 

como a seguinte tabela permite confirmar: 

Templo Dimensões do Arco Relação  

Altura / Largura 

Anotações 

Igreja de N. S. da 

Esperança, Paderne, 

Albufeira 

30 x 15 palmos 

(6 x 3 m) 

2 Lavrado de romano 

moderno 

Ermida de N. S. de 

Paderne, Albufeira 
11 x 9 palmos 

(2,2 x 1,8 m) 

1,22 ------ 

Ermida de N. S. da 

Consolação, Alcácer 
5 x 3 varas 

(5,5 x 3,3 m) 

1,66 ------ 

Ermida de S. Sebastião, 

Alcácer 
3 x 2,5 varas 

(3,3 x 2,75 m) 

1,2 ------ 

Ermida de S. Romão, 

Alcácer 
2 x 2 varas 

(4,2 x 4,2 m) 

1 ------ 

Ermida de S. Mamede, 

Alcácer 
2 x 2 varas 

(4,2 x 4,2 m) 

1 ------- 

Matriz de Alcoutim  22 x 21 palmos 
(4,4 x 4,2 m) 

1,04 ------- 

Matriz de Aldeia Galega 25 x 8 palmos 
(5 x 1,6 m) 

3,12 ------- 

Ermida da Piedade de 

Odeceixe, Aljezur 
14 x 11 palmos 

(2,8 x 2,2 m) 

1,27 ------- 

Matriz de Faro 40 x 30 palmos 

(8 x 6 m) 

1,33 ------- 

Ermida de Santa Bárbara  20 x 25 palmos 
(4 x 5 m) 

0,8 ------- 

Ermida de S. Pedro, no 

arrabalde, Faro 
19 x 20 palmos 

(3,8 x 4 m) 

0,95 ------- 

Ermida de S. Martinho 

de Estoi, Faro 
26 x 15 palmos 

(5,2 x 3 m) 

1,73 De pedraria, romano de 

moderno 

Ermida de s. Sebastião 

de Quelfes, Faro 
20 x 18 palmos 

(4 x 3,6 m) 

1,11 Lavrado de antigo 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 
25 x 20 palmos 

(5 x 4 m) 

1,25 ------- 

Igreja do Espírito Santo, 

Faro 
28 x 12 palmos 
(5,6 x 2,4 m) 

2,33 Com uma coluna no meio 

com sua vasa e capitel 

Matriz de Loulé 26 x 16 palmos 

(5,2 x 3,2 m) 

1,62 ------- 

Ermida de S. Sebastião 

de Salir, Loulé 
30 x 10 palmos 

(6 x 2 m) 

3 ------- 

Ermida de N. S. de Alte, 

Loulé 
28 x 15 palmos 

(5,6 x 3 m) 

1,86 De pedraria de cordão 

Ermida de S. Sebastião 

de Boliqueime, Loulé 
8 x 5 palmos 

(1,6 x 1 m)  

1,6 ------- 

Ermida de N. S. de 

Querença, Loulé 
24 x 15 palmos 

(4,8 x 3 m) 

1,6 ------- 

Ermida de Sta. Ana de 

Cambas, Mértola 
14 x 11 palmos 

(4,6 x 2,2 m) 

1,27 ------- 

Ermida de S. Brás, 

Tavira 
30 x 15 palmos 

(6 x 3 m) 

2 ------- 
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b) Dimensões. Relação entre elevação da ousia, arco do cruzeiro e corpo da 

igreja. 

Na sequência do que atrás se disse quanto ao rigor e pormenor de dados das 

visitações quinhentistas às igrejas e ermidas da Ordem de Santiago, o acervo produzido 

no decurso do ano de 1554 fornece o conjunto mais completo de dados no que às 

dimensões das estruturas respeita. Daqui resulta, portanto, uma advertência: os valores 

que a seguir se apresentam provêm única e exclusivamente desse momento em 

particular.  

Templo Ousia Arco Ousia 

/ arco 

Corpo Ousia / 

corpo 

Matriz de Albufeira 21 palmos 

(4,2 m) 

21 palmos 

(4,2 m) 

1 -------------------- ------ 

Ermida de N. S. Paderne 9 palmos 

(1,8 m) 

11 palmos 

(2,2 m) 

0,81 12 palmos 

(2,4 m) 

0,75 

Matriz de Alcoutim 22 palmos 

(4,4 m) 

22 palmos 

(4,4 m) 

1 -------------------- ------ 

Ermida de N. S. Conceição, 

Alcoutim 
17 palmos 

(3,4 m) 

------------ ------ 17 palmos 

(3,4 m) 

1 

Ermida do Espírito Santo, 

Pereiro, Alcoutim  
11 palmos 

(2,2 m) 

------------ ------ 

 

12 palmos 

(2,4 m) 

0,91 

 
Igreja de S. Domingos, 

Alcoutim 
12 palmos 

(2,4 m) 

------------ ------ 12 palmos 

(2,4 m) 

1 

Matriz de Aljezur 15 palmos 

(3 m) 

------------ ------ 18 palmos 

(3,6 m) 

0,83 

Ermida da Piedade, Odeceixe, 

Aljezur 
20 palmos 

(4 m) 

14 palmos 

(2,8 m) 

1,42 14 palmos 

(2,8 m) 

1,42 

Matriz de Cacela 28 palmos 

(5,6 m) 

28 palmos 

(5,6 m) 

1 30 palmos 

(6 m) 

0,93 

Matriz de Castro Marim 26 palmos 

(5,2 m) 

26 palmos 

(5,2 m) 

1 30 palmos 

(6 m) 

0,86 

Ermida de N. S. dos Mártires, 

Castro Marim  
50 palmos 

(10 m)
1026

 

7 palmos 

(1,4 m) 

7,14 17 palmos 

(3,4 m) 

2,94 

Ermida de Sta. Bárbara, Faro 20 palmos 

(4 m) 

20 palmos 

(4 m) 

1 25 palmos (nave cent.)  

20 palmos (naves lat.) 
1027

 

0,80 

Ermida de S. Pedro no 

arrabalde, Faro 
20 palmos 

(4 m) 

19 palmos 

(3,8 m) 

1.05 30 palmos 

(6 m) 

0,66 

Ermida de S. Martinho de 

Estoi, Faro 
Derrubada 26 palmos 

(5,6 m) 

------ 26 palmos (nave cent.)  

15 palmos (naves lat.) 
1028

 

------ 

Ermida de S. Sebastião de 

Quelfes, Faro 
20 palmos 

(4 m) 

20 palmos 

(4 m) 

1 15 palmos 

(3 m) 

1,33 

Ermida de S. Sebastião da 

vila, Faro 
18 palmos 

(3,6 m) 

18 palmos 

(3,6 m) 

1 21 palmos 

(4,2 m) 

0,95 

Ermida de N. S. da 

Esperança, Faro 
10 palmos 

(2 m) 

------------ ------ 14 palmos 

(2,8 m) 

0,71 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 
26 palmos 

(5,2 m) 

25 palmos 

(5 m) 

1.04 20 palmos 

(4 m) 

1,3 

Igreja do Espírito Santo, Faro  28 palmos 28 palmos 1 28 palmos 1 

                                                 
1026

 (…) é de abóbada de coruchéu muito alto (…). 
1027

 5 e 4 metros, respectivamente. 
1028

 5,2 e 3 metros, respectivamente. 
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(5,6 m) (5,6 m) 5,6 m) 
Matriz de Loulé 30 palmos 

(6 m) 

26 palmos 

(5,6 m) 

1,15 (…) de boa altura ------ 

Ermida de S. Sebastião de 

Salir, Loulé  
25 palmos 

(5 m) 

30 palmos 

(6 m) 

0,83 12 palmos (naves lat.) 

(2,4 m) 

------ 

Ermida de N. S. de Alte, 

Loulé 
30 palmos 

(6 m) 

28 palmos 

(5,6 m) 

1,07 16 palmos 

(3,6) 

1,87 

Ermida de S. Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 
17 palmos 

(3,4 m) 

8 palmos 

(1,6 m) 

2,12 14 palmos 

(2,8 m) 

1,21 

Ermida de N. S. da Querença, 

Loulé 
27 palmos 

(5,4 m) 

24 palmos 

(4,8 m) 

1,12 22 palmos 

(4,4 m) 

1,22 

Matriz de Martim Longo 24 palmos 

(4,8 m) 

------------- ------- 15 palmos 

(3 m) 

1,6 

Ermida de S. Miguel, Mértola 20 palmos 

(4 m) 

20 palmos 

(4 m) 

1 ------------ ------ 

Ermida de S. Pedro de Solis, 

Mértola  
14 palmos 

(2,8 m) 

------------- ------- 15 palmos 

(3 m) 

0,93 

Ermida de S. Bartolomeu, 

Mértola 
10 palmos 

(2 m) 

10 palmos 

(2 m) 

1 12 palmos 

(2,4 m) 

0,83 

Ermida do Espírito Santo, 

Crespos, Mértola 
12 palmos 

(2,4 m) 

------------- ------- 15 palmos 

(3 m) 

0,8 

Ermida de S. João dos 

Marques, Mértola 
14 palmos 

(2,8 m) 

------------- ------- 15 palmos 

(3 m) 

0,93 

Ermida de Sta. Ana de 

Cambas, Mértola 
14 palmos 

(2,8 m) 

14 palmos 

(2,8 m) 

1 13 palmos 

(2,6 m) 

1.07 

Ermida de S. Sebastião, 

Diogo Vaz, Mértola 
16 palmos 

(3,2 m) 

------------- ------- 14 palmos 

(2,8 m) 

1,14 

Matriz de Tavira 28 palmos 

(5,6 m) 

28 palmos 

(5,6 m) 

1 45 palmos (naves lat.) 

(9 m) 

------ 

Ermida do Espírito Santo do 

Hospital, Tavira 
22 palmos 

(4,4 m) 

22 palmos 

(4,4 m) 

1 30 palmos 

(6 m) 

0,73 

Ermida de Santa Ana, Tavira 20 palmos 

(4 m) 

15 palmos 

(3 m) 

1,33 22 palmos 

(4,4 m) 

0,90 

Ermida de S. Brás, Tavira 15 palmos 

(3 m) 

30 palmos  

(6 m) sic
1029

 

------- 21 palmos 

(4,2 m) 

0,71 

Ermida de S. Lázaro, Tavira 15 palmos 

(3 m) sic 

21 palmos 

(4,2 m) 

0,71 21 palmos 

(4,2 m) 

0,71 

Ermida de N. S. da Gomeira, 

Tavira 
30 palmos 

(6 m) 

--------------- ------ 30 palmos 

(6 m) 

1 

 

A análise comparativa dos dados apresentados permite-nos relacionar entre si, 

em cada templo, os alçados dos elementos que temos vindo a considerar. Conclui-se 

assim que das trinta e oito estruturas relativamente às quais possuímos os valores das 

elevações das ousias, dos respectivos arcos e corpos, é possível agrupá-las segundo as 

três classes de relações que a seguir se expõem: 

i) Templos em que a ousia é da mesma altura que o respectivo arco.  

Das vinte e cinco estruturas em que a comparação é possível, esta situação 

verifica-se em treze casos, o que perfaz mais de metade do universo considerado. Se a 

este número adicionarmos as três estruturas em que a diferença entre os alçados do arco 

                                                 
1029

 Considerando as dimensões da ousia e do corpo da igreja este valor é impossível. 
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e da ousia é inferior a 1/10, o que a torna irrelevante, obtemos um predomínio ainda 

maior deste tipo de solução que se traduz em dezasseis estruturas em vinte e cinco.´ 

ii) Templos em que a ousia é mais alta que o respectivo arco.  

Esta situação verifica-se em sete casos. A ermida de Nossa Senhora da 

Conceição, em Faro (Figs. 9 e 10) constitui um exemplo deste tipo de solução, mais 

patente ainda nas ermidas dos Reis, em Alcácer, e de São Vicente e São Sebastião, em 

Ferreira (Figs. 46, 47 e 48), cujas medidas não constam das visitações.  

 

   
Figs. 46, 47 e 48 – Ermida dos Reis, Alcácer do Sal. Ermidas de São Vicente e São Sebastião, Ferreira do 

Alentejo (Fontes: figs. 46 e 47 - Mário Cunha / fig. 48 - SIPA). 

 

iii) Templos cuja elevação da ousia é inferior ao respectivo arco.  

Trata-se de uma situação referida em quatro casos que naturalmente nos levanta 

dúvidas quanto às medidas propostas nas fontes uma vez que tecnicamente não se 

afigura exequível. Quando muito, poder-se-á tratar de estruturas intervencionadas ou em 

vias de o ser, em que os visitadores levaram em conta dimensões projectadas ou em 

construção. Na visita de 1554 à ermida de Nossa Senhora de Paderne, no interior da 

antiga fortaleza, surge essa discrepância: uma diferença de 2 varas a menos entre a 

altura da ousia e do arco, cuja imagem se reproduz (Figs. 49 e 50). 
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Figs. 49 e 50 – Ermida de Nossa Senhora de Paderne, Albufeira. Arco do cruzeiro parcialmente 

reconstruido. Vista geral do corpo da ermida com contextualização do arco. A elevação da parede da 

ousia junto ao arco, do lado do Evangelho, parece desmentir os dados da visitação que indicam o seu 

menor levantamento (Fonte: Mário Cunha) 

 

Os dados apresentados permitem estabelecer ainda uma segunda ordem que 

considerações, nomeadamente entre elevação das ousias e elevação do corpo das 

igrejas, obtêm-se, deste modo, uma segunda classe de relações:  

i) Templos em que a ousia é da mesma altura que o corpo da igreja.  

Das trinta e uma estruturas em que a comparação é possível, esta situação 

verifica-se em quatro casos. Se como atrás fizemos relativamente à relação ousia / arco, 

a estas situações agregarmos as sete cuja diferença entre os alçados da ousia e do corpo 

da igreja é inferior a 1/10, este número eleva-se para onze. Como exemplo deste tipo de 

estrutura, a ermida de S. Pedro de Solis, Mértola, aqui representada antes da intervenção 

revivalista de finais do século XX (Fig. 51), que transformou substancialmente o 

aspecto da cobertura da ousia, hoje ameada, como se constata observando a Fig. 1. 

 

 
Fig. 51 – Ermida de S. Pedro de Solis, Mértola (Fonte: SIPA). 
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ii) Templos em que a ousia é mais alta que o corpo da igreja. 

Esta situação verifica-se em nove casos. Apesar de as Visitações não fornecerem 

as medidas do templo em causa, as Ermidas de São Sebastião e São Vicente de Ferreira 

constituem dois bons exemplos deste tipo de solução, como se pode ver pelas imagens 

(Fig. 52 e 53). 

 

  
Figs. 52 e 53 – Ermidas de São Sebastião e São Vicente de Ferreira (Fonte: Mário Cunha). 

 

iii) Templos em que as ousias são mais baixas que os corpos das igrejas. 

Esta característica é verificável nas visitações quinhentistas em 10 situações 

sendo ainda perceptível na ermida arruinada de Nossa Senhora de Paderne, em 

Albufeira, representada nas Figs. 54 e 55. 

 

 
Figs. 54 e 55 – Ermida de Nossa Senhora de Paderne, Albufeira. 

Vista geral e pormenor da ousia (Fonte: Mário Cunha). 

 

2.2. O corpo das igrejas e das ermidas. 

O estudo das inspecções dos visitadores quinhentistas aos corpos das igrejas e 

ermidas da Ordem de Santiago revela que estes concentravam as suas atenções em cinco 

aspectos particulares: 

- As medidas do templo; 

- Os material ou os materiais aplicados na elevação das paredes e, sendo caso 

disso, nas igrejas de três naves, na construção dos arcos e respectivas colunas, bases e 

capiteis;  
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- As características das coberturas; se eram ou não forradas e como o eram; 

- Como se encontrava a igreja telhada e os emadeiramentos; 

- Como se encontrava o solo; se estava revestido, com que materiais e em que 

estado. 

 

 A análise diacrónica das visitações que tiveram lugar entre os anos de 

1510/1527, protagonizadas por D. Jorge de Lencastre, como sabemos, e as inspecções 

mais tardias, permite-nos, desde logo, extrair algumas conclusões. Nomeadamente, tal 

como podemos comprovar relativamente às ousias, que a profundidade das acções 

inspectivas é variável, o que de algum modo se compreende considerando os distintos 

propósitos a que cada uma delas obedeceu, bem como – possivelmente – as 

características pessoais das personagens envolvidas. Com efeito, como tivemos 

possibilidade oportunidade já de dizê-lo, as visitações ocorridas nos anos de 1552 / 

1554 são de longe as mais descritivas, destacando-se nesse aspecto a preocupação do 

visitador – presumivelmente o Prior-Mor, D. António Preto – uma atenção minuciosa 

com aspectos que passaram ao lado dos seus antecessores, nomeadamente a anotação 

das medidas, não apenas dos comprimentos e das larguras mas também, sempre que 

possível, da altura dos templos
1030

. 

 O estudo comparado das sucessivas séries de visitas oferece-nos um quadro 

bastante preciso do ritmo a que se processaram as intervenções que marcaram e em 

muitos casos transformaram radicalmente boa parte dos templos pertencentes ao 

Mestrado de Santiago, intervenções, essas que revelam a existência de um 

indesmentível impulso de renovação: estruturas que em 1510 ou 1518 correspondiam a 

templos de uma só nave, são renovadas e ampliadas, adquirindo novas feições que se 

traduzem no levantamento de edifícios de três naves, capazes de albergar mais fiéis e 

mais apropriados ao culto, como era intenção da Igreja. Esta mesma preocupação 

verifica-se no tratamento das coberturas, que nalguns casos deixam de ser de mera telha 

vã ou valadio, passando a integrar forros de madeira, pintados ou decorados, que lhes 

aumentam a dignidade e contribuem para o seu embelezamento.  

Na mesma sequência, assinale-se a insistência dos visitadores para que se 

proceda ao ladrilhar ou lajear dos solos, que em muitos casos eram ainda em terra; ao 

                                                 
1030

 As visitações deste período não, no entanto, as únicas que fornecem as medidas das estruturas. Como 

poderemos ver de seguida, antes e depois, esta questão foi pontualmente objecto da atenção dos 

visitadores.  
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mesmo tempo, assinalem-se as determinações dos inspectores inscritas nas visitações, 

mandadas publicar à estação pelos priores, instando os que possuíssem sepulturas por 

cobrir nas igrejas que cuidassem de o fazer, sob pena de as perder ou de consideráveis 

multas a pagar. Tratava-se, mais uma vez, de manter dignos aqueles espaços; mas 

também de evitar que a existência de covas desladrilhadas provocasse a degradação das 

coberturas contíguas, que naturalmente começariam a desconjuntar-se com a passagem 

das pessoas. 

 

 A abordagem que a seguir apresentamos assenta numa divisão conceptual entre 

templos de uma nave e templos de três ou mais naves
1031

. Estes últimos são por via de 

regra edifícios maiores, localizados na sede da comenda e cabeça da paróquia mais 

importante.  

 

a) Templos de duas, três ou mais naves. 

Em meados da década de 60 do século XVI, que corresponde ao termo do 

período abarcado pelo presente estudo e no âmbito dos territórios englobados nas 

visitações consideradas, o número de estruturas deste tipo ascendia a vinte e seis. Um 

crescimento assinalável tomando como ponto de partida a primeira década do século, 

que se traduz em intervenções profundas em pelo menos nove templos no decurso dos 

anos considerados; o que significa a transformação da natureza de mais de um terço 

destas estruturas no decurso do mestrado de D. Jorge de Lencastre
1032

, príncipe 

comprometido com a manutenção e engrandecimento das igrejas da Ordem e restante 

património da milícia, como a análise das “Determinações” apensas às suas visitas 

sobejamente confirma. 

 

 

 

                                                 
1031

 Por via de regra três, constituindo a Matriz de Mértola, por razões sobejamente conhecidas, a única 

excepção. 
1032

 Este número é, no entanto, maior. Prova-o o caso da Igreja de São Lourenço, Matriz de Alhos 

Vedros. Por ocasião da Visitação de 1523 à comenda, esta igreja era um templo de uma só nave. 

Entretanto, no decurso do século, o seu corpo sofreu intervenções profundas que a transformaram numa 

igreja de três naves. Metodologicamente, porém, dado o facto de aquela visita ser a única publicada, este 

nosso conhecimento não poderia ser considerado. O contrário, por exemplo, no que concerne à Matriz de 

Albufeira, estrutura de três naves, segundo a Visitação de 1554, a única que se encontra disponível. A 

questão naturalmente coloca-se: como era ela em 1518 ou 1534? Possuía já três naves ou estas foram 

construídas entretanto? 
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i) Medidas e proporções. 

Analisando o Quadro XXI (Medidas e proporções), verifica-se que as estruturas 

consideradas apresentam todas elas forma rectangular, sendo organizadas 

longitudinalmente, constituindo a Matriz de Mértola a única excepção, facto que resulta 

da antiga função do edifício. Com efeito, atendendo às anotações que os sucessivos 

visitadores deixaram do edifício, constata-se que ao tempo na Visita de 1482, a 

organização do espaço interno da antiga mesquita almóada transformada em igreja 

assentava numa perspectiva longitudinal em que o altar-mor se encontrava, como é 

suposto acontecer, na parede oposta à do portal principal. O problema que então se 

levantou aos visitadores foi o de constatarem que aquele não era o local adequado para 

o altar, que devia estar no arco onde antes estava (…) o alcaram que é no meio das 

naves da igreja e é onde nasce o sol onde por direito deve estar
1033

. Já no século XVI, 

na sequência da Visitação do Mestre de 1515, tomou-se a decisão de remodelar 

profundamente a igreja, processo que passava pela substituição dos antigos cinco 

telhados de duas águas – que ainda aparecem nos debuxos de Duarte d’ Armas, datados 

de 1509 (Fig. 56)
1034

 – e construir uma estrutura de abóbadas de cruzaria assente sobre 

colunas de mármore. 

Na renovação da estrutura foram acolhidas as indicações dos visitadores de 

1482, o que se traduziu numa rotação de 45º para a direita do espaço interior, de modo a 

que o altar-mor ficasse alojado no arco do antigo mihrab; a igreja renovada era de cinco 

naves, com a central um pouco mais larga que as demais e quatro arcos em cada nave 

como se pode observar na planta representada na Fig. 57. 

 

                                                 
1033

 PEREIRA, ob. cit., p. 357; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e 

GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva: As Visitações e os Tombos da 

Ordem de Santiago (1482-1607). Colecção Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo 

Arqueológico de Mértola. Visitação de 1515, p. 68. Vide igualmente BOIÇA, Joaquim Manuel Ferreira e 

BARROS, Maria de Fátima Rombouts, 2011 – A Igreja Matriz de Mértola. In MACIAS, Santiago; 

TORRES, Cláudio; BOIÇA, Joaquim Manuel Ferreira; BARROS, Maria de Fátima Rombouts; 

MARTÍNEZ, Susana Gómez, 2011 – Mesquita Igreja da Mértola: Mértola: Campo Arqueológico de 

Mértola, pp. 33-87. 
1034

 Castelo Branco, Manuel da Silva (estudo introdutório de), 1990 – Livro das fortalezas de Duarte de 

Armas. Lisboa: INAPA; Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, fol. 5 
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Figs. 56 e 57 – À esquerda, a Igreja Matriz de Mértola segundo Duarte d’Armas no seu Livro das 

Fortalezas (1509). À direita, a planta da dita igreja antes das obras de 1953. O acesso principal ao templo 

continua a processar-se pela porta representada no desenho quinhentista; por outro lado, a estrutura de 

cinco tramos em abóbada de cruzaria, é um resultado directo da construção almóada de cinco telhados de 

duas águas (Fontes: Livro das Fortalezas… Fig. à esquerda / SIPA Fig. à direita). 

 

Em 1535 as abóbadas estavam ainda por fechar; 19 anos mais tarde, em 1554, a 

construção estaria já concluída mas a abóbada encontrava-se mal telhada, chovendo no 

interior.  

Neste como noutros casos, a análise comparativa das medidas apontadas pelos 

visitadores revelam discrepâncias que não podem deixar de ser assinaladas. Com efeito, 

sabendo-se que as transformações sofridas pela antiga mesquita se traduziram apenas 

em mudanças ao nível da cobertura e do espaço interior e que a forma e o comprimento 

dos muros não foram alterados
1035

, verificam-se discrepâncias entre as medidas 

apontadas nas diversas visitações, a saber, 13,5 varas de comprido por 16 varas de largo 

(14,3 x 17,6 m) em 1515, 75 palmos de largo por 70 de comprido (15 x 14 m) em 1554 

e 13 varas de comprido por 16 de largo (14,1 x 17,6 m) em 1565
1036

.  

                                                 
1035

 As paredes, pelo contrário, foram erguidas 8 palmos, de acordo com a Visitação de 1535, certamente 

para acolher a elevação provocada pela introdução das abóbadas, perceptível nos acrescentos aplicados 

aos fustes das colunas que lhes sevem de suporte (ver Fig. 58). 
1036

 Este tipo de discrepâncias levou-nos a optar pelas medidas convencionalmente apontadas para a vara 

e para o palmo, respectivamente, 110 e 20 centímetros. Com ignoramos, com efeito, o valor de 22 

centímetros proposto por BARROCA, Mário Jorge, 1992 – “Medidas-padrão medievais portuguesas.” 

Revista da Faculdade de Letras. História. Porto: Faculdade de Letras, II Série, vol. IX, pp. 53-85, para o 

palmo; bem pelo contrário, uma passagem das fontes estudadas permite confirmá-la: referimo-nos à 

Visitação de 1510 ao Hospital do Espírito Santo de Setúbal, onde claramente se especifica a respeito de 

uma determinada casa que (…) foi vista e medida a dita casa pelos oficiais com uma vara de 5 palmos 

(…). In SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. 

“Documentos para a História da Arte em Portugal.” 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 95-

101 e BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da Ordem de Santiago (a Vila de 

Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: FLUP, pp. 150-157. A não aplicação deste valor nas 

conversões daquela unidade de medida antiga em centímetros – nomeadamente a nossa opção pelo 

número redondo de 20 centímetros – resulta da noção que temos e a documentação nos transmite de 
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Fig. 58 – Igreja Matriz de Mértola (1947); os fustes 

das colunas foram acrescentados na sequência da elevação 

da estrutura referida na Visitação de 1535 (Fonte: SIPA). 

 

Situações como estas verificam-se noutros casos como se pode confirmar pela 

análise do Quadro XXI.  

Independentemente deste facto, a análise das medidas fornecidas pelas visitações 

permitem extrair tendências que os construtores procurariam seguir na edificação dos 

corpos das igrejas, nomeadamente uma certa preferência pela relação 1 / 0,5 aplicada à 

dimensão das estruturas, verificável em dez templos, a saber, nas matrizes de Alcácer do 

Sal, Alcoutim, Aldeia Galega do Ribatejo, Cacela, Sines e Tavira e nas ermidas de São 

Pedro, no arrabalde de Faro, São Sebastião de Quelfes, igualmente em Faro e em Nossa 

Senhora de Alte, no território de Loulé
1037

. 

Fora disto, verifica-se a tendência de as construções se aproximarem mais da 

forma quadrada, em detrimento da filiforme ou prolongada, verificável apenas na 

Ermida de São Sebastião de Boliqueime e Santa Maria de Palmela, esta, possivelmente, 

devido ao espaço disponível no interior da fortaleza.  

No que respeita à elevação das estruturas, esta aparece omitida na maior parte 

das visitações, quanto mais não seja porque se tratar da medida mais difícil de 

determinar. Apesar disso, os valores disponíveis apontam para elevações que oscilam 

entre os 9 metros na Igreja Matriz de Tavira, passando pelos 6 nas matrizes de Cacela e 

Castro Marim e Mértola e na Ermida de São Pedro, no arrabalde de Faro, e uns 

modestos 2,8 na Ermida de São Sebastião de Boliqueime.  

                                                                                                                                               
sermos obrigados a trabalhar com valores aproximados. Neste caso, pensamos, a atribuição de um valor 

exacto aplicado ao palmo, traduzir-se-ia na obtenção de números aparentemente mais rigorosos que só 

serviriam para criar uma falsa ilusão de precisão.  
1037

 Visto tratarmos com valores que consideramos inevitavelmente aproximados, admitimos, nesta nossa 

análise um desvio de mais ou menos 0,1.   
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Quadro XXI – Medidas e proporções (templos de 3 ou mais naves). 

Anos 

 

Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Matriz de 

Albufeira 

--------------- ----------------- De 3 naves ------------- 

Igreja de N. S. de 

Paderne, 

Albufeira 

--------------- ----------------- 62 x 40 palmos 

(12,4 x 8 m) 

1 x 0,64 

 

------------- 

Matriz de 

Alcácer do Sal 

20,5 x 10,5 varas 

(22,5 x 11 m) 

1 x 0,51 

----------------- ------------------  

------------- 

 

Matriz de 

Alcoutim 

De uma só nave De uma só 

nave 

80 x 45 palmos 

(16 x 9 m) 

1 x 0,56 

18 x 13 

varas1038 

(19,8 x 14,3 m) 

1 x 0,72 

 

Matriz de Aldeia 

Galega 

De uma só nave 

15,5 x 6 varas e 1 

quarta;  

(16,5 x 6,9 m) 

1 x 0,41 

---------------- Feita de novo de 3 naves; é 

quadrada prolongada 

------------- 

 

Matriz de Cacela 

De uma só nave ---------------- 30 palmos / alto 

(6 m) 

18 x 9,5 varas  

(19,8 x 10,5 m) 

1 x 0,53 

Matriz de Castro 

Marim 

De uma só nave De três naves, 

ainda 

descoberta 

30 palmos / alto x 48 x 30 

(6 x 9,6 x 6 m) 

1 x 0,625 x 1 

10 x 8 varas1039 

(11 x 8,8 m) 

1 x 0,8 

 

Matriz de Faro 

De 3 naves ---------------- 115 palmos do cruzeiro à porta 

principal x 95 

(23 x 19 m) 

1 x 0,82 

------------- 

 

Ermida de Santa 

Bárbara, Faro 

De 3 naves ------------- 70 palmos do cruzeiro à porta 

principal x 25 

(14 x 5 m) 

1 x 0,35 

 

------------ 

Ermida de S. 

Pedro no 

arrabalde, Faro 

De 3 naves -------------- 30 palmos / alto x 90 x 50 

(6 x 18 x 5 m) 

0,33 x 1 x 0,55 

---------- 

 

Ermida de São 

Brás de Alportel, 

Faro 

-------------- -------------- Faz-se de novo; há-de ser de 3 

naves 

Está feita de 

novo; é de 3 

naves 

Ermida de S. 

Martinho de 

Estoi, Faro 

------------- --------------- É de 3 arcos com 75 palmos do 

cruzeiro à porta1040 (15 m) 

De 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

De uma só casa De uma só 

casa 

15 palmos / alto x 38 do arco à 

porta x 20 

(3 x 7,6 x 5 m) 

0,39 x 1 x 0,52 

De 3 naves 

 

Matriz de Loulé 

De 3 naves --------------- 72 palmos do cruzeiro à porta 

principal x 60 

(14,4 x 12 m) 

1 x 0,83 

De 3 naves 

Ermida de São 

Sebastião de 

Salir, Loulé  

De 3 naves -------------- 60 palmos do cruzeiro à porta; as 

paredes laterais têm 12 palmos de 

alto 

(12 m; 2,4 m) 

------------- 

Ermida de N. S. 

de Alte, Loulé 

De 3 naves ------------- 16 palmos / alto x 90 do cruzeiro 

à porta principal x 45 

(3,2 x 18 x 9 m) 

0,17 x 1 x 0,5 

De 3 naves 

                                                 
1038

 Do cruzeiro à porta principal. 
1039

 As naves laterais são muito estreitas. 
1040

 Tem 24 palmos de alto a nave principal e 15 as laterais. 
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Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, 

Loulé  

De uma só nave Está como na 

visitação 

passada 

14 palmos / alto x 60 do cruzeiro 

à porta x 23 

(2,8 x 12 x 4,6 m) 

0,23 x 1 x 0,38 

De 3 naves 

Matriz de 

Martim Longo 

De 3 naves ------------- 15 palmos / alto x 67 x 45 

(3 x 13,4 x 4,6 m) 

0,22 x 1 x 0,67 

De 3 naves 

Capela de N. S. 

da Assunção de 

Giões 

--------------- ------------- ------------------- 18 x 12 varas 

(19,8 x 13,2 m) 

1 x 0,66 

 

Matriz de 

Mértola 

13,5 varas / 

comprido x 16 

varas / largo 

(14,3 x 17,6 m) 

1 x 1,18 

------------ 30 palmos / alto x 75 / largo x 70 

/ comprido 

(6 x 15 x 14 m) 

0,42 x 1,07 x 1 

 

13 varas / 

comprido x 16 / 

largo 

(14,1 x 17,6 m) 

1 x 1,23 

 

Ermida de S. 

Miguel, Mértola 

De 3 naves com 

11 x 7,5 varas 

(12,1 x 8,25 m) 

1 x ,068 

------------ 60 palmos do arco à porta x 42,5 

de largo 

(12 x 8,5 m) 

1 x 0,70 

De 3 naves 

 

Igreja de Santa 

Maria, Palmela  

16 x 5 varas 

17,6 x 5,5 m) 

1 x 0,31 

A igreja foi 

feita de novo 

e é de 3 naves 

De 3 naves ------------- 

 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

De 3 naves com 

17 x 12 varas 

(18,7 x 13,2 m) 

1 x 0,70 

------------ ------------- ------------- 

 

Matriz de 

Sesimbra 

De 3 naves com 

21,5 x 9 varas 

(23,65 x 9,9 m) 

1 x 0,42 

------------ ------------ ------------ 

 

 

Matriz de Sines 

De 3 naves, com 

14 varas e 1 terça 

x 9 e 1 terço  

(15,7 x 10,2 m) 

1 x 0,64 

----------- ------------ ----------- 

 

 

Matriz de Tavira 

De 3 naves -----------  45 palmos / alto nas paredes 

laterais x 112 do cruzeiro à porta 

x 56 de largo 

(9 x 22,4 x 11,2 m) 

0,40 x 1 x 0,5 

----------- 

Igreja do 

Espírito Santo do 

Hospital de 

Tavira 

------------------- ------------ O corpo é de 2 naves com 30 

palmos / alto x 84 x 55 de largo 

(6 x 16,8 x 11 m) 

2,6 x 1 x 1,53 

----------- 

 

ii) Muros / estruturas internas de suporte. 

Relativamente aos vinte e seis templos considerados na presente alínea, constata-

se o emprego generalizado da alvenaria na construção das paredes. Uma excepção a esta 

tendência assinala-se na antiga Matriz de Cacela, que a visita de 1518 diz possuir 

metade das paredes construídas de pedra e cal e a outra metade em taipa.  

Paralelamente, no que respeita à fábrica dos arcos das naves, reiteradamente 

apoiados em colunas, com as respectivas bases e capitéis de pedraria
1041

, os construtores 

alternaram o recurso à alvenaria com o da pedra talhada, situação menos frequente que 

se verifica nas matrizes de Alcácer, Aldeia Galega, Castro Marim, Faro e Sines, na 

                                                 
1041

 A maior parte das vezes, os visitadores não especificam o tipo de pedra. Pedra lios, mármore, pedra 

da terra, pedra de Tavira, são especificações que, no entanto, ocorrem.   
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Igreja de Santa Maria de Palmela e ermidas de São Sebastião de Quelfes, em Faro e 

Nossa Senhora de Alte, em Loulé. Admitindo que esta é uma prática que implica 

maiores conhecimentos técnicos e um trabalho preciso de maçonaria, o predomínio do 

recurso à alvenaria na construção das arcarias compreende-se com facilidade. 

No que respeita à tipologia dos arcos, a maior parte das visitações omite-o. 

Apesar disso, verifica-se o recurso à forma redonda na Matriz de Alcácer do Sal (Figs. 

59, 60 e 61) e na Igreja de Santa Maria de Palmela; por outro lado, o recurso à arcaria 

apontada é bastante mais frequente, aparecendo referenciado nas matrizes de Loulé e 

Martim Longo (Figs. 62, 63 e 64) e nas ermidas de Santa Bárbara e São Martinho de 

Estoi, ambas em Faro, de São Miguel, no território de Mértola, e São Sebastião de Salir, 

em Loulé.  

Quanto ao número de tramos, este varia entre os três arcos na Matriz de Castro 

Marim e na Ermida de São Sebastião de Salir, em Loulé, quatro nas matrizes de 

Albufeira, Alcácer, Alcoutim (Figs. 65, 66 e 67), Cacela, Faro (Figs. 68 e 69), Martim 

Longo, Mértola
1042

 e Tavira, na Igreja de Santa Maria de Palmela e nas ermidas de São 

Martinho de Estoi, em Faro e Nossa Senhora de Alte, em Loulé, e finalmente cinco nas 

ermidas de Santa Bárbara, em Faro e de São Miguel, em Mértola. 

   
Figs. 59, 60 e 61 – Matriz de Alcácer (Fonte: Mário Cunha). 

 

   
Figs. 62, 63 e 64 – Matriz de Martim Longo (Fonte: Mário Cunha). 

  

                                                 
1042

 Ressalvando, neste caso, as especificidades do edifício.   



245 

 

 
Figs. 65, 66 e 67 – Matriz de Alcoutim (Fonte: Mário Cunha). 

 

   
Figs. 68 e 69 – Igreja Matriz de Faro / Sé Catedral (Fonte: Mário Cunha)  

 

Quadro XXII – Materiais utilizados na construção dos templos. 

Anos 

 

Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560 /1565 

Matriz de 

Albufeira 

--------------- --------------- De 3 naves com 4 arcos com 

suas vasas, capitéis e colunas 

------------- 

Igreja de N. 

S. de 

Paderne, 

Albufeira 

--------------- ----------------- De 3 naves com suas colunas, 

vasas e capitéis de pedraria 

------------- 

Matriz de 

Alcácer do 

Sal 

De 3 naves; arcos 

sobre 8 esteios de 

pedra e cal 

---------------- De 3 naves de arcos de 

pedraria em redondo; paredes 

de alvenaria de empenas 

De 3 naves; colunas de 

pedra lios; paredes de 

alvenaria, boas, mal 

caiadas e rebocadas 

 

Matriz de 

Alcoutim 

--------------- ------------- Paredes de alvenaria; é agora 

de 3 naves com 4 arcos de 

alvenaria de cada lado, as 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria de Tavira  

Paredes de pedra e cal; 

os arcos das naves de 

alvenaria armados sobre 

colunas e capitéis de 

pedraria bem obrados 

Matriz de 

Aldeia 

Galega 

Paredes de pedra 

e cal 

------------- Paredes de alvenaria; vasas, 

pilares, capitéis grossos e 

arcos, tudo de pedraria, por 

cima chanfrados1043 

------------ 

 

 

Matriz de 

Cacela 

Paredes de pedra 

e cal até metade, a 

outra de taipa 

------------- Paredes de alvenaria; é de 3 

naves, de 4 arcos de alvenaria 

de ponto; as colunas e os 

capitéis de pedraria 

De 3 naves, sobre oito 

pilares de pedra bem 

lavrados; as paredes 

altas com 2 frestas 

                                                 
1043

 Duas frestas grandes na parede Sul, de pedraria com encerado que dão boa claridade.   
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Matriz de 

Castro 

Marim 

------------- De 3 naves; 

muros de 

pedra e cal; 

arcos de tijolo 

e esteios de 

pedra 

Paredes de alvenaria; é de 3 

naves, cada uma com 3 arcos 

com suas colunas, capitéis e 

vasas de pedraria da terra 

As naves estão armadas 

sobre armadas sobre 

pilares de pedra e arcos 

de alvenaria; 

 

 

Matriz de 

Faro 

Paredes de pedra 

e cal velhas, já 

foram pintadas; as 

3 naves sobre 

esteios de 

mármore bons1044 

------------- Tem 4 arcos de pedraria de 

ponto de cada lado, com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria 

O povo deve caiá-la e 

apincelá-la por dentro 

Ermida de 

Santa 

Bárbara, 

Faro 

É de 3 naves, os 

esteios são de 

mármore, muito 

bons 

------------- Paredes de alvenaria; é de 3 

naves com 5 arcos de 

alvenaria de ponto com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedra da terra 

Está como nas 

visitações passadas 

Ermida de S. 

Pedro no 

arrabalde, 

Faro 

De 3 naves, 

grande e muito 

boa, os esteios de 

mármore 

-------------- Paredes de alvenaria; de 3 

naves, as colunas, vasas e 

capitéis de pedraria 

Está como nas 

visitações passadas 

Ermida de S. 

Brás de 

Alportel, 

Faro 

-------------- -------------- Faz-se de novo a igreja, 

lavrada de pedraria; há-de ser 

de 3 naves 

De 3 naves com pilares 

de pedraria e arcos de 

alvenaria  

 

Ermida de S. 

Martinho de 

Estoi, Faro 

De cantaria 

lavrada, 

apincelada e 

caiada em muitas 

partes 

--------------- De 3 naves com 4 arcos com 

24 palmos de alto, de 

alvenaria de ponto, com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria romana 

De 3 naves com pilares 

de pedraria e arcos de 

alvenaria 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

------------- -------------- Paredes de alvenaria De 3 naves, os pilares e 

os arcos são de 

pedraria1045 

Matriz de 

Loulé 

Paredes de pedra 

e cal; esteios de 

pedra muito bons 

--------------- De alvenaria, arcos de 

alvenaria de ponto obre 

colunas, vasas e capitéis 

Esteios e colunas de 

pedra e arcos de 

alvenaria 

Ermida de 

São Sebastião 

de Salir, 

Loulé  

De 3 naves sobre 

mármores de 

pedraria 

-------------- Paredes de alvenaria; de cada 

lado 3 arcos de ponto de 

alvenaria, colunas, vasas e 

capitéis de pedraria  

Igual à outra visitação; 

os arcos da nave da 

Epístola estão muito 

pendentes e para cair. 

Ermida de N. 

S. de Alte, 

Loulé 

Faz-se agora de 

novo; a maior 

parte está feita 

------------- 4 arcos de pedraria com suas 

colunas, vasas e capitéis 

----------- 

 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, 

Loulé  

---------------- Como na 

visitação 

passada 

Paredes de alvenaria De pedra e cal, as naves 

assentes sobre esteios e 

colunas de pedra e arcos 

de alvenaria  

Matriz de 

Martim 

Longo 

Os arcos das 

naves são de tijolo 

sobre esteios de 

pedraria 

------------- Paredes de alvenaria com 4 

arcos de alvenaria de ponto, 

com suas colunas, vasas e 

capitéis de pedraria 

Paredes de pedra e cal; 

é de 3 naves com 4 

arcos de alvenaria sobre 

colunas de pedra;  

Capela de N. 

S. da 

Assunção da 

Aldeia de 

Giões 

--------------- --------------- ----------------- Paredes de pedra e cal, 

de 3 naves com 3 

colunas de cada lado, de 

pedraria “bem obrada” 

com seus arcos 

 

 

Matriz de 

Mértola 

De 5 naves 

fundadas sobre 

arcos e esteios de 

pedra; cada nave 

tem 6 arcos 

As paredes 

erguidas 8 

palmos; é de 5 

naves com 4 

arcos de 

alvenaria 

É uma casa quadrada de 

abóbada de alvenaria; vasas, 

colunas, chaves e represas de 

pedraria 

Está agora muito 

diferente excepto no 

comprimento e na 

largura; o corpo é todo 

feito de abóbada sobre 

colunas de pedra 

                                                 
1044

 O povo é obrigado ao corregimento. 
1045

 Por estar danificada foi mandado aos fregueses que a tornassem a edificar. 
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sobre esteios 

de mármore, 

vasas e 

capitéis de 

pedraria1046  

 

Ermida de S. 

Miguel, 

Mértola 

Paredes de pedra 

e barro; arcos de 

tijolo sobre 

esteios de pedra 

muito bons 

------------ Paredes de alvenaria; tem 5 

arcos de cada lado, de ponto, 

de alvenaria; colunas, vasas e 

capitéis de pedraria 

Armada sobre pilares de 

pedra e arcos de 

alvenaria 

 

 

Igreja de 

Santa Maria, 

Palmela  

De pedra e cal Refeita: é de 3 

naves, 4 arcos 

de pedraria 

grandes e 

altos e mais 1 

pequeno de 

cada lado  

Paredes de alvenaria de 3 

naves; os arcos e pilares de 

pedraria redondos, chanfrados 

oitavados 

------------- 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

De 3 naves sobre 

esteios de pedraria 

------------ ------------- ------------- 

Matriz de 

Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

------------ ------------ ------------ 

Matriz de 

Sines 

De 3 naves, os 

esteios e os arcos 

de pedraria1047  

----------- ------------ ----------- 

 

Matriz de 

Tavira 

De 3 naves, de 

pedraria; esteios 

de mármore, 

muito bons 

O corpo da 

igreja está mal 

acafelado 

As paredes de alvenaria; em 

cada nave, 4 arcos de 

alvenaria com suas colunas, 

vasas e capitéis de padraria  

Da mesma feição que 

na visitação passada; as 

colunas, os arcos e as 

paredes estão limpos  

Igreja do 

Espírito 

Santo e 

Hospital de 

Tavira  

--------------------- ---------------- O corpo é de 2 naves com 3 

arcos de pedraria de ponto ao 

meio, com suas vasas, capitéis 

e colunas de pedraria 

--------------------- 

 

iii) A cobertura das igrejas; telhados e emadeiramentos, forros e abóbadas. 

Neste domínio, a análise das fontes continua a ser reveladora: a maior parte das 

construções encontrava-se apenas recoberta pelos chamados telhados de valadio ou de 

telha vã, quer dizer, por fiadas de telha assentes sobre estruturas de madeira
1048

 – 

emadeirados e ripados – por sua vez fixos às paredes das naves. Esta solução, em que o 

telhado era visível do interior do edifício, era de longe a mais difundida como fica 

demonstrado no Quadro XXIII. Razões de ordem económica e natureza técnica 

dificultavam, por certo, a aplicação de forros sob os telhados; o que não significa que as 

comunidades se abstivessem de o levar a cabo, como se verifica nalguns dos casos 

referenciados. O que acontecia, no entanto, é que este era um trabalho de execução 

prolongada, algo que ia sendo feito aos poucos, como se infere da visitação à Matriz de 

Albufeira de 1554, onde se afirma que a nave do meio se encontrava forrada de 

castanho e as laterais emadeiradas do mesmo, o que significa que eram telhadas de 

                                                 
1046

 Tem ainda as abóbadas por fechar. 
1047

 Ao redor das paredes-mestras estão poiais em que o povo se senta. 
1048

 Invariavelmente castanho.  
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valadio, ou telha vã. Idêntica situação verifica-se na Matriz de Faro, que em 1518 era 

forrada de olivel – a visitação não especifica se as três naves ou apenas a nave central – 

e que na década de 50 este se encontrava já velho, o da nave central
1049

. Em abono da 

ideia que temos vindo a apresentar – a noção de que este tipo de obras era demorado e 

muitas vezes levado a cabo em função das circunstâncias – acrescente-se que em 1554 o 

forro da nave do lado Norte era de berço, de pinho velho com algumas tábuas a cair e 

que a nave Sul se encontrava parcialmente forrada da porta lateral à capela com pinho 

da Flandres, cujas tábuas também caiam. Este estado de coisas foi, no entanto, 

ultrapassado entre esta visitação e a que teve lugar uma década mais tarde, verificando-

se então que as duas naves laterais haviam sido entretanto forradas de madeira de bordo 

pela fábrica, como é obrigação do povo. 

Pelo que se infere da leitura das visitações, o recurso ao bordo (Acer campestris 

L.) na confecção deste tipo de estruturas é ocasionalmente referenciado neste período. 

Dos diversos tipos de madeiras indicadas, os obreiros recorriam preferencialmente ao 

castanho – sistematicamente aplicado na construção dos emadeirados – não obstante, as 

visitações darem igualmente conta, embora de um modo pontual, do recurso ao amieiro 

(Alnus glutinosa) e ao pinheiro da Flandres (Pinus sylvestris), hoje difundido por todo o 

território. 

Excepção no panorama que temos vindo a apresentar, a Matriz de Mértola 

destaca-se com a sua cobertura de abóbadas de cruzaria
1050

. Uma situação especial, 

decorrente, por certo, das profundas transformações a que o edifício se viu sujeito no 

decurso das décadas de 30 a 50 do século XVI que lhe alteraram profundamente a 

feição; emadeirada e olivelada por ocasião da Visitação do Mestre, em 1515, volvido 

meio século o edifício possui uma feição que pouco tem a ver com a igreja / mesquita 

que D. Jorge viu. A prová-lo, a anotação dos visitadores de 1565 que acharam (…) 

agora a igreja muito diferente das feições antigas, excepto no comprimento e na 

largura; o corpo é feito todo de abóbada sobre colunas de pedra armada que são doze 

colunas no vão da igreja defronte da porta principal que é onde era a antiga (…)
1051

.  

 

 

                                                 
1049

 A expressão usada neste último caso pelos visitadores não é já olivel; a palavra agora empregue é 

dengado (ou d’engado) o que nos remete para uma questão já anteriormente abordada que é a da eventual 

sinonímia, no espírito dos coevos, entre os dois vocábulos. 
1050

 Construídas no decurso das décadas de 30 e 40 do século XVI. Com efeito, aquando da Visitação de 

1515, a igreja era toda emadeirada e forrada de olivel que nuns lugares estava velho, noutros estava bom.      
1051

 Visitação de 1565 a Mértola. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 350. 
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Quadro XXIII – A cobertura dos templos. 

Anos 

 

Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

 

Matriz 

 de Albufeira 

--------------- --------------- Nave do meio forrada de 

castanho; as laterais 

emadeiradas do mesmo; 

chove muito na igreja 

------------- 

Igreja de N. 

S. de 

Paderne, 

Albufeira 

--------------- --------------- Está descoberta por que está 

em construção 

------------- 

 

 

Matriz de 

Alcácer do 

Sal 

Forrado de 

madeira de 

castanho novo 

com 11 traves de 

maçanaria cada 

uma com sua 

verga de ferro que 

pega nas asnas 

--------------- Forrado de castanho dengado 

com suas linhas da mesma 

madeira e em partes a madeira 

está mal tratada 

------------- 

 

Matriz de 

Alcoutim 

Coberta de telha 

vã 

O telhado está a 

cair 

A nave do meio emadeirada 

de castanho de asnas, 

encaniçada de duas águas; nas 

ilhargas o mesmo, de uma só 

água 

Toda emadeirada de 

castanho 

Matriz de 

Aldeia 

Galega 

Coberta de telha 

vã 

------------- Tecto forrado de bordo 

dengado novo  

----------- 

 

 

Matriz de 

Cacela 

Coberta de telha 

vã; 

bem emadeirada e 

apincelada 

Emadeirada de 

novo com 

madeira de 

castanho de 

asnas 

apinceladas de 

novo 

A igreja é nova; emadeirada 

de asnas de castanho, de duas 

águas; tem quatro linhas de 

ferro em preto; as naves 

laterais são emadeiradas de 

castanho  

Toda emadeirada de 

castanho de asnas, 

forrada de canas com 

quatro linhas de ferro  

 

 

Matriz de 

Castro 

Marim 

Coberta de telha 

vã 

De três naves, 

ainda 

descoberta 

A nave do meio é forrada de 

bordo de berço e no meio três 

pinhas lavradas e bem 

douradas; tem cinco linhas de 

madeira forradas de bordo; as 

naves laterais são de uma só 

água, forradas do mesmo 

As naves estão 

forradas de bordo 

novo 

 

 

 

Matriz de 

Faro 

Forrado de olivel ------------- A nave central forrada 

d’engado velho; a nave Norte 

forrada de berço de pinho 

velho e as tábuas estão a cair; 

a nave Sul é forrada da porta 

lateral à capela com pinho da 

Flandres cujas tábuas também 

caiem; o resto ´ 

é telhado de valadio de asnas; 

chove em muitas partes 

Forraram-se de novo 

de bordo as duas 

naves laterais à custa 

da fábrica como é 

obrigação do povo 

 

Ermida de 

Santa 

Bárbara, 

Faro 

------------------- A nave do meio 

forrada de novo 

de tabuado de 

pinho 

A nave do meio emadeirada 

de castanho forrado dengado 

podre e chove por ele; as 

laterais emadeiradas de 

castanho, telhadas de valadio 

de uma água 

A nave do meio está 

forrada de novo com 

bordo, bem feita 

Ermida de S. 

Pedro no 

arrabalde, 

Faro 

-------------------- -------------- Emadeirado de castanho, 

ripado do mesmo, velho; 

telhado de valadio, chove 

muito nela 

----------- 
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Ermida de S. 

Brás de 

Alportel, 

Faro 

Coberto de 

madeira de 

castanho 

-------------- Faz-se de novo; há.de ser de 3 

naves 

Emadeirado de 

castanho; telhado de 

telha vã1052 

Ermida de S. 

Martinho de 

Estoi, Faro 

------------- Emadeirado de 

asnas de 

castanho 

Emadeirado de castanho; as 

naves laterais, o mesmo; a 

nave do meio e as laterais, de 

uma só água, telhadas de 

valadio 

Emadeirado de 

castanho; telhada de 

telha vã 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

------------- -------------- Emadeirado de castanho; 

telhado de valadio 

Emadeirado de 

castanho; coberta de 

telha vã 

Matriz de 

Loulé 

Coberta de telha 

vã 

--------------- As naves estão forradas de 

novo de bordo, de berço, 

muito bem  

Emadeirada e forrada 

de bordos, bem feito 

Ermida de 

São Sebastião 

de Salir, 

Loulé  

Coberta de telha 

vã 

As naves estão 

forradas de 

canas 

Emadeirada de castanho, 

forrada de bordo dengado 

novo; as naves laterais 

emadeiradas de castanho, 

encaniçadas de novo  

A nave do meio está 

forrada a bordo, 

emadeirada; 

 

Ermida de N. 

S. de Alte, 

Loulé 

------------- Está forrada de 

novo de tabuado 

de amieiro e de 

madeira 

A nave central emadeirada de 

castanho, ripada do mesmo; 

as outras duas naves 

emadeiradas de castanho; 

telhado de valadio 

Coberta de telha vã 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, 

Loulé  

Coberta de telha 

vã 

Está como na 

visitação 

passada 

Emadeirado de castanho, 

ripado do mesmo de asnas; 

telhado de valadio 

Emadeirado de 

castanho; 

coberta de telha vã 

 

Matriz de 

Martim 

Longo 

A nave do meio 

olivelada de olivel 

novo e bom, 

pintado a lugares; 

as outras duas 

estão de telha vã  

------------- A nave do meio é de castanho 

de asnas, encaniçada; as 

laterais o mesmo; tem duas 

linhas de ferro pelo meio 

Emadeirado de 

castanho, forrada de 

canas com duas linhas 

de ferro 

Capela de N. 

S. da 

Assunção da 

Aldeia de 

Giões 

--------------- ------------- ------------------- Emadeirado de 

castanho de asnas 

encaniçada por cima 

 

 

 

Matriz de 

Mértola 

É toda emadeirada 

e olivelada; em 

alguns lugares o 

forro está velho, 

noutros novo; 

chove dentro; o 

comendador deve 

mandar cintar de 

cal o telhado 

------------ Chove pela abóbada porque 

está mal telhada 

O corpo é todo 

abobadado sobre 

colunas de pedra 

armada que são 12 

colunas no vão da 

igreja diante da porta 

principal que é onde 

era a antiga 

Ermida de S. 

Miguel, 

Mértola 

É bem 

emadeirada; está 

por cobrir 

------------ Emadeirada de castanho;  

A nave do meio telhada de 

valadio 

Emadeirada de 

castanho; começada a 

forrar com pinho da 

Flandres 

 

Igreja de 

Santa Maria, 

Palmela  

Coberto de telha 

vã 

Feita de novo: é 

de 3 naves; 

emadeirada de 

castanho 

coberto de telha 

vã 

A nave do meio de duas águas 

emadeirada de castanho e as 

laterais do mesmo; 

telhado de valadio 

------------- 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

Forrado de burel 

de castanho 

------------ ------------- ------------- 

Matriz de 

Sesimbra 

Toda olivelada ------------ ------------ ------------ 

                                                 
1052 Os visitadores mandam telhar a igreja por estar em muitas partes descobertas. 
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Matriz de 

Tavira 

---------------- Os telhados 

estão 

danificados e o 

forro perde-se; 

devem ensopar 

as telhas de cal 

A nave principal forrada de 

berço de bordo; no meio uma 

imagem de Nossa Senhora e 

um Sol; as naves laterais o 

mesmo, forradas mas 

maltratadas 

O emadeiramento está 

muito velho e o forro 

roto em muitos pontos 

de modo que é preciso 

fazer-se outro 

Igreja do 

Espírito 

Santo e 

Hospital de 

Tavira  

--------------------- ---------------- É forrado de bordo novo --------------------- 

 

iv) O revestimento do chão dos templos. 

A preocupação com o revestimento dos solos das igrejas é frequente nas 

anotações e recomendações dos visitadores, facto que a função cemiterial dos templos, 

corrente no século XVI, contribui de um modo decisivo para salientar. Com efeito, 

atendendo aos dados do Quadro XXVI, verifica-se que dos vinte e um templos 

considerados, apenas quatro mereceram referência dos visitadores a este respeito no 

período entre 1510 e 1527, correspondente às visitações de D. Jorge. Destes, três 

apresentavam o chão ladrilhado, encontrando-se um por lajear. Relativamente às 

dezasseis estruturas restantes, as fontes são omissas. Na sequência inspectiva seguinte 

(1534-1535), verifica-se a mesma tendência; com o pormenor, no entanto, de os 

visitadores aludirem, em duas situações, aos estragos causados nos pavimentos pela 

abertura de covas. Referimo-nos aos casos da Matriz de Aldeia Galega, que na primeira 

série de inspecções apresentava o chão ladrilhado – pela visitação seguinte percebe-se 

que a tijolo – sendo muitas, na década de 30, as covas por ladrilhar. Nos anos 50 a igreja 

encontrava-se feita de novo, pelo que o solo estava por ladrilhar, situação que não se 

alterar na década de 60, uma vez que os visitadores a mandaram ladrilhar de tijolo. 

Já a ermida de São Miguel, no território de Mértola, estava por ladrilhar na 

Visitação de 1515, encabeçada pelo Mestre, que terá providenciado no sentido de se 

reparar a situação. Inferimo-lo da indicação dos anos 30, aludindo à existência, no 

interior da ermida, de covas por ladrilhar, o que de acordo com os termos da visitação, 

danificava muito o ladrilhamento. 

Como nos demais assuntos respeitantes às igrejas e ermidas, as visitações da 

década de 50 revelam-se as mais ricas de informações, constatação que igualmente se 

aplica à cobertura ou não dos respectivos solos. Deste modo, é possível verificar que 

dos vinte e um templos referenciados, três apenas ficaram por caracterizar, assinalando-

se nove estruturas bem lajeadas ou ladrilhadas, cinco por lajear ou ladrilhar e quatro 

consideradas mal ou incompletamente lajeadas ou ladrilhadas: a tendência é evidente e 
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traduz-se na vontade generalizada de a instituição de levar a cabo o revestimento dos 

solos, intenção que entretanto é contrariada pelo comportamento dos fregueses no que 

respeita ao modo como cuidam – ou descuidam – do sepultamento dos seus mortos, 

protelando o revestimento das respectivas covas que deixam ficar em terra, contribuído 

assim para a degradação geral dos revestimentos. Um exemplo do que afirmamos 

verifica-se na Igreja Matriz de Alcácer do Sal, que em 1512 se encontrava ladrilhada de 

pedra e tijolo, em 1552, estava já mal lajeada por partes e em 1560 sem revestimento. 

 

Quadro XXIV – O revestimento do chão dos templos. 

Anos 

 

Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Matriz de 

Albufeira 

--------------- ----------------- O chão está bem lajeado ------------- 

Igreja de N. S. 

de Paderne, 

Albufeira 

--------------- ----------------- O chão está todo lajeado ------------- 

Matriz de 

Alcácer do Sal 

Ladrilhado de 

pedra e tijolo 

----------------- Mal lajeado por partes Não está lajeada 

Matriz de 

Alcoutim 

----------------- ----------------- Por lajear e ladrilhar Ladrilhada de 

tijolo 

Matriz de 

Aldeia Galega 

Chão ladrilhado Ladrilhada a tijolo 

mas muitas covas 

por ladrilhar 

Feita de novo; o solo por 

ladrilhar 

Mandou-se 

ladrilhar 

Matriz de 

Cacela 

----------------- ----------------- Feita de novo; o chão meio 

ladrilhado  

Lajeado de lajes 

de pedraria  

Matriz de 

Castro Marim 

----------------- ----------------- O chão bem lajeado de novo 

danificado com as sepulturas 

Por lajear 

Ermida de Sta. 

Bárbara, Faro 

----------------- ---------------- O solo está bem lajeado --------------- 

 

Ermida de S. 

Brás de 

Alportel, Faro 

----------------- ---------------- ------------------ Deve lajear-se da 

maneira que está 

começada 

Ermida de S. 

Martinho de 

Estoi, Faro 

----------------- ---------------- Por lajear ----------------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

----------------- ----------------- Solo lajeado ----------------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Salir, Loulé  

----------------- ----------------- O solo está bem lajeado --------------- 

Ermida de N. 

S. de Alte, 

Loulé 

----------------- ----- ------------ O solo é lajeado Toda lajeada 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, 

Loulé  

----------------- ----------------- O solo da capela e da igreja está 

bem lajeado 

---------------- 

Matriz de 

Martim Longo 

----------------- ----------------- O solo está bem lajeado --------------- 

Capela de N. S. 

da Assunção da 

Aldeia de Giões 

---------------- ----------------- O solo ladrilhado --------------- 

Matriz de 

Mértola 

---------------- ---------------- -------------------- O solo está 

lajeado 

Ermida de S. 

Miguel, 

Está por 

ladrilhar 

Há covas 

desladrilhadas 

------------------- --------------- 

O solo está 
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Mértola dentro da 

ermida1053  

ladrilhado 

Igreja de Santa 

Maria, Palmela  

Todo ladrilhado 

por baixo 

A igreja foi feira 

de novo 

Não é lajeada ------------- 

Matriz de 

Tavira 

----------------- ---------------- O solo mal lajeado ------------- 

Igreja do 

Espírito Santo 

e Hospital de 

Tavira  

-------------------- ---------------- O chão está por lajear ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1053 Nota importante do visitador: (…) o que danifica muito o ladrilhamento. 
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b) Templos de uma só nave. 

Estruturas de uma só nave, igrejas e principalmente ermidas
1054

, constituem o 

grosso dos templos referenciados nas visitações. Com efeito, das cerca de duzentas e 

vinte estruturas consideradas no nosso estudo, menos de trinta correspondem a edifícios 

de duas, três ou mais naves, sendo as restantes cento e noventa, construções menores, de 

uma só nave, com ou sem ousia.  

 

i) Medidas dos edifícios.
1055

 

Das estruturas consideradas, foi possível estabelecer as medidas de cento e trinta 

e três construções, número que não esgota a totalidade referenciada dos templos deste 

tipo, pois em muitos casos as visitações são omissas no que respeita a este particular 

aspecto. Eventuais pressas dos visitadores, dificuldades práticas no que respeita às 

medições, visitações feitas por informação explicam, certamente, as ditas faltas.   

O primeiro problema a destacar relativamente a este particular aspecto da 

medição das dimensões das estruturas pelos visitadores é a da sua potencial falibilidade. 

Com efeito, de visitação para visitação, e considerando os mesmos edifícios, 

frequentemente se destaca a discrepância dos valores obtidos na medição de 

comprimentos e larguras. Tome-se como exemplo a Ermida de São João no cabo da 

vila, em Alcácer: em 1512 os visitadores atribuíram-lhe 8,2 varas de comprimento por 

4,2 de largura. Duas décadas mais tarde, em 1534, o valor apresentado para o 

comprimento difere numa vara a menos ao passo que a largura praticamente se mantém. 

Poder-se-á argumentar com uma eventual ocorrência de obras e uma possível redução 

longitudinal da estrutura mas nem a visitação o refere nem a tendência parece ser essa 

nos anos em causa. Com efeito, alusões a obras e a transformações na altura e no 

comprimento dos templos, são frequentes nas visitações; a prática, porém, parece ser a 

de aumentar o tamanho das igrejas, não de as reduzir como aqui parece ser o caso. Duas 

possibilidades, por isso, devem ser consideradas (cumulativamente ou não):  

- Discrepância nas medidas usadas pelos visitadores de uma inspecção para 

outra; 

                                                 
1054

 Para a relação existente entre a construção de ermidas – quantas vezes à revelia das autoridades 

eclesiásticas, diocesanas ou não – ver ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, 1984 – Religiosidade 

Popular e Ermidas. In “Studium Generale. Estudos Contemporâneos. Porto, nº 6, pp. 75-83. 
1055

 Neste particular aspecto, abstivemo-nos de tecer quaisquer tipos de considerações de natureza 

valorativa do género «grande» ou «pequeno», «alto» ou «baixo», limitando o uso desses adjectivos ao que 

deles fizeram os coevos. 
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- Erro de quem levou a cabo a medição, que muitas vezes poderá nem ter sido o 

visitador. 

Independentemente e ao contrário destas considerações devem, igualmente ser 

realçadas as concordâncias, como a que verificamos na Ermida de São Martinho do 

Forno do Vidro, igualmente em Alcácer, em que as medidas de 10 x 5 varas obtidas em 

1512, por ocasião da Visitação do Mestre, vêem-se confirmadas na década de 60, por 

ocasião da Visitação de 1560. 

Como quer que seja e na sequência do que temos vindo a defender, as visitações 

da década de 50, protagonizadas, na sua maior parte, pensamos, pelo Prior-Mor, D. 

António Preto, serão aquelas que neste particular aspecto apresentam maior fiabilidade. 

Em defesa desta nossa afirmação, e como se viu em relativamente às ousias, o facto de 

o visitador em causa não se ter limitado a anotar as medidas mais fáceis de obter, 

comprimento e largura, mas ter igualmente procurado registar a altura das estruturas. E 

não só: em vez da vara, uma medida maior, que mais facilmente se presta a equívocos, 

as visitas de 50 recorrem maioritariamente ao palmo, verificando-se uma única 

excepção, no caso da visita à Ermida de São Sebastião de Casével. 

O que nos permite concluir a análise das medições destas cerca de cento e trinta 

estruturas referenciadas nas visitações? Para além das reflexões que ficam sobre as 

próprias medições em si, é possível verificar:  

a) Uma assinalável tendência para a construção de edifícios em que a 

relação comprimento x largura corresponde, a primeira ao dobro da segunda (1 x 0,5), 

exacta ou aproximadamente. Observando o Quadro XXV verificamos que das cento e 

trinta e três construções referenciadas, cinquenta e seis apresentam ou apresentaram, 

pelo menos na sequência de uma das visitações consideradas, valores que correspondem 

ou se aproximam desta relação
1056

; 

b) Ao contrário do verificado anteriormente, na análise das ousias, o 

número de edifícios cujo corpo é quadrado ou quase quadrado é residual, não 

ultrapassando os cinco exemplares referenciados; 

c) De outro modo, a esmagadora maioria das construções tende a ser de 

planta longitudinal; dito isto, no entanto, a opção por edifícios em que a relação 

comprimento x largura se traduz numa sobrevalorização da primeira em detrimento da 

segunda, é igualmente reduzida. Verificando os dados, a tendência é dominante em 

                                                 
1056

 Como temos vindo a fazer, enquadramos nesta análise desvios de até mais ou menos 1/10, exclusive.       
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Alcoutim, nas ermidas de Nossa Senhora da Conceição e do Espírito Santo do Pereiro, 

as duas com relações de 1 x 0,38 e São Domingos, com 1 x 0,3. Valores desta grandeza 

repetem-se esporadicamente na Aldeia Galega, Aljezur, Almada, Cacela, Loulé, 

Mértola, Palmela, Panóias, Sines, Tavira e no Torrão. Quanto ao caso da Ermida de São 

João da Venda, no território de Faro, com uma relação de 1 x 0,21, constitui uma 

situação excepcional cuja explicação eventualmente decorre da necessidade de 

acrescentar o corpo do edifício para acolher mais fiéis, como noutros casos podemos 

verificar. 

d) De menor expressão – referenciaram-se apenas quatro situações –, é de 

referir, ainda, a existência os templos cuja medida da longitudinal se apresenta inferior à 

da largura. Verificou-se esta situação nas ermidas de São Sebastião de Aljezur – a 

primeira vez por ocasião da Visitação do Mestre, a segunda na década de 50, sendo de 

salientar a discrepância de valores existente entre a primeira (3,8 x 5 m) e a segunda 

(3,4 x 6 m)
1057

 –, São Brícios, em Mértola, na década de 60, em que se constata a 

existência de uma estrutura de 3,3 m de comprimento por 7,7 de largo – correspondente 

a uma relação de 1 x 2,3 –, São João, em Panóias, e Nossa Senhora da Conceição, em 

Setúbal, as duas referenciadas por ocasião da Visitação de D. Jorge, apresentando a 

primeira 5 m de comprimento por 5,5 de largura, a segunda 6 de comprimento por 7,7 

de largura. 

 

A análise de conjunto do Quadro XXV confirma igualmente a noção que temos 

vindo apresentar da natureza das diversas sequências de visitas, com um grau de 

profundidade maior na primeira e na terceira, protagonizadas respectivamente pelo 

Mestre e pelo Prior-Mor, D. António Preto, e por uma abordagem mais superficial, 

orientada no sentido de verificar o grau de cumprimento das inspecções anteriores, 

respectivamente na década de 30 e na década de 60 do século XVI. Assim se 

compreende a recorrentes remissões dos visitadores de 30 para a Visitação do Mestre: 

«como na visitação anterior» ou «como na visitação do Mestre», ordenam que se anote 

nos livros, limitando o registo das respectivas medidas a não mais de dez templos
1058

. 

Esta falta é compensada pela notícia das intervenções que a seguir às Visitações do 

Mestre tiveram lugar – dez ao todo – reveladoras dessa vontade de renovação a que 

                                                 
1057

 Entre meados dos anos 50 e meados de 60 o edifício foi derrubado e voltado a construir de novo da 

mesma forma e com as mesmas medidas.  
1058

 Comparando, na primeira série de visitas tomou-se a medida de oitenta e dois edifícios; nas visitas 

dos anos 50 este número foi de trinta e nove e nas dos anos 60, vinte e cinco. 
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temos vindo a fazer referência, que segundo a interpretação que fazemos caracteriza os 

anos que medeiam entre a primeira e a segunda série de visitas e que claramente 

esmorece antes da década de 50 onde apenas num caso – a Matriz da Aldeia Galega – se 

diz que o edifício visitado foi feito de novo, tendo sido construído de três naves. 

No que respeita às visitas da década seguinte, confirma-se que o ímpeto 

construtivo das décadas de 20 e 30 do século de algum modo se esgotou. Alusões 

directas à reedificação de templos, assinale-se apenas a referenciada reconstrução da 

Ermida de São Sebastião de Aljezur, refeita da mesma feição e com as mesmas 

medidas, e as anotações relativas às ermidas de São Sebastião de Quelfes (Faro) e São 

Sebastião de Boliqueime (Loulé) que agora se diz serem de três naves. Pelo meio ficam 

igualmente referências a edifícios que entretanto foram derrubados ou caíram em ruína 

– convém sublinhar que distinguir entre uma situação e outra nem sempre é possível. 

Entre as Visitações do Mestre e a série de visitas dos anos 30, sabemos que a Matriz de 

Casével foi derrubada; tal como a Ermida de São Miguel de Alcácer, entre 1534 e 

1552
1059

. 

Quadro XXV – As medidas dos edifícios. 
Anos 

 
Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Ermida de N. S. de 

Paderne, Albufeira 

--------------- --------------- 12 palmos / alto x 40 x 21 

(2,4 x 8 x 4,2 m) 

0,3 x 1 x 0,5 

 

------------- 

Ermida de N. S. da 

Orada, Albufeira 

--------------- --------------- 42 x 27 palmos 

(8,4 x 5,4 m) 

1 x 0,64 

------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Albufeira 

--------------- --------------- 40 x 22 palmos 

(8 x 4,4 m) 

1 x 0,55 

------------ 

Ermida de N. S. da 

Consolação, Alcácer  

-------------- --------------- ------------------------ 11 x 6 varas 

(12,1 x 6,6 m) 

1 x 0,54 

Capela de Santiago 

no Castelo, Alcácer 

12,5 x 6 varas 

(13,75 x 6,6 m) 

1 x 0,48 

--------------- ------------------------ ------------ 

 

Ermida de S. 

Vicente, Alcácer 

8 x 7 varas 

(8,8 x 7,7 m) 

1 x 0,875 

--------------- ------------------------ -------------- 

Ermida de S. João, 

no cabo da vila, 

Alcácer  

8,2 x 4,2 varas 

(9 x 46,2 m) 

1 x 0,51 

7,2 x 4,3 varas  

(7,9 x 4,7 m) 

1 x 0,59 

------------------------ ------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Alcácer 

7,3 x 4 varas 

(8 x 4,4 m) 

1 x 0,54 

------------- ------------------------ 10 x 6 varas 

(11 x 6,6 m) 

1 x 0,6 

Ermida de S. 5,5 x 5 varas menos 1 -------------- ----------------------- ---------- 

                                                 
1059

 Os quadros em anexo, incluídos ao capítulo, em que procuramos incluir os dados mais relevantes 

relativos a todas as edificações referenciadas nos Livros de Visita, incluem alusões a edifícios que caíram 

em ruína e por isso não foram medidos pelos visitadores. Mais do que isso, os inspectores fazem 

igualmente referência a estruturas que debalde procuraram mas sem sucesso e a outras que, considerando 

o estado de ruina em que se encontravam, não justificavam a visita.      
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Lázaro, Alcácer oitava 

(6 x 5,4 m) 

1 x 0.9 

 

Ermida de Sta. Ana, 

Alcácer 

6,8 x 5 varas 

(7,5 x 5,5 m) 

1 x 0,73 

-------------- ----------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Martinho do Forno 

do Vidro, Alcácer 

10 x 5 varas 

(11 x 5,5 m) 

1 x 0,5 

--------------- ----------------------- 10 x 5 varas 

(11 x 5,5 m) 

1 x 0,5 

Ermida de Sta. 

Susana, Alcácer 

7,8 x 4,8 varas 

(8,5 x 5,2 m) 

1 x 0,61 

-------------- ----------------------- 10 x 6 varas 

(11 x 6,6 m) 

1 x 0,6 

Ermida de S. Brás, 

Alcácer 

5,5 x 3,8 varas 

(6 x 4,2 m) 

1 x 0,7 

--------------- ------------------------ -------------- 

Ermida de Santa 

Catarina, Alcácer  

4 x 3,8 varas 

(4,4 x 4,2 m) 

1 x 0,95 

10 x 5 varas 

(11 x 5,5 m) 

1 x 0,5 

----------------------- 10 x 4 varas 

(11 x 4,4 m) 

1 x 0,4 

Ermida de S. 

Romão, Alcácer 

Está em mau estado ------------- ----------------------- 12 x 6 varas 

(13,2 x 6,6 m) 

1 x 0,5 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Alcácer   

10,5 x 6 varas 

(11,5 x 6,6 m) 

1 x 0,57 

------------ ----------------------- -------------- 

Ermida de S. Roque, 

Alcácer 

8 x 4 varas 

(8,8 x 4,4 m) 

1 x  0,5 

------------- ----------------------- 10 x 6 varas 

(11 x 6,6 m) 

1 x 0,6 

Ermida de S. 

Miguel, Alcácer 

----------------- 5 x 3,5 varas 

(5,5 x 3,8 m) 

1 x 0,7 

Está derrubada -------------- 

Ermida de N. S. do 

Monte, Alcácer 

----------------- ------------ ------------------------ 

 

10 x 5 varas 

(11 x 5,5 m) 

1 x 0,5 

Ermida curada de S. 

Mamede, Alcácer 

------------- ------------ -------------------------- 7 x 6 varas 

(7,7 x 6,6 m) 

1 x ,86 

 

Matriz de Alcaria 

Ruiva 

11,2 x 4 varas 

(12,3 x 4,4 m) 

1 x 0,36 

------------ 14 palmos / alto 

 (2,8 m) 

13,5 x 5 varas 1 

palmo1060 

(14,8 x5,7 m) 

1 x 0,42 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Alcoutim 

----------------- ------------ 17 palmos / alto x 67 x 24 

(3,4 x 13,4 x 4,8 m) 

0,25 x 1 x 0,38 

------------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Pereiro, 

Alcoutim  

----------------- ------------ 12 palmos / alto x 60 x 22 

(2,4 x 12 x 4,4 m) 

0,2 x 1 x 0,38 

16 x 7 varas 

(17,6 x 7,7 m) 

1 x 0,43 

Ermida de S. 

Domingos, termo de 

Alcoutim 

--------------- ----------- 12 palmos / alto x 60 x 20 

(2,4 x 12 x 5 m) 

0,2 x 1 x 0,3 

----------- 

Matriz de Aldeia 

Galega 

15,5 x 6,2 varas 

(17 x 3,1 m) 

1 x 0,4 

----------- Feita de novo; é de 3 

naves 

----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Aldeia 

Galega 

9 x 4,5 varas 

(9,9 x 5 m) 

1 x 0,5 

---------- Quadrada prolongada ao 

Levante 

----------- 

Ermida de Santiago 

da Póvoa, Aldeia 

Galega  

8 x 4,5 varas 

(8,8 x 5 m) 

1 x 0,56 

----------- Quadrada prolongada ao 

Levante 

----------- 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia 

Galega 

11 x 5,2 varas 

(12,1 x 5,7 m) 

1 x 0,47 

----------- Quadrada prolongada ao 

Levante 

----------- 

Ermida de São Jorge 

de Sarilhos, Aldeia 

Galega 

15 x 5,2 varas 

(16,5 x 5,7 m) 

1 x 0,35 

---------- Quadrada prolongada ao 

Levante 

----------- 

                                                 
1060

 Achou-se diferente da feição e medida que foi feita na Visitação do Mestre.  
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Matriz de Aljezur 14,6 x 5,5 varas 

(16 x 6 m) 

1 x 0,38 

----------- 18 palmos / alto x 49 x 22 

(3,6 x 9,8 x 4,4 m) 

0,36 x 1 x 0,45 

---------- 

Igreja do Hospital 

do Espírito Santo, 

Aljezur 

--------------- ----------- 10 palmos / alto x 50 x 17 

(2 x 10 x 3,4 m) 

0,2 x 1 x 0,34  

---------- 

Ermida de N. S. da 

Piedade de Odeceixe, 

Aljezur 

7 x 5 varas 

(7,7 x 5,5 m) 

1 x 0,71 

---------- 14 palmos / alto x 40 x 24 

(2,8 x 8 x 4,8 m) 

0,35 x 1 x 0,6 

---------- 

Ermida de S. Pedro, 

Aljezur 

9 x 6 varas 

9,9 x 6,6 m 

1 x 0,66 

---------- -------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljezur 

3,5 x 4,5 varas / largo 

(3,8 x 5 m) 

1 x 1,28 

--------- 12 palmos / alto x 17 x 30 

(2,4 x 3,4 x 6 m) 

0,7 x 1 x 1,76 

Feita de novo 

com a feição 

anterior 

Ermida de Sta. 

Susana, Aljezur 

5 x 3,5 varas 

(5,5 x 3,8 m) 

1 x 0,7 

--------- -------------------- ----------- 

Matriz de Aljustrel 14,6 x 6,6 varas 

(16 x 7,2 m) 

1 x 0,46 

Está como na 

Visitação do 

Mestre 

-------------------- ----------- 

Ermida de N. S. do 

Castelo, Aljustrel 

6 x 6 varas 

(6,6 x 6,6 m) 

1 x 1 

---------- -------------------- ---------- 

Ermida de S. Pedro, 

Aljustrel 

7 x 4 varas 

(7,7 x 4,4 m) 

1 x 0,57 

---------- ------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljustrel 

4,5 x 3,2 varas 

(5 x 3,5 m) 

1 x 0,71 

--------- ------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Bartolomeu, 

Aljustrel 

11,5 x 5,5 varas 

(12,7 x 6 m) 

1 x 0,48 

Está como na 

Visitação do 

Mestre 

------------------- ------------ 

Ermida de S. João, 

Aljustrel 

3,5 x 3,5 varas 

(3,9 x 3,9 m) 

1 x 1 

------------ ------------------- ----------- 

Matriz de Almada 16 x 7 varas1061 

(17,7 x 7,7 m) 

1 x 0,44 

16 x 7 

varas1062 

(17,7 x 7,7 m) 

1 x 0,44 

------------------ ----------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Almada  

8,5 x 5 varas 

(9,4 x 5,5 m) 

1 x 0,58 

------------ ------------------ ----------- 

Ermida de Sta. 

Maria do Monte, 

Almada 

15,5 x 5,5 varas 

(17 x 6 m) 

1 x 0,35 

----------- ------------------ ------------ 

Capela de N. S. da 

Rosa, Almada 

8 x 5 varas 

(8,8 x 5,5 m) 

1 x 0,63 

----------- ------------------ ------------ 

Ermida de Sta. 

Maria da Amora, 

Alvalade 

13 x 5,5 varas 

(14,3 x 6 m) 

1 x 0,42 

---------- ------------------- ------------ 

Matriz de Alvalade 14,2 x 6,5 varas 

(15,6 x 7,1 m) 

1 x 0,46 

------------ -------------------- ------------- 

Ermida de S. Pedro, 

Alvalade 

6 x 3,6 varas 

(6,6 x 4 m) 

1 x 0,6 

5,5 x 3 varas 

(6 x 3,3 m) 

1 x 0,54 

-------------------- ------------ 

Ermida de Sta. 

Maria do Roxo, 

Alvalade 

7 varas e 5 sesmas1063 

x 5,5 varas 

(8,9 x 6 m) 

----------- -------------------- ------------ 

                                                 
1061

 (…) marcadas de 5 palmos. 
1062

 (…) marcadas de 5 palmos. 
1063

 Sesma: terça parte do côvado (c. 23 cm). 
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1 x 0,67 

Ermida de S. Roque, 

Alvalade  

Não se aplica Feita de novo: 

4,5 x 3,5 varas 

(5 x 3,9 m) 

1 x 0,77 

-------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Alvalade 

5,5 x 4 varas 

(6 x 4,4 m) 

1 x 0,73 

5 x 4,3 varas 

(5,5 x 4,7 m) 

1 x 0,85 

-------------------- ------------ 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Cacela 

--------------------- ---------- 65 x 21 palmos 

(13 x 4,2 m) 

1 x 0,32 

------------ 

Matriz de Casével 11,2 x 5 varas 

(12,3 x 5,5 m) 

1 x 0,44 

Derrubada ------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Casével 

-------------------- ---------- 4,5 x 3,4 varas 

(4,9 x 3,7 m) 

1 x 0,75 

------------ 

Ermida de N. S. dos 

Mártires, Castro 

Marim 

------------------- --------- 17 palmos / alto x 45 x 30 

(3,4 x 9 x 6 m) 

0,37 x 1 x 0,66 

------------ 

Ermida de N. S. da 

Visitação, Odeleite, 

Castro Marim 

------------------- ---------- -------------------- 5 x 4,3 varas 

(5,5 x 4,7 m) 

1 x 0,86 

Capela curada do 

Espírito Santo, 

Castro Marim 

-------------------- ---------- -------------------- 10 x 5,5 varas 

(11 x 6 m) 

1 x 0,55 

 

Matriz de Coina 

16 x 7 varas 

(17,6 x 7,7 m) 

1 x 0,43 

---------- -------------------- ------------- 

Ermida de S. 

Sebastião de Quelfes, 

Faro 

É uma só casa É uma só casa 15 palmos / alto x 38 x 20 

(3 x 7,6 x 4 m) 

0,39 x 1 x 0,52 

De 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião da vila, 

Faro 

-------------------- ---------- 21 palmos / alto x 30 x 22 

(4,2 x 6 x 4,4 m) 

0,7 x 1 x 0,73 

------------ 

Ermida de N. S. da 

Esperança, Faro  

-------------------- Fez-se de 

novo 

14 palmos / alto x 30 x 22 

(2,8 x 6 x 4,4 m) 

0,46 x 1 x 0,73 

----------- 

Ermida de N. S. de 

Entre-Ambas-as-

Águas, Faro 

-------------------- ---------- 20 palmos / alto x 45 x 24 

(4 x 9 x 4,8 m) 

0,44 x 1 x 0,53 

----------- 

Ermida de S. João 

da Venda, Faro 

-------------------- ---------- 110 palmos x 24 

(22 x 4,8 m) 

1 x 0,21 

----------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

-------------------- ---------- 20 palmos / alto x 6 x 17 

(4 x 1,2 x 3,4 m) [sic] 

3,3 x 1 x 2,8 

----------- 

Igreja do Espírito 

Santo, Faro  

-------------------- --------- 28 palmos / alto x 38 x 28 

(5,6 x 7,6 x 5,6 m) 

0,73 x 1 x 0,73 

---------- 

 

Matriz de Ferreira 

13 varas e 1 sesma x 

7,3 varas 

(14,3 x 8 m) 

1 x 0,55 

--------- -------------------- ---------- 

Hospital do Espírito 

Santo, Ferreira  

-------------------- 8,6 x 5 varas 

(9,4 x 5,5 m) 

1 x 0,58 

-------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Ferreira 

7,6 x 4,6 varas 

(8,3 x 5 m) 

1 x 0,60 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

-------------------- ---------- 

 

Ermida de S. 

Vicente, Ferreira 

5,6 x 4 varas e 1 

sesma 

 (6,1 x 4,6 m) 

1 x 0,82 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

Como na Visitação do 

Mestre 

---------- 

Ermida de S. 

Sebastião da 

7,3 x 4,2 varas 

(8 x 4,6 m) 

--------- --------------------- ---------- 
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Figueira, Ferreira 1 x 0,57 

 

Matriz de Grândola 

10,3 x 5,3 varas 

(11,3 x 5,8 m) 

1 x 0,51 

Feita de novo: 

17 x 7 varas 

(18,7 x 7,7 m) 

1 x 0,41 

--------------------- ---------- 

 

Ermida de N. S. dos 

Bairros, Grândola 

7 varas e 5 sesmas x 

5,5 varas 

(8,8 x 6 m) 

1 x 0.68 

--------- --------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

É uma casa só Está como na 

visitação 

passada 

14 palmos / alto x 60 x 23 

(2,8 x 12 x 4,6 m) 

0,23 x 1 x 0,38 

É de 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

--------------------- ---------- De boa altura; 38 x 23 

palmos 

(7,6 x 4,6 m) 

1 x 0,60 

Da mesma 

maneira que na 

outra visitação 

 

Ermida de N. S. da 

Querença, Loulé 

É uma casa só Foi feita de 

novo 

22 palmos / alto x 60 x 

26,5 

(4,4 x 12 x 5,3 m) 

0,36 x 1 x 0,44 

Como na outra 

visitação 

Ermida de Sto. 

Estêvão, Martim 

Longo  

--------------------- De uma só 

nave 

---------------------- 14 x 6,5 varas 

(15,4 x 7,1 m) 

1 x 0,46 

Capela curada de S. 

Pedro de Vaqueiros, 

Martim Longo 

--------------------- ------------- ---------------------- 12 x 6 varas 

(13,2 x 6,6 m) 

1 x 0,5 

Ermida de S. Pedro 

de Solis, Mértola 

--------------------- ------------ 15 palmos / alto x 60 x 21 

(3 x 12 x 4,2 m) 

0,25 x 1 x 0,35 

------------- 

 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Mértola 

--------------------- ----------- 12 palmos / alto x 37,5 x 

16 

(2,4 x 7,5 x 3,2 m) 

0,32 x 1 x 0,42 

Está como antes 

Ermida de Sta. 

Maria da Mesquita, 

Mértola 

--------------------- ----------- ---------------------- 5 x 3 varas 

(5,5 x 3,3 m) 

1 x 0,6 

Ermida do Sto. 

Espírito, Crespos, 

Mértola 

10 x 4,5 varas 

(11 x 4,9 m) 

1 x 0,45 

Da maneira da 

visitação 

passada 

15 palmos / alto x 47 x 20 

(3 x 9,4 x 5 m) 

0,31 x 1 x 0,42 

18 x 9 varas 

(19,8 x 9,9 m) 

1 x 0,5 

Capela de S. Pedro, 

Mértola 

5,5 x 5,5 varas 

(6 x 6 m) 

1 x 1 

----------- 15 palmos / alto x 50 x 21 

(3 x 10 x 4,2 m) 

0,3 x 1 x 0,42 

-------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

situada no termo de 

Cambas, Mértola 

--------------------- Corrigida de 

novo 

13 palmos / alto x 48 x 27 

(2,6 x 9,6 x 5,4 m) 

0,27 x 1 x 0,56 

-------------- 

Ermida de S. 

Domingos de 

Cambas, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- 4,5 x 3,5 varas 

(5 x 3,9 m) 

1 x 0,77 

Ermida de Sta. Ana, 

paróquia de S. 

Miguel, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- 7,5 x 4 varas 

(8,3 x 4,4 m) 

1 x 0,53 

Ermida de S. Brás, 

Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- 4 x 3,5 varas 

(4,4 x 3,9 m) 

1 x 0,87 

Ermida de Sta. 

Luzia, na Corte do 

Pinto, Mértola 

--------------------- ---------- --------------------- 2,5 x 2,5 varas 

(2,7 x 2,7 m) 

1 x 1 

Ermida de S. 

Salvador na Corte 

de Sines, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- 4 x 3 varas 

(4,4 x 3,3 m) 

1 x 0,75 

Ermida de Santiago 

que está à porta do 

Castelo, Mértola 

7,6 varas x 3,5 

(8,3 x 3,9 m) 

1 x 0,46 

---------- 8 palmos / alto x 35 x 5 

(1,6 x 7 x 1 m) [sic] 

0,22 x 1 x 0,14 

--------------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição na Corte 

do Pinto, Mértola 

--------------------- ---------- 14 palmos / alto x 60 x 22 

(2,8 x 12 x 4,4 m) 

0,23 x 1 x 0,36 

--------------- 
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Ermida de S. 

Sebastião, Aldeia de 

Diogo Vaz, Mértola 

--------------------- ---------- 14 palmos / alto x 60 x 20 

(2,8 x 12 x 4 m) 

0,23 x 1 x 0,33 

10 x 4,5 varas 

(11 x 5 m) 

1 x 0,45 

Ermida de S. 

Lourenço na ribeira 

de Terges, Mértola  

--------------------- --------- --------------------- 5 x 3,5 varas 

(5,5 x 3,9 m) 

1 x 0,7 

Ermida de S. 

Brícios, Mértola 

--------------------- --------- --------------------- 3 x 7 varas largo 

(3,3 x 7,7 m) 

1 x 2,3 

Igreja de Sta. Maria, 

Palmela 

16 x 5 varas 

(17,6 x 5,5 m) 

1 x 0,31 

Foi feita de 

novo de 3 

naves 

--------------------- ------------ 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

18,5 x 6,6 varas 

(20 x 7,2 m) 

1 x 0,35 

---------- --------------------- ------------- 

Hospital de S. Brás e 

Sta. Susana, Palmela 

11 x 6,5 varas 

(12,1 x 7,1 m) 

1 x 0,59 

---------- --------------------- ------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Palmela 

10 x 5,5 varas 

(11 x 6 m) 

1 x 0,55 

Tem mais 4 

varas 

--------------------- ------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Palmela 

5,5 x 9 varas / largo 

(6 x 9,9 m) 

1,63 x 1 

------------ --------------------- ------------- 

Ermida de S. Luís, 

Palmela 

9,2 varas x 3,6 

(10 x 4 m) 

1 x 0,39 

Tem mais 3 

varas a Poente  

--------------------- ------------ 

Ermida de S. Romão 

em Alferrara, 

Palmela 

10 x 5 varas 

(11 x 5,5 m) 

1 x 0,5 

Foi 

reformulada 

de novo 

--------------------- ----------- 

Ermida de S. Gião, 

Palmela 

--------------------- 6 x 4,5 varas 

(6,6 x 5 m) 

1 x 0,75 

--------------------- ----------- 

 

Matriz de Panóias 

18 x 6 varas 

(19,8 x 6,6 m) 

1 x 0,33 

----------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Panóias 

7,5 x 5 varas 

(8,2 x 5,5 m) 

1 x 0,66 

Como na 

outra 

visitação 

--------------------- ----------- 

Ermida de S. João, 

Panóias 

4,5 x 5 varas 

(5 x 5,5 m) 

0,9 x 1 

Como na 

outra 

visitação 

--------------------- ----------- 

 

Matriz de Arenilha  

--------------------- ------------ 15 palmos / alto x 32 x 20 

(3 x 6,4 x 4 m) 

0,46 x 1 x 0,62 

---------- 

Ermida de Sto. 

António, Arenilha 

--------------------- ----------- 14 palmos / alto x 20 x 17 

(2,8 x 4 x 3,4 m) 

0,7 x 1 x 0,85 

---------- 

Hospital do Sto. 

Espírito na ribeira, 

Sesimbra 

15 x 7 varas 

(16,5 x 7,7 m) 

1 x 0,46 

----------- --------------------- ---------- 

Hospital do Sto. 

Espírito em cima na 

vila, Sesimbra 

7,5 x 5,2 varas 

(8,3 x 5,7 m) 

1 x 0,69 

----------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Sesimbra 

8 x 5 varas 

(8,8 x 5,5 m) 

1 x 0,63 

----------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. 

Maria do Carmo, 

Sesimbra 

7 x 4 varas 

(7,7 x 4,4 m) 

1 x 0,57 

----------- ---------------------- ------------ 

Ermida de S. Simão 

de Azeitão 

6 x 4 varas 

(6,6 x 4,4 m) 

1 x 0,66 

---------- --------------------- ------------ 

Igreja de Sta. Maria, 

Setúbal 

18 x 14 varas 

(19,8 x 15,4 m) 

1 x 0,77 

---------- --------------------- ----------- 
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Hospital do Corpo 

Santo, Setúbal 

18 x 8 varas 

(19,8 x 8,8 m) 

1 x 0,44 

---------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. 

Catarina, Setúbal 

8 x 4,6 varas 

(8,8 x 5 m) 

1 x 0,58 

---------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. João, 

Setúbal 

6,6 x 5 varas 

(7,3 x 5,5 m) 

1 x 0,75 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Setúbal 

9 x 5,5 varas 

(9,9 x 6 m) 

1 x 0,61 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. de 

Tróia, Setúbal 

9 x 5,5 varas 

(9,9 x 6 m) 

1 x 0,61 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de Nossa 

Senhora, onde está a 

Misericórdia, 

Setúbal 

5,5 x 7 varas / largo  

(6 x 7,7 m) 

1 x 1,27 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. das 

Salas, Sines 

7 x 4 varas 

(7,7 x 4,4 m) 

1 x 0,57 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Sines 

8 x 4,2 varas 

(8,8 x 4,6 m) 

1 x 0,52 

-------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. Pedro, 

Sines 

8 x 5,2 varas 

(8,8 x 5,7 m) 

1 x 0,65 

-------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Sines 

6 x 3,6 varas 

(6,6 x 4 m) 

1 x 0,36 

--------- --------------------- -------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Tavira 

--------------------- -------- 22 palmos / alto x 53 x 26  

(4,4 x 10,6 x 5,3 m) 

0,41 x 1 x 0,5 

------------- 

Ermida de S. Brás, 

Tavira 

--------------------- -------- 21 palmos / alto x 45 x 19 

(4,2 x 9 x 3,8 m) 

0,46 x 1 x 0,42 

------------- 

Ermida de S. 

Lázaro, Tavira 

--------------------- -------- 21 palmos / alto x 50 x 30 

(4,2 x 10 x 6 m) 

0,42 x 1 x 0,6 

------------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição da 

Gomeira, Tavira 

É uma casa nova, 

muito boa que ora se 

faz 

-------- 40 palmos / alto x 95 x 35 

(8 x 19 x 7 m) 

0,42 x 1 x 0,37 

------------ 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes, Tavira 

--------------------- -------- 30 palmos / alto x 51 x 30 

(6 x 10,2 x 6 m) 

0,59 x 1 x 0,59 

------------- 

 

Matriz do Torrão 

17 x 7,3 varas 

(18,7 x 8 m) 

1 x 0,42 

-------- --------------------- ------------ 

Ermida de Nossa 

Senhora onde estava 

o hospital, Torrão 

11 varas menos 1 

sesma x 3,5 

(11,9 x 3,9 m) 

1 x 0,33 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

--------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Torrão 

8 x 4,5 varas 

(8,8 x 5 m) 

1 x 0,56 

---------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. João, 

Torrão 

7,3 x 4 varas 

(8 x 4,4 m) 

1 x 0,55 

---------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. Fausto, 

na freguesia de Sta. 

Maria, Torrão 

7,6 x 4,3 varas 

(8,4 x 4,7 m) 

1 x 0,56 

---------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. Roque, 

Torrão 

9,3 x 4 varas menos 1 

sesma 

(10 x 4,2 m) 

1 x 0,42 

---------- --------------------- ------------ 
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ii) Muros. Estruturas de suporte. 

Relativamente a este aspecto, e no que respeita aos cento e sessenta e dois 

edifícios cujas características dos muros e estruturas de suporte complementares 

podemos averiguar, a primeira constatação a considerar é a de a esmagadora maioria das 

construções é fabricada em «pedra e cal» ou alvenaria, segundo a designação 

frequentemente usada nos textos da década de 50 do século XVI. Com efeito, 

considerando a totalidade das estruturas referenciadas, verificamos que aquilo que nos 

anos de 1510 a 1527 aparece indicado como sendo de pedra e cal, volvidas três décadas 

é invariavelmente designado de alvenaria. 

De alvenaria – ou pedra e cal – é constituída cerca de metade dos cento e oito 

edifícios referenciados nas Visitações de D. Jorge, relativamente aos quais se 

produziram notas alusivas aos materiais de construção. Como solução alternativa à cal, 

os construtores recorriam por vezes ao barro: paredes de «pedra e barro» são 

frequentemente aludidas nas fontes e este material não se diferencia da alvenaria no 

entendimento dos visitadores da década de 50
1064

. 

O recurso à «pedra e cal» ou «pedra e barro» é, por vezes combinado com 

materiais mais económicos, em particular a taipa. Com efeito, em determinado número 

de casos
1065

, a prática consistia em lançar os alicerces ou os alicerces e uma parte das 

paredes, em alvenaria, até determinada altura e depois completar a estrutura em taipa. 

A prática descrita não obstava que o recurso à taipa se estendesse, por vezes, à 

totalidade dos muros; no âmbito das Visitas de D. Jorge foi possível identificar quatorze 

templos cujas paredes eram formadas apenas com este material, que por vezes, como 

nas ermidas de São Sebastião e São Vicente de Ferreira, era revestido com cal ou 

reforçado por cunhais de pedra, como em São João de Setúbal. 

Relativamente a estas estruturas erguidas em taipa, parte delas eram reforçadas 

por arcos-diafragma de alvenaria, que delimitavam os diversos tramos que compunham 

o corpo da igreja, contribuído não somente para a consolidação as paredes mas ajudando 

também a suportar os emadeiramentos sobre que assentavam os telhados. Com os seus 

(…) três arcos de alvenaria […] sobre o qual é emadeirada (…), a ermida arruinada de 

                                                 
1064

 Nas visitações da década de 60, porém, os visitadores poucas vezes usam a expressão alvenaria 

voltando a aparecer nos textos referências à «pedra e cal» e «pedra e barro». Na esmagadora maioria dos 

casos trata-se das mesmas paredes; a leitura de algumas visitações sugere que isto se deverá ao facto de os 

inspectores em causa recorrerem frequentemente aos textos das inspecções passadas, nomeadamente às 

Visitações do Mestre, em que as duas expressões são recorrentes.      
1065

 As Visitações de D. Jorge fazem referência a oito situações. 
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São Sebastião de Ferreira, atrás referida, constitui um bom exemplo daquilo a que 

acabamos de aludir (Figs. 70, 71 e 72). 

 

   
Figs. 70, 71 e 72 – Ermida de São Sebastião, Ferreira. A nave e respectivos arcos-diafragma;  

pormenor de uma parede de taipa, junto à entrada (Fonte: Mário Cunha). 

 

 A análise da distribuição geográfica de cada uma das técnicas é reveladora de 

duas coisas: a primeira é que existe não apenas um claro predomínio do recurso à 

construção em alvenaria como uma distribuição mais ou menos uniforme da sua 

aplicação; a segunda é que o uso com algum significado da taipa como material de 

construção (simples ou conjugada com a alvenaria) se encontra circunscrito à região do 

Sado e áreas limítrofes – com um algum destaque para o território de Alcácer do Sal
1066

 

– podendo igualmente ser referenciado em “ilhas” como Alcoutim, Aljezur, Alvalade e 

Ferreira do Alentejo e residualmente em Aljustrel, Cacela, Casével, Faro e Mértola. 

 Observando diacronicamente o Quadro XXVI, não parece poder afirmar-se que 

as sucessivas intervenções de melhoramento ou reconstrução que ao longo do século 

XVI tiveram lugar nos templos aí referenciados, tenham levado a uma deliberada 

substituição da taipa pela alvenaria. Com efeito, salvaguardando os casos das ermidas 

de São Lázaro e Santa Susana, ambas em Alcácer e da Ermida de Nossa Senhora da 

Piedade de Odeceixe, que no início do século eram de taipa e entre os anos 50 e 60 

foram reerguidas em alvenaria, a tendência observada ao longo do período é, 

genericamente, de as comunidades conservarem as estruturas nos materiais de que 

inicialmente eram feitas. Isto pode ficar a dever-se a duas circunstâncias, 

nomeadamente, a disponibilidade maior ou menor das matérias-primas adequadas à 

construção em taipa ou alvenaria e decorrente daqui, o domínio de uma técnica em 

detrimento da outra pelos artesãos locais. 

                                                 
1066

 Cujo castelo, por exemplo, maioritariamente é em taipa.  
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 Não se pense, no entanto, neste particular domínio, que o caminho seguido pelos 

construtores e encomendadores era de sentido único, querendo nós com isto dizer no 

sentido taipa – alvenaria. A leitura que realizamos das fontes e a reflexão que a este 

respeito transpusemos para o Quadro XXVI, parece-nos reveladora de uma percepção 

que julgamos poder afirmar segundo a qual uma construção em alvenaria era mais 

sólida do que uma outra em taipa. Se assim não fosse, não se entenderia o frequente 

recurso à pedra e cal ou à pedra e ao barro para o estabelecimento dos alicerces e partes 

inferiores das paredes das ermidas em detrimento da taipa que em muitos casos surge 

apenas na respectiva metade superior, devidamente amparada por arcos-diafragma. Esta 

noção, possuíam-na visitadores e construtores; atendendo, no entanto, a questões de 

ordem financeira – assumimos que a construção em taipa seria mais económica que a 

construção em alvenaria – facilmente se compreende a manutenção e insistência nesta 

técnica. Dizemos insistência porque, como afirmamos há pouco, o caminho não era de 

forma alguma de sentido único: a prová-lo, o exemplo da Ermida de São Pedro de 

Alvalade, de taipa aquando das Visitações do Mestre e que entretanto ruiu, voltando a 

ser reconstruída em taipa. Mais eloquentes ainda, os exemplos das ermidas de São 

Sebastião e São Brás, em Mértola, referem-se a duas estruturas cujos corpos eram de 

alvenaria por ocasião da visitação de 1515; surpreendentemente – diríamos não sem 

algum pré-conceito – entre aquela data e as visitações da segunda metade do século, o 

material aplicado na construção daquelas paredes deixou de ser a alvenaria sendo 

substituído pela taipa. 

 

Quadro XXVI – Materiais usados na construção das estruturas. 

Anos 

Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Ermida de N. S. de 

Paderne, Albufeira 

--------------- --------------- Paredes de alvenaria 

 

------------- 

Ermida de N. S. da 

Orada, Albufeira 

--------------- --------------- Paredes de alvenaria 

 

------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Albufeira 

--------------- --------------- Paredes de alvenaria 

 

------------ 

Ermida de N. S. da 

Consolação, Alcácer  

-------------- --------------- Paredes de alvenaria; 

duas frestas grandes 

com vidraças 

Paredes de pedra e 

cal  

Capela de Santiago 

no Castelo, Alcácer 

Paredes de pedra 

e cal 

Acafelada e 

apincelada por 

dentro 

Paredes de alvenaria; 

a Sul 3 frestas de 

pedraria 

Paredes de pedra e 

cal; bem caiada 

dentro 

 

Ermida de S. 

Vicente, Alcácer 

No meio do corpo 

um arco de tijolo 

--------------- Paredes de alvenaria 

em quadrado com 2 

frestas, uma a Norte 

doutra a Sul 

Paredes de pedra e 

cal 

Ermida de S. João, 

no cabo da vila, 

Alcácer  

De pedra e cal até 

ao meio; por cima 

taipa  

Paredes de pedra 

e cal acafeladas e 

apinceladas 

De empenas de 

alvenaria 

Paredes de pedra e 

cal 
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Ermida de S. 

Sebastião, Alcácer 

Alicerces de taipa; 

o resto de taipa 

------------- De taipa de empenas  De pedra e cal até 

ao meio; por cima 

taipa 

Ermida de S. 

Lázaro, Alcácer 

Paredes de taipa, 

alicerces de pedra 

e cal 

-------------- De taipa de formigão 

com alicerces de 

pedra 

Paredes de pedra e 

cal  

Ermida de Sta. Ana, 

Alcácer 

Paredes de pedra 

e cal 

Está derrubado De empenas Paredes rebocadas e 

caiadas por dentro e 

por fora 

Ermida de S. 

Martinho do Forno 

do Vidro, Alcácer 

Paredes de pedra 

e barro; o resto 

acafelado de cal 

--------------- De empenas Paredes de pedra e 

cal 

Ermida de Sta. 

Susana, Alcácer 

Alicerces de pedra 

e barro; o resto de 

taipa 

Acafelado e 

apincelado por 

dentro 

De empenas de pedra 

e cal 

--------------- 

Ermida de S. Brás, 

Alcácer 

Alicerces de pedra 

e barro; o resto de 

taipa 

--------------- Paredes de taipa e 

alicerces de pedra e 

cal 

-------------- 

Ermida de Santa 

Catarina, Alcácer  

Paredes de pedra 

e barro; poiais ao 

redor das paredes 

-------------- De empenas; alicerces 

de pedra e cal e as 

paredes de taipa 

Os fregueses andam 

a derrubá-la para 

fazer uma maior  

 

Ermida de S. 

Romão, Alcácer 

Está em mau 

estado 

------------- De alvenaria de 

empenas, toda 

guarnecida 

Paredes de pedra e 

cal com algumas 

fendas; muito 

danificada 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Alcácer   

De alvenaria, de 

empenas 

------------ De alvenaria de 

empenas 

-------------- 

Capela de S. Pedro 

no adro de N. S. dos 

Mártires  

------------------ ------------ Paredes de alvenaria ------------- 

Ermida de S. Roque, 

Alcácer 

------------------ ------------ Paredes até ao meio 

de pedra e cal; o resto 

para cima de taipa 

------------  

Ermida de S. 

Miguel, Alcácer 

----------------- ------------ Está derrubada -------------- 

Ermida de N. S. do 

Monte, Alcácer 

------------------- ------------ Paredes de pedra e cal 

novas; não tem 

nenhuma fresta 

Paredes de pedra e 

cal 

Ermida de Santiago, 

no limite de Porches, 

Alcácer 

-------------------- ------------ De empenas, forrada 

de pinho da terra para 

cima 

--------------- 

Ermida curada de S. 

Mamede, Alcácer 

-------------------- ------------ Paredes de empenas 

de taipa muito velhas 

e abertas por partes 

-------------- 

Ermida dos Reis, 

capela curada em 

Agrão, Alcácer 

-------------------- ------------ Paredes de empenas -------------- 

 

Matriz de Alcaria 

Ruiva 

Paredes de pedra 

e barro 

 

------------ Paredes de alvenaria; 

tem 3 arcos de 

alvenaria 

Paredes de pedra e 

cal; os arcos estão 

muito abertos e em 

risco de cair; as 

paredes danificadas 

Ermida de S. Pedro 

de Soeiros, Alcaria 

Ruiva 

------------------- ------------ ------------------------ Paredes muito 

abertas 

 

Matriz de Alcoutim 

No meio da igreja 

um arco de 

pedraria 

------------ É agora de 3 naves É agora de 3 naves 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Alcoutim 

------------------- De pedra e cal Paredes de alvenaria; 

têm muitos santos 

pintados, velhos1067 

As paredes abertas 

por partes  

Ermida do Espírito 

Santo, Pereiro, 

Alcoutim  

Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

e apinceladas 

------------ Paredes de alvenaria Paredes de pedra e 

barro cercadas de 

poiais 

                                                 
1067

 Indicação da visitação: (…) havia de se mandar caiar. 
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Ermida do Santo 

Espírito, Alcoutim 

------------------- ------------ ------------------- As paredes até ao 

meio de pedra e 

barro; daí para cima 

de taipa 

Ermida de S. 

Sebastião, Alcoutim 

-------------------- ----------- ------------------- Paredes até ao meio 

de pedra e cal; daí 

para cima de taipa; 

duas estão para cair 

Ermida de S. 

Martinho, Corte das 

Pereiras, Alcoutim  

------------------- ------------ -------------------- Paredes de pedra e 

barro 

desguarnecidas por 

dentro e por fora 

Ermida de Sta. 

Marta, no termo, 

Alcoutim 

------------------- ------------ ------------------- Paredes de pedra e 

barro 

Ermida de S. 

Domingos, termo de 

Alcoutim 

------------------- ----------- Paredes de alvenaria ----------- 

Matriz de Aldeia 

Galega 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- Feita de novo; é de 3 

naves 

É de 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião, Aldeia 

Galega 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- Paredes de alvenaria 

de empenas; fresta 

pequena na empena a 

Levante 

---------- 

Ermida de Santiago 

da Póvoa, Aldeia 

Galega  

Paredes de pedra 

e cal 

----------- Paredes de alvenaria 

de empenas com 

fresta pequena a Sul 

Bem reparada das 

paredes 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia 

Galega 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- Paredes de alvenaria; 

um espelho pequeno 

de alvenaria na 

empena a Poente 

----------- 

Ermida de São Jorge 

de Sarilhos, Aldeia 

Galega 

-------------- ---------- Paredes de 

alvenaria1068 

----------- 

Matriz de Alhos 

Vedros 

Paredes de pedra 

e cal 

---------- ---------------------- --------------------- 

Ermida de N. S. da 

Vitória, Alhos 

Vedros 

Paredes de taipa ---------- ---------------------- --------------------- 

Ermida de S. 

Sebastião da Moita, 

Alhos Vedros 

Paredes de pedra 

e barro 

--------- --------------------- --------------------- 

Ermida de Sta. 

Margarida do 

Lavradio  

-------------- --------- Paredes de alvenaria 

de empenas 

-------------------- 

 

 

Matriz de Aljezur 

Paredes de pedra 

e cal; foram 

pintadas com 

imagens que 

agora estão quase 

apagadas 

----------- Paredes de alvenaria Paredes de pedra e 

cal 

Igreja do Hospital 

do Espírito Santo, 

Aljezur 

--------------- ----------- Paredes de alvenaria, 

bem rebocadas 

--------------------- 

Ermida de N. S. da 

Piedade de Odeceixe, 

Aljezur 

Paredes de taipa ---------- Paredes de alvenaria --------------------- 

 

Ermida de S. Pedro, 

Aljezur 

Paredes de taipa ---------- -------------------- Metade das paredes 

é de pedra e cal, 

metade de taipa por 

guarnecer 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljezur 

Paredes de taipa --------- ------------------- Feita de novo com 

as medidas e feições 

anteriores 

                                                 
1068

 As paredes até à porta lateral estão forradas de azulejos que não chegam ao forro. 
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Ermida de Sta. 

Susana, Aljezur 

Paredes de pedra 

e barro 

--------- -------------------- Está muito 

danificada 

 

Matriz de Aljustrel 

Paredes de pedra 

e cal; fundada 

sobre 3 arcos de 

tijolo 

Está como na 

Visitação do 

Mestre 

-------------------- ----------- 

Ermida de N. S. do 

Castelo, Aljustrel 

Paredes de boa 

taipa; alicerces de 

pedra 

---------- -------------------- ---------- 

Ermida de S. Pedro, 

Aljustrel 

------------- Paredes de pedra 

e barro; parte 

delas de taipa 

------------------- ---------- 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljustrel 

Paredes de taipa 

com face de cal e 

alicerces de pedra 

e barro 

---------- ------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Bartolomeu, 

Aljustrel 

Uma nave só 

fundada sobre 4 

arcos de tijolo 

Está como na 

Visitação do 

Mestre 

------------------- ------------ 

 

 

Matriz de Almada 

Paredes de pedra 

e cal com a face 

de dentro de 

pedraria até meia 

parede 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

------------------ ----------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Almada  

Paredes de pedra 

e barro 

------------ ------------------ ----------- 

Ermida de Sta. 

Maria do Monte, 

Almada 

Paredes de pedra 

e cal forradas de 

bordos novos 

----------- ------------------ ------------ 

Capela de N. S. da 

Rosa, Almada 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- ------------------ ------------ 

Ermida de Sta. 

Maria da Amora, 

Alvalade 

Paredes de pedra 

e cal 

---------- ------------------- ------------ 

 

 

 

Matriz de Alvalade 

Paredes de taipa 

com alicerces de 

pedra e cal e 

formigões de 

tijolo com face de 

cal dentro e fora; 

uma só nave com 

3 arcos de tijolo 

------------ -------------------- ------------- 

 

Ermida de S. Pedro, 

Alvalade 

De taipa A ermida caíra 

mas agora estava 

levantada com 

paredes de taipa 

-------------------- --------------------- 

Ermida de Sta. 

Maria do Roxo, 

Alvalade 

Paredes de taipa e 

os arcos de tijolo 

sobre que está 

emadeirada 

Está como antes -------------------- ---------------------- 

 

Ermida de S. Roque, 

Alvalade  

Não se aplica Fez-se de novo; as 

paredes são de 

taipa de formigão 

com os cunhais de 

tijolo de alvenaria 

-------------------- ----------------------- 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Alvalade 

---------------- Foi refeita; já 

estão os alicerces 

que são de pedra e 

barro 

-------------------- ---------------------- 

 

 

Matriz de Cacela 

De uma só nave; 

as paredes de 

pedra e cal a 

metade, a outra 

metade de taipa 

------------- Feita de novo de 3 

naves 

 

 

 

Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

Derrubada ------------------- ---------------------- 
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Matriz de Casével 

de cal; dentro e ao 

redor muitas 

imagens pintadas 

nas paredes  

Ermida de S. 

Sebastião, Casével 

-------------------- ---------- Paredes de pedra e 

barro e de taipa 

-------------------- 

Ermida de N. S. dos 

Mártires, Castro 

Marim 

------------------- --------- Paredes de alvenaria As paredes estão 

mais altas; o resto 

como no tombo 

Ermida de N. S. da 

Visitação, Odeleite, 

Castro Marim 

------------------- Paredes de pedra 

e cal 

-------------------- Nas paredes alguns 

santos mal pintados  

 

Matriz de Coina 

------------------- ------------ Paredes de alvenaria; 

2 frestas, uma a 

Norte, outra a Sul  

As paredes mal 

tratadas  

Ermida de S. 

Sebastião, Coina 

------------------- ------------- ----------------------- Bem reparada de 

paredes 

Ermida de S. 

Sebastião de Quelfes, 

Faro 

É uma só casa ---------- Paredes de alvenaria É de 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião da vila, 

Faro  

De pedra e cal ---------- Paredes de alvenaria --------------------- 

Ermida de Sto. 

António da Atalaia, 

Faro 

-------------- Meias paredes de 

pedra e cal; o 

resto é de taipa 

---------------------- Paredes de pedra e 

cal guarnecidas e 

caiadas dentro e 

fora 

Ermida de S. 

Cristóvão, Faro 

De pedra e barro 

com um esteio no 

meio 

------------ --------------------- É uma casa grande 

com corpo de pedra 

e cal 

Ermida da N. S. da 

Esperança, Faro 

De pedra e cal ------------ Paredes de taipa do 

meio para cima 

Paredes de pedra e 

cal 

 

Ermida de N. S. de 

Entre-Ambas-as-

Águas, Faro 

-------------------- ---------- Paredes de alvenaria 

forradas de azulejos; 

tem uma coluna no 

terço dela de pedraria 

lavrada de romano 

sobre que está o coro 

Está a cargo dos 

mareantes que 

mandaram forrar-

lhe as paredes de 

azulejos 

Ermida de S. João 

da Venda, Faro 

-------------------- ---------- Paredes de pedraria de 

boa altura 

----------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

De pedra e cal ---------- Paredes de alvenaria De pedra e cal, 

guarnecido e caiado 

 

Matriz de Ferreira 

De pedra e cal 

com 3 arcos 

fechados em cima 

de pedra e cal 

--------- -------------------- ---------- 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Ferreira 

Paredes de taipa 

forradas de cal; 

tem 3 arcos de 

alvenaria sobre 

que é armada 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

-------------------- ---------- 

 

Ermida de S. 

Vicente, Ferreira 

Paredes de taipa 

forradas de cal; 

tem 3 arcos de 

alvenaria sobre 

que é armada 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

------------------- ---------- 

 

Matriz de Grândola 

As paredes têm 

muitas pinturas 

velhas  

Paredes de pedra 

e cal 

--------------------- ---------- 

 

Ermida de N. S. dos 

Bairros, Grândola 

Paredes de taipa e 

arcos de tijolo 

sobre que é 

armada 

Acafelada e 

apincelada o que 

não era na outra 

visitação  

--------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

É uma casa só Está como na 

visitação passada 

Paredes de alvenaria É de 3 naves 
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Ermida de Sta. 

Catarina, Loulé 

------------- -------------- -------------------- É toda de pedra e 

cal; um arco no 

meio, de alvenaria 

 

 

 

Ermida de S. 

Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

De pedra e cal; os 

alicerces de pedra 

e cal em ambas as 

portas para servir 

de suporte aos 

alpendres; as 

paredes são 

pintadas da parte 

de dentro 

---------- Paredes de alvenaria Da mesma maneira 

que na outra 

visitação 

Ermida de N. S. da 

Querença, Loulé 

É uma casa só Paredes de pedra 

e cal 

------------------ Da mesma maneira 

que na outra 

visitação 

Ermida de S. 

Domingos, Loulé 

------------------- ----------------- ---------------------- Paredes de pedra e 

barro por caiar 

Ermida de Sta. Ana 

na estrada, Loulé 

De pedra e barro Feita de novo; é 

de pedra e cal 

---------------------- De pedra e cal  

Ermida de Sto. 

Estêvão, Martim 

Longo  

--------------------- Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

e apinceladas 

--------------------- As paredes das 

ilhargas são todas 

feiras de novo e são 

de pedra e cal 

Ermida de S. 

Domingos, Aldeia 

dos Góios, limite de 

Martim Longo 

--------------------- -------------- -------------------- Paredes de barro 

Ermida de S. 

Sebastião, Martim 

Longo 

--------------------- -------------- -------------------- Paredes de pedra e 

barro; fizeram agora 

a parede do lado Sul 

Ermida de Sta. Justa ---------------------- ------------- --------------------- Paredes de pedra e 

barro 

Capela curada de S. 

Pedro de Vaqueiros, 

Martim Longo 

--------------------- ------------- ---------------------- Paredes de pedra e 

cal feitas de novo  

Ermida de N. S. de 

Clarines, Martim 

Longo 

--------------------- ------------ ---------------------- Paredes de pedra e 

barro 

desguarnecidas 

Ermida de N. S. das 

Relíquias, Martim 

Longo 

-------------------- ------------ ---------------------- Paredes de pedra e 

barro guarnecidas 

de cal 

 

Ermida de S. Pedro 

de Solis, Mértola 

Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

de dentro e de 

fora 

------------ Paredes de alvenaria Paredes de pedra e 

barro guarnecido 

 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Mértola 

Paredes de pedra 

e barro 

Está de novo 

acafelada e 

apincelada de 

dentro e de fora 

Paredes de alvenaria --------------- 

 

Ermida de Sta. 

Maria da Mesquita, 

Mértola 

--------------------- Acafelada e 

apincelada de 

dentro e de fora 

---------------------- Paredes de pedra e 

cal guarnecidas de 

dentro e de fora; 

com muitas pinturas 

de santos mal 

pintadas 

Ermida do Sto. 

Espírito em Crespos, 

Mértola 

---------------------- Paredes de pedra 

e barro 

Paredes de alvenaria ---------------- 

 

Capela de S. Pedro, 

Mértola 

Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

muito bem de 

dentro e de fora 

com cal 

Apincelada por 

dentro e por fora 

---------------------- -------------- 
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Ermida de S. João 

dos Marques, 

Mértola 

---------------------- Paredes de pedra 

e barro 

Paredes de alvenaria Está muito 

desbaratada e aberta 

em muitas partes1069  

 

Ermida de Sta. Ana, 

situada no termo de 

Cambas, Mértola 

Paredes de pedra 

e barro 

Corrigida de 

novo; de pedra e 

barro acafelado e 

apincelado por 

dentro e fora 

Paredes de alvenaria Paredes de pedra e 

barro e abertas em 

muitas partes; estão 

pintadas com 

imagens despintadas 

de muitos santos  

Ermida de S. 

Domingos de 

Cambas, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- Paredes de pedra e 

barro acafeladas por 

dentro 

Ermida de Sta. Ana, 

paróquia de S. 

Miguel, Mértola 

Paredes de pedra 

e barro, mal 

corrigida 

Acafelada por 

dentro e por fora; 

apincelada só por 

dentro 

--------------------- Paredes de pedra e 

barro 

Ermida de Santo 

André em S. Pedro 

de Solis, Mértola 

Paredes de pedra 

e barro 

Como na 

visitação passada  

---------------------- Feita de pedra e 

barro por guarnece 

de dentro e de fora 

Ermida de S. 

Sebastião, Mértola 

De pedra e barro ----------- De taipa ---------------- 

 

 

Ermida de S. Brás, 

Mértola 

De pedra e barro Paredes até ao 

meio de pedra, 

barro e cal e de 

taipa; é toda 

acafelada de 

dentro e de fora 

--------------------- Paredes de taipa 

guarnecidas de 

dentro e de fora 

Ermida de S. Simão 

e S. Judas, Corte do 

Pinto, Mértola 

------------------- Paredes de pedra 

e barro; acafelada 

de dentro de cal 

--------------------- Paredes de pedra e 

barro guarnecidas 

Capela curada de 

Sta. Luzia, Corte do 

Pinto, Mértola 

------------------ -------------- -------------------- É uma casinha 

pequena feita de 

barro por guarnecer 

Ermida de S. 

Salvador na Corte 

de Sines, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- É feita de pedra e 

barro e guarnecida 

por dentro 

Ermida de Santiago 

que está à porta do 

Castelo, Mértola 

Paredes de pedra 

e cal 

Acafelada e 

apincelada de 

novo  

------------------- As paredes muito 

pretas e velhas 

Ermida de N. S. da 

Conceição na Corte 

do Pinto, Mértola 

--------------------- ---------- Paredes de alvenaria --------------- 

Ermida de São 

Sebastião, Aldeia de 

Diogo Vaz, Mértola 

--------------------- Paredes de pedra 

e barro com 

cunhais de pedra e 

cal 

Paredes de pedra e 

barro guarnecidas por 

fora e por dentro 

De pedra e barro 

guarnecidas de 

dentro e de fora 

Ermida de S. 

Lourenço na ribeira 

de Terges, Mértola  

--------------------- ----------- --------------------- De pedra e barro; 

guarnecida e caiada 

Ermida de S. Barão, 

Mértola 

--------------------- ------------ --------------------- De pedra e barro e 

desguarnecida 

Ermida de S. 

Brícios, Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- Muito danificada de 

paredes 

Igreja de Sta. Maria, 

Palmela 

É de uma só nave; 

de pedra e cal 

Foi feita de novo 

de 3 naves 

--------------------- ------------ 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

Paredes de pedra 

e cal 

---------- Paredes de empenas 

de uma só nave 

------------- 

Hospital de S. Brás e 

Sta. Susana, Palmela 

Paredes de pedra 

e cal 

Faz-se agora de 

novo de pedra e 

cal 

--------------------- ------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Palmela 

Paredes de pedra 

e cal; poiais ao 

redor 

---------- Paredes de alvenaria 

de empenas 

------------- 

                                                 
1069

 Os fregueses começaram a construir outra de pedra e cal e de arcos. 
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Ermida de Sta. Ana, 

Palmela 

Paredes de pedra 

e cal 

Paredes de pedra 

e cal como na 

visita passada 

Paredes de empenas 

de alvenaria 

------------- 

Ermida de S. Luís, 

Palmela 

Paredes de pedra 

e cal 

Alongaram-na 3 

varas a Poente  

Paredes de alvenaria 

de empenas 

------------ 

Ermida de S. Romão 

em Alferrara, 

Palmela 

Paredes de pedra 

e cal abertas 

desde o arco para 

cima 

Foi reformulada 

de novo; de pedra 

e cal 

De empenas com 2 

frestas 

----------- 

Ermida de S. Gião, 

Palmela 

Paredes de pedra 

e barro 

Paredes de pedra 

e cal; guarnecida 

a cal 

Quadrada com 

paredes de alvenaria 

de empenas  

----------- 

Ermida de S. Brás, 

nas vinhas e nos 

olivais, Palmela 

------------------ ---------------- Prolongada, com 

paredes de alvenaria 

de empenas 

 

 

 

Matriz de Panóias 

Paredes de pedra 

e cal; fundada 

sobre 4 arcos de 

tijolo contando 

com o da ousia 

----------------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Panóias 

Paredes de pedra 

e barro acafeladas 

com cal 

--------------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Romão, Panóias 

Paredes de pedra 

e cal acafeladas 

Como na outra 

visitação 

--------------------- ------------ 

Ermida de S. João, 

Panóias 

Paredes de pedra 

e barro 

Como na outra 

visitação 

--------------------- ----------- 

Matriz de Arenilha  --------------------- ------------ Paredes de alvenaria ---------- 

Ermida de Sto. 

António, Arenilha 

--------------------- ----------- Paredes de alvenaria ---------- 

Hospital do Sto. 

Espírito na ribeira, 

Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- --------------------- ---------- 

Hospital do Sto. 

Espírito na vila, 

Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. 

Maria do Carmo, 

Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- ---------------------- ------------ 

Ermida de N. S. do 

Cabo, Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- -------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Lourenço, Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

----------- -------------------- ------------ 

Ermida de S. Simão 

de Azeitão, Sesimbra 

Paredes de pedra 

e cal 

---------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. Pedro 

de Azeitão, Sesimbra 

Paredes de pedra 

e barro 

--------- --------------------- ------------ 

Hospital do Corpo 

Santo, Setúbal 

Paredes de pedra 

e cal muito boas 

---------- --------------------- ----------- 

Ermida de Sta. 

Catarina, Setúbal 

Paredes de taipa ---------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. João, 

Setúbal 

Paredes de taipa; 

os cunhais de 

pedra 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Setúbal 

Paredes de pedra 

e cal 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. de 

Tróia, Setúbal 

Paredes de pedra 

e cal 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de Nossa 

Senhora, onde está a 

Misericórdia, 

Setúbal 

Paredes de pedra 

e cal 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. das 

Salas, Sines 

Paredes de pedra 

e cal 

--------- --------------------- ----------- 
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Ermida de S. Pedro, 

Sines 

Paredes de pedra 

e cal 

-------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Sines 

Paredes de pedra 

e cal 

--------- --------------------- -------------- 

Ermida de S. 

Domingos da Aceca, 

Tavira 

------------------ Paredes de pedra 

e cal 

-------------------- -------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Tavira 

Paredes de pedra 

e cal com um arco 

no meio 

-------- Paredes de alvenaria De pedra e cal 

Ermida de S. Brás, 

Tavira 

Paredes de pedra 

e cal 

-------- Paredes de alvenaria ------------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição da 

Gomeira, Tavira 

É uma casa nova, 

muito boa que ora 

se faz 

-------- Paredes de alvenaria ------------ 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes, Tavira 

--------------------- -------- Paredes de alvenaria ------------- 

 

Matriz do Torrão 

Paredes de pedra 

e cal com muitas 

pinturas ao redor  

-------- --------------------- ------------ 

Ermida de Nossa 

Senhora onde estava 

o hospital, Torrão 

Paredes de pedra 

e cal 

Como na 

Visitação do 

Mestre 

--------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Torrão 

Paredes de taipa; 

um arco no meio, 

de tijolo 

---------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. João, 

Torrão 

Paredes de pedra 

e cal 

Nas paredes de 

fora puseram uns 

botaréus de novo 

--------------------- ------------ 

Ermida de S. Fausto, 

freguesia de Sta. 

Maria, Torrão 

Paredes de taipa 

mal guarnecidas 

Paredes bem 

guarnecidas de 

dentro e de fora 

--------------------- ------------ 

Ermida de S. Roque, 

Torrão 

O corpo está 

derrubado 

O corpo está 

derrubado 

--------------------- ------------ 

Ermida de Sto. 

Estêvão, Torrão 

É argamassado ------------ --------------------- ------------- 

Ermida de Santiago 

(sobre a ribeira de 

Odivelas), Torrão 

-------------------- Bem corrigida de 

paredes 

-------------------- ------------- 

 

iii) A cobertura dos edifícios; telhados e emadeiramentos, forros e abóbadas. 

Os dados recolhidos pelos visitadores relativos à cobertura e fecho destas 

estruturas de uma só nave, permitem-nos extrair um conjunto de conclusões cuja 

sistematização a seguir se apresenta. Dos vários aspectos a considerar – tipo e forma dos 

telhados, materiais constitutivos dos emadeiramentos, existência ou não de forros ou, 

alternativamente, de abóbadas – principiaremos a nossa análise pela caracterização dos 

telhados e, consequentemente, pela constatação de que a maioria dos templos 

considerados nas visitações se encontrava coberta por telhados de telha vã ou de 

valadio, cujas características atrás se apresentou. Transposta esta afirmação para valores 

numéricos, temos assim que das cento e sessenta e quatro estruturas cujas coberturas 

mereceram algum tipo de referência por parte dos inspectores santiaguistas, seja na 

primeira, na segunda, terceira ou quarta vaga de inspecções, por ocasião das Visitações 
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do Mestre, setenta e uma eram de telha vã, correspondendo a doze as que possuíam 

qualquer tipo de forro ou olivel e apenas duas, a Matriz de Almada e a Ermida de Nossa 

Senhora das Salas, em Sines, com abóbada de pedraria (Figs. 73, 74 e 75)
1070

. 

 

   
Figs. 73, 74 e 75 – Ermida de Nossa Senhora das Salas, Sines. Perspectiva da nave abobadada; pedras de 

fecho da cruzaria com as Armas de D. Vasco da Gama (Fonte: Mário Cunha). 

 

Relativamente às visitações da década de 30 – como temos vindo a sublinhar, 

menos exaustivas que as de D. Jorge – o número de templos referenciados com telhado 

de valadio decresce para trinta e três, não significa isto um aumento da quantidade de 

estruturas forradas. Com efeito, considerando os dados da dita sequência inspectiva, 

verifica-se que o número de templos nesta condição não vai além dos nove, dos quais 

três correspondem a estruturas já anteriormente referenciadas como forradas e outras 

três a coberturas novas ou que se encontravam em construção por ocasião das Visitações 

do Mestre
1071

. 

Quanto às inspecções dos anos 50 – que incluem as existências referenciadas na 

primeira e segunda vagas inspectivas mais o que se fez entre a década de 30 e a década 

de 50 do século – verifica-se um renovado interesse da parte dos visitadores quanto ao 

tipo e estado de conservação das coberturas de igrejas e ermidas. Efectivamente, ao 

passo que as visitas de 34 e 35 se limitam a descrever pouco mais do que quarenta 

situações, as visitas de 52 a 55 abarcam a condição de cerca de sessenta e cinco 

                                                 
1070

 No primeiro caso, o telhado necessitava de ser reparado, pois chovia no interior. No que respeita à 

Ermida de Nossa Senhora das Salas, precisa a visitação que se tratava de abóbada com arcos e nervuras e 

que nos fechos, no centro da abóbada, se encontravam as armas de Vasco da Gama. 
1071

 A Ermida Nossa Senhora da Conceição da Gomeira, em Tavira, metade olivelada, metade coberta de 

telha vã, estava agora completamente forrada; quanto à Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, cuja 

cobertura não vem mencionada na Visita de 1513, fora entretanto mandada forrar de castanho pelo 

Mestre, encontrando-se a obra feita; a Ermida de Nossa Senhora da Querença, em Loulé.    
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estruturas, continuando a verificar-se o predomínio das coberturas de telha vã, com 

trinta e oito casos referenciados. No entanto, estabelecendo uma comparação com os 

registos anteriores, é perceptível um acentuado incremento da aplicação de forros às 

coberturas dos templos; recorrendo aos números, verifica-se que a quantidade de 

templos que apresenta este tipo de elementos ascende agora a vinte e um, limitando-se 

apenas a um caso, na Ermida de Santo António de Arenilha, o emprego de uma abóbada 

de alvenaria. 

No que concerne aos géneros de madeira usados na execução destas coberturas, 

destacam-se o recurso ao bordo (Acer campestre L.) pinheiro da Flandres (Pinus 

sylvestris L.), castanheiro (Castanea sativa Mill.) e num caso apenas, em Aljezur, na 

Ermida de São Sebastião, ao sobreiro (Quercus suber L.).  

Esta situação pouco se altera na década seguinte, conforme se percebe pelas 

visitações. Entre 1560 e 1566, os inspectores espatários fizeram tomar nota nos seus 

relatórios das condições dos telhados e coberturas de sessenta e sete templos, 

confirmando, a sua análise, a tendência atrás verificada. Com efeito, entre as mais de 

seis dezenas de estruturas referenciadas, verificou-se a existência de telhados de valadio 

em quarenta e três delas e vinte e seis forradas ou com a indicação de serem 

forradas
1072

. 

No concerne aos materiais usados seja para o forro dos templos, seja para os 

respectivos travejamentos, esta série de Visitações revela-se mais exígua, não 

fornecendo a mesma quantidade de informações que os textos da década anterior. Ainda 

assim, é possível afirmar, sem qualquer sombra de dúvida – e isto é válido para a 

totalidade do meio século de visitas consideradas no presente estudo – que, no que 

concerne aos travejamentos e ripados sobre que assentam as telhas, na maioria dos 

casos, o material escolhido pelos construtores – tirando duas ou três excepções – é a 

madeira de castanho. Relativamente às madeiras aplicadas na feitura dos forros das 

igrejas e ermidas referenciadas neste período entre 1560 e 1566, verifica-se o recurso 

preferencial do pinho e do castanho, ambos os materiais com cinco casos referenciados, 

a seguir do bordo, usado em dois templos e finalmente da cortiça, aplicada juntamente 

com o carvalho, nos emadeiramentos da Ermida curada de São Mamede, em Alcácer. 

Um outro tipo de forro parece ter começar a ser aplicado por estes anos: as canas. De 

                                                 
1072

 Referimo-nos à Ermidas de São Judas e São Simão e à Ermida de São Sebastião na Aldeia de Diogo 

Vaz, ambas no território de Mértola, ambas com telhados de valadio, relativamente às quais os visitadores 

dão indicação para que sejam forradas. 
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uma forma que nos parece inequívoca, as visitações dão conta da aplicação deste tipo de 

material em pelo menos seis situações; um material por certo abundante, 

indiscutivelmente económico e fácil de aplicar que nas ermidas mais pobres terá 

certamente servido para separar visualmente o espaço do templo da estrutura que o 

recobria, quando não mesmo, em circunstâncias que as visitas não permitem apurar, 

substituir-se ao uso da telha diluindo gastos que a aplicação desta necessariamente 

acarretava.  

 

Uma reflexão que a leitura diacrónica das visitações quinhentistas da Ordem de 

Santiago – em particular destes títulos dedicados às igrejas e às ermidas, aos respectivos 

muros e coberturas – indubitavelmente suscita, é a da facilidade com que o novo se faz 

velho, o bem feito de torna degradado a reclamar intervenção. Observando, com efeito, 

os Quadros XXV e XXVII, verificam-se sucessivas intervenções nas construções, ora 

acrescentando umas varas ao comprimento de alguns templos, ora constatando, por 

exemplo, que o olivelado de castanho novo da Ermida de Santiago, no Castelo de 

Alcácer, que em 1512 era muito bom – afirmação que em 1552 não é contrariada –, dali 

a poucos anos, na década de 60, é considerado mal tratado
1073

. 

A mesma impermanência quanto à condição dos objectos e das construções é-

nos dada pela relação de impressões que os visitadores sucessivamente expressam 

quanto ao estado da cobertura da Ermida de São Romão, em Alcácer do Sal que em 

1512 foi achada em mau estado, facto que sem dúvida se traduziu na realização de obras 

e à colocação de um emadeirado que em 1534 foi achado novo, o que volta a acontecer 

em 1552 – (…) emadeirado de asnas de castanho novo (…). Surpreendentemente, o 

visitador de 1560 acrescenta a seguinte nota ao seu texto: (…) o telhado está para cair 

(…). Difícil de explicar, sem dúvida. 

Um outro exemplo da vida atribulada dos edifícios é-nos fornecido pela Ermida 

de Santiago junto à Porta de Ribeira, em Mértola. Os visitadores de 1515 acharam-na 

(…) sem telhado nem madeira [pelo que mandaram] ao comendador que corrigisse o 

telhado (…). Na década de 30, por ocasião de uma nova visita, as obras tinham sido 

levadas a cabo e a estrutura encontrava-se (…) emadeirada com madeira de castanho, 

                                                 
1073

 O exemplo do forro da Ermida do Castelo de Alcácer do Sal, referido em 1512 como sendo de olivel 

de castanho novo e de castanho dengado mal tratado na década de 60, constitui um incontornável 

elemento de prova quanto à ideia que temos vindo a consolidar no decurso deste nosso trabalho; com 

efeito, após a leitura de várias dezenas de visitações cronologicamente encadeadas, parecem não subsistir 

dúvidas quanto ao facto de no espírito dos visitadores quinhentistas olivel / olivelado e dengado / 

d’engado correspondem basicamente à mesma coisa.  
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de duas águas, telhada de telha vã e cintada de cal (…). Vinte anos mais tarde, porém, 

a dita ermida, que segundo se dizia era a igreja mais antiga da vila, estava (…) caída 

por terra não havendo mais do que as paredes (…). Outro caso cuja explicação não se 

afigura fácil. 

 

Por fim, uma conclusão relacionada com aquilo a que chamaríamos e nos parece 

ser a forma canónica destas estruturas, sobre cujas medidas e características das paredes 

atrás reflectimos, juntamente agora com a configuração das coberturas (ver Quadro 

XXVII): salvaguardando as devidas excepções – que existem e não podem ser 

escamoteadas – a forma com que frequentemente nos deparamos é a da estrutura de 

planta longitudinal, de empenas e paredes autoportantes, por vezes com arcos-diafragma 

que definem e servem de suporte aos tramos ou secções que a compõem ou com 

contrafortes exteriores, por vezes independentes da estrutura, como os que subsistem 

nas ruínas da Ermida de Nossa Senhora de Paderne, território de Albufeira, no interior 

da velha fortaleza mourisca (Figs. 76 e 77). Ou então, mais simples mas apresentando as 

mesmas características morfológicas, como a Ermida de Nossa Senhora dos Reis, na 

Quintã de Agrão, em Alcácer (Fig. 78). Não muito diferentes, uma e outra, dos debuxos 

de Duarte d’Armas alusivos à Ermida de Nossa Senhora da Conceição de Aljezur, 

representações gráficas que complementam e elucidam a magra descrição que dela faz o 

artigo da Visitação de 1518 que lhe diz respeito (Figs. 79 e 80). 

 

  
Figs. 76 e 77 – Ruinas da Ermida de Nossa Senhora de Paderne, no interior da antiga fortaleza. Trata-se 

de uma estrutura de nave única, paredes autoportantes, de empenas, com contrafortes acoplados do lado 

da Epístola (Fonte: Mário Cunha). 
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Fig. 78 – Ermida de Nossa Senhora dos Reis, Agrão, Alcácer do Sal 

(Fonte: Mário Cunha). 

  

  
Figs. 79 e 80 – A Ermida de Nossa Senhora da Conceição de Aljezur de acordo com 

a perspectiva de Duarte d’Armas no Livro das Fortalezas (1509). 

 

Quadro XXVII – Coberturas, emadeiramentos e forros das estruturas. 

Anos 

 
Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Ermida de N. S. da 

Orada, Albufeira 

------------------ ------------------- Emadeirado e ripado 

de castanho; de duas 

águas 

------------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, 

Albufeira 

------------------ -------------------- Emadeirado de 

castanho; telhado de 

valadio de duas águas 

------------------- 

Ermida de N. S. da 

Consolação, 

Alcácer  

------------------ --------------------- ------------------------ Tecto forrado de 

bordo novo 

Capela de Santiago 

no Castelo, Alcácer 

Olivelado de 

castanho novo, 

muito bom 

--------------------- Telhado de duas 

águas forrado de 

castanho 

Tecto forrado de 

castanho dengado 

mal tratado 

Ermida de S. 

Vicente, Alcácer 

------------------ ---------------------- Tecto forrado a bordo 

oitavado, bem tratado, 

novo  

Tecto forrado de 

bordo novo 

Ermida de S. João, 

no cabo da vila, 

Alcácer  

Coberto de telha 

vã  

Emadeirado de 

castanho e telhado de 

telha vã  

Emadeirado de asnas 

de castanho com suas 

linhas do mesmo; 

telhado de valadio  

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio 

Ermida de S. 

Sebastião, Alcácer 

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado de novo; 

telhado de telha vã 

Emadeirado de 

castanho; telhado de 

Emadeirado de 

castanho; telhado 
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valadio de valadio bem 

tratado 

Ermida de S. 

Lázaro, Alcácer 

Coberto de telha 

vã 

-------------------- ----------------------- Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio velho 

Ermida de Sta. 

Ana, Alcácer 

Coberto de telha 

vã 

--------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho; telhado 

de valadio 

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio novo 

Ermida de S. 

Martinho do 

Forno do Vidro, 

Alcácer 

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado de 

castanho novo; 

telhado de telha vã 

Emadeirado de 

castanho; telhado de 

valadio 

Emadeirado de 

castanho novo; 

telhado de valadio 

 

Ermida de Sta. 

Susana, Alcácer 

------------------- --------------------- Emadeirado de 

castanho de asnas e 

linhas do mesmo; 

telhado de valadio 

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio 

Ermida de S. Brás, 

Alcácer 

Coberto de telha 

vã 

----------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho novo; 

telhado de valadio 

------------------- 

Ermida de Santa 

Catarina, Alcácer  

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado de asnas 

de castanho; telhado 

de telha vã 

Emadeirado de 

castanho; telhado de 

valadio 

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio 

Ermida de S. 

Romão, Alcácer 

Está em mau 

estado 

Emadeirado de novo, 

telhado de telha vã 

Emadeirado de asnas 

de castanho novo; 

telhado de valadio 

O telhado está 

para cair 

Hospital do 

Espírito Santo, 

Alcácer  

------------------- Forrado de bordo Emadeirado de asnas 

de castanho; dengado 

de bordo 

Tecto forrado 

d’engado 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Alcácer   

------------------- Forrada de castanho 

como o Mestre 

mandou 

----------------------- Tecto forrado de 

castanho 

d’engado 

Capela de S. Pedro 

no adro de N. S. 

dos Mártires 

------------------- --------------------- Emadeirada de asnas; 

forrado de pinho 

------------------- 

Ermida de S. 

Roque, Alcácer 

-------------------- Emadeirada de 

castanho e telhada de 

telha vã 

----------------------- Emadeirado de 

castanho; telhado 

de valadio  

Ermida de N. S. do 

Monte, Alcácer 

-------------------- --------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho; telhado 

de valadio; tudo novo 

Tecto emadeirado 

de castanho; 

telhado de valadio 

Ermida de 

Santiago, limite de 

Porches, Alcácer 

----------------- ------------- Forrado de pinho da 

terra 

--------------- 

Ermida curada de 

S. Mamede, 

Alcácer 

--------------- ------------ Emadeirada de freixo; 

telhada de valadio 

Tecto emadeirado 

de carvalho, 

forrado de cortiça 

Ermida de N. S. 

dos Reis em Agrão, 

Alcácer  

--------------- ----------- Emadeirado d’engado 

de castanho forrado 

de pinho da Flandres 

---------------- 

 

 

Matriz de Alcaria 

Ruiva 

Coberta de telha 

vã 

 

------------ Emadeirado de trouxa 

de castanho; telhado 

de valadio 

Emadeirada de 

castanho, ripada e 

telhada de telha 

vã; os arcos estão 

muito abertos e 

em perigo de cair 

Ermida de S. 

Pedro de Soeiros, 

Alcaria Ruiva 

---------------- -------------- --------------------- O emadeiramento 

ruim e velho e 

destelhado por 

partes 

Matriz de 

Alcoutim 

Coberta de telha 

vã 

------------ Foi feita de novo de 3 

naves 

-------------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição, 

Alcoutim 

Coberta de telha 

vã 

Emadeirado de 

castanho de asnas e 

telhada de telha vã 

Emadeirado de 

castanho de asnas de 

duas águas; telhado de 

O emadeiramento 

e o telhado estão 

danificados  
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com 2 tirantes de 

ferro1074 

valadio; tem 6 linhas 

de castanho pelo 

meio, 2 de ferro em 

preto1075 

 

 

Ermida do 

Espírito Santo, 

Pereiro, Alcoutim  

----------------- Emadeirado de 

castanho, telhada de 

telha vã 

Emadeirado de 

castanho de asnas; 

telhado de valadio 

Emadeirado de 

novo da capela até 

ao meio; daí até à 

porta principal 

emadeirada de 

castanho velho; 

telhado de telha 

vã 

Ermida do Santo 

Espírito junto à 

ribeira, Alcoutim 

---------------- ------------------- -------------------- Telhado de duas 

águas; 

emadeirado de 

castanho 

 

Ermida de S. 

Sebastião, 

Alcoutim 

--------------- ------------------- -------------------- De duas águas, 

emadeirada de 

castanho; o 

telhado muito 

danificado 

Ermida de S. 

Martinho, Corte 

das Pereiras, 

Alcoutim 

--------------- ------------------- -------------------- Telhado de duas 

águas, emadeirado 

de castanho 

encaniçado 

Ermida de Sta. 

Marta, no termo, 

Alcoutim 

---------------- -------------------- ------------------ Emadeirada de 

castanho, 

encaniçada por 

cima 

Ermida de S. 

Domingos, termo 

de Alcoutim 

--------------- -------------------- Emadeirado de 

castanho de asnas, 

telhado de valadio 

------------------ 

Matriz de Aldeia 

Galega 

Telhado de telha 

vã 

-------------------- Feita de novo; é de 3 

naves 

------------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Aldeia 

Galega 

Telhado de telha 

vã 

Reformou-se o 

emadeiramento do 

telhado 

Tecto emadeirado de 

asnas de castanho; 

telhado de valadio 

------------------ 

Ermida de 

Santiago da Póvoa, 

Aldeia Galega  

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de telha vã 

------------- Tecto forrado de 

pinho e castanho; 

emadeirado de asnas 

de castanho 

----------------- 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia 

Galega 

Forrado de olivel 

bem olivelado  

---------------------- Tecto forrado de 

castanho d’engado 

------------------ 

 

Ermida de S. Jorge 

de Sarilhos, Aldeia 

Galega 

---------------- --------------------- Tecto forrado de 

bordo, novo e bem 

tratado; quatro 

tirantes de ferro 

pintados a vermelho 

------------------ 

Matriz de Alhos 

Vedros 

Coberto de telha 

vã 

---------------------- ----------------------- ------------------ 

Ermida de N. S. da 

Vitória, Alhos 

Vedros 

Coberto de telha 

vã 

---------------------- ---------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Sebastião da 

Moita, Alhos 

Vedros  

Emadeirado de 

castanho e coberta 

de telha vã 

---------------------- ----------------------- ------------------- 

Ermida de Sta. 

Margarida do 

Lavradio, Alhos 

Vedros 

Forrado de olivel 

de bordos 

----------------------- Tecto forrado de 

bordo novo; três 

tirantes de ferro 

------------------ 

                                                 
1074

 Um deles tem uma coroa de espinhos dourada e no meio umas letras que lizem “ALEO” e no outro 

escudo está pintado um hábito de Cristo  
1075

 Numa delas uma cruz de Cristo e na outra um “ALLEO”. 
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Matriz de Aljezur 

Coberto de telha 

vã 

----------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho; telhado 

de valadio; chove no 

interior 

Emadeirado de 

castanho, de duas 

águas e telha vã 

Igreja do Hospital 

do Espírito Santo, 

Aljezur 

--------------- ------------------------ Forrado de pinho da 

Flandres; no meio um 

escudo com as armas 

dos Meneses 

------------------ 

Ermida de N. S. da 

Piedade de 

Odeceixe, Aljezur 

Coberto de telha 

vã 

----------------------- Emadeirado de asnas 

de carvalho; telhado 

de valadio; forrado de 

pinho antigo 

Emadeirado de 

castanho e forrado 

Ermida de S. 

Pedro, Aljezur 

Coberto de telha 

vã 

------------------------ -------------------- Emadeirado de 

castanho e coberta 

de telha vã 

Ermida de S. 

Sebastião, Aljezur 

Coberto de telha 

vã 

------------------------ Emadeirado de sobro; 

telhado de valadio 

Feita de novo com 

as medidas e 

feições anteriores 

Ermida de Sta. 

Susana, Aljezur 

Coberto de telha 

vã 

----------------------- -------------------- ------------------ 

Matriz de Aljustrel Tecto de olivel de 

folhataria 

O telhado danificado 

e chove dentro 

-------------------- ----------------- 

Ermida de S. 

Pedro, Aljustrel 

----------------- Coberto de telha vã ------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, 

Aljustrel 

Coberto de telha 

vã 

------------------------ ------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Bartolomeu, 

Aljustrel 

O tecto forrado de 

cortiça pintado 

todo de folhagem 

Está como na 

Visitação do Mestre 

------------------- ------------------ 

Ermida de S. João, 

Aljustrel 

------------------ Bem emadeirado e 

coberto de telha vã  

------------------- ------------------ 

 

 

Matriz de Almada 

De abóbada de 

pedraria; o 

telhado deve ser 

consertado; chove 

na igreja 

------------------ ------------------ ------------------ 

Igreja de Santiago, 

Almada 

------------------ Telhado mal 

reparado; chove no 

interior 

----------------- ----------------- 

Ermida do 

Espírito Santo, 

Almada  

------------------ Coberto de telha vã ------------------ ----------------- 

Ermida de Sta. 

Maria da Amora, 

Alvalade 

----------------- Coberto de telha vã ------------------- ----------------- 

 

Matriz de Alvalade 

Emadeirada e 

olivelada de 

madeira de 

castanho e pinho 

O telhado está podre e 

chovia no forro; 

manda-se corrigir 

-------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Pedro, Alvalade 

Coberto de telha 

vã 

------------------ -------------------- ------------------ 

Ermida de Sta. 

Maria do Roxo, 

Alvalade 

Emadeirada sobre 

os arcos de tijolo 

e coberta de telha 

vã 

------------------ -------------------- ------------------ 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Cacela 

Coberto de telha 

vã, bem 

emadeirado 

Emadeirado novo 

com asnas de 

castanho  

É nova, de três naves ------------------ 

Matriz de Casével Coberto de telha 

vã 

Derrubada ------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Casével 

-------------------- ---------------- Coberto de telha vã ------------------ 

Matriz de Castro 

Marim 

Coberto de telha 

vã 

Feito de novo, de três 

naves 

------------------- ------------------ 

Ermida de N. S. Olivelado de novo --------------- Emadeirado de vime, O tecto 
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dos Mártires, 

Castro Marim 

forrado de pinho 

dengado 

emadeirado de 

novo 

Ermida de N. S. da 

Visitação, Odeleite, 

Castro Marim 

------------------ Emadeirado de asnas 

de castanho forrado 

de canas por cima das 

asnas 

-------------------- Emadeirado de 

castanho e forrado 

de canas 

Capela curada do 

Espírito Santo, 

Castro Marim 

-------------------- ------------ -------------------- Emadeirado de 

castanho e forrado 

de canas 

 

Matriz de Coina 

Coberto de telha 

vã; emadeirado 

novo muito bom 

------------ Tecto forrado de 

bordos; quatro tirantes 

de ferro 

------------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Quelfes, Faro 

-------------------- ------------ Emadeirado de 

castanho, telhado de 

valadio 

De 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião da vila, 

Faro 

Coberto de telha e 

ripada de castanho 

------------ Emadeirado de 

castanho de asnas, 

telhado de valadio de 

duas águas 

------------ 

Ermida de Sta. 

Maria Madalena, 

Faro  

Coberta de telha 

vã 

------------ --------------- ------------ 

 

Ermida de Sto. 

António da 

Atalaia, Faro 

Telhada com sua 

ripa de castanho 

de telha vã com 

um esteio no meio 

De duas águas, 

emadeirada de 

castanho com um 

esteio de pedra no 

meio e telhada de 

telha vã 

----------------- Emadeirada de 

castanho e coberta 

de telha vã 

Ermida de S. 

Cristóvão, Faro 

Coberta de telha 

vã 

------------------ ----------------- Emadeirado e 

forrado de pinho 

Ermida de N. S. da 

Esperança, Faro  

-------------------- Emadeirado de asnas 

e forrado de canas 

Emadeirado de 

castanho encaniçado 

--------------- 

 

Ermida de N. S. de 

Entre-Ambas-as-

Águas, Faro 

-------------------- Forrada com asnas de 

castanho, oitavada; o 

tecto é de laço com 

uns cubos e rezymos 

dourados e o restante 

pintado de romano 

Forrada d’engado 

marchetado 

-------------- 

 

Ermida de S. João 

da Venda, Faro 

-------------------- ------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho, 

encaniçado, mal 

telhado 

-------------- 

 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

-------------------- ------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho, ripado do 

mesmo, telhado de 

valadio 

Emadeirado de 

castanho e forrado 

de canas 

Ermida de S. 

Bartolomeu de 

Pexão, Faro 

Coberta de telha 

vã, mal corrigida 

------------------- Coberto de telha vã ------------------ 

 

 

 

Matriz de Ferreira 

É toda coberta de 

olivel de tabuado 

de pinho bem 

lavrado; a igreja é 

toda coberta de 

telha com suas 

cintas de cal 

----------------- -------------------- ------------------ 

 

Ermida de S. 

Sebastião, Ferreira 

Emadeirada sobre 

três arcos de 

alvenaria; coberta 

de telha vã 

O telhado danificado; 

mandou-se retelhar e 

cintar 

-------------------- ------------------ 

 

Ermida de S. 

Vicente, Ferreira 

Emadeirada sobre 

três arcos de 

alvenaria; coberta 

de telha vã 

O telhado danificado 

por causa do vento; 

mandou-se retelhar e 

cintar 

------------------- ---------------- 

Matriz de 

Grândola 

------------------- Feita de novo; 

fechada de abóbada 

--------------------- ---------------- 
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de tijolo; 

destelhada1076 

Ermida de S. 

Domingos, 

Grândola 

------------------ Metade está 

destelhada e sem 

madeira, metade está 

coberta para cair 

--------------------- ---------------- 

Ermida de N. S. 

dos Bairros, 

Grândola 

Arcos de tijolo em 

que está 

emadeirada; de 

telha vã 

--------------------- --------------------- --------------- 

 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

Coberta de telha 

vã 

Está como na 

visitação passada 

Emadeirado de asnas 

de castanho, ripado do 

mesmo; telhado de 

valadio em parte 

descoberto 

É de 3 naves 

Ermida de Sta. 

Catarina, Loulé 

----------------- ---------------------- ------------------ Emadeirado de 

castanho e 

encaniçado 

Ermida de S. 

Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

--------------------- -------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho, ripado do 

mesmo; telhado de 

valadio 

--------------------- 

 

 

Ermida de N. S. da 

Querença, Loulé 

-------------------- Foi feita de novo; 

emadeirado de 

castanho, forrado de 

canas 

Emadeirado de asnas 

de castanho de duas 

águas; ripado do 

mesmo; telhado de 

valadio que é 

necessário consertar 

Emadeirado de 

novo, coberta de 

telha vã 

Ermida de Sta. 

Catarina de 

Gorjões, Loulé  

Coberta de telha 

vã 

----------------------- ---------------------- Emadeirado de 

castanho 

encaniçado e mal 

telhado 

Ermida de S. 

Domingos, Loulé 

Coberta de telha 

vã 

----------------------- --------------------- Emadeirado de 

castanho; coberto 

de telha vã 

Ermida de 

Santana na 

estrada, Loulé 

------------------ Emadeirado de asnas 

de madeira 

--------------------- O telhado está 

derrubado 

 

Ermida de Sto. 

Estêvão, Martim 

Longo  

----------------- Emadeirada de 

carvalho e forrada de 

canas, encalado por 

cima; bem telhada e 

cintada de cal 

---------------------- Emadeirada de 

castanho novo de 

duas águas; 

encaniçada do 

mesmo 

Ermida de S. 

Domingos, Góios, 

limite de Martim 

Longo 

----------------- Emadeirado de 

madeira de castanho; 

ripado do mesmo; 

telhado de telha vã 

--------------------- Emadeirado de 

castanho; telhado 

de telha vã 

Ermida de S. 

Sebastião, Martim 

Longo 

---------------- ---------------------- -------------------- De duas águas, 

descoberta; há a 

madeira para 

emadeirar 

Ermida de Sta. 

Justa, Martim 

Longo 

---------------- ---------------------- ------------------ Telhada de telha 

vã; emadeirada de 

aguieiros 

Capela curada de 

S. Pedro de 

Vaqueiros, Martim 

Longo 

----------------- ---------------------- ---------------------- Emadeirada de 

castanho, 

encaniçada de 

novo 

Ermida de N. S. de 

Clarines, Martim 

Longo 

----------------- ---------------------- --------------------- Emadeirado de 

aguieiros; telhado 

de telha vã 

Ermida de N. S. 

das Relíquias, 

Martim Longo 

----------------- ---------------------- -------------------- Emadeirada de 

castanho 

encaniçado 

                                                 
1076

 Mandam ao recebedor da fábrica que a mande telhar de canudo e ensopar as telhas em cal. 
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Ermida de 

Santiago, junto à 

Porta da Ribeira, 

Mértola 

Sem telhado nem 

madeira; mandou-

se ao comendador 

que corrigisse o 

telhado 

Emadeirada com 

madeira de castanho, 

de duas águas; telhada 

de telha vã e cintada 

de cal 

Está caída por terra 

não havendo mais do 

que as paredes 

------------------- 

Ermida de S. 

Pedro de Solis, 

Mértola 

Bem emadeirada; 

coberta de telha 

vã, toda nova 

----------------- Emadeirado de 

castanho, ripado do 

mesmo; telhado de 

valadio de duas águas 

Emadeirado de 

castanho; coberto 

de telha vã 

Ermida de S. 

Bartolomeu, 

Mértola 

Coberto de telha 

vã; está danificada 

e em parte 

descoberta 

Bem telhada de telha 

vã 

Emadeirado de freixo; 

telhado de valadio de 

duas águas  

Emadeirado de 

castanho; telhado 

de telha vã 

Ermida de Sta. 

Maria da 

Mesquita, Mértola 

--------------------- --------------------- ---------------------- Emadeirado de 

castanho de duas 

águas, encaniçada 

de novo e telhada 

 

Ermida do Sto. 

Espírito na Aldeia 

dos Crespos, 

Mértola 

Coberto de telha 

vã com bons 

telhados e bem 

cintados de cal 

---------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho; telhada 

de valadio 

O corpo da igreja 

está derrubado; a 

nova deve ser 

emadeirada de 

castanho e forrada 

de pinho 

 

Capela de S. 

Pedro, Mértola 

Bem emadeirada e 

coberta de telha 

vã 

Emadeirada de novo 

de madeira de 

castanho; coberta de 

telha vã e cintada de 

cal  

------------------- --------------------- 

Ermida de S. João 

dos Marques, 

Mértola 

-------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho e telhado 

de telha vã 

------------------- Emadeirada, 

forrada de pinho e 

telhada 

Ermida de Sta. 

Ana, situada no 

termo de Cambas, 

Mértola 

Coberta de telha 

vã 

Emadeirado de 

castanho de duas 

águas; é telhada de 

telha vã, cintada de 

cal 

Emadeirado de 

castanho de asnas de 

duas águas; é telhada 

de valadio 

Emadeirado de 

castanho de asnas; 

é telhada de telha 

vã 

Ermida de S. 

Domingos de 

Cambas, Mértola 

--------------------- ---------------------- --------------------- Telhado de duas 

águas de telha vã 

 

Ermida de Sta. 

Ana, paróquia de 

S. Miguel, Mértola 

--------------------- ----------------------- --------------------- Guarnecida e 

emadeirada de 

castanho; de telha 

vã com três 

traçadas que 

servem de asnas 

Ermida de Sto. 

André, no limite de 

S. Pedro de Solis, 

Mértola 

Coberta de telha 

vã 

----------------------- --------------------- Emadeirada de 

castanho, telhado 

de telha vã 

Hospital do 

Espírito Santo, 

Mértola 

-------------------- ----------------------- ---------------------- Forrada de canas 

e emadeirada de 

castanho 

Ermida de S. 

Sebastião, Mértola 

Tem um pedaço 

do emadeiramento 

derrubado 

O telhado junto à 

ousia está quebrado 

--------------------- --------------------- 

 

Ermida de S. Brás, 

Mértola 

Está sem telhado Feita de novo; 

emadeirada de duas 

águas e forrada de 

canas 

-------------------- Emadeirada de 

castanho; telhada 

de telha vã 

 

Ermida de S. 

Simão e S. Judas, 

Corte do Pinto, 

Mértola 

Telhada de novo 

de telha vã 

Emadeirada de 

castanho novo e 

telhada de telha vã 

cintada de cal  

------------------- Emadeirada de 

castanho; telhada 

de telha vã; a 

forrar com pinho 

da Flandres ou 

castanho e reparar 

o telhado 
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Ermida de Sta. 

Luzia, na Corte do 

Pinto, Mértola 

--------------------- ------------------------ --------------------- Telhada de telha 

vã e emadeirada 

de azinho 

Ermida de S. 

Salvador na Corte 

de Sines, Mértola 

--------------------- ------------------------ --------------------- Emadeirado de 

castanho de duas 

águas; telhado de 

telha vã 

Ermida de 

Santiago que está à 

porta do Castelo, 

Mértola 

Coberto de telha 

vã; a madeira e o 

telhado estão 

velhos 

Emadeirada de novo 

de castanho de duas 

águas e telhada de 

telha vã 

Emadeirado de 

trouxa, ripado de 

castanho, telhado de 

valadio 

Emadeirado de 

castanho, de telha 

vã; está 

destelhado em 

muitas partes 

Ermida de N. S. da 

Conceição na 

Corte do Pinto, 

Mértola 

--------------------- ----------------------- De duas águas, 

emadeirada de asnas 

de castanho, ripada do 

mesmo de novo 

--------------- 

 

 

Ermida de São 

Sebastião, Aldeia 

de Diogo Vaz, 

Mértola 

--------------------- Está ainda descoberto Emadeirado de asnas 

de castanho de duas 

águas  

Emadeirado de 

asnas de castanho 

de duas águas; 

telhada de telha 

vã; deve forrar-se 

de pinho a igreja 

como está a 

capela1077 

Ermida de S. 

Lourenço na 

ribeira de Terges, 

Mértola  

--------------------- ---------------------- --------------------- Emadeirada de 

madeira da terra 

 

 

Ermida de S. 

Barão, Mértola 

--------------------- ---------------------- -------------------- Mal emadeirada e 

telhada de telha 

vã; manda-se 

emadeirar de boa 

madeira e bem 

telhada 

Ermida de S. 

Brícios, Mértola 

--------------------- ---------------------- --------------------- Danificada de 

emadeiramento e 

telhado 

Igreja de Sta. 

Maria, Palmela 

Coberto de telha 

vã 

Foi feita de novo de 3 

naves 

--------------------- -------------------- 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

Coberto de telha 

vã 

O telhado está mal 

reparado; deve sê-lo 

Tecto emadeirado de 

asnas de castanho; 

telhado de valadio 

------------------- 

Hospital de S. Brás 

e Sta. Susana, 

Palmela 

Coberto de telha 

vã 

------------------------ --------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Palmela 

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado de novo 

de castanho, coberto 

de telha vã 

Emadeirado de 

castanho d’asuaom, 

telhado de valadio 

------------------- 

Ermida de Sta. 

Ana, Palmela 

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado novo Emadeirado de 

d’asuaom, telhado de 

valadio 

------------------ 

Ermida de S. Luís, 

Palmela 

Coberto de telha 

vã 

Emadeirado novo, 

coberta de telha vã 

Forrado de pinho da 

Flandres 

------------------ 

Ermida de S. 

Romão em 

Alferrara, Palmela 

Coberto de telha 

vã; mal 

emadeirado 

Reformado e 

emadeirado de novo; 

coberto de telha vã 

De duas águas, 

telhado de valadio 

----------------- 

Ermida de S. Gião, 

Palmela 

Coberto de telha 

vã 

Reformado e 

emadeirado de novo; 

coberto de telha vã 

Emadeirado de asnas 

de castanho; telhado 

de valadio 

------------------ 

Ermida de S. Brás, 

nos olivais e 

vinhais, Palmela 

------------------- Emadeirada de asnas 

de castanho, telhado 

de valadio 

--------------------- ------------------ 

 

Matriz de Panóias 

Coberto de telha 

vã 

Bem emadeirado de 

castanho e forrado do 

--------------------- ------------------- 

                                                 
1077

 E concertar o telhado e emboçado de cal de maneira que tolha os pardais. 
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mesmo d’engado 

muito bem forrado 

Ermida de S. 

Romão, Panóias 

Emadeirado de 

castanho e coberto 

de telha vã 

------------------------ --------------------- --------------------- 

 

Ermida de S. João, 

Panóias 

Emadeirado de 

madeira da terra e 

coberto de telha 

vã 

----------------------- --------------------- -------------------- 

 

Matriz de Arenilha  

--------------------- ------------ Emadeirada de asnas 

de carvalho, 

encaniçada de duas 

águas 

-------------------- 

 

Ermida de Sto. 

António, Arenilha 

--------------------- ----------------------- De abóbada de 

alvenaria; arcos, 

chaves e represas de 

alvenaria 

------------------- 

Hospital do Sto. 

Espírito na ribeira, 

Sesimbra 

Tecto forrado de 

madeira, pintado 

----------------------- --------------------- ------------------ 

Hospital do Sto. 

Espírito em cima 

na vila, Sesimbra 

Bem emadeirada 

de novo 

----------------------- --------------------- ------------------ 

Ermida de N. S. do 

Cabo, Sesimbra 

Tecto forrado de 

bordos novos 

muito bons 

---------------------- --------------------- ----------------- 

Ermida de S. 

Lourenço de 

Azeitão, Sesimbra 

Bem emadeirado 

de castanho; é de 

telha vã 

---------------------- ---------------------- ---------------- 

Ermida de S. 

Simão de Azeitão, 

Sesimbra 

Emadeirado de 

castanho 

---------------------- --------------------- ---------------- 

Ermida de S. 

Pedro de Azeitão, 

Sesimbra  

É coberta de telha 

vã 

---------------------- --------------------- ----------------- 

Igreja de Sta. 

Maria, Setúbal 

Deve ser 

retelhado com 

suas cintas de cal 

----------------------- --------------------- ---------------- 

 

Hospital do Corpo 

Santo, Setúbal 

É forrado todo a 

castanho e tem 

também as traves 

forradas 

----------------------- --------------------- ----------------- 

Ermida de Sta. 

Catarina, Setúbal 

Telhado de telha 

vã 

---------------------- --------------------- ----------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Setúbal 

Bem emadeirado 

e telhado; coberto 

de telha vã 

---------------------- --------------------- ----------------- 

Ermida de N. S. de 

Tróia, Setúbal 

Bem emadeirado 

e coberto de telha 

vã 

---------------------- --------------------- ------------------ 

Ermida de Nossa 

Senhora, onde está 

a Misericórdia, 

Setúbal 

Olivelado de 

cedro muito bem 

lavrado  

--------------------- --------------------- ------------------ 

 

 

Ermida de N. S. 

das Salas, Sines 

De abóbada com 

arcos e nervuras; 

nos fechos, no 

centro da 

abóbada, as armas 

de Vasco da 

Gama  

--------------------- --------------------- ----------------- 

Ermida de S. 

Pedro, Sines 

Emadeirado de 

novo, coberta de 

telha vã 

---------------------- --------------------- ------------------ 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Sines 

Coberto de telha 

vã 

--------------------- ---------------------- ------------------- 



288 

 

Ermida de S. 

Domingos da 

Aceca, Tavira 

------------------- Está feita de novo; o 

corpo ainda 

descoberto 

---------------------- ------------------ 

 

Ermida de Sta. 

Ana, Tavira 

--------------------- ------------------------ Emadeirado de 

castanho de asnas, 

encaniçado de duas 

águas  

------------------ 

 

Ermida de S. Brás, 

Tavira 

Coberto de telha 

vã 

Forrada de canas Emadeirado de asnas 

de castanho; 

encaniçado velho de 

duas águas 

Forrado de canas 

 

Ermida de S. 

Lázaro, Tavira 

--------------------- ----------------------- Emadeirado de asnas 

de castanho, ripado do 

mesmo; telhado de 

valadio 

Emadeirado de 

asnas de castanho 

e forrado de canas 

Ermida de N. S. da 

Conceição da 

Gomeira, Tavira 

Metade está 

forrada a olivel e 

coberto de telha 

Está acabado de forrar 

de olivel 

Emadeirado de 

castanho; forrado 

d’engado 

Emadeirado de 

castanho; dengado 

forrado por cima 

de castanho 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes, Tavira 

--------------------- ------------------------ Forrado de bordo de 

quatro águas 

------------------ 

 

 

Matriz do Torrão 

O tecto é todo de 

telha vã assentado 

sobre seus esteios; 

o comendador 

deve retelhá-la e 

cintá-la com cal 

------------------------ --------------------- -------------------- 

Ermida de Nossa 

Senhora onde 

estava o hospital, 

Torrão 

Coberto de olivel 

bem pintado 

------------------------ --------------------- -------------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Torrão 

Coberto de telha 

vã 

Muito bem 

emadeirado e forrado 

de canas 

--------------------- -------------------- 

 

Ermida de S. João, 

Torrão 

Coberto de telha 

vã; bem 

emadeirada de 

novo 

----------------------- --------------------- ------------------- 

Ermida de S. 

Fausto, na 

freguesia de Sta. 

Maria, Torrão 

Coberto de telha 

vã; chove dentro 

como no exterior 

----------------------- --------------------- ------------------ 

 

 

Ermida de S. 

Roque, Torrão 

O corpo está 

derrubado; a 

madeira das asnas 

está dentro sã e 

boa como algum 

tijolo e telha 

---------------------- --------------------- ------------------ 

Ermida de Sto. 

Estêvão, Torrão 

-------------------- Emadeirado de novo e 

telhado de telha vã 

----------------------- ------------------- 

Ermida de 

Santiago sobre a 

ribeira de 

Odivelas, Torrão 

------------------- O telhado está 

danificado 

----------------------- ------------------- 
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iv) Ladrilhar o chão das igrejas. 

Um aspecto recorrente nas visitações quinhentistas da Ordem de Santiago diz 

respeito à insistência demonstrada pelos inspectores no sentido de os fregueses 

procederem à correição de lajedos e revestimentos dos solos das igrejas e ermidas. A 

razão de ser desta preocupação resulta primeiramente do facto de agora ser aqui, no 

interior dos templos – mas também nos respectivos alpendres e adros – que os membros 

da comunidade paroquiana vão a sepultar quando falecem, prática que naturalmente se 

traduz na frequente abertura de covas e consequentemente na deterioração dos 

revestimentos, no caso de existirem
1078

. 

Neste sentido, e na sequência das Visitações do Mestre D. Jorge, verifica-se 

que das oitenta e três igrejas e ermidas que pelo menos uma ocasião, no decurso do 

período abarcado pelo nosso estudo, mereceram a anotação dos visitadores a respeito 

deste aspecto, nos anos de 1510 a 1527 foram referenciadas trinta e três estruturas. 

Destas, vinte e três encontravam-se ladrilhadas, a maior parte delas a tijolo, umas 

poucas, como a Igreja de Santa Maria dos Mártires, em Alcácer, revestida de pedraria, 

ou a Ermida de Santa Margarida do Lavradio, de argamassa. Das restantes, tinham por 

revestir os solos as ermidas de Nossa Senhora da Vitória, em Alhos Vedros – à qual D. 

Manuel I, recentemente falecido, deixara 2.000 reais para que a ladrilhassem – e Santa 

Ana de Palmela. Além destas situações, as Visitas referem a existência de oito estruturas 

mal ou incompletamente ladrilhadas apontando, nalguns casos, como na Igreja de Santa 

Maria de Setúbal, o motivo por que isso acontecia – mal ladrilhado por causa das 

sepulturas – e consequentemente ordenando que (…) todos os que tivessem covas na 

Igreja as ladrilhassem (…)
1079

. 

Como em outros aspectos, as visitas da década de 30 revelam-se mais lacónicas 

em termos informativos. Com a situação de treze templos, no que respeita a este 

particular assunto, referenciada é possível determinar, por um lado a conclusão de obras 

que na inspecção anterior andavam para ser acabadas – casos da Ermida de São 

Sebastião de Alcácer do Sal e da Matriz de Panóias, agora lajeada de lajes –, por outro 

a continuação do problema recorrentemente assinalado de que a abertura de covas 

contribui para deteriorar os pavimentos: (…) Há covas abertas na igreja o que danifica  

                                                 
1078

 As questões decorrentes de os templos serem neste período utilizados como locais preferenciais de 

sepultura dos paroquianos é por nós adiante desenvolvida pelo que aqui nos limitaremos, apenas, à análise 

dos aspectos referentes ao estado e tipos de revestimentos. 
1079

 Determinação relativa à Matriz de Casével; já aos paroquianos de Panóias foi-lhes concedido um ano 

para que levassem a cabo a obra.  
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o ladrilho (…) pode ler-se na Visita a Matriz de Alcaria Ruiva, ou um lacónico (…) tem 

covas por ladrilhar (…) na anotação relativa à Ermida de São Sebastião da Aldeia 

Galega.  

 Vinte anos mais tarde, na década de 50, os visitadores foram mais exaustivos nas 

suas descrições. Analisando os dados disponíveis, é possível verificar que das oitenta e 

três estruturas consideradas na alínea, trinta e oito foram objecto da sua atenção, 

verificando-se a existência de trinta e uma lajeadas, ladrilhadas ou argamassadas – 

algumas em mau estado – e sete que o não são. Na situação da Casa do Corpo Santo dos 

Mareantes, de Tavira, o chão era mesmo de terra solta.  

 Se descuidado, o uso do chão eclesial como local de sepultura, conduz à 

inexorável degradação dos revestimentos e a Igreja de Santa Maria dos Mártires, em 

Alcácer, constitui um bom exemplo do que se pretende afirmar. Com efeito, 

retrocedendo ao ano de 1513, à Visitação do Mestre, a informação fornecida é de que o 

revestimento em causa era constituído por ladrilhado de pedraria; entretanto, em 1552, 

os dados existentes referem que o chão se encontrava (…) lajeado de campas de pedras 

de sepulturas (…), situação que na década de 60 dá lugar a uma avaliação da parte do 

visitador quanto ao estado do solo: (…) lajeado de sepulturas mal assentes (…). A 

situação revela-se ainda pior no caso da Matriz de Coina, cujo chão na Visitação do 

Mestre é descrito como sendo “todo ladrilhado” mas que agora, 50 anos volvidos, se 

apresenta (…) muito danificado por causa das sepulturas que se abrem e não voltam a 

ser tapadas (…). Algo semelhante ao verificado na Matriz da Alcaria Ruiva, cujo solo 

mal ladrilhado na década de 50, volvida uma década terá ficado mesmo sem o ladrilho, 

encontrando-se (…) muito mal assentado por causa das covas (…).  

 No que respeita ao estado dos revestimentos das igrejas, nos anos que medeiam 

entre 1560 e 1566, a situação é basicamente a seguinte: trinta e dois foram os templos 

em relação aos quais os visitadores tomaram notas respeitantes ao revestimento do chão; 

destes, verificaram-se vinte e seis casos em que os solos se encontravam lajeados, 

ladrilhados ou argamassados – por vezes em mau estado, como se pode comprovar pela 

análise do Quadro XXXVIII – correspondendo, as restantes seis situações, a templos 

que ainda não dispunham de qualquer tipo de revestimento.   
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Quadro XXVIII – Cobertura do chão das igrejas. 

Anos 

 
Templo 

 

1510 / 1527 

 

1534 / 1535 

 

1552 / 1554 

 

1560/1566 

Ermida de N. S. de 

Paderne, Albufeira 

--------------- --------------- Por ladrilhar 

 

 

------------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Albufeira 

--------------- --------------- Lajeado ------------ 

Ermida de N. S. da 

Consolação, Alcácer  

-------------- --------------- ------------------------ Mal 

ladrilhado 

Capela de Santiago no 

Castelo, Alcácer 

-------------- --------------- ------------------------ Ladrilhado e 

bem tratado 

Ermida de S. Vicente, 

Alcácer 

Ladrilhado --------------- ------------------------ Bem lajeado 

Ermida de S. João, no 

cabo da vila, Alcácer  

---------------  ---------------  ------------------------ Ladrilhado e 

algumas covas 

mal tratadas 

Ermida de S. 

Sebastião, Alcácer 

Parcialmente 

ladrilhado 

Todo 

ladrilhado 

------------------------ Ladrilhado de 

novo 

Ermida de S. Lázaro, 

Alcácer 

---------------- -------------- ----------------------- Por ladrilhar 

 

Ermida de S. 

Martinho do Forno do 

Vidro, Alcácer 

Ladrilhado de tijolo --------------- ----------------------- Ladrilhado 

Ermida de Sta. 

Susana, Alcácer 

---------------- -------------- Toda a igreja por ladrilhar ------------ 

Ermida de Santa 

Catarina, Alcácer  

---------------- ------------- Ladrilhada de tosco Ladrilhado 

Ermida de S. Romão, 

Alcácer 

Está em mau estado ------------- Ladrilhada de tosco Bem 

ladrilhado 

Igreja de N. S. dos 

Mártires, Alcácer   

Ladrilhado de 

pedraria 

------------ Lajeada de campas de 

pedras de sepulturas 

Lajeado de 

sepulturas mal 

assentadas 

Capela de S. pedro, no 

adro de N. S. dos 

Mártires, Alcácer 

---------------- ----------- Não é ladrilhada ------------ 

Ermida de S. Roque, 

Alcácer 

--------------- Toda 

ladrilhada 

Ladrilhada Bem 

ladrilhada  

Ermida de N. S. do 

Monte, Alcácer 

----------------- ------------ ------------------------ 

 

Bem 

ladrilhada 

Ermida curada de S. 

Mamede, Alcácer 

---------------- ------------ -------------------------- Por ladrilhar 

Ermida de N. S. dos 

Reis, capela curada 

em Agrão, Alcácer 

---------------- ------------ Solo todo argamassado -------------- 

 

Matriz de Alcaria 

Ruiva 

----------------- 

 

Há covas 

abertas na 

igreja o que 

danifica  

o ladrilho 

Mal ladrilhado Por ladrilhar e 

muito mal 

assentado por 

causa das 

covas 

Matriz de Alcoutim ------------------ ------------- O chão por lajear e 

ladrilhar 

Ladrilhada de 

tijolo 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Alcoutim 

Ladrilhada de tijolo ------------ O chão ladrilhado de 

tijolo tosco 

--------------- 

Ermida do Espírito 

Santo, Pereiro, 

Alcoutim  

----------------- Bem 

ladrilhado 

-------------------------- --------------- 

Matriz de Aldeia 

Galega 

Ladrilhado ----------- Feita de novo; é de 3 

naves 

----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Aldeia 

Galega 

------------------- Tem covas 

por ladrilhar 

------------------------ ----------- 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia Galega 

Bem ladrilhado  ----------- Ladrilhado ----------- 
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Ermida de São Jorge 

de Sarilhos, Aldeia 

Galega 

Todo ladrilhado Ladrilhado ------------------------- ----------- 

Matriz de Alhos 

Vedros 

Ladrilhado por partes 

de ladrilho velho 

------------ ------------------------- ---------- 

Ermida de N. S. da 

Vitória, Alhos Vedros 

D. Manuel I deixou 

2.000 reais para a 

ladrilharem 

------------ ------------------------- ---------- 

Ermida de S. 

Sebastião da Moita, 

Alhos Vedros 

Ladrilhado de tijolo ------------ ------------------------ ----------- 

Ermida de Sta. 

Margarida do 

Lavradio, Alhos 

Vedros 

Argamassado ------------ Ladrilhado de tosco ---------- 

 

Matriz de Aljezur 

Falta acabar de 

ladrilhar 

----------- O chão está mal lajeado 

por causa das sepulturas 

O lajeamento 

muito 

desbaratado 

Ermida de Sta. Maria 

do Monte, Almada 

Ladrilhado de tijolo ----------- ------------------ ------------ 

 

Matriz de Casével 

Todos os que tiverem 

covas na igreja devem 

ladrilhá-las1080 

Derrubada ------------------- ------------ 

Ermida de N. S. dos 

Mártires, Castro 

Marim 

Ladrilhado --------- Ladrilhado ------------ 

Capela curada do 

Espírito Santo, Castro 

Marim 

-------------------- ---------- -------------------- Está toda 

ladrilhada 

 

 

 

Matriz de Coina 

Todo ladrilhado ---------- -------------------- Muito 

danificado por 

causa das 

sepulturas que 

se abrem e 

não voltam a 

ser tapadas 

Ermida de S. 

Sebastião de Quelfes, 

Faro 

------------------- ------------ O solo lajeado De 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião da vila, Faro 

-------------------- ---------- O chão argamassado ------------ 

Ermida de N. S. da 

Esperança, Faro  

-------------------- Fez-se de 

novo 

O chão argamassado ----------- 

Ermida de S. João da 

Venda, Faro 

-------------------- ---------- Não é ladrilhado e devia 

sê-lo 

----------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição, Faro 

-------------------- ---------- Bem lajeado Está todo 

lajeado 

Ermida de S. 

Bartolomeu de Pexão, 

Faro 

Todo lajeado por 

dentro 

--------- ------------------------ ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

--------------------- ------------ O solo da capela e da 

igreja bem lajeado 

É de 3 naves 

Ermida de S. 

Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

--------------------- ---------- Lajeado de tijolo tosco -------------- 

Ermida de N. S. da 

Querença, Loulé 

---------------------- Foi feita de 

novo 

O chão bem lajeado O corpo bem 

lajeado 

Ermida de Sta. Ana na 

estrada, Loulé 

---------------------- ---------- ---------------------- Lajeado 

Capela curada de N. S. 

da Assunção de Giões, 

Martim Longo 

---------------------- ---------- --------------------- O solo 

ladrilhado 

Ermida de Sto. --------------------- ---------- ---------------------- Está ainda por 

                                                 
1080

 Sob pena de 500 reais; o que ficar por ladrilhar deve ser ladrilhado pelo comendador.  
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Estêvão, Martim 

Longo  

ladrilhar 

Capela curada de S. 

Pedro de Vaqueiros, 

Martim Longo 

--------------------- ------------- ---------------------- Ladrilhado e 

um pouco 

danificado 

Ermida de S. Pedro de 

Solis, Mértola 

--------------------- ------------ O chão não está 

ladrilhado nem lajeado 

Todo 

ladrilhado 

Ermida de S. 

Bartolomeu, Mértola 

--------------------- ----------- ------------------------ Todo 

ladrilhado 

Ermida do Sto. 

Espírito na Aldeia dos 

Crespos, Mértola 

---------------------- Não está 

ladrilhada1081  

------------------------ --------------- 

Ermida de S. João dos 

Marques, Mértola 

---------------------- É ladrilhado Está mal ladrilhado por 

causa das covas 

--------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

situada no termo de 

Cambas, Mértola 

--------------------- Todo 

ladrilhado de 

tijolo 

O chão ladrilhado O solo é 

ladrilhado 

Ermida de Sta. Ana, 

paróquia de S. Miguel, 

Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- Não está 

ladrilhada 

Hospital do Espírito 

Santo, Mértola 

-------------------- ---------- O chão está bem 

ladrilhado de novo 

Toda a igreja 

é ladrilhada 

Ermida de S. Brás, 

Mértola 

--------------------- ----------- --------------------- Ladrilhada de 

tosco 

Ermida de N. S. da 

Conceição na Corte do 

Pinto, Mértola 

--------------------- ---------- Não está ladrilhada nem 

lajeada 

--------------- 

Ermida de São 

Sebastião, Aldeia de 

Diogo Vaz, Mértola 

--------------------- ---------- O chão bem ladrilhado  É ladrilhada 

Ermida de S. Barão, 

Mértola 

--------------------- --------- --------------------- Manda-se 

ladrilhar 

Igreja de Sta. Maria, 

Palmela 

Ladrilhada Foi feita de 

novo de 3 

naves 

--------------------- ------------ 

 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

Toda ladrilhada de 

tijolo 

---------- O solo é lajeado de lajes 

de pedra mole da terra, 

arruada com seus 

extremos; não está 

numerada1082 

------------- 

 

Hospital de S. Brás e 

Sta. Susana, Palmela 

----------------- Ladrilhada de 

novo de tijolo 

à custa dos 

moradores de 

Setúbal 

--------------------- ------------- 

Ermida de Sta. Ana, 

Palmela 

Não é ladrilhada nem 

lajeada 

------------ --------------------- ------------- 

Ermida de S. Luís, 

Palmela 

---------------------  -----------  Ladrilhada de tosco ------------ 

Ermida de S. Romão 

em Alferrara, Palmela 

--------------------- ----------- Ladrilhada de tosco ----------- 

 

Ermida de S. Gião, 

Palmela 

--------------------- Ladrilhada de 

tijolo com 

suas partes 

novas 

Ladrilhada de tosco ----------- 

 

Matriz de Panóias 

Os que têm covas no 

corpo da igreja têm 1 

ano para ladrilhá-las  

Lajeado de 

lajes 

--------------------- ----------- 

Ermida de S. Romão, Ladrilhada de tijolo ------------ --------------------- ----------- 

                                                 
1081

 Há covas que não havia antes; mandam ao juiz e mordomo que serão feitos pelo dia do Espírito Santo 

próximo seguinte, que dentro de um ano mandem ladrilhar a dita casa; e aos donos das covas que estão na 

ermida que dêem o tijolo para ladrilhar e o mais se faça à custa do dinheiro que está na posse do 

mordomo. 
1082

 O visitador mandou que se fizesse numerar. 
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Panóias 

Matriz de Arenilha  --------------------- ------------ O chão bem ladrilhado ---------- 

Ermida de Sto. 

António, Arenilha 

--------------------- ----------- O chão argamassado ---------- 

Hospital do Sto. 

Espírito em cima na 

vila, Sesimbra 

Ladrilhada ----------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Lourenço de Azeitão, 

Sesimbra 

Bem ladrilhada ----------- --------------------- ----------- 

Igreja de Sta. Maria, 

Setúbal 

Mal ladrilhado por 

causa das sepulturas 

---------- --------------------- ----------- 

Ermida de S. 

Sebastião, Setúbal 

Está ladrilhada --------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. de 

Tróia, Setúbal 

Toda bem ladrilhada --------- --------------------- ----------- 

Ermida de Nossa 

Senhora, onde está a 

Misericórdia, Setúbal 

Muito bem ladrilhada  --------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. das 

Salas, Sines 

Todo ladrilhado e por 

baixo tijolo 

--------- --------------------- ----------- 

Ermida de N. S. da 

Conceição da 

Gomeira, Tavira 

---------------------- -------- Solo bem lajeado ------------ 

Casa do Corpo Santo 

dos Mareantes, Tavira 

--------------------- -------- O chão é de terra solta ------------- 

 

 

Matriz do Torrão 

O chão é ladrilhado e 

estão nele algumas 

campas de sepulturas 

mais altas que o 

ladrilho1083 

-------- --------------------- ------------ 

Ermida de S. 

Sebastião, Torrão 

----------------------- Tudo 

ladrilhado 

--------------------- ------------ 

Ermida de Sto. 

Estêvão, Torrão 

----------------------- Argamassado --------------------- ----------- 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1083

 (…) o que parece mal e faz impedimento. 
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OUSIAS, ARCOS DAS OUSIAS E CORPOS DAS IGREJAS 

SEGUNDO AS VISITAÇÕES 

(QUADROS) 
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COMENDA DE ALBUFEIRA 
 

Estrutura 

Ousia 
(dimensões / formas/ materiais) 

Arco da Ousia 
(dimensões / 

formas/ materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / formas/ materiais) 

 

Ano  

 

 

 

 

 

Igreja de N. S. 

da Conceição 

(Matriz) 

21 palmos de altura x 12 x 12; 

de abóbada de alvenaria de 2 

capelas com 2 chaves no meio, 

uma com o hábito de Avis, outra 

com as armas do Mestre; 

paredes de alvenaria; da banda 

Sul uma fresta de pedraria, 

tapada, sem encerado nem 

vidraça; se a destapassem daria 

boa claridade; da banda Norte 

um portal para a sacristia; 

Tem a altura das 

capelas com 9 

palmos de largo; de 

pedraria de ponto 

com umas grades 

de castanho bem 

fechadas;  

De 3 naves, de cada banda 4 

arcos com suas vasas, capitéis e 

colunas de pedraria bem 

lavrados; a nave do meio é de 

forrada de castanho com 4 

linhas pelo meio forradas do 

mesmo; as naves laterais são 

emadeiradas de castanho com 

suas bonecas mal ripadas e 

encaniçadas; devia-se mandar 

forrá-las porque chove muito na 

igreja; o chão está bem 

lajeado1084 

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

Igreja de N. S. 

da Esperança 

(Paderne) 

Quadrada, de abóbada de 

alvenaria de 2 capelas; cruz de 

pedraria da terra, com chave, 

arcos e represas de pedraria 

muito branca e boa; uma fresta 

sem encerado nem vidraça a Sul; 

o chão muito bem lajeado; 

30 palmos de alto x 

15 de largo; 

redondo, da mesma 

pedra, lavrado de 

romano moderno; 

62 x 40 palmos de largo; de 3 

naves, com suas colunas, vasas e 

capitéis de pedraria; está 

descoberta porque está em 

construção; cão todo lajeado1085 

 

 

1554 

 

 

Ermida de N. S. 

de Paderne 

9 palmos de alto, quadrada e 

paredes de alvenaria; 

emadeirada de castanho, ripada 

do mesmo, telhada de valadio; o 

chão por ladrilhar; 

11 palmos de alto x 

9 de largo; de 

alvenaria, redondo; 

12 palmos de alto x 40 x 21; 

paredes de alvenaria, solo por 

ladrilhar1086 

 

 

1554 

 

Ermida de N. S. 

da Orada 

Abóbada de feição de chaminé 

com um coruchéu alto, ameada à 

volta; ladrilhada; 

De alvenaria com 

suas grades de 

madeira 

42 palmos, da porta às grades x 

27 de largura; paredes de 

alvenaria, emadeirado de 

castanho, ripado do mesmo, de 

duas águas1087 

 

1554 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Quadrada, com abóbada de 

alvenaria, ameada por fora com 

chave e represas de pedraria; 

De ponto de 

alvenaria, com suas 

grades de madeira, 

velhas; 

40 palmos x 22 de largo; 

paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho de duas 

águas, telhado de valadio; solo 

lajeado1088 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1084

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 - Visitação das Igrejas Algarvias. 

Faro: ADEIPA, p. 20 
1085

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, ob. cit., p. 25.  
1086

 Visitação de 1565/66. CAVACO, ob. cit., p. 362.  
1087

 Visitação de 1554. In LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, ob. cit., p. 26. 
1088

 Visitação de 1554. In LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, ob. cit., p. 27. 
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COMENDA DE ALCÁCER DO SAL 
 

Estrutura 

Ousia  
(dimensões / formas/ materiais) 

Arco da Ousia 
(dimensões / 

formas/ materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / formas/ materiais) 

 

Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

(Matriz) 

5 x 5 varas; forrada de olivel; no 

meio do olivel uma cimeira com 

uma serpe no meio que mandou 

pintar o infante D. João; da parte 

do Evangelho, na parede, num 

armário com o sacrário; na 

parede do mesmo lado a porta 

para a sacristia;    

De pedraria com 

umas grades de 

madeira pintadas; 

sobre ele o 

Crucifixo ladeado 

de Nossa Senhora 

e S. João 

20,5 x 10,5 varas; de 3 naves e nos 

arcos delas tem 8 esteios de pedra 

e cal; é forrado de madeira de 

castanho novo com 11 traves de 

maçanaria, cada uma com sua 

verga de ferro que paga nas asnas; 

ladrilhada de pedra e tijolo1089 

 

1512 

/ 

1513 

Redonda na traseira, de 

alvenaria com 2 degraus abaixo 

do altar, de pedraria, lajeada do 

mesmo; uma fresta a Sul, 

pequena, com um encerado de 

fora; precisa de uma fresta 

grande porque esta não dá luz 

suficiente; tecto forrado de 3 

panos de madeira velha de 

pintura antiga; 

Sem referências; De 3 naves de arcos de pedraria 

em redondo e as paredes de 

alvenaria de empenas, forrado de 

castanho d’engado com suas linhas 

da mesma madeira e em partes a 

madeira mal tratada; mal lajeado 

por partes e noutras nada1090 

 

 

 

1552 

Tecto forrado, por partes não 

tem tábuas, muito velho; as 

pinturas não se vêm; a Sul uma 

fresta muito pequena sem 

encerado nem vidraça; 

Grades muito 

velhas e 

quebradas; 

De boa proporção, assim de 

comprido como de largo; de 3 

naves com colunas de pedra lios; 

paredes de alvenaria, boas, mal 

caiadas e mal rebocadas1091 

 

 

1560 

Não está lajeada; tem 

necessidade de um retábulo; 

Sem referências; Não está lajeada1092  

1564 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Consolação 

Abóbada de alvenaria com 

chaves e represas de pedra de 

Lisboa, mal ladrilhada; paredes 

de alvenaria, bem guarnecidas; 

uma fresta de pedraria com 

vidraça e rede que dá a luz 

necessária; 

De pedraria, 

redondo; 

As paredes da ermida de alvenaria; 

tem 2 frestas grandes de alvenaria 

com suas vidraças e redes e grades 

de ferro a modo de moesteiro de 

frejras em detrás.1093 

 

 

 

1552 

4,5 varas x 3 varas e 3 terças de 

largura; tecto de abóbada de 

alvenaria, chave e represas de 

pedraria, na chave do meio as 

armas de D. Álvaro de Castro; o 

solo ladrilhado; no meio a 

sepultura de D. Rodrigo, pai de 

D. Álvaro; as paredes de pedra e 

cal bem guarnecidas; a Sul uma 

fresta de pedraria com vidraça;     

5 x 3 varas, de 

pedraria, redondo, 

sem grades; 

11 varas x 6 de largura; paredes de 

pedra e cal, bem guarnecidas, de 

dentro e de fora em preto; o solo 

mal ladrilhado; tecto forrado de 

bordo novo com 2 linhas de ferro 

em preto1094 

 

 

 

 

1560 

 

 

7 x 5 varas, é uma casa feita de 

novo, olivelada de castanho e 

cedro e fundada e armada sobre 

Sem referências; Sem referências;  

1512 

                                                 
1089

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 6r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12.  
1090

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 178. 
1091

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
1092

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 16v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, pp. 312-313. 
1093

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 112r-115r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 238-241. 
1094

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 10r-14r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 268-272. 
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Capela de N. S. 

da Porta do 

Ferro 

arcos; o altar há-de estar metido 

num arco dentro de um muro1095 

De alvenaria, quadrada 

prolongada, sobradada1096  

Metido na parede 

da parte Norte, 

tem umas grades 

de bordo, novas; 

Sem referências;  

1552 

Sem referências; Sem referências; Muito danificada; faz-se uma nova 

na torre, à entrada do castelo, 

como mandou D. João III. Está 

quase acabada; a velha será 

derrubada pois está a cair1097 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capela de 

Santiago que 

está dentro do 

castelo da vila 

3,5 x 3 varas de largura; de 

pedra e cal; olivelada de madeira 

de castanho, nova; toda 

ladrilhada; do lado do 

Evangelho a sacristia, pequena; 

De pedraria; 12,5 x 6 varas de largura; é de 

pedra e cal e tem 2 portas travessas 

de pedraria; sem porta principal; é 

olivelado de madeira de castanho 

novo e muito bom1098 

 

 

1512 

Acafelada e apincelada por 

dentro; 

Sem referências; Acafelada e apincelada por 

dentro1099 
1534 

De alvenaria, com uma fresta 

que dá claridade em abastança; 

De pedraria, 

redondo, sem 

grades; 

De empenas, telhado de duas 

águas, forrado de castanho; as 

paredes de alvenaria; a Sul 3 

frestas de pedraria, com suas 

redes, que dão luz bastante1100 

 

 

1552 

Quadrada, da banda Sul uma 

fresta boa sem encerado nem 

vidraça; da parte de fora tem 

uma rede; o tecto forrado de 

castanho d’engado bem tratado, 

o solo ladrilhado, bem e são; 

Não tem grades 

nem delas 

necessita; 

Situada Levante com Poente; 

paredes de pedra e cal; bem caiada 

por dentro e guarnecida; tecto 

forrado de castanho d’engado, mal 

tratado, com 8 linhas do mesmo; a 

Sul 2 frestas de pedraria sem 

vidraça nem encerado; da parte de 

fora 2 redes de arame; solo 

ladrilhado bem tratado1101 

 

 

 

 

1560 

Muito danificada de telhado e 

emadeiramento1102 

Sem referências; Sem referências; 1564 

 

 

 

Ermida de S. 

Vicente 

5,5 x 5 varas; é de pedra e cal 

forrada de olivel e ladrilhada de 

ladrilho; tem umas grades; 

Sem referências; 8 x 7 varas de largo, coberto de 

telha vã; no meio do corpo um 

arco de tijolo; solo ladrilhado1103 

 

1512 

Forrada de castanho de oitavo 

com perchinas; telhada de telha 

vã; diante do altar umas grades 

novas, bem feitas; 

O arco que estava 

no cruzeiro foi 

retirado e está 

emadeirado de 

madeira de 

castanho1104 

Sem referências;  

 

1534 

                                                 
1095

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 12r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 17. 
1096

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 45v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 199. 
1097

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 16r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 272. 
1098

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 14v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 20. 
1099

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134v-135r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 142.  
1100

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 43r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 198. 
1101

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 17r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 272-273. 
1102

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 24v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, p. 321. 
1103

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 15v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 20. 
1104

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134v-135r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 142. 
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Lajeada como o corpo da igreja 

com lajes de pedra-lioz onde há 

muitos jazigos; é de alvenaria 

prolongada com uma fresta a Sul 

com sua vidraça de rede por fora 

que dá claridade que baste; tecto 

forrado de madeira, oitavado, 

pintado; 

De alvenaria, 

chanfrado e 

redondo; umas 

grades de 

madeira, pintadas, 

bem fechadas 

com chave. Sobre 

o cruzeiro um 

Crucifixo de 

vulto num 

retábulo, 

pequeno, com 

Nossa Senhora e 

S. João a pintura; 

Paredes de alvenaria em quadrado, 

com 2 frestas, uma a Norte, outra a 

Sul que dão a claridade necessária; 

o tecto é forrado a bordo oitavado, 

bem tratado, novo com ho mais 

que vay nos vultos da pramta1105   

 

 

 

 

 

1552 

Quadrada, a Sul uma fresta com 

uma vidraça; a Norte uma porta 

que dá para a sacristia; paredes 

bem guarnecidas e bem caiadas, 

tecto forrado de bordo, pintado 

de cores, com umas medalhas a 

óleo; o solo bem lajeado 

Sem referências; Situada Levante com Poente, 

paredes de pedra e cal; tecto 

forrado de bordo novo; solo bem 

lajeado1106 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

João que está 

no cabo da vila 

2,5 varas de comprido x 3 e 1 

terça de largo. De pedra e cal 

forrada de olivel.  

Sem referências; 8 varas e 1 terça x 4 varas e 1 

quarta de largura; de pedra e cal 

até ao meio e por cima de taipa, 

coberto de telha vã1107 

 

1512 

4 varas e 3 quartas x 3,5; 

ladrilhada e forrada de bordos de 

oitavo com perchinas;  

De tijolo de 

alvenaria; tem 

umas grades de 

madeira bem 

feitas; 

7 varas e 1 quarta x 4 varas e 1 

terça; paredes de pedra e cal 

acafeladas e apinceladas de dentro 

e de fora; emadeirado de castanho 

e telhado de telha vã1108 

 

 

1534 

Quadrada de alvenaria; uma 

fresta a Sul que dá claridade em 

abastança, ladrilhada de tosco; 

tecto forrado de bordo, oitavado, 

bem tratado; 

De alvenaria com 

uma cruz pintada 

em cima; grades 

de madeira 

velhas, pintadas; 

De empenas de alvenaria, 

emadeirado de asnas de castanho 

com suas linhas do mesmo, 

telhado de valadio1109 

 

 

1552 

Quadrada, o tecto forrado de 

bordo bem tratado, solo 

ladrilhado, da banda Sul uma 

fresta sem encerado nem vidraça 

Sem referências; Edificada Nordeste-Noroeste, 

paredes de pedra e cal bem 

guarnecidas e caiadas por dentro. 

Está aberto por partes; é necessário 

reparar-se; o tecto é emadeirado de 

castanho, telhado de valadio, o 

solo ladrilhado e algumas covas 

mal tratadas que os donos são 

obrigados a concertar1110 

 

 

 

1560 

 

 

 

2 varas e 2 terças x 3 varas e 1 

quarta de largo; de pedra e cal, 

coberta de telha vã; ladrilhada de 

tijolo;  

Com umas grades 

pintadas; 

7 varas e 1 terça x 4 varas de lado; 

alicerces de pedra e o mais de 

taipa, coberto de telha vã; o chão 

parcialmente ladrilhado1111 

 

 

1512 

                                                 
1105

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 87r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 225. 
1106

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 21r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 275. 
1107

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 18r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 23. 
1108

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134v-135r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 142. 
1109

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 81v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 222. 
1110

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 19r-19v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p 274. 
1111

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 18r-18v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 23. 
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Ermida de São 

Sebastião  

Forrada de novo de bordos de 

oitavo com perchinas; 

Sem referências; Emadeirado de novo, telhado de 

telha vã, todo ladrilhado1112 
1534 

Quadrada, alicerces de pedra e 

cal, as paredes de taipa 

guarnecida e apincelada de 

dentro e de fora; soalho 

ladrilhado de tosco, tecto forrado 

de bordo oitavado com suas 

perchinas, novo bem tratado; 

uma fresta a Sul em modo de 

arco que dá boa claridade; 

De alvenaria, 

redondo, com 

suas grades de 

bordo, novas, 

bem fechadas 

com sua chave 

que tem o 

mordomo; 

De taipa de empenas, guarnecido 

de dentro e de fora, emadeirada de 

castanho com suas linhas, telhado 

de valadio1113 

 

 

 

 

1552 

3 varas x 3 varas, tem paredes de 

pedra e cal, bem guarnecidas e 

bem caiadas; da banda Sul uma 

fresta sem encerado nem 

vidraça; tecto forrado de bordo 

quase novo e bem tratado; solo 

muito bem ladrilhado;  

3 x 2,5 varas de 

lado; redondo, de 

alvenaria; tem 

umas grades 

novas bem 

fechadas;  

10 x 6 varas de largo; as paredes 

até ao meio de pedra e cal e para 

cima de taipa; mal guarnecida por 

dentro e por fora; tecto emadeirado 

de castanho com três linhas do 

mesmo, telhado de valadio bem 

tratado, revolto de pouco, solo 

ladrilhado de novo1114 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Lázaro 

Encontra-se desmanchada 

porque se corrige de novo; 

Sem referências; 5,5 x 5 varas menos 1 oitava; 

paredes de taipa, alicerces de 

pedra e cal; coberto de telha vã1115 

 

1512 

Emadeirada de novo de madeira 

de castanho e telhada de telha 

vã; acafelada e apincelada por 

dentro1116 

Sem referências; Sem referências;  

 

1534 

Ladrilhado de tosco; Sem referências; É uma só casa quadrada, de taipa 

de formigão com alicerces de 

pedra e cal guarnecida e mal 

apincelada1117 

 

 

1552 

Sem referências; Sem referências; É uma só casa quadrada, tem as 

paredes de pedra e cal, o tecto 

emadeirado de castanho, telhado 

de valadio já velho, solo por 

ladrilhar1118 

 

 

1560 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Ana 

3 x 3 varas, de pedra e cal, 

coberta de telha vã;  

Sem referências; 6 varas e 3 quartas x 5 de lado; é 

do teor da capela; paredes de pedra 

e cal coberto de telha vã1119 

 

1512 

Feita de novo, de pedra e cal, na 

medida que tinha na Visitação 

de 1512; forrada de bordo; 

De pedraria; Está derrubado no chão1120  

1534 

Quadrada, de alvenaria, 

ladrilhada de tosco; tecto forrado 

de bordo, oitavado, bem tratado;  

De alvenaria, 

redondo; 

De empenas, emadeirado de asnas 

de castanho com suas linhas, 

telhado de valadio1121 

 

1552 

                                                 
1112

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134v-135r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 142. 
1113

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 103r-105v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 234-236.  
1114

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 27r-28r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 279-280. 
1115

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 19v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 24. 
1116

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 136v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 144. 
1117

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 110r-110v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 238. 
1118

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 31r-31v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 281. 
1119

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 20r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 24. 
1120

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 143v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 150. 
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De pedra e cal; quadrada, meã, a 

Nordeste uma fresta sem pano 

nem encerado; tecto forrado de 

bordo bem tratado, solo bem 

ladrilhado; 

Sem referências; De boa grandura, tecto 

emadeirado de castanho, telhado 

de valadio novo, paredes de dentro 

bem rebocadas e caiadas; as de 

fora em preto1122 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de S. 

Martinho do 

Forno do Vidro 

4 x 3,5 varas de lado; olivelada 

de pinho e ladrilhada de tijolo; 

os alicerces das paredes de pedra 

e barro e o mais de taipa 

acafelada de cal;  

Tem umas grades 

novas e boas; 

10 varas x 5 de lado; alicerces de 

pedra e barro e o mais acafelado 

todo de cal e ladrilhado de tijolo 

coberto de telha vã1123 

 

 

1512 

Forrou-se de castanho.  Sem referências; Emadeirado de madeira de 

castanho novo; telhado de telha 

vã1124 

 

1534 

Quadrada, de pedra e cal; 

ladrilhada de tosco; tecto 

emadeirado d’engado forrado de 

bordo novo; 

De alvenaria, 

redondo, as 

grades velhas; 

pintado, sobre 

ele, o Crucifixo 

ladeado por 

Nossa Senhora e 

S. João; 

De empenas, emadeirado de 

castanho, telhado de valadio1125 
 

 

 

1552 

5 x 5 varas; tecto forrado de 

castanho d’engado bem tratado e 

são; o solo bem ladrilhado; a Sul 

uma fresta muito pequena e de 

pouca vista sem encerado nem 

vidraça que tem de ser maior;  

De alvenaria, 

redondo, com 

umas grades 

velhas; sobre ele 

um calvário com 

o Crucifixo, 

Nossa Senhora e 

S. João; 

10 x 5 varas; paredes de pedra e 

cal, tecto emadeirado de castanho 

novo com três linhas do mesmo, 

telhado de valadio, solo 

ladrilhado1126 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Susana  

3,5 varas e 3 quartas x ? varas de 

largo; de telha vã; alicerces de 

pedra e barro e o resto de taipa; 

De tijolo;  7 varas e 3 quartas x 4 varas e 3 

quartas de largo; alicerces de pedra 

e barro; o resto de taipa;1127 

 

1512 

Forrada de tabuado de amieiro; 

acafelada e apincelada dentro; 

Sem referências; Acafelado e apincelado por dentro, 

tal como a capela1128   
 

1534 
Quadrada de pedra e cal; 

abobadada de alvenaria de 5 

chaves; uma fresta a Sul que dá 

a luz necessária;  

De alvenaria, 

redondo; 

De empenas, de pedra e cal; 

emadeirado de castanho de asnas e 

linhas do mesmo, telhado de 

valadio; está toda por ladrilhar 1129 

 

1552 

5 x 5 varas, paredes de pedra e 

cal, tecto de abóbada com suas 

chaves e represas da cantaria 

falsa; na chave do meio a cruz 

Sobre o cruzeiro 

um arquete e nele 

uma campa de 

alçar a Deus que 

10 x 6 varas; solo ladrilhado, tecto 

emadeirado de castanho, telhado 

de valadio com 4 linhas do 

mesmo; paredes muito bem 

 

 

1560 

                                                                                                                                               
1121

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 130r-130v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 248-249. 
1122

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 32r-32v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 282. 
1123

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 20v-21v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 25-26. 
1124

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142v-143r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 149-150. 
1125

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 133r-137r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 250-253. 
1126

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 46r-48r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 289-291. 
1127

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 22r-22v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 26. 
1128

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 143r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 149-150. 
1129

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 241-243. 
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de Cristo; a Sul uma fresta 

pequena sem encerado nem 

vidraça (é necessário maior); 

solo ladrilhado; 

se toca por 

dentro; 

guarnecidas e caiadas de novo por 

dentro e por fora1130 

 

 

 

 

Ermida de São 

Brás 

3,5 x 3 varas e 2 terças de largo; 

coberta de telha vã com umas 

grades novas; 

Sem referências; 5,5 x 3 varas e 3 quartas; alicerces 

de pedra e barro, o resto de taipa; 

coberta de telha vã; um esteio no 

meio da casa1131 

 

1512 

Quase toda forrada de castanho Sem referências; Como na Visitação do Mestre1132 1534 
Quadrada, alicerces de pedra e 

cal, o restante de taipa 

guarnecida; tecto emadeirado de 

asnas e meio forrado de tabuado 

por cima, telhado de valadio;  

De ponto, de 

alvenaria; 

Paredes de taipa e alicerces de 

pedra e cal toda guarnecida de 

dentro e de fora e apincelada; tecto 

emadeirado de asnas de castanho 

novo, telhado de valadio; é de 

empenas1133 

 

 

1552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Catarina 

3 varas e 1 quarta x 3,5 de largo; 

de pedra e barro, de telha vã;  

De pedraria; 4 x 3 varas e 3 quartas de largo; 

paredes de pedra e barro como a 

capela; poiais ao redor das paredes 

e 2 degraus ante a capela; coberto 

de telha vã1134 

 

 

1512 

Visitada por informação. Sem 

referências à capela; 

Sem referências; 10 x 5 varas; emadeirado de 

madeira de castanho de asnas e 

telhado de telha vã1135 

 

1534 

Quadrada, alicerces de pedra e 

cal e paredes de taipa guarnecida 

e apincelada por dentro e por 

fora; ladrilhada de tosco com 

degrau ao pé do altar; tecto 

forrado de castanho d’engado 

bem tratado; 

Redondo, de 

alvenaria; umas 

grades de madeira 

novas, fechadas 

com sua chave; 

sobre o cruzeiro 

uma campainha 

com que tangem a 

missa pendurada 

num olivel;  

De empenas, os alicerces de pedra 

e cal as paredes de taipa; 

ladrilhada de tosco; tecto 

emadeirado de castanho com suas 

linhas do mesmo, telhado de 

valadio1136  

 

 

 

 

1552 

Quadrada, tecto forrado de 

castanho d’engado já velho; a 

Noroeste uma fresta sem 

encerado nem vidraça que dá 

pouca luz; solo ladrilhado; a 

capela é muito pequena porque a 

ocupa muito o altar;  

Sem referências; 10 x 4 varas; é muito pequeno e os 

fregueses andam para derrubá-la e 

fazer uma maior; tecto emadeirado 

de castanho, telhado de valadio, o 

solo ladrilhado1137 

 

 

1560 

 

 

 

 

8 x 4 varas de lado; é uma casa 

só, emadeirada de freixo; 

Sem referências; Está em tão mal estado que não se 

deve dizer missa enquanto assim 

estiver1138 

1512 

Nova, feita de abóbada.  Sem referências; Emadeirado de novo, telhado de 

telha vã; o mais está como na 
 

1534 

                                                 
1130

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 42r-44v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 287-289. 
1131

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 23r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 26-27. 
1132

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 140v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 147. 
1133

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 95r-95v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 230-231. 
1134

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 23v-24r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 27. 
1135

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 144v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 151. 
1136

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 97r-102r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 231-234. 
1137

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 38r-40v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 285-287. 
1138

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 25r-25v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 27-28.  
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Ermida de São 

Romão 

Visitação do Mestre1139 

Quadrada de abóbada de 

alvenaria com uma fresta da 

parte Sul que lhe dá luz em 

abastança; não é ladrilhada;  

Redondo, com 

suas ombreiras de 

pedraria e umas 

grades velhas; 

De alvenaria de empenas, toda 

guarnecida e apincelada de dentro 

e de fora; ladrilhada de tosco, 

emadeirada de asnas de castanho 

novo com suas linhas do mesmo, 

telhada de valadio, perlongada1140 

 

 

1552 

2 x 2 varas, tecto de abóbada de 

alvenaria muito baixa, está 

aberta para cair; a Sul uma fresta 

muito pequena que dá pouca 

claridade, sem encerado nem 

vidraça; o solo ladrilhado; 

2 x 2 varas, 

redondo de 

alvenaria; está 

muito aberto; 

sobre o cruzeiro 

um painel pintado 

a óleo, muito 

velho; nele um 

Calvário com o 

Crucifixo, Nossa 

Senhora e S. 

João; tem umas 

grades velhas; 

12 x 6 varas; não é demais para a 

freguesia; é de boa altura, tecto 

emadeirado de castanho com 3 

linhas do mesmo, telhado de 

valadio novo, solo bem ladrilhado; 

paredes de pedra e cal bem 

guarnecida e caiada de dentro e de 

foras; paredes fendidas em 

algumas partes1141 

 

 

 

 

 

1560 

Paredes por rebocar.   Sem referências; Muito danificada e desladrilhada; 

o telhado está para cair; deve ser 

ladrilhada1142 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital do 

Espírito Santo 

O altar está cercado por umas 

grades pintadas; 

Não se aplica; É uma casa só1143  

1512 
Sem referências: Não se aplica; É uma casa só forrada de bordo1144 1534 

Um repartimento de grades de 

madeira que divide o corpo da 

capela que é toda ladrilhada de 

tijolo roçado sobre madeira e por 

baixo as oficinas do hospital.  

Sem referências; Quadrada prolongada de empenas 

de alvenaria; tem 3 janelas a Sul 

sobre a praça; tecto emadeirado de 

asnas de castanho d’engado de 

bordo com 5 linhas de ferro1145 

 

 

1552 

O altar está sobre um estrado de 

bom serviço;  

Não se aplica; É uma só casa edificada Levante 

com Poente; o tecto é forrado d’ 

engado, tem 3 linhas de ferro em 

preto; paredes de pedra e cal bem 

guarnecidas e caiadas; para o lado 

da praça 3 janelas de pedraria, uma 

com uma grade de ferro1146 

 

 

1560 

Sem referências; Sem referências; A parede do lado do mar está 

muito danificada e para cair; deve 

ser derrubada e reconstruída1147 

 

1565 

                                                 
1139

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 148-149. 
1140

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 59r-62r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 207-210. 
1141

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 50r-51v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 293. 
1142

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 67r-69r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, pp. 348-351. 
1143

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 26r-28v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 28-31.  
1144

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 148-149. 
1145

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 122r-128v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 244-248. 
1146

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 33r-36v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 282-284. 
1147

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 20v-21r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, pp. 316-317. A isto acresce a 

seguinte indicação: Item. Por sermos jnformados que quando se correm touros nas praças se vay muita 

gente a dita egreja pera os verem das janellas que estão na dita casa e avia na egreja muitas 

dessonestidades de comer e beber e doutras cousas pello que mandamos aos ditos moordomos e 
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Igreja de N. S. 

dos Mártires 

De abóbada, ladrilhada; 5 x 4 

varas e 1 terça de largo.  

Sem referências; 10,5 x 6 varas de largo, todo 

ladrilhado de pedraria 1148 
1513 

Sem referências; Sem referências; Forrada de castanho como o 

Mestre mandou; o coro foi 

mandado tirar por ser velho e estar 

danificado1149 

 

1534 

Redonda, prolongada, de 

abóbada de berço; ladrilhada de 

tosco; uma fresta dá a claridade 

necessária;  

De alvenaria, 

redondo com 

pilares e capitéis 

de pedraria; umas 

grades pequenas 

de madeira com 

fechadura; por 

cima tem pintado 

o Calvário; 

De alvenaria de empenas, lajeada 

de campas de pedras de 

sepulturas1150 

 

 

 

 

1552 

De abóbada de berço de 

alvenaria com um arco de 

pedraria no meio sobre que está 

edificada; o solo ladrilhado; uma 

fresta pequena sem vidraça nem 

encerado; 

Sobre ele um 

Crucifixo de 

madeira muito 

devoto com seu 

guarda-pó; 

Tecto forrado de castanho de 

engada mal tratado; o solo lajeado 

de sepulturas mal assentadas, com 

necessidade disso1151 

 

 

1560 

 

 

Capela de São 

Pedro no adro 

de N. S. dos 

Mártires 

5 x 3 varas de largo; 

aparentemente é uma casa só 

forrada de olivel1152 

Não se aplica; Sem referências;  

1513 

Sem referências; Sem referências; Está como na visita do Mestre1153 1534 
Sem referências; Sem referências; Não é ladrilhada; ao Poente uma 

fresta que dá a luz necessária; 

paredes de alvenaria bem 

guarnecidas e apinceladas, 

emadeirada de asnas, forrada de 

pinho1154 

 

 

1552 

 

 

 

 

 

 

 

3 varas e 1 terça x 2 varas e 2 

terças; alicerces de pedra e cal, o 

resto de taipa; é forrada de 

castanho e ladrilhada; 

De tijolo de 

alvenaria, com 

uma campainha; 

8 x 4 varas de largo; é toda 

ladrilhada, emadeirada de madeira 

de castanho, telhada de valadio 1155 

 

1534 

Quadrada; paredes de taipa de 

formigão com alicerces de pedra 

e cal guarnecida e apincelada de 

dentro e de fora; tectos 

De alvenaria, 

redondo; 

Ladrilhado;  

 

 

                                                                                                                                               
vereadores que na parede que fizerem não façam nenhuma janela per evitar os ditos enconvenientes 

soomente se farão allgumas frestas alltas com suas vidraças pera a claridade da dita egreja o que tudo 

cumprirão sob penna de cinte cruzados pera o convento de Pallmella (…). 
1148

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 29r-32v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 31-35. Apesar de se tratar de 

um templo de uma nave – e por essa razão supostamente mais simples – pela quantidade de capelas 

laterais que apresenta, bem como pelo facto de durante um certo período de tempo ter servido de panteão 

aos Mestres de Santiago, a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires (hoje Senhor dos Mártires) será objecto 

de especial atenção no desenvolvimento desta Tese. 
1149

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142r; In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 148-149. 
1150

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 66r-76r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 212-219. 
1151

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 23r-26r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 276-279. 
1152

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 33Av-Br. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 36-37. 
1153

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134r; igualmente em Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 253, fol. 

11r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 141. 
1154

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 77r-80r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 219-221. 
1155

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 137v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 144-145. 
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Ermida de São 

Roque 

emadeirados de castanho novo 

com linhas do mesmo; de 

empenas, telhado de valadio; 

fresta sobre o altar do lado Sul 

que dá boa luz; é ladrilhada1156 

 

1552 

2 x 2 varas; a Sul uma fresta 

pequena sem encerado nem 

vidraça; tecto amadeirado de 

castanho, telhado de valadio, 

solo ladrilhado; 

Sem referências; 10 x 6 varas; as paredes até meio 

de pedra e cal e o resto de taipa; 

bem guarnecidas e bem caiadas; 

tecto emadeirado de castanho com 

três linhas, telhado de valadio 

novo, solo bem ladrilhado1157 

 

 

1560 

 

Ermida de São 

Miguel 

Sem referências; Não se aplica; 5 x 3,5 varas de largo; é uma só 

casa1158 
 

1534 
Sem referências; Sem referências; Não se visitou por estar 

derrubada1159 
 

1552 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

do Monte 

Não se aplica; Não se aplica; Não tem capela; é toda uma; as 

paredes de pedra e cal, novas, bem 

guarnecidas e apinceladas de 

dentro; de empenas, não tem 

nenhuma fresta nem lhe é 

necessária pois a porta dá a luz 

necessária. É emadeirada de asnas 

de castanho com linhas do mesmo, 

telhada de valadio, tudo novo1160 

 

 

 

1552 

Sem referências; 

 

 

 

 

 

 

Não se aplica; É uma só casa, com 10 x 5 varas; 

paredes de pedra e cal; de boa 

altura, tecto emadeirado de 

castanho, telhado de valadio com 3 

linhas do mesmo; solo bem 

ladrilhado, a Sul uma fresta sem 

encerado nem vidraça1161 

 

 

 

1560 

Ermida de 

Santiago no 

limite de 

Porches 

Não se aplica; Não se aplica; É uma só casa; não tem capela; é 

de empenas, forrada de pinho da 

terra por cima1162 

 

1552 
 

 

 

 

Ermida curada 

de São Mamede 

situada na 

ribeira de 

Çadam  

Não se aplica; Não se aplica; Não tem capela; é uma só casa, 

redonda na traseira; paredes de 

empenas de taipa muito velhas e 

abertas por algumas partes, 

emadeirada de virões [?] de freixo, 

telhada de valadio1163 

 

 

1552 

Quadrada prologada com 3 x 2 

varas; é de boa altura; tecto 

madeirado de carvalho forrado 

de cortiça solo por ladrilhar; não 

tem fresta nenhuma nem é 

necessária; 

2 x 2 varas; de 

alvenaria 

redondo, tem 

umas grades de 

castanho sem 

fecho; 

7 x 6 varas; tecto madeirado de 

carvalho forrado de cortiça com 

suas linhas, solo por ladrilhar; 

esteve 3 anos derrubada; levou-a a 

cheia por estar perto da ribeira; foi 

feita de novo pelos fregueses à sua 

 

 

1560 

                                                 
1156

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 107r-109r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 236-238. 
1157

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 29r-30r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 280-281. 
1158

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 138v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 145-146. 
1159

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 116r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 241. 
1160

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-54v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 203-205. 
1161

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 54r-55r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 295-296. 
1162

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 56r-57r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 206-207. 
1163

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 63r-65r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 210-211. 
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 custa; está afastada da ribeira, no 

adro da que foi derrubada1164 

Foi feita de novo porque a casa 

antiga foi levada por uma cheia. 

É uma casa pequena. A capela-

mor é pequenina desforrada; está 

bem consertada e o tamanho 

chega para os fregueses1165 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 

Ermida de 

Santa Luzia  

Sem referências; Sem referências; (…) Não achou o visitador a dicta 

jrmjda omde amtiguamente era 

situada nem alicerces nem sjnal 

disso achou (…)1166 

 

1552 

 

 

Ermida de N. S. 

dos Reis, capela 

curada na 

Quinta de 

Agrão 

Quadrada de alvenaria com uma 

fresta ao Sul, com sua vidraça 

em rede que dá a claridade 

necessária. O tecto de abóbada 

de alvenaria com uma chave; 

De ponto de 

alvenaria com 

suas grades de 

pau velhas; 

 

Paredes de empenas; apincelada e 

limpa de pó e teias de aranha e o 

solo todo argamassado. Tecto 

madeirado d’engado de castanho, 

forrado de pinho de Flandres1167 

 

 

1552 

Pequena, de boa proporção, bem 

reparada de dentro e de fora1168 

Sem referências; Sem referências; 1560 

Sem referências; Sem referências; Está bem concertada e provida de 

ornamentos os quais estão escritos 

na visitação de D. António 

Preto1169 

1565 

 

 

COMENDA DE ALCARIA RUIVA 
 

Estrutura 

Ousia 
(dimensões / forma / materiais)  

Arco da Ousia 
(dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / forma / materiais) 

 

Ano  

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (ou de 

Nossa Senhora 

– Matriz) 

2,5 x 2 varas e 1 terça; o telhado 

mal reparado; a capela muito 

danificada e quase a cair o que 

não acontecerá se lhe acudirem; 

Uma cruz no 

cruzeiro; 

11 varas e 1 quarta x 4 varas; as 

paredes de pedra e barro; é coberta 

de telha vã1170 

 

 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; Precisa de ser telhada e cintada de 

cal; não há dinheiro para isso mas 

como a igreja tem um boi pareceu 

bem vendê-lo e pagar as obras1171 

1526 

/ 

1527 

Sem referências; Sem referências; Não tem necessidade de nenhuma 

coisa porque tudo era provido1172 
1532 

Refez-se a ousia de abóbada de 

uma só chave no meio; 
 Há na igreja umas covas abertas, 

por isso o ladrilho se danifica1173 
1535 

Está situada Levante com 

Poente; 

Sem referências; Paredes de alvenaria de 14 palmos 

de alto; tem 3 arcos de alvenaria e 
 

 

                                                 
1164

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-53v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 294-295. 
1165

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 69v-70r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, pp. 351-352. 
1166

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 132r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 249. 
1167

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 138r-140v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 253-256. 
1168

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 49r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 291-292. 
1169

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 204, Visitação de 1564-1565 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 35v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 15, p. 329. 
1170

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva. As Visitações e os Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607). 

Col. Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de Mértola. Visitação de 

Alcaria Ruiva de 1554, pp. 99-103. 
1171

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 224. 
1172

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 253-254. 
1173

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 288-298. 
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é emadeirada de trouxa de 4 casas, 

de castanho, telhada de valadio; as 

paredes estão mal guarnecidas e o 

chão mal ladrilhado1174 

1554 

4 x 4 varas, em quadra, fora o 

arco do cruzeiro; é de abóbada; 

está aberta em algumas partes e 

toda por guarnecer; 

Não se achou 

Crucifixo no 

cruzeiro nem a 

igreja está de 

maneira para se 

poder fazer 

porque o telhado 

está muito baixo; 

13,5 x 5 varas e 1 palmo; achou-se 

diferente da feição e medida que 

foi feita na Visitação do Mestre; as 

paredes de pedra e cal; está 

emadeirada de castanho, ripada e 

telhada de telha vã; os arcos estão 

muito abertos e perigosos de 

caírem; as paredes muito 

danificadas e desguarnecidas; está 

por ladrilhar e muito mal assentada 

por causa das covas; o 

emadeiramento está muito mal 

tratado e destelhada por partes1175 

 

 

 

 

 

1565 

4 x 4 varas; é de abóbada, com 

suas grades de bordo; 

 13 varas e 1 palmo x 5 varas; 

forrado de pinho1176 
1571 

 

 

Ermida de São 

Pedro de 

Soeiros 

11 palmos de alto x 21 x 21; está 

situada Levante com Poente; 

paredes de pedra e barro; 

emadeirado de bimo; telhada de 

valadio de duas águas; dizem 

missa num altar muito pequeno 

de fora; devia mandar fazer-se 

de novo porque he cousa Pera 

se nom dizer miSa1177 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1555 

Ao presente está toda derrubada 

no chão; 

Tapado com 

pedra e barro; 

Paredes abertas por muitas partes; 

o emadeiramento muito ruim e 

velho e destelhado por partes1178 

 

1565 

 

 

COMENDA DE ALCOUTIM 
 

Estrutura 

Ousia 
(dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / forma / materiais) 

 

Ano  

 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

(Matriz) 

Forrada de olivel pintado; ante o 

altar, 3 degraus de tijolo e na 

ilharga da parede, da parte do 

Evangelho, um sacrário metido 

na parede e com umas bordas de 

fora de tijolo pintado com umas 

portas novas pintadas com seu 

ferrolho e fechadura; ladrilhada 

de ladrilhos; 

O arco do 

cruzeiro é de 

pedraria; tem 

pintado o 

Crucifixo de 

matiz com Nossa 

Senhora e S. 

João; 

 

É de uma só nave; coberto de telha 

vã; no meio da igreja um arco de 

pedraria e na ombreira dele, da 

parte da Epistola púlpito de 

pedraria novo e muito bom sobre 

um pilar de pedra retorcido muito 

bom1179 

 

 

1518 

Sem referências; Sem referências; Acafelada e apincelada de novo de 

dentro e de fora; 
1534 

/ 

1535 
Sem referências; Sem referências; O telhado estava a cair, sem 

possibilidades de conserto; como a 
 

 

                                                 
1174

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 341-343. 
1175

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 414-423. 
1176

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 482-483. 
1177

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 343-344. 
1178

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 424-426. 
1179

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de 

Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”, Loulé, Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5). 

Também em LAMEIRA e SANTOS, ob. cit, pp. 111-113.Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 42. 
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igreja era muito pequena e havia 

mister de fazer uma de novo1180 
1538 

22 palmos de alto x 21 x 21; de 

abóbada de alvenaria; a chave 

do meio com os arcos de 

pedraria e no meio da chave a 

espada da Ordem de Santiago; 

paredes de alvenaria; chão por 

lajear; a Levante uma fresta, sem 

encerado nem vidraça; tabuleiro 

bem ladrilhado; sobe-se a ele 

por 4 degraus de alvenaria; 

22 palmos de alto 

x 21 largo; é 

redondo, de 

pedraria; não tem 

grades e havia de 

se prover; 

80 x 45 palmos de largo; é de 3 

naves com paredes de alvenaria; a 

nave do meio emadeirada de 

castanho de asnas, encaniçada de 2 

águas; as das ilhargas o mesmo, de 

uma só água; tem 7 linhas do 

mesmo castanho; tem 4 arcos de 

alvenaria de cada banda, as 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria de Tavira; o chão está por 

lajear e ladrilhar1181 

 

 

 

 

 

1554 

6 varas x 4,5 de largo; de 

abóbada de alvenaria com seus 

arcos e chaves de pedraria com o 

hábito de Santiago; paredes são 

de pedra e cal; 

 

De pedraria de 

ponto; 

 

18 varas do cruzeiro à porta 

principal x 13; é de 3 naves; as 

paredes todas de pedra e cal; os 

arcos das naves de alvenaria 

armados sobre colunas e capitéis 

de pedraria bem obrados; os arcos 

são 4 de cada banda; na coluna do 

primeiro arco a pia de água benta 

pegada a ela, em redondo; toda 

emadeirada de castanho 

encaniçada com 6 linhas de 

madeira; ladrilhada de tijolo1182 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

As paredes todas pintadas; 

coberta de telha vã e ladrilhada 

de tijolo;  

Sem referências; Ladrilhado de tijolo e coberto de 

telha vã1183 
 

1518 

Feita de novo, a capela e o corpo 

da igreja; tem uma abóbada de 

uma chave só de pedra; um arco 

de pedraria com uns verdugos e 

com umas rosas pelo meio e 

umas grades de pau cerradas 

com ferrolho e fechadura; 

Sem referências; De uma só nave, de pedra e cal; 

toda a igreja de dentro e de fora 

acafelada e apincelada e 

emadeirada de madeira de castanho 

de asnas e telhada de telha vã com 

dois tirantes de ferro e um deles 

tem uma coroa de espinhos 

dourada e no meio umas letras que 

dizem “aleo” e no outro escudo 

está pintado hábito de Cristo1184 

 

 

 

1534 

De abóbada de alvenaria com 17 

palmos de altura x 15 x 15; com 

uma chave e arcos da mesma 

pedraria da terra, tosca; é de 

cruz, não tem fresta nenhuma e 

tem dela necessidade; as paredes 

de alvenaria, emadeirada de 

castanho de asnas; encaniçada 

de 3 águas; devia mandar-se 

ladrilhar o chão e fazer-se uma 

fresta porque a não tem;  

De pedraria, 

redondo; tem 

umas grades 

velhas, mal 

fechadas; 

 

17 palmos de alto x 67 x 24 de 

largo; fica Levante com Poente; as 

paredes de alvenaria; emadeirado 

de castanho de asnas de 2 águas, 

telhado de valadio; tem 6 linhas de 

castanho pelo meio, 2 de ferro em 

preto; numa delas, uma cruz de 

Cristo e na outra um Alleo; o chão 

é ladrilhado de tijolo tosco; nas 

paredes há muitos santos pintados, 

já velhos; havia de se mandar caiar 

e limpar porque está suja1185 

 

 

 

 

1554 

De alvenaria de abóbada com 2 

arcos de tijolo feitos em cruz 

com uma só chave de pedraria; a 

abóbada está aberta porque 

chove nela; não tem fresta; as 

paredes são de pedra e cal; 

Sem referências; Capela e corpo da igreja estão nas 

mesmas condições que estavam na 

Visitação de 1534; somente estão 

as paredes abertas por partes e o 

madeiramento e telhado estão 

danificados1186 

 

 

1565 

 Sem referências; De tijolo; É uma casa com ousia; tem  

                                                 
1180

 Provimento e Visitação da Igreja de São Salvador de Alcoutim de 1538. In CAVACO, ob. cit., p. 224. 
1181

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 109. 
1182

 CAVACO, ob. cit., pp. 45-48; CORREIA e VIEGAS, pp. 235-238. 
1183

 CAVACO, ob. cit., pp. 45-48; CORREIA e VIEGAS, pp. 235-238. 
1184

 CAVACO, ob. cit., pp. 138-139. 
1185

 LAMEIRA E SANTOS, ob. cit., pp. 111-113. 
1186

 CAVACO, ob. cit., pp. 342-344. 
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Ermida do 

Santo Espírito 

da Aldeia do 

Pereiro 

paredes de pedra e barro acafeladas 

e apinceladas de fora; emadeirada 

de madeira de castanho, telhada de 

telha vã1187 

1534 

/ 

1535 

11 varas de alto x 15 x 15; as 

paredes de alvenaria, 

emadeirada de castanho de asnas 

de 2 águas, forrada de pinho; 

sem nenhuma fresta, que se 

devia fazer; o chão é ladrilhado; 

De ponto, de 

alvenaria; 

12 palmos de alto x 60 x 22; 

paredes de alvenaria, emadeirado 

de castanho de asnas, telhado de 

valadio; tem 4 linhas; o chão é bem 

ladrilhado1188 

 

 

1554 

4 x 4 varas; de 2 águas, 

emadeirada de castanho, forrada 

de engado; paredes de pedra e 

barro, bem guarnecidas; 

De alvenaria de 

ponto, sem 

grades; 

7 x 16 varas; paredes de pedra e 

barro bem guarnecidas; 

emadeirada de novo, encaniçada de 

castanho; da capela até ao meio e 

daí até à porta principal 

emadeirada de castanho velho, 

telhada de telha vã; cercada de 

pilares ao redor das paredes1189 

 

 

 

1565 

 

Ermida do 

Santo Espírito, 

junto à vila, 

além da ribeira   

Sem referências; Sem referências; É uma só casa, pequena; as paredes 

até ao meio de pedra e barro e daí 

para cima de taipa; telhado de duas 

águas, emadeirada de castanho, 

encaniçada; paredes mal 

guarnecidas por fora e por 

dentro1190 

 

 

1565 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Sem referências; Sem referências; É uma só casa, pequena; as paredes 

são até meio de pedra e cal e do 

meio até cima de taipa; estão de 

desguarnecidas por fora e duas das 

paredes estão abertas e para cair; é 

de duas águas, emadeirada de 

castanho, encaniçada, o telhado 

está muito danificado1191 

 

 

 

1565 

Ermida de São 

Martinho no 

termo da Corte 

das Pereiras 

Sem referências; Sem referências; É uma só casa, pequena de duas 

águas, emadeirada de castanho, 

mal encaniçada; paredes de pedra e 

barro desguarnecidas por dentro e 

por fora1192 

 

 

1565 

 

Ermida de 

Santa Marta, no 

termo da vila 

É de 2 águas, emadeirada de 

aguieiros, encaniçada; as 

paredes são de pedra e barro; 

Armado sobre 

aguieiros de 

madeira; é 

pequeno e não 

como deve ser; 

As paredes são de pedra e barro 

desguarnecidas por dentro e por 

fora; e emadeirada de castanho, 

encaniçada por cima1193 

 

 

1565 

Igreja de S. 

Domingos 

termo de 

Alcoutim 

12 palmos de alto x 15 x 15; 

paredes de alvenaria, 

emadeirada de castanho, forrada 

do mesmo; o chão é ladrilhado;  

De ponto de 

alvenaria; não 

tem grades e 

havia de se 

prover; 

12 palmos de alto x 60 x 20; 

paredes de alvenaria; emadeirado 

de castanho de asnas, telhado de 

valadio; tem 3 linhas de castanho 

do mesmo1194 

 

1554 

 

 

 

                                                 
1187

 CAVACO, ob. cit., pp. 139-140. 
1188

 LAMEIRA E SANTOS, ob. cit., pp. 113-114. 
1189

 Os fregueses são obrigados à fábrica da capela pois foram eles que a edificaram; manda os visitadores 

que façam a capela mais alta e que a forrem ou façam de abóbada; e que façam umas grades no cruzeiro 

fechadas e acabem de emadeirar a igreja da maneira que está a metade. In CAVACO, ob. cit., pp. 347-

350. 
1190

 CAVACO, ob. cit., p. 344. 
1191

 CAVACO, ob. cit., p. 345.  
1192

 CAVACO, ob. cit., pp. 345-346.  
1193

 CAVACO, ob. cit., pp. 34-347. 
1194

 LAMEIRA E SANTOS, ob. cit., pp. 114-115. 
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COMENDA DE ALDEIA GALEGA DO RIBATEJO 
 

Estrutura 

Ousia  
(dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / forma / materiais) 

 

Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

(Matriz) 

6,5 x 5 varas e 1 quarta; paredes 

de pedra e cal oliveladas de 

tabuado de pinho; ladrilhada de 

bom ladrilho; 

No cruzeiro um 

Cristo metido 

num retábulo de 

madeira; 

15,5 x 6 varas e 1 quarta; chão 

ladrilhado e paredes de pedra e cal; 

telhado de telha vã1195 

 

1512 

25 palmos x 23 de largo e a 

largura do arco de vão 8; o 

recebedor da fábrica entregou 

aos pedreiros que ora novamente 

fazem a capela 30.000 reais. Foi 

dada de empreitada a André 

Anes e a João Afonso e 

Cristóvão Varela, pedreiros, 

moradores em Palmela pelo 

preço de 55.000 reais. Há-de ser 

de abóbada, bem obrada e 

guarnecida; 

O arco será de 

pedra-lioz, de 

perpianho, muito 

bem obrado e há-

de ser de 25 

palmos em altura 

com 8 palmos de 

largo; 

Anda em leilão, por 130.000 reais 

e uma pipa de vinho. A igreja há-

de ser de naves, de 90 palmos de 

comprimento e 45 de largo e levar 

4 arcos por banda1196 

 

 

 

 

 

1525 

Está posta; os alicerces iguais do 

chão e no andar dela e a pedraria 

toda lavrada foi dada a André 

Anes e João Afonso e Cristóvão 

Varela por 55.000 reais dos 

quais têm já recebidos 

32.0001197 

Sem referências; Sem referências;  

 

1526 

Está novamente feita, de 

abobada de alvenaria e as chaves 

de pedraria. Tem agora 5,5 varas 

de comprimento mas na largura 

não se fez mudança; os juízes e 

oficiais devem mandar consertar 

e acabar a capela; 

 

Tem varão de 

pedraria lavrada e 

umas grades 

novas de madeira 

de bordo, bem 

obradas, com 

suas portas. 

Mandou fazê-las 

Beatriz da Gama; 

não existe 

Crucifixo no 

cruzeiro porque o 

telhado fica tão 

baixo e tão 

pegado ao arco 

que não há forma 

de o pôr, seja de 

vulto ou de 

pintura; 

Está como na visitação passada; 

ladrilhado a tijolo mas há muitas 

covas por ladrilhar; os visitadores 

providenciaram no sentido de 

remedir a situação; manda ladrilhar 

as covas que estão abertas até 

sábado, 13 de Junho, sob pena de 

500 reais cada um para a fábrica e 

o prior pagará 10001198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1534 

Foi mandado aos juízes e 

oficiais que mandassem 

consertar e acabar a capela o seu 

telhado até ao fim de Julho1199 

Sem referências; Sem referências;  

 

1535 

Não está ladrilhada; é preciso 

ladrilhá-la bem, tal como o 

andar do altar que está feito de 

terra movediça1200 

Sem referências; Sem referências;  

1537 

                                                 
1195

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega 

de Ribatejo. Montijo: Ed. do Autor, I, pp. 16-18. 
1196

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, 2 volumes. Provimento da Igreja do Espírito Santo de Aldeia Galega 

de 1525. In DIAS, ob. cit., I, p. 90. 
1197

 DIAS, ob. cit., I vol., p. 146. 
1198 DIAS, ob. cit., I vol., p. 146 
1199

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 169-170. 
1200

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 179-180. 
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A capela é quadrada, o solo 

lajeado de pedraria, as paredes 

de alvenaria, uma fresta grande 

ao Sul de pedraria com encerado 

que dá boa claridade; tecto da 

abóbada é de pedraria lioz de 

romano; 

Sem referências; Feita de novo. É quadrada 

prolongada de 3 naves grandes e 

espaçosas; o solo não é ladrilhado; 

as vazas dos pilares capiteis 

grossos e os arcos tudo de pedraria, 

por cima chanfrados; as paredes de 

alvenaria de empenas; 2 frestas na 

parede do Sul grandes, de pedraria 

com encerado, dão boa claridade; o 

tecto forrado de bordo d’engado 

novo, 3 tirantes de ferro pintados 

de vermelho; não tem coro; há-de 

fazer-se sobre a porta principal; na 

empena a Levante, um espelho 

redondo de pedraria com encerado 

que dá claridade1201 

 

 

 

 

 

 

1553  

 

Sem referências; Sem referências; Mandou-se ladrilhar pois estava 

desladrilhada; quem tiver aí 

sepultura deverá mandar ladrilhar 

ou lajear as ditas sepulturas sob 

pena de ficarem devolutas para a 

igreja; manda acabar o coro, a 

porta principal e a travessa no 

prazo de 2 anos para que a igreja 

fique acabada1202 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

4,5 x 3 varas e 2 terças; paredes 

de pedra e cal emadeiradas de 

castanho; telhado de telha vã, 

ladrilhada de tijolo;  

Sem referências; 9 x 4,5 varas; é do teor da 

capela1203 
 

1512 

Está como na Visitação anterior Sem referências; Está como na Visitação anterior; 

reformou-se o emadeiramento do 

telhado; tem covas por ladrilhar1204 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; Algumas covas ainda por ladrilhar, 

o que era mandado fazer pelos 

visitadores; o visitador mandou 

que se fizesse até ao Natal1205 

 

1537 

É quadrada, o solo mal 

ladrilhado; paredes de alvenaria, 

uma fresta do mesmo ao Sul 

com encerado que dá claridade 

bastante; o tecto da abóbada é de 

alvenaria chaves represas 

[reforços] de pedraria; 

Sem referências; Quadrada prolongada ao Levante; 

paredes de alvenaria de empenas; 

fresta pequena na empena ao 

Levante sem encerado que dá 

claridade bastante; tecto 

emadeirado de asnas de castanho, 

linhas do mesmo, telhado de 

valadio1206 

 

 

 

1553 

 

 

 

Ermida de 

Santiago da 

Póvoa 

4,5 x 4 varas; paredes de pedra e 

cal forradas a olivel; 

Sem referência; 8 x 4,5 varas; paredes de pedra e 

cal, emadeirada de castanho; 

telhado de telha vã1207 

 

1512 

Sem referência; Reparou-se o 

arco de capela; 

Está como na visitação passada1208 1534 

É oitavada; o solo é ladrilhado; De alvenaria, 

ondado, sem 

grades. No 

cruzeiro, um 

Quadrada, prolongada a Levante, 

paredes de alvenaria de empenas 

com fresta pequena a Sul, 

encerada; tecto forrado de pinho e 

 

 

1553 

                                                 
1201

 Visitação de Aldeia Galega de 1553. In DIAS, ob. cit, vol. II, p. 11. 
1202

 Visitação de Aldeia Galega de 1553. In DIAS, ob. cit, vol. II, pp. 79-92. 
1203

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, I vol., pp. 26-27.  
1204

 DIAS, ob. cit., I vol., p. 146. 
1205 DIAS, ob. cit., I vol., p. 182. 
1206

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 32-34. 
1207

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 28-29. 
1208

 DIAS, ob. cit., I vol., p. 163. 
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retábulo pequeno, 

velho de madeira 

mal pintado que 

não se enxerga, 

com o Crucifixo, 

Nossa Senhora e 

S. João; 

castanho emadeirado de asnas de 

castanho, linhas do mesmo1209 

Sem referências; Sem referências; Bem reparada de paredes1210 1565 
Sem referências; Sem referências; Muito danificada; as paredes 

abertas; chove no corpo da igreja; 

os fregueses devem reparar o 

telhado e o corpo1211 

 

1571 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Atalaia 

6 x 5,5 varas; paredes de pedra e 

cal forradas de olivel pintado de 

azul com estrelas de ouro;  

De pedraria, tal 

como o arco da 

porta principal; 

11 x 5 varas e 1 quarta; paredes de 

pedra e cal; corpo ladrilhado, 

coberto e forrado de olivel bem 

olivelado1212 

 

1512 

Está como na Visitação de 1512; Um arco de 

pedraria lavrado 

com florões e 

molduras, que 

mandou fazer 

Cristóvão da 

Gama; 

Está como na dita Visitação do 

Mestre1213 
 

 

1534 

Sextavada baixa; toda 

ladrilhada; paredes de alvenaria; 

2 frestas, uma a Norte, outra ao 

Sul, com vidraças que dão luz 

bastante; tecto olivelado pintado 

de azul com estrelas douradas; 

 

Sem referências; Quadrada, prolongada ao Levante; 

o solo é ladrilhado; paredes de 

alvenaria de empenas; um espelho 

pequeno de alvenaria na empena 

do Poente sem encerado que dá 

claridade; tecto forrado de 

castanho d’engado; suas linhas 

antigas do mesmo 1214 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Jorge de 

Sarilhos, o 

Grande 

5 x 4,5 varas; paredes de pedra e 

cal; ladrilhada e olivelada de 

bordo, o olivel é novo e bom.  

Sobre o cruzeiro 

um Crucifixo 

com Nossa 

Senhora e S. João 

e atrás um 

retábulo de 

bordo; 

15 x 5 varas e 1 quarta; todo 

ladrilhado1215 
 

 

 

1512 

Sem referências; Sem referências; Foi achada muito limpa e 

concertada1216 
1526 

Está nela um buraco com uns 

paus de haste de lança para a 

capela de João Cotrim. Por essa 

razão a igreja está devassa1217 

Sem referências; Sem referências;  

1528 

Como na visitação passada; as 

paredes foram aumentadas em 

altura 4 palmos; 

Um Crucifixo, 

como na outra 

visitação; 

Está ladrilhado; tal como a ousia, 

ergueu-se 4 palmos1218 
 

1534 

Sem referências; Sem referências; Muito consertada sem necessidade 

de corregimento1219 
 

1535 
O provedor achou que se fazia a 

capela-mor de abóbada quase 

Sem referências; O provedor achou a igreja muito 

consertada e de novo forrada de 
 

1537 

                                                 
1209

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 69-71. 
1210

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 101-102. 
1211

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 118-119. 
1212

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 32-33. 
1213

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 164-165. 
1214

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 54-57. 
1215

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 78-80. 
1216

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 102-104. 
1217

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 123-124. 
1218

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 147-148. 
1219

 DIAS, ob. cit., I vol., p. 175. 
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encimada; bordos, por baixo com suas traves 

de ferro forrado1220 

Quadrada alongada a Levante; Sem referências; Quadrada prolongada; o solo é 

ladrilhado; paredes de alvenaria, a 

frontaria do cruzeiro e as paredes 

até porta travessa, forradas de 

azulejos que não chegam ao forro; 

tecto forrado de bordo de três 

panos, novo e bem tratado; quatro 

tirantes de ferro pintados de 

vermelho1221 

 

1553 

Sem referências; Sem referências; Achou-se a igreja bem consertada 

de altares, paredes, forro e 

lajeamento1222 

 

1564 

Sem referências; Sem referências; Bem consertada de paredes, forro e 

lajeamento1223 
1565 

 

COMENDA DE ALHOS VEDROS 
 

Estrutura 

Ousia  
(dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(dimensões / forma / 

materiais) 

Corpo da Igreja 
(dimensões / forma / 

materiais) 

 

Ano  

 

 

 

Igreja de São 

Lourenço 

Paredes de pedra e cal, forrada de 

olivel; no meio um pelicano e um 

escudo pintado; sob o pelicano as 

armas dos Figueiras pois Diogo 

Figueira, antigo comendador 

mandou fazer e pintar o tecto; 

ladrilhada a tijolo, desguarnecida 

em alguns pontos; 

Tem grades; De uma nave, coberto de 

telha vã; paredes de pedra e 

cal; ladrilhado por partes de 

ladrilho velho1224 

 

 

 

1523 

Ermida de N. S. 

da Vitória, no 

cabo da vila 

Quadrada, olivelada de bom 

olivel; 

Tem suas grades; As paredes de taipa; é 

coberta de telha vã; D. 

Manuel deixou 2.000 reais 

para a ladrilharem o que deve 

ser feito1225 

 

1523 

Hospital do 

Espírito Santo, 

situado no adro 

de S. Lourenço  

De pedra e cal, coberta de telha vã; 

uma janela muito grande com 

grades de ferro, fechada; um 

releixo na parede onde está 

pintado a matiz o Pentecostes1226 

Não se aplica; Não se aplica;  

 

1523 

Ermida de São 

Sebastião da 

Moita 

Paredes de pedra e cal e barro; 

coberta de telha vã; ladrilhada de 

tijolo;  

Sem referências; Paredes de pedra e barro; 

emadeirada de castanho e 

coberta de telha vã; 

ladrilhado de tijolo1227 

 

 

1523 

 

 

 

 

Muito bem reparada, acafelada e 

apincelada; está argamassada 

Sem referências; É argamassado1228  

1492 
Forrada de olivel todo pintado; as 

paredes também pintadas; é 

argamassada por baixo; 

Sem referências; Forrado de olivel, de bordos 

e argamassado por baixo1229 
 

1523 

                                                 
1220

 DIAS, ob. cit., I vol., p. 175. 
1221

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 36-53. 
1222

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 102-107. 
1223

 DIAS, ob. cit., II vol., p. 102. 
1224

 LEAL, Ana de Sousa e PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 480º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, pp.10-23. 
1225

 LEAL e PIRES, ob. cit., pp. 24-26. 
1226

 LEAL e PIRES, ob. cit., p. 28. 
1227

 LEAL e PIRES, pp. 28-30. 
1228

 CARMONA, Rosalina, 2004 – Lavradio. A Igreja de Santa Margarida. 1492-1569. Lavradio: Junta 

de Freguesia do Lavradio, pp. 111-112.  
1229

 CARMONA, ob. cit., pp. 115-120. 
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Ermida de 

Santa 

Margarida do 

Lavradio  

Sem referências; Sem referências; Muito limpa e conservada1230 1527 
Sem referências; Sem referências; Foi revoltada, telhada e 

cintada1231 
1528 

Como na visitação passada; tem 

mais um retábulo; 

Sem referências; Está como na visitação 

passada1232 
1534 

Quadrada prolongada a Levante; 

paredes de alvenaria; uma fresta a 

Sul com vidraça que dá claridade 

bastante; o solo ladrilhado de 

tosco; o tecto forrado de madeira 

de castanho d’engado; tudo 

pintado e bem tratado; sem 

cadeiras para os ministros; 

Chanfrado, de 

alvenaria de ponto; 

grades de pau de 

vido meãs com 

fechadura e chave; 

por cima um cruzeiro 

de um painel de 

madeira pintado a 

óleo, novo, um 

Crucifixo, Nossa 

Senhora e S. João; 

Quadrado prolongado de uma 

nave; paredes de alvenaria de 

empenas; tecto forrado de 

bordo novo de esteira de 3 

panos; 3 tirantes de ferro; 

solo ladrilhado de tosco1233 

 

 

 

1553 

Sem referências; Sem referências; Muito bem consertado1234 1565 

 

COMENDA DE ALJEZUR 
 

Estrutura 

Ousia 
(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria de Alva 

5 x 4 varas de largo; feita de 

novo pelo conde de Vila Nova 

em nome de D. João, seu filho, 

comendador da vila; as paredes 

erguidas até ao telhado; falta 

abobadar; está dada de 

empreitada e a cantaria já está 

toda lavrada; 

À entrada da 

ousia um arco de 

cantaria lavrado 

com bolas, novo 

muito bom; 

14,6 x 5,5 varas; de 1 nave; 

paredes de pedra e cal, coberto de 

telha vã; as paredes pintadas com 

imagens que agora estão quase 

apagadas; o concelho é obrigado 

ao corregimento do corpo da 

igreja, sinos e campanário, prata e 

pia de baptizar; como agora se faz 

a capela-mor à custa do 

comendador e as paredes da igreja 

estão sujas e velhas, para que 

corresponda com a capela, 

mandam aos juízes e oficiais e 

povo da vila que à sua custa 

mandem picar as paredes e acafelar 

e apincelar de dentro e de fora1235 

 

 

 

 

 

 

1517 

Sem referências; Sem referências; Falta acabar de ladrilhar1236 1525 
15 palmos de altura x 22 x 16 de 

largo; é quadrada, de abóbada de 

alvenaria, com uma chave e 

represas de pedraria; da banda 

Sul tem uma fresta sem 

encerado nem vidraça e tem 

disso necessidade porque está 

num alto junto do castelo. 

De pedraria de 

ponto; na empena 

do arco, por fora, 

um arquinho com 

uma campainha; 

tem grades de 

castanho, velhas; 

 

18 palmos de alto x 49 do arco à 

porta principal x 22 de largo; 

paredes de alvenaria; emadeirado 

de asnas de castanho, ripado do 

mesmo; telhado de valadio com 5 

linhas de pau no meio; havia de se 

consertar porque chove dentro; o 

chão está mal lajeado por causa das 

sepulturas; havia de se prover1237 

 

 

 

1554 

                                                 
1230

 CARMONA, ob. cit., p. 121. 
1231 CARMONA, ob. cit., pp. 127-128. 
1232

 CARMONA, ob. cit., pp. 129-131. 
1233

 CARMONA, ob. cit., pp. 136-157. 
1234

 CARMONA, ob. cit., pp. 158-160. 
1235

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 

26-46. 
1236

 ANTUNES, Luís Pequito, 1989 – Visitações da Ordem de Santiago a Aljezur e Odeceixe na primeira 

metade do século XVI. In “Espaço Cultural”, Câmara Municipal de Aljezur, nº 4, Ano IV, p. 77.   
1237

 LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp. 11-15. 
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De abóbada de uma só nave1238 De pedraria, 

antigo; tem umas 

grades pequenas 

de castanho; 

De 1 só nave; paredes de pedra e 

cal; emadeirado de castanho de 2 

águas e telha vã; está muito 

desbaratado no lajeamento1239 

 

1565 

 

 

 

Igreja do 

Hospital do 

Espírito Santo 

Sobradada, olivelada e pintada, 

assim o olivel como as paredes; 

tudo pintado de novo; 

Sem referências; Uma casa pequena com uma 

escada de pedra por onde se 

sobe1240 

 

1517 

Sem referências; Sem referências; 10 palmos de alto x 17 de largo x 

50 de comprimento; as paredes são 

de alvenaria, bem rebocadas; é 

forrada de pinho da Flandres do 

altar até ao meio e do meio para 

diante do mesmo; pintado antigo; 

no meio um escudo com as armas 

dos Meneses1241 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Deve o mordomo mandar 

guarnecer a casa e apincelar dentro 

de 2 meses sob pena de 5 cruzados, 

½ para os cativos, ½ para o 

meirinho da visitação1242     

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Piedade da 

Ribeira de 

Odeceixe 

4 x 3 varas e 2 terças de largo; 

as paredes de taipa, acafeladas 

de cal e oliveladas; é lajeada de 

lajes; 

De madeira; 

devem pintar no 

cruzeiro, a matiz, 

a imagem do 

Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João ao pé; 

7 x 5 varas; de taipa, acafelado; é 

coberto de telha vã1243 
 

 

1517 

20 palmos de alto x 16 x 16; 

paredes forradas de castanho 

d’engado de 3 águas, novo; da 

banda Sul uma fresta, pegada 

com o altar, sem encerado nem 

vidraça; o chão é de argamassa; 

14 palmos de alto 

x 11 largo; é 

redondo, de 

pedraria, com 

grades; 

14 palmos de alto x 40 x 24 de 

largo; paredes de alvenaria, 

emadeirado de carvalho de asnas, 

ripado do mesmo, telhado de 

valadio com uma linha no meio, 

forrada de pinho antigo; na parede 

Norte tem pintado Nossa Senhora, 

S. Bartolomeu, Sta. Águeda e a Sul 

Sto. António, Sto. Antão, Sta. 

Catarina, muito velhos e 

antigos1244 

 

 

 

 

1554 

Emadeirada de castanho e 

forrada; 

Sem referências; Como na outra visitação; 

emadeirado e forrado de 

castanho1245 

 

1565 

 

Ermida de São 

Pedro 

Sem referências; Sem referências; 9 x 6 varas; é uma casa só; as 

paredes são de taipa e é coberta de 

telha vã; está mal reparada1246 

 

1517 

Sem referências; Sem referências; É uma casa só, emadeirada de 

castanho e de telha vã, muito mal 
 

 

                                                 
1238

 Mandam os visitadores que os leigos não estejam na capela-mor aos domingos e festas e não 

querendo eles sair que não celebre; o que o prior cumprirá sob pena de 500 reais sempre que o consentir, 

para os cativos e meirinho da visitação; isto não se aplica aos que forem curtos de vista; e manda que se 

guarde a ordem dos assentos dos homens e das mulheres que nós ora ordenamos e mandamos ao prior que 

faça cumprir que se estar os homens atrás, as mulheres adiante; devem mandar fazer 5 ou 6 bancos entre 

grandes e pequenos para estarem na igreja e se sentarem os homens; e os porá na igreja dentro do mês de 

Junho que vem sob pena de 500 reais para os cativos e meirinho da visitação. 
1239

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – “Visitação 

das Igrejas dos Concelhos de faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565”. In al’-ulyã. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé, nº 8 257-262 e 266-274. 
1240

 CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 36-43. 
1241

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 15-16. 
1242 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 262-263 
1243

 CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 43-46. 
1244

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 16-19. 
1245

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 265-267. 
1246

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 46-47. 
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reparada; metade das paredes é de 

pedra e cal, metade de taipa; tudo 

por guarnecer1247 

1565 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Sem referências; Sem referências; 3,5 x 4,5 varas de largo; é uma 

casa só, sem capela; as paredes são 

de taipa, coberta de telha vã1248 

 

1517 

Sem referências; Sem referências; 12 palmos de alto x 17 x 30; é de 

taipa, emadeirada de sobro, telhada 

de valadio1249 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Está das feições e medida que se 

contém nas visitações passadas; era 

feita de novo1250 

 

1565 

 

Ermida de 

Santa Susana  

Sem referências; Sem referências; 5 x 3,5 varas de largo; é uma casa 

só, sem capela; paredes de pedra e 

barro, coberta de telha vã1251 

 

1517 

Sem referências; Sem referências; Está das feições e medida que se 

contém nas visitações antigas; está 

agora muito danificada1252 

 

1565 

 

COMENDA DE ALJUSTREL 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / 

materiais) 

Arco da Ousia 

(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 

(Dimensões / forma / 

materiais) 

Ano  

 

 

 

 

Igreja de São 

Salvador 

5 varas e 2 terças x 5 varas.  De pedra e cal e 

estão nele umas 

grades de madeira 

pintadas; pintado no 

cruzeiro, o Crucifixo 

ladeado por Nossa 

Senhora e S. João; 

14 varas e 2 terças x 6 varas e 2 

terças; de uma só nave, 

fundado sobre 3 arcos de tijolo, 

as paredes de pedra e cal; 

forrada de cortiça, todo 

pintado, tecto de olivel de 

folhateria, paredes de muitas 

imagens de santos e aves1253 

 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Está como na Visitação do 

Mestre; o telhado está 

danificado e chove dentro; o 

comendador deve corrigi-lo1254 

 

1533 

 

Hospital do 

Espírito Santo 

Não se aplica; Não se aplica; Neste hospital não há altar nem 

oratório em que se diga missa 

nem nunca aí o houve1255 

 

1510 

Tem uma casa de oratório com 

6,5 x 5 varas; um altar na parede 

da parte de Levante1256 

Não se aplica; Não se aplica;  

1533 

 

 

Ermida de N. S. 

do Castelo 

Não se aplica; Não se aplica; 6 x 6 varas; é uma só casa sem 

ousia; as paredes de boa taipa 

com alicerces de pedra; forrada 

de cortiça pintada com 

folhagem; o chão ladrilhado1257 

 

 

1510 

Tirando o retábulo de 3 peças 

que se fecha, o mais da ermida 

Não se aplica; Sem referências;  

1533 

                                                 
1247

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 263. 
1248

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 47-48. 
1249

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 19. 
1250

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 264. 
1251

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 48. 
1252

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 263-264. 
1253

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 53-58.  
1254

 SANTOS, ob. cit., pp. 65-68 e 74. 
1255

 SANTOS, ob. cit., pp. 58-59. 
1256

 SANTOS, ob. cit., pp. 68-71. 
1257

 SANTOS, ob. cit., pp. 59-60. 
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está como na visitação do 

Mestre1258 

 

Ermida de São 

Pedro 

3 varas e 2 terças x 2 varas e 3 

quartas; estava derrubada em 

1510, na Visitação do Mestre;  

Sem referências; 7 x 4 varas; telhado de telha vã, 

emadeirado de novo; paredes 

de pedra e barro, parte delas de 

taipa; acafeladas e apinceladas 

de fora e de dentro1259 

 

 

1533 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião, junto 

da vila 

2 varas e 2 terças x 2 varas e 1 

quarta; é forrada de cortiça e 

toda pintada de folhagem vindo 

a dita pintura até meio das 

paredes; 

Sem referências; 4,5 x 3 varas e 1 quarta; 

coberto de telha vã; as paredes 

são de taipa com face de cal e 

alicerces de pedra e barro1260 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Emadeirada de novo e 

acafelada e apincelada de 

dentro e de fora, o que foi 

mandado fazer por Martim 

Vaz, o comendador1261 

 

 

1533 

 

 

Ermida de São 

Bartolomeu 

4 x 3,5 varas; paredes de pedra e 

cal e o tecto de cortiça pintado 

todo com folhateria; tal como o 

corpo tem pintadas as armas de 

Fernão de Mascarenhas que foi 

comendador da vila; 

De tijolo; pintado por 

cima do cruzeiro, o 

Crucifixo ladeado 

por Nossa Senhora e 

S. João; 

11,5 x 5,5 varas; é todo de uma 

nave sobre 4 arcos de tijolo e o 

tecto forrado de cortiça, 

pintado todo de folhagem como 

a capela e as paredes1262 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Está como no tempo da 

Visitação do Mestre1263 
 

1533 

 

 

Ermida de São 

João 

2 x 2 varas; os alicerces são de 

pedra e barro – tal como os do 

corpo – e o mais é de taipa; 

coberta de telha vã e em algumas 

partes descoberta; 

Sem referências; 3,5 x 3,5 varas. Dentro tem 

uma fonte que se chama “Fonte 

Santa”1264 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Acafelada e apincelada de fora 

e de dentro, bem emadeirada e 

telhada de telha vã1265  

 

1533 

 

COMENDA DE ALMADA 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria do 

Castelo 

7 x 5,5 varas; paredes de pedra e 

cal, tecto forrado de bordos 

muito bem obrados; em cima 

dos degraus do altar, à mão 

direita, uns órgãos pequenos 

metidos numa caixa de madeira;  

De pedraria; 16 x 7 varas marcadas de 5 

palmos; paredes de pedra e cal com 

a face de dentro de pedraria até 

meia parede; o tecto de abóbada de 

pedraria; o telhado deve ser 

concertado pois chove na igreja1266 

 

 

1527 

7 x 5,5 varas de largo; paredes, 

degraus para o altar e tecto como 

na visitação anterior; estão 2 

frestas abertas de novo, uma de 

pedraria na banda do Sul, outra 

de alvenaria na parte Norte, 

onde está uma vidraça com a 

Sem referências; 16 x 7 varas marcadas de 5 palmos. 

Está como na visitação anterior se 

contém1267 

 

 

 

1534 

                                                 
1258

 SANTOS, ob. cit., pp. 71-72. 
1259

 SANTOS, ob. cit., pp. 72-73. 
1260

 SANTOS, ob. cit., pp. 60-61. 
1261

 SANTOS, ob. cit., p. 73. 
1262

 SANTOS, ob. cit., pp. 61-62. 
1263

 SANTOS, ob. cit., pp. 73-74. 
1264

 SANTOS, ob. cit., p. 63. 
1265 SANTOS, ob. cit., p. 73. 
1266

 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181.  
1267

 PINTO, ob. cit., pp. 201-204. 



318 

 

imagem de Nossa Senhora; a do 

Sul tem um pano encerado; 

 

 

 

Igreja de 

Santiago 

Está como na visitação anterior; Sem referências; Está todo como na visitação 

anterior; só o púlpito é que se 

mudou para o lado do Evangelho; 

o telhado está mal reparado e 

chove por ele1268 

 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; O coro está muito danificado e 

deve ser consertado; no soalho e no 

tecto se porão traves e tirantes 

porque os que agora existem estão 

podres e podem ceder1269 

 

 

1570 

Ermida do 

Espírito Santo 

5 x 3,5 varas; paredes de pedra e 

cal; tecto forrado de bordos 

bons; 

De pedraria 8,5 x 5 varas; paredes de pedra e 

barro, coberto de telha vã1270 
 

1527 

Ermida de Sta. 

Maria do 

Monte, 

sufragânea da 

Matriz 

6,5 x 5 varas; paredes de pedra e 

cal; tecto de castanho pintado, 

novo e bom; ladrilhada de tijolo;  

De tijolo; em 

cima o Crucifixo 

com Nossa 

Senhora e S. 

João, tudo de 

matiz; 

15,5 x 5,5 varas; paredes de pedra 

e cal forradas de bordos novos e 

bons com 3 linhas de ferro grossas; 

é ladrilhado de tijolo1271 

 

 

1527 

 

Capela de N. S. 

da Rosa 

4 x 3,5 de largo; paredes de 

pedra e cal; tecto de cima 

forrado de madeira nova muito 

boa e muito bem obrada; está 

muito bem ladrilhada de tijolo; 

De tijolo, cerrado 

com umas grades 

de madeira muito 

boa; 

8 x 5 varas; paredes de pedra e cal; 

tem uma só porta no meio1272 
 

 

1527 

Ermida de Sta. 

Maria da 

Amora 

4 x 3,5 varas de largo; paredes 

de pedra e cal; tecto de cima 

forrado de bordos novos e bons; 

é ladrilhada de tijolo; 

De pedraria; 13 x 5,5 varas; paredes de pedra e 

cal; é coberta de telha vã e tem 2 

portas travessas de tijolo com suas 

portas de madeira usadas1273 

 

1527 

 

COMENDA DE ALVALADE 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria 

7 varas e 1 quarta x 5 varas de 

largo; 

De tijolo; em 

baixo tem uns 

assentos de pedra 

lavrados; no meio 

dele 2 capitéis de 

pedra muito 

lavrados e bons; 

no dito arco há 

umas grades de 

madeira novas 

que cercam os 2 

altares que estão 

no corpo da 

igreja as quais 

são bem fechadas 

com seu ferrolho, 

fechadura e 

chave1274 

14 varas e 1 quarta x 6,5 varas; de 

uma só nave com 3 arcos de tijolo 

sobre os quais está madeirada e 

olivelada de madeira de castanho e 

pinho; muito bem telhada e cintada 

de cal; paredes de taipa com 

alicerces de pedra e cal e 

formigões de tijolo com face de cal 

de dentro e de fora1275 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510 

                                                 
1268

 PINTO, ob. cit., pp. 211-213. 
1269 PINTO, ob. cit., pp. 213-223. 
1270

 PINTO, ob. cit., pp. 181-182. 
1271

 PINTO, ob. cit., pp. 182-186. 
1272

 PINTO, ob. cit., pp. 186-187. 
1273

 PINTO, ob. cit., pp. 187-189. 
1274

 É interessante atender ao teor da Determinação do Mestre de 12 de Janeiro de 1516, relativa aos (…) 

homẽens e pesoas quando veem aa mjssa aos domjngos e festas nam contentes de estarem no corpo da 

jgreja se metem na capela das grades pera demtro e estam hj fazemdo mujtas toruações com as suas 
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Alvará do Mestre a dizer que se 

revolte e cinte o telhado1276 

Sem referências; Sem referências; 1527 

Sem referências; Não há imagem 

de Crucifixo por 

não haver 

cruzeiro em que 

caiba; 

O telhado estava podre e 

danificado e chovia no forro e 

alguns paus estavam danificados 

com tábuas podres; manda ao 

recebedor da fábrica que a mande 

corrigir revolta muito bem e 

cintada1277 

 

 

1533 

 

 

Hospital do 

Espírito Santo  

Sem referências; Sem referências; No dito hospital não há altar onde 

se diga missa; somente estão na 

parede do alpendre 3 imagens em 

papel e detrás das ditas imagens 

umas cortinas de pano de linho 

branco1278 

 

 

1510 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Pedro  

Não se aplica; Não se aplica; 6 x 3 varas e 3 quartas; é toda uma 

casa sem separação de ousia e 

corpo da igreja; de taipa coberta de 

telha vã não tem nenhum altar; 

somente quando na parede onde 

há-de estar o altar tem uma tábua 

muito estreita e pequena sobre 2 

estacas onde está uma imagem de 

S. Pedro muito pequena e velha1279 

 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; A ermida estava com o portal 

derrubado1280 
1525 

Não se aplica; Não se aplica; 5,5 x 3 varas; a dita ermida caíra 

mas agora está levantada com as 

paredes de taipa e não tem capela e 

é toda uma casa1281 

 

1533 

 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Maria do Roxo 

4 varas x 3 varas e 1 quarta; é 

toda abobadada e os arcos são de 

tijolo e na chave do meio da dita 

abóbada tem um hábito de 

Santiago; os capitéis em que são 

fundados os arcos da dita 

abóbada são de pedraria; é 

coberta de telha vã e toda 

ladrilhada a tijolo; 

De tijolo, feito de 

novo; 

7 varas e 5 sesmas x 5,5 varas; as 

paredes de taipa e os arcos de tijolo 

sobre os quais está emadeirada e é 

coberta de telha vã; sobre o arco da 

capela está um campanário com 

uma campa pequena com que 

tangem a Deus; o portal da porta 

principal é feito de pedraria1282 

 

 

 

 

1510 

Sem referência; Sem referência; A casa da ermida não cresceu coisa 

alguma desde a visitação passada; 

tudo como estava1283 

 

1533 

 

 

Ermida de São 

Roque 

4,5 x 3 varas e 2 terças; não tem 

mais do que a capela, olivelada 

de castanho; as paredes de 

taipa1284 

Não se aplica; Não se aplica  

1510 

Está danificada com alguns dos 

tirantes quebrados.  

Sem referências; 4,5 x 3,5 varas; fez-se o corpo de 

novo; as paredes são de taipa de 
 

1533 

                                                                                                                                               
pallras e praticas e querendo nos evitar tais cousas que sam pouco do servjço e Deus vos mandamos que 

aas ditas missas nom comsintães estar nenhũua pesoa das ditas grades pera demtro fazemdo os 

semelhantes pallratorjos e murmurações e querendo la estar os admoestay que se sayam fora das grades 

a ouujr a mjssa (…). In SANTOS, ob. cit., pp. 15-16. 
1275

 SANTOS, ob. cit., pp. 1-7.  
1276

 SANTOS, ob. cit., pp. 18-19. 
1277 SANTOS, ob. cit., pp. 22-29. 
1278

 SANTOS, ob. cit., pp. 7-8. 
1279

 SANTOS, ob. cit., pp. 8-9. 
1280

 SANTOS, ob. cit., pp. 16-17. 
1281

 SANTOS, ob. cit., pp. 33-34. 
1282

 SANTOS, ob. cit., pp. 9-11. 
1283

 SANTOS, ob. cit., pp. 29-31. 
1284

 SANTOS, ob. cit., p. 11. 
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formigão com os cunhais de tijolo 

de alvenaria1285 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Sem referências; Sem referências; 5,5 varas de Levante a Poente x 4 

varas de Norte a Sul. É uma casa 

muito velha1286 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Alvará do Mestre: a ermida está 

danificada e há mister corrigi-la 

derrubando-a e refazendo-a1287 

 

1529 

3 x 3 varas; só tinha feita a 

capela de abóbada fechada em 

cruz; são as represas de pedraria 

e a chave em que fecha a capela 

é de pedraria; as paredes de taipa 

com seu formigão e os cantos da 

capela da banda de fora são de 

piares de tijolo de alvenaria com 

seus coruchéus; os alicerces são 

de pedra e barro; 

De tijolo de 

alvenaria; as 

vasas do dito arco 

são de alvenaria e 

os capitéis de 

pedraria; 

5 x 4 varas e 1 terça. Não está 

erguido mais do que os alicerces 

que são também de pedra e 

barro1288 

 

 

 

1533 

 

COMENDA DE CACELA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

É de pedra e cal pintada toda ao 

redor e forrada de castanho; 

dentro da capela à parte do 

Evangelho, está uma sacristia; 

De cantaria e 

cerrado todo de 

grades de pau 

pintadas e 

fechadas com sua 

chave e 

fechadura; 

É de uma só nave; as paredes são 

de pedra e cal a metade delas e a 

outra metade é de taipa; é coberta 

de telha vã e bem emadeirada e 

apincelada1289 

 

 

1518 

Sem referências; Umas grades de 

pau altas novas e 

bem obradas com 

ferrolho e 

fechadura; 

Emadeirado de novo com madeira 

de castanho de asnas e encaniçado 

e apinceladas também de novo 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; A igreja não está acabada; somente 

está engallegado e os pilares 

feitos1290 

 

1538 

28 palmos de altura x 21 largura 

x 21; é de abóbada de rosa de 

alvenaria; paredes de alvenaria 

bem guarnecidas; o chão é muito 

bem lajeado; não tem fresta 

nenhuma; tem dela necessidade; 

 

De pedraria, 

novo, com seus 

pilares das 

ilhargas e remates 

em cima lavrados 

de romano; tem 

de alto o mesmo 

que as paredes da 

capela e de largo 

15 palmos; sobre 

ele a espada da 

Ordem numa 

pedra; sem 

grades; 

30 palmos de alto; as paredes são 

de alvenaria; é de 3 naves de 

comprido; tem 4 arcos de cada 

banda de alvenaria de ponto; vão 

as colunas e os capitéis de 

pedraria; a nave do meio 

emadeirada de asnas castanho; 

encaniçada de duas águas, tem 

quatro linhas de ferro em preto; as 

naves das ilhargas são emadeiradas 

de castanho encaniçadas de uma só 

água; o chão é meio lajeado de 

novo; havia de mandar acabar-

se1291 

 

 

 

 

 

1554 

/ 

nova 

4,5 varas em quarto; é mais alta 

que o corpo da igreja um degrau; 

é toda lajeada de pedra; é toda 

de abóbada e os arcos sobre que 

De pedraria, 

lavrado de obra 

romana grande; 

tem em cima o 

18 varas x 9,5 de largo; é de 3 

naves, armado sobre oito pilares de 

pedra bem lavrados; lajeado de 

lajes de pedraria e repartida em 

 

 

 

 

                                                 
1285

 SANTOS, ob. cit., pp. 32-33. 
1286

 SANTOS, ob. cit., p. 12. 
1287

 SANTOS, ob. cit., p. 20. 
1288

 SANTOS, ob. cit., pp. 31-32. 
1289

 Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 21. 
1290

 CAVACO, ob. cit., pp. 204-210,  
1291

 Visitação de 1554. In CAVACO, ob. cit., p. 250. 
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está armada são de pedraria; tem 

um portal de pedraria que dá 

para uma casa que serve de 

sacristia; deve-se fazer umas 

grades na capela-mor de bordos, 

torneados fechados com sua 

chave e rasgar a fresta na capela-

mor, feita de pedraria, e pôr nela 

uma vidraça; 

 

hábito de 

Santiago, lavrado 

em pedra; tem 2 

confessionários 

feitos na parede 

com suas frestas 

e grades de ferro 

de maneira que 

fica o confessor 

da banda da 

capela e o 

penitente no 

corpo da igreja, 

muito bem 

metidos e de boa 

maneira; 

covas com seus extremos entre 

cova e cova de pedraria; está toda 

emadeirada de castanho de asnas, 

forrada de canas com 4 linhas de 

ferro; o corpo da igreja é muito 

alto e está bem guarnecido e caiado 

e tem 2 frestas na parede 1292 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de N. S. 

dos Mártires 

Nesta igreja há apenas um altar 

com a imagem de Nossa 

Senhora; 

Sem referências; Era a antiga igreja da comenda e 

mudou-se para a nova 

recentemente edificada1293 

 

1518 

Sem referências; Como não têm 

Crucifixo no 

cruzeiro da 

igreja, mandam 

ao mordomo que 

o mande pintar de 

matiz na parede 

ou numa cruz de 

pau e o ponham 

no cruzeiro; 

Está da maneira em que se 

encontrava na Visitação do Mestre; 

deve-se acabar de encalar o corpo 

da igreja da maneira que está 

começada1294 

 

 

 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; 65 x 21 palmos; é uma só casa 

situada Levante com Poente junto 

da vila1295 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Foi igreja matriz desta vila e está 

da feição em que se encontrava na 

visitação anterior1296 

 

1565 

 

COMENDA DE CASÉVEL 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

João 

4 x 3 varas e 2 terças; paredes de 

pedra e barro acafeladas de cal e 

coberta de telha vã; deve ser 

olivelada de tabuado bom; 

De tijolo, pintado 

de folhagem e 

pelas ilhargas 

pintadas as armas 

do comendador; 

tem por cima 

pintado o 

Crucifixo ladeado 

por Nossa 

Senhora e S. 

João; 

11 varas e 2 quartas x 5 varas; tem 

as paredes de pedra e barro 

acafeladas de cal e dentro pelas 

paredes ao redor estão pintadas 

muitas imagens; telhado de telha 

vã; todos os que tiveram covas na 

igreja devem ladrilhá-las sob pena 

de 500 reais; o que ficar por 

ladrilhar deve ser ladrilhado pelo 

comendador; é preciso retelhar a 

igreja para que não chova nela; o 

comendador deve mandar retelhá-

la e cintá-la com cintas de cal1297 

 

 

 

 

 

 

 

1511 

                                                 
1292

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., p. 270. 
1293

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, p. 24; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de 

Santiago no Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento 

ao nº 5), pp. 219-222. 
1294

 CAVACO, ob. cit., pp. 118-121. 
1295

 CAVACO, ob. cit., p. 253; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 99. 
1296

 CAVACO, ob. cit., p. 275. 
1297

 SANTOS, ob. cit., pp. 35-40. 
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Alvará do Mestre: mandou-se 

que o comendador olivelasse a 

capela, o que não foi feito; 

manda ao recebedor da fábrica 

que o faça agora porque o actual 

comendador não é a isso 

obrigado; 

Sem referências; Alvará do Mestre: mandou-se aos 

que tivessem covas na igreja que as 

ladrilhasse e o que ficava por 

ladrilhar, o comendador que o 

ladrilhasse, excepto as covas que 

cada um por si mandou ladrilhar, o 

que não foi feito; manda ao 

recebedor da fábrica que o faça 

porque o actual comendador não é 

a isso obrigado; o telhado da igreja 

tem de ser consertado; manda ao 

recebedor que o mande consertar e 

telhar de modo que não chova na 

igreja1298 

 

 

 

 

 

 

1525 

Não se aplica; Não se aplica; A igreja foi derrubada e começada 

a construir de novo1299 
1533 

Ermida de São 

Sebastião 

2,5 x 2,5 varas; É de tijolo e barro 

com face de cal 

4,5 x 3 varas e 2 terças; as paredes 

são de pedra e barro e de taipa e 

telhada de telha vã1300 

 

1554 

 

COMENDA DE CASTRO MARIM 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de 

Santiago  

(Matriz) 

Derrubada; faz-se agora de 

novo; 

Manda-se fazer 

um arco de 

pedraria; 

De uma só nave, coberta de telha 

vã com 2 esteios no meio da igreja; 

o corregimento compete ao 

povo1301 

 

1518 

Feita de abóbada de novo, com 5 

chaves de pedraria e suas 

represas de pedra;  

De pedraria; De 3 naves, parede de pedra e cal 

com arcos de tijolo e esteios de 

pedraria; descoberta e 

desguarnecida1302 

 

1534 

O Bispo e o Comendador 

Afonso Vaz deram 60.000 reais 

para se fazer a capela;  

O arco fez-se 

com recurso a 

esses 60.000 

reais; 

O corpo desta igreja (…) he de 

tres naves (…) tem de cada banda 

tres arcos com suas collunas, ca(-) 

piteos e vasas de pedreria da terra 

(…)1303 

 

 

1535 

26 palmos de alto x 21 x 21; 

paredes de alvenaria bem 

guarnecidas; é de abóbada de 

capela e meia; chaves e represas 

de pedraria e o demais de 

alvenaria; chão mal lajeado; da 

banda Sul uma fresta sem 

encerado nem vidraça; 

De pedraria de 

meio ponto; tem 

de alto a altura 

das paredes, não 

tem grades e tem 

disso 

necessidade; 

30 palmos de altura x 48 x 30; 

paredes de alvenaria; é de 3 naves, 

a do meio forrada de bordo de 

berço e no meio 3 pinhas lavradas 

bem douradas; tem 5 linhas de 

madeira, forradas de bordo; de 

cada banda 3 arcos com suas 

colunas, capitéis e vasas de 

pedraria da terra; as naves das 

ilhargas são de uma só água 

forrada do mesmo; o chão é bem 

lajeado de novo mas com as 

sepulturas está danificado1304 

 

 

 

 

1554 

Feita de abóbada, tem nela um 

portal que vai para a sacristia e 

está por lajear;  

Sem referências; 10 x 8 varas; é de 3 naves e as duas 

ilhargas, muito estreitinhas, estão 

armadas sobre pilares de pedra e 

arcos de alvenaria; as naves estão 

forradas de bordo novo; a igreja 

por lajear; achou-se diferente das 

 

 

 

 

1565 

                                                 
1298

 SANTOS, ob. cit., pp. 48-50. 
1299

 SANTOS, ob. cit., pp. 43-45. 
1300

 SANTOS, ob. cit., p. 45. 
1301

 Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 29. 
1302

 Visitação de 1534. In CAVACO, ob. cit., p. 124. 
1303

 CAVACO, ob. cit., p.189. 
1304

 Visitação de 1554. In CAVACO, ob. cit., p. 257. 
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feições e medida antiga que foi 

feita na Visitação do Mestre1305 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

dos Mártires 

De abóbada com um coruchéu 

de ladrilho alto e muito bom; 

cerrada com umas grades com 

seu ferrolho e fechadura; 

ladrilhada de tijolo; 

Não se aplica; É uma só casa; corpo de uma só 

nave todo olivelado de novo e 

ladrilhado por baixo1306 

 

1518 

50 palmos de alto x 21 x 21; 

paredes de alvenaria; é de 

abóbada de coruchéu muito alto 

(50 palmos); o chão bem 

lajeado; uma fresta a Norte, à 

maneira de janela, com grade de 

ferro, sem encerado nem 

vidraça; tem uma sepultura onde 

jaz Lopo Mendes que foi 

comendador e alcaide da vila e 

fez esta igreja; 

7 x 5 palmos, de 

pedraria de 

ponto; tem umas 

grades velhas 

bem fechadas; 

17 palmos de alto x 45 do arco da 

capela à porta x 30 de largo; as 

paredes de alvenaria, emadeirado 

de vime, forrado de pinho 

dengado; tem 3 linhas de madeira; 

o chão é ladrilhado1307. 

 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Está como estava nas feições e 

medida que estavam no tombo, 

excepto as paredes mais altas e o 

tecto emadeirado de novo; 

acrescentou-se um tabuleiro ao 

redor da igreja1308 

 

 

1565 

 

 

Ermida de N. S. 

da Visitação da 

Aldeia de 

Odeleite, termo 

de Castro 

Marim
1309

 

É sextavada; De alvenaria com 

umas grades de 

pau cerradas, 

com seu ferrolho 

e chave; 

É uma casa de uma só nave. As 

paredes da capela e corpo da igreja 

de pedra e cal; emadeirado de 

madeira de castanho de asnas 

forrado de canas por cima das 

asnas; o corpo ainda por 

guarnecer1310 

 

1534 

/ 

1535 

3,5 x 4,5 varas de largo; forrada 

de castanho e por cima ladrilho 

de Castela;   

De alvenaria; em 

cima um 

Crucifixo de 

vulto; 

5 x 4 varas e 1 terça; emadeirado 

de castanho de tesoura e forrado de 

cana; nas paredes alguns santos 

mal pintados1311 

 

1565 

 

 

 

 

Capela curada 

do Espírito 

Santo 

4,5 varas em quadra; emadeirada 

de castanho e forrada de ladrilho 

guausim pintado de branco e 

vermelho; 

De alvenaria, sem 

grades; devem 

fazer umas, de 

castanho ou do 

que lhes parecer 

bem, lavradas e 

fechadas à chave; 

devem fazer uma 

cruz de madeira 

dourada com seu 

Crucifixo para o 

arco; 

10 x 5,5 varas, emadeirado de 

castanho de tesoura e forrado de 

cana; está toda ladrilhada1312 

 

 

 

 

 

1565 

Ermida de São 

Sebastião 

Emadeirada de castanho e 

encaniçada de 2 águas, tudo 

velho;  

Sem referências; Descoberto e engalgado de 

novo1313 
1565 

 

 

 

                                                 
1305

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., pp. 288-295. 
1306

 CAVACO, ob. cit., 32-37; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 224-230. 
1307

 CAVACO, ob. cit., pp. 260-263; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 103-105. 
1308

 CAVACO, ob. cit., p. 295. 
1309

 Capela curada em 1565. 
1310

 CAVACO, ob. cit., pp. 132-134. 
1311

 CAVACO, ob. cit., pp. 302-304. 
1312

 CAVACO, ob. cit., pp. 298-301. 
1313

 CAVACO, ob. cit., p. 296. 
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COMENDA DE COINA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais)  

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

Sem referências; Sem referências; Os visitadores mandam reparar o 

telhado porque chove na igreja; 

cafelar e ladrilhar a igreja toda1314 

 

1478 

Sem referências; Sem referências; As obras não se fizeram1315 1492 
6 varas e 2 terças x 5 varas 

menos 1 oitava; olivelada de 

olivel pintado e em baixo 

ladrilhada e com uns poiares ao 

redor; paredes de pedra e cal; 

fechada com grades; 

Sem referências; 16 x 7 varas; coberto de telha vã, 

emadeirado de novo muito bom, 

todo ladrilhado1316 

 

 

1514 

Quadrada, prolongada ao 

Levante; paredes de alvenaria 

com 2 frestas, uma a Norte, 

outra a Sul, sem encerado que 

dão muita claridade; solo 

ladrilhado, tecto de madeira 

d’engado com suas linhas 

pintado antigo de 3 águas, 

maltratado; 

De pedraria, 

redondo, 

chanfrado; sobre 

ele um 

encasamento de 

pedraria redondo, 

sem retábulo nem 

Crucifixo; não 

tem grades; 

Nave quadrada e prolongada: 

paredes de alvenaria de empenas; 2 

frestas, uma a Norte, outra a Sul, 

sem encerado, que dão claridade 

em abastança; um espelho redondo 

de alvenaria com uma rede de 

tijolo na empena sobre o coro ao 

Este; tecto forrado de bordos de 

esteira de 5 panos; quatro tirantes 

de ferro1317 

 

 

 

 

1553 

Na capela há sepulturas, o que 

não pode ser pois são para o 

enterramento de comendadores e 

priores; fazer vidraças para as 

frestas da capela; 

Está muito 

danificado; fazer 

grades de bordo 

com sua 

fechadura e 

chave; 

A igreja está muito danificada por 

causa das sepulturas que se abrem 

e não voltam a ser tapadas; o forro 

e as paredes do corpo da igreja 

estão muito mal tratadas1318 

 

 

1565 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

O solo por ladrilhar, paredes de 

alvenaria de empenas, tecto 

novo forrado de bordos, com 

seus debruns, de 4 águas 

Sem referências; A ermida é quadrada com portado 

de alvenaria de ponto1319 
 

1553 

Sem referências; Sem referências; Está bem reparada de paredes, 

telhado e retábulo1320 
1565 

 

 

 

 

 

                                                 
1314 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fonte de estudo das instituições políticas, 

administrativas, judiciais, militares e religiosas. Separata “Lusíada”, Série de Direito, Universidade 

Lusíada-Porto, nºs 1 e 3. Coimbra Editora pp. 127-133. 
1315

 Como as obras ordenadas pelo Prior-mor Pedro Carreiro [que Deus aja] não se fizeram, os visitadores 

foram as Santos perguntar à Comendadeira o motivo; ao que ela respondeu que na mudança do mosteiro e 

suas obras tinha gasto todo o sobejo das rendas do dito mosteiro, além do que tinha dado o Rei para as 

ditas obras que não eram ainda acabadas, pedindo alguns anos para as realizar. Os visitadores aceitaram e 

deram-lhe 3 anos a contar da publicação da visitação findos os quais mandaram que prioritariamente se 

mande ladrilhar a igreja (MATA, ob. cit., pp. 134-139).  
1316

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fonte de estudo das instituições políticas, 

administrativas, judiciais, militares e religiosas. Separata “Lusíada”, Série de Direito, Universidade 

Lusíada-Porto, nºs 1 e 3. Coimbra Editora pp. 141-147. 
1317

 MATA, ob. cit., pp. 152-166. 
1318

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2003 – As visitações do Concelho de Coina em 1565. Separata “Lusíada”, 

I, Série de Direito, Universidade Lusíada-Porto, nºs 1 e 2. Universidade Lusíada Editora pp. 103-117. 
1319

 MATA, 2002, ob. cit., pp. 166-167. 
1320

 MATA, 2003, ob. cit., p. 117. 
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COMENDA DE FARO 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

Abobadada, grande e muito boa; 

devem consertar-se os alicerces 

da parte de fora porque vão 

muito sobre a terra e não se 

corrigindo a capela pode cair; 

deve corrigir-se também por 

cima pois chove dentro, 

principalmente onde está o 

sacrário; a despesa será 

partilhada entre o Bispo e o 

Cabido da Ordem; deve pôr-se 

também umas vidraças nas 

frestas da capela, à sua custa; 

Sem referências; De 3 naves sobre esteios de 

mármore muito bons; forrado de 

olivel, todo lajeado por baixo; 

coberta de telha vã; paredes de 

pedra e cal com esteios de pedra 

muito bons; as paredes são muito 

velhas e foram já pintadas; o povo 

é obrigado ao corregimento do 

corpo; deve-se corrigir as naves 

porque chove nelas1321   

 

 

 

 

 

 

1518 

Sem referências; Tem agora mais 

um Crucifixo de 

vulto1322 

Sem referências;  

1534 

40 palmos de alto x 30 x 30; de 

abóbada de alvenaria de capela e 

meia, de cantaria; arcos, chaves 

e represas de pedraria; na chave 

junto ao altar-mor tem as armas 

do Reino; o chão bem lajeado; 3 

frestas detrás do altar-mor 

lavradas de crasteria; os 

espelhos estão abertos sem 

vidraças nem encerados; 

40 palmos de alto 

x 30; é redondo 

de pedraria; tem 

espelho sobre o 

arco sem 

encerado nem 

vidraça e chove 

por ele; tem suas 

grades; 

115 palmos do cruzeiro à porta 

principal x 95; de 3 naves, tem 4 

arcos de pedraria de ponto de cada 

banda com suas colunas, vasas e 

capitéis de pedraria; a nave do 

meio forrada de engado velha; tem 

11 linhas; havia de se mandar 

consertar nas partes em que chove 

e o forro está podre; tem 4 frestas 

da banda Norte e outras tantas na 

banda que vem sobre as águas das 

naves das ilhargas, sem encerados 

nem vidraças; a nave da banda 

Norte é forrada de berço de pinho 

tão velho que lhe estão caindo as 

tábuas podres; devia ser 

consertada; a nave da banda Sul é 

forrada da porta travessa até à 

capela com pinho da Flandres; 

também caiem tábuas; o resto é 

telhado de valadio de asnas; devia-

se prover; chove em muitas 

partes1323 

 

 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; A igreja está como na visitação 

antiga do Mestre; forraram-se de 

novo as 2 naves, de bordos, à custa 

da fábrica, como é obrigação do 

povo que deve caiar e apincelar por 

dentro o corpo da igreja por 

dentro1324 

 

 

1565 

 

 

Ermida de 

Santa Bárbara  

Forrada de olivel; tem umas 

grades com que está cerrada; é 

muito bem lajeada; 

Um Crucifixo de 

matiz com Nossa 

Senhora e S. João 

e a Saudação por 

baixo dele; 

De 3 naves; os esteios são de 

mármore muito bons1325 
 

1518 

Sem referências; Sem referências; A nave do meio está forrada de 

novo de tabuado de pinho1326 
1534 

20 palmos de alto x 25 x 25; de 20 palmos de alto 70 palmos do cruzeiro à porta  

                                                 
1321

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 110.  
1322

 Visitação de 1534. In CORREA, ob. cit., In ----------------------------------, pp. 105-109. 
1323

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 47. 
1324

 Visitação de 1565. MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200 e 222-227. 
1325

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 150. 
1326

 Visitação de 1534. In CORREA, ob. cit., pp. 116-118. 
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abóbada de alvenaria, paredes 

do mesmo; arcos, chaves, 

represas e cordões de pedraria 

muito alva e muito boa; chão 

bem lajeado; 

x 25; de meio 

ponto de 

pedraria; lavrado 

de ramos e 

troços; sobe-se 

por um degrau de 

pedra; tem umas 

grades de 

castanho, bem 

fechadas; 

principal x 25 de largo; é de 3 

naves; tem 5 arcos de alvenaria e 

ponto com suas colunas, vasas e 

capitéis de pedra da terra; paredes 

de alvenaria; a nave do meio tem 

25 palmos de alto, as das ilhargas 

20; a do meio é emadeirada de 

castanho forrado d’engado – podre 

e chove por ele – e tem 6 linhas 

pelo meio; as naves laterais são 

emadeiradas de castanho com 

umas bonecas ripadas e telhadas de 

valadio com uma só água; o solo 

está bem lajeado1327 

 

 

 

 

 

1554 

De abóbada; Sem referências; Está da maneira que se contém nas 

visitações passadas; a nave do 

meio está forrada de novo de 

bordos, bem feita1328 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Pedro que está 

no arrabalde 

 

É olivelada de cedro; Sem referências; É uma casa de três naves, grande e 

muito boa, com seus esteios de 

mármore1329 

 

1518 

20 palmos de alto x 26 x 26; é 

oitavada, as paredes de 

alvenaria, forrada de cedro; o 

chão lajeado; chove nela; tem 

um portal de pedraria quadrado 

(7,5 x 3,5 palmos) que vai para a 

sacristia; 

19 palmos de alto 

x 20 de largo; de 

pedraria, 

redondo; não tem 

grades e havia de 

se prover por 

causa do 

Sacramento estar 

na igreja; 

30 palmos de alto x 90 x 50 de 

largo; é de 3 naves, paredes de 

alvenaria; emadeirado de castanho, 

ripada do mesmo, velho; telhado 

de valadio, chove muito nela; tem 

7 linhas pelo meio com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria1330 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Está da feição que estava nas 

visitações passadas; os fregueses 

constroem agora uma igreja nova 

às suas custas ficando a velha 

dentro dela em que se diz missa e 

se administram os sacramentos 

enquanto se não acabar a nova e a 

fazem pela forma da matriz1331  

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Brás de 

Alportel 

Telhada com ripa; Arco de pedra; Coberto de madeira de castanho1332 1518 
Sem referências; Sem referências; Não se fala da igreja porque se faz 

de novo pela banda de fora; estão 

as paredes engalgadas, os pegis 

feitos na nave do meio porque há-

de ser de três naves; está lavrada 

de pedraria, colunas, capiteis, 

vasas e represas; dentro desta obra 

está a velha que se há-de 

derrubar1333 

 

 

 

1554 

De abóbada, tem um portal que 

é de serventia para a sacristia; 

tem um armário na parede para 

os Santos Óleos;  

Sem referências; A igreja foi feita de novo há pouco 

tempo porque a que tinham era 

pequena; é de três naves, com 

pilares de pedraria a arcos de 

alvenaria, emadeirado de castanho, 

com telha vã; está começada a 

lajear. Os visitadores mandam 

telhar a igreja por estar em muitas 

 

 

 

1565 

                                                 
1327

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 62 
1328

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 213-216 
1329

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 163. 
1330

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 65. 
1331

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 216-220. 
1332

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 162. 
1333

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 54-55. 
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partes descoberta; deve lajear-se 

 da maneira que estava 

começada1334 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Martinho de 

Estoi
1335

 

Olivelada de tabuado de pinho; Sem referências; De cantaria lavrada, apincelada e 

caiada em muitas partes; na parede 

está um armário1336 

 

1518 

Forrada de tabuado de pinho; De tijolo; Emadeirado de asnas de 

castanho1337 
1534 

Está desmanchada; faz-se de 

novo a abóbada; 

26 palmos de alto 

x 15; de pedraria, 

romano moderno; 

para se acabar de 

cerrar; 

75 palmos do cruzeiro à porta 

principal; de 3 naves, tem 4 arcos 

(24 palmos de alto) com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria romana; os arcos de 

alvenaria de ponto; as paredes das 

ilhargas têm 15 palmos de alto; a 

nave do meio emadeirada de 

castanho, telhada de valadio com 6 

linhas; as das ilhargas emadeiradas 

do mesmo, telhadas de uma só 

água, de valadio; o solo por 

lajear1338 

 

 

 

 

 

 

1554 

De abóbada; De pedraria 

grande e bem 

lavrada;  

De três naves, tem os pilares de 

pedraria e arcos de alvenaria, 

emadeirado de castanho e telha 

vã1339 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Quelfes
1340

 

Encaniçada por cima e coberta 

de cal; 

Sem referências; É uma só casa1341 1518 

Tem agora muita pedraria 

lavrada para fazerem a capela de 

abobada e lhe levam os 

empreiteiros 36.500 reais de a 

fazer das maõs somente a custa 

dos fregueses; 

Sem referências; Está como na visitação passada1342  

 

1534 

20 palmos de alto x 18 x 18; é 

de abobada de alvenaria com 

arcos, chaves e represas de 

pedraria de uma só capela; 

paredes de alvenaria; não tem 

fresta e tem dela necessidade; o 

solo muito bem lajeado; 

20 palmos de alto 

x 18; de meio 

ponto de 3 arcos, 

lavrado de antigo 

de pedraria 

redondo sem 

grades; havia de 

se pôr; 

15 palmos de alto x 38 da porta à 

capela x 20 de vão; as paredes de 

alvenaria, emadeirado de castanho, 

telhado de valadio, com 5 linhas 

pelo meio; o solo é lajeado1343 

 

 

 

1554 

De abóbada; manda-se abrir uma 

fresta porque a capela está 

escura; 

Mandam pintar 

sobre o arco m 

Crucifixo que 

seja de vulto; 

De 3 naves; por estar danificado 

foi agora novamente tornado a 

edificar pelos fregueses; está ainda 

por guarnecer; os pilares e os arcos 

são de pedraria e a porta principal 

está ainda por acabar e está tapada 

com pedra e barro; está emadeirada 

de castanho e coberta de telha 

vã1344 

 

 

 

1565 

                                                 
1334

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – “Visitação 

das igrejas dos concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565”. In al’-ulyã. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé, nº 8, p. 220.  
1335

 Capela curada em 1565. 
1336

 Visitação de 1518. CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 160-162. 
1337

 Visitação de 1534. In CORREA, ob. cit., 119-120. 
1338

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 56. 
1339

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., 205  
1340

 Capela curada em 1565. 
1341

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 164. 
1342

 CORRÊA, Fernando Calapez, 1996 – Visitação da Ordem de Santiago à Vila de Faro em 1534. In 

“Anais do Município de Faro”: Faro, pp. 123-124. 
1343

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 73-75. 
1344

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., 208 
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Ermida de São 

Sebastião da 

vila 

De pedra e cal; olivelada de 

castanho; 

Arco de pedra De pedra e cal, coberto de telha e 

ripada de castanho1345 
 

1518 
Forro de madeira pintada de 

cores; metade da capela está 

forrada de azulejos do chão para 

cima; 

Sem referências; Tem mais uma capela, de São 

Roque, que fizeram os pescadores 

com suas esmolas1346 

 

1534 

18 palmos de alto x 20 x 20, 

paredes de alvenaria; 

emadeirado de castanho, forrada 

d'engado pintado de antiga; é 

quadrada oitavada; a Norte uma 

fresta sem encerado nem 

vidraça; as paredes são meias 

forradas de azulejos; o chão 

argamassado;  

18 x 18 palmos; 

de pedraria de 

ponto com umas 

grades novas e 

boas; 

21 palmos de alto x 30 da porta à 

capela x 22 de vão; está junto à 

Cidade de Faro, situada Levante 

com Poente; paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho de asnas, 

telhado de valadio de 2 águas; tem 

4 linhas de castanho, na do meio 

uma campainha; o chão 

argamassado1347 

 

 

 

1554 

De abóbada; De pedraria; Está da maneira em que se 

encontrava na visitação de 1534, 

bem reparada1348 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Maria 

Madalena 

Sem referências; Sem referências; É uma casa toda, sem capela, 

coberta de telha vã1349 
1518 

Sem referências; Sem referências; Achou-se como na visitação 

passada1350 
1534 

De abóbada;  De pedraria, está 

tapado com um 

portal que é 

serventia 

enquanto se não 

faz o corpo da 

igreja; 

A casa desta ermida caiu e 

tornaram a edificá-la algumas 

pessoas devotas e o povo1351 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santo António 

da Atalaia 

De pedra com uns poiais ao 

redor da igreja; 

Sem referências; Telhada com sua ripa de castanho 

de telha vã com um esteio no 

meio1352 

 

1518 

Tem um arco metido na parede 

da Torre da Atalaia em que está 

metida a imagem de Santo 

António; 

Sem referências; É uma só casa feita de novo, 

grande e quadrada; tem meias 

paredes de pedra e cal e o mais é 

de taipas; é de duas águas 

emadeirada de castanho com um 

esteio de pedra no meio e telhada 

de telha vão, argamassada e 

apincelada1353 

 

 

 

1534 

Tem uma capela de abóbada 

debaixo da Torre de Atalaia;  

Tem sobre ele um 

Crucifixo de 

vulto, velho, em 

respaldo e 

guarda-pó de 

madeira; 

A igreja está muito acrescentada 

em relação às visitações passadas. 

As paredes de pedra e cal 

guarnecidas e caiadas por dentro e 

por fora, emadeirada de castanho e 

telha vã1354 

 

 

 

1565 

                                                 
1345

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), p. 

156. 
1346

 CORRÊA, ob. cit., pp. 110-111. 
1347

 LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp. 71-72. 
1348

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – Visitação das 

Igrejas dos Concelhos de faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565. In “al’ulyã. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé”, nº 8, p. 202. 
1349

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 157. 
1350

 CORRÊA, ob. cit., p. 115. 
1351

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 202. 
1352

 Visitação de 1519. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 157. 
1353

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 124-125. 
1354

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 200-201. 
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Ermida de São 

Cristóvão 

Pequena e abobadada;  Sem referências; É uma casa toda. De pedra e barro 

com um esteio ao meio, pequena, 

coberta de telha vã1355 

 

1518 

Sem referências; Sem referências; Está como na visitação passada1356 1534 

Não se aplica; Não se aplica; É uma só casa grande, sem capela. 

Corpo de pedra e cal, emadeirado e 

forrado de pinho1357 

 

1565 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Esperança 

Paredes de pedra e cal, forrada 

de tabuado de pinho; é encalada 

por cima;  

De tijolo com 

umas grades de 

madeira; 

Fez-se de novo, no arrabalde da 

vila; de pedra e cal, emadeirado de 

asnas e forrado de canas, calado 

por baixo e tudo muito bem 

apincelado de dentro e de fora1358 

 

1534 

10 palmos de alto x 16 x 14; 

quadrada prolongada, forrada de 

castanho pintado e antigo e 

argamassada;  

De alvenaria, 

redondo; 

14 palmos de alto x 30 da porta à 

capela x 22 de vão; paredes de 

taipa do meio para cima; 

emadeirada de castanho, 

encaniçado; tem 3 linhas pelo 

meio; o chão é argamassado1359 

 

 

1554 

Forrada de bordos pintados; Tem umas 

grades; 

É uma casa pequena com capela; 

paredes de pedra e cal guarnecidas 

de dentro e de fora e caiadas; 

emadeirado de castanho e forrado 

por cima1360 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

de Entre Ambas 

as Águas
1361

  

Tem um arco metido no muro do 

lado da ribeira; nesse arco há um 

altar; no andar dele há uma 

janela grande que se abre 

quando se diz missa; 

Sem referências; É uma casa grande sobre a porta 

que vai do arrabalde para a vila; 

forrada por cima com asnas de 

madeira de castanho, oitavada; o 

tecto é de laço com uns cubos e 

rezymos dourados e o restante 

pintado de romano com suas 

perchyntas e abas e cordões por 

baixo dourados1362 

 

 

 

1534 

13 palmos de largo x 7,5 de 

comprido; pequena, da banda 

Norte, forrada de bordo por 

dentro e por fora; tem umas 

grades de castanho, muito 

baixas1363 

Sem referências; 20 palmos de alto x 45 x 24 de 

largo; de uma só nave, paredes de 

alvenaria forradas de azulejos; é 

forrada d’engado marchetado; tem 

uma coluna no terço dela, de 

pedraria, lavrada de romano sobre 

que está o coro 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sobre o arco, na 

frontaria, os 

mareantes 

mandaram pintar 

num retábulo que 

toma de parede a 

parede, 4 Passos 

da Paixão em 4 

painéis, dourado 

por partes; 

Está da mesma maneira e feição 

que se contém nas visitações 

passadas que fez Diogo Salema e 

António Fernandes; os mareantes 

têm-na a seu cargo e mandaram 

forrar as paredes e azulejos1364 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

Coberta de telha vã, paredes de 

pedra e barro e parte delas de 

taipa; edificada de novo pelos 

fregueses; 

De tijolo; É uma só casa1366  

1518 

Sem referências; Tem de novo Sem referências; 1534 

                                                 
1355

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 157. 
1356

 CORRÊA, ob. cit., p. 125. 
1357

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 203. 
1358

 CORRÊA, ob. cit., pp. 111-112. 
1359

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 73. 
1360

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 201-202.  
1361

 Pertence aos mareantes. 
1362

 CORRÊA, ob. cit., pp. 112-115. 
1363

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 69-71. 
1364

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 203. 
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Ermida de São 

João da 

Venda
1365

 

 

umas grades1367 

Quadrada com paredes de 

alvenaria; não tem fresta e tem 

disso necessidade; forrada de 

bordo usado; o chão não está 

ladrilhado nem lajeado; devia 

sê-lo; 

De alvenaria de 

ponto, com suas 

vasas, colunas e 

capitéis de 

pedraria; grades 

de castanho, bem 

fechadas; 

110 palmos das grades à porta 

principal x 24; paredes de pedraria 

de boa altura, fendidas por partes; 

emadeirado de castanho de asnas, 

encaniçado, mal telhado; tem 7 

linhas pelo meio; não é ladrilhado 

e devia sê-lo1368 

 

 

1554 

Feita de novo, de abóbada; Feito de novo; Está da maneira que estava na 

visitação passada menos a capela e 

o arco do cruzeiro1369  

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Nossa Senhora 

da 

Conceição
1370

 

Quadrada, forrada de bordo, 

toda pintada; 

Com suas grades; De pedra e cal1371 1518 

De abóbada quadrada e alta; de 

5 chaves; com verdugos, 

represas e chaves de pedraria; 

De pedraria de 

cordões, muito 

bem obrado1372 

Sem referências;  

1534 

26 palmos de alto x 21 x 21; de 

abóbada de 5 chaves; arcos e 

represas de pedraria; deve 

consertar-se a chave do meio 

que está quebrada; as paredes de 

alvenaria; é lajeada; 

25 palmos de alto 

x 20; de pedraria, 

redondo, com 

suas chaves de 

castanho bem 

fechadas; 

20 palmos de alto x das grades até 

à porta 6 [sic] x 17 de largo; 

paredes de alvenaria, emadeirado 

de asnas de castanho, ripado do 

mesmo, telhado de valadio com 5 

linhas de castanho; bem lajeado1373   

 

 

1554 

De abóbada; um armário 

fechado com portas de bordo 

para os Santos Óleos; deve 

consertar-se a chave da abóbada 

por em risco de cair e não estaa 

como cumpre a casa de tamta 

romagem1374 

Tem umas grades 

velhas; 

De uma só nave, de pedra e cal, 

guarnecido e caiado; emadeirado 

de castanho e forrado de canas; 

está todo lajeado; 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Bartolomeu de 

Pexão 

As paredes são todas pintadas; 

coberta de telha vã; 

Sem referências; É uma casa só edificada de novo à 

custa do povo; de telha vã, mal 

corrigida, toda lajeada por 

dentro1375 

 

1518 

Sem referências; Sem referências; As paredes caíram e fazem-se de 

novo; já estão engalgadas; os 

mordomos disseram que quando 

fosse tempo a cobririam; já tinham 

a madeira e canas para a forrar1376 

 

 

1534 

De telha vã; os mordomos 

devem mandar forrá-la de pinho 

ou castanho1377 

Sem referências; De telha vã;  

1565 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

28 palmos de alto x 32 x 32; 

paredes de alvenaria, 

emadeirada de castanho, telhada 

de valadio; o emadeiramento 

está por forrar, o chão por lajear 

e ladrilhar; 

De 2 arcos; cada 

um tem 28 

palmos de alto x 

12; é redondo 

com uma coluna 

no meio com sua 

vasa e capitel de 

pedra; 

28 palmos de alto x 38 x 281378  

 

 

1554 

                                                                                                                                               
1366

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 163-164. 
1365

 Capela curada em 1565. 
1367

 CORRÊA, ob. cit., pp. 115-116. 
1368

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 53-54. 
1369

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 211-213. 
1370

 Capela curada em 1565. 
1371

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 158-160. 
1372

 CORREA, ob. cit., pp. 120-123.  
1373 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 59-61. 
1374

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 209-211. 
1375

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 158-160. 
1376

 CORREA, ob. cit., p. 123. 
1377

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 204-205. 
1378

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 68-69. 
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COMENDA DE FERREIRA 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria  

7,5 varas x 5 varas e 2 terças de 

largo; paredes de pedra e cal, 

abóbada muito bem lavrada; os 

pegões e os arcos que fecham 

em cima são todos de pedraria e 

as junturas de todas as pedras 

são douradas e os arcos são 

todos pintados a pintura de 

jaspe; muito bem ladrilhada;  

Fundado sobre 

esteios de 

mármore com 

capitéis muito 

bem lavrados e 

dourados; é todo 

de pedraria 

pintado a cores 

de jaspe e todas 

as junturas das 

pedras são 

douradas, assim 

no fundo como 

em cima; tem 

umas grades de 

madeira bem 

lavradas e 

pintadas com 

seus ferros por 

cima  

13 varas e 1 sesma x 7 varas e 1 

terça de largo; de pedra e cal com 3 

arcos fechados em cima, de pedra e 

cal e alvenaria sobre os quais é 

emadeirada; é toda coberta de 

olivel de tabuado de pinho bem 

lavrado; a igreja é toda – com a 

ousia – coberta de telha com suas 

cintas de cal; é toda ameada ao 

redor e caiada; entre as ameias em 

redor tem seis cubeletes ameados e 

caiados1379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Altares, retábulos e todo o corpo 

da igreja muito bem corrigidos e 

limpos como estavam em 15101380 

 

1534 

 

 

 

 

Hospital do 

Espírito Santo 

Um oratório com 6,5 varas 

comprido x 2 bem medidas1381 

Não se aplica; Não se aplica;  

1518 
Mordomo e confrades deram de 

empreitada a construção da 

capela que está com as paredes 

de pedra e cal quase todas 

engalgadas com 5 varas x 3 

varas e 1 terça de largo; há-de 

ser fechada de abóbada de 

alvenaria com chaves e represas 

de pedraria;  

De pedraria com 

sua moldura; 

8 varas e 2 terças x 5 de largo. 

Valor total da empreitada: 98.000 

reais1382 

 

 

 

1534 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

4 varas e 1 sesma x 3 varas e 1 

quarta de largo; paredes de taipa 

forradas de cal dentro e fora; 

metade da ousia é olivelada e o 

olivel é pintado de branco; o 

mais é coberto de telha vã; 

Sem referências; 7 varas e 2 terças x 4 varas e 2 

terças de largo; tem 3 arcos de 

alvenaria com o arco da ousia 

sobre o qual é emadeirada; as 

paredes são de taipa forradas de cal 

como a ousia; é coberta de telha 

vã; foi feita de novo e reformada 

pelo comendador D. João de 

Sousa; foi primeiramente edificada 

pelo concelho que é obrigado ao 

corregimento e fábrica 1383 

 

 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Está como na Visitação do Mestre; 

somente se achou o telhado 
1534 

                                                 
1379

 MATA, Joel Ferreira – Visitação da Vila de Ferreira (no prelo), pp. 2-6. 
1380

 No entanto chove na igreja, assim na capela como noutras partes; mandam ao recebedor que a mande 

telhar muito bem, toda ensopada de cal. Além disso, o forro da igreja está muito danificado por partes, 

por causa da chuva; para se consertar são precisas seis dúzias de tabuado de castanho; mandam ao 

recebedor que compre do dito tabuado e mande forrara a igreja nas partes que for mais necessário de 

maneira que seja corrigida de forro e telhado. In MATA, ob. cit., pp. 37-48. 
1381

 MATA, ob. cit., pp. 12-15. 
1382

 MATA, ob. cit., pp. 48-51. 
1383

 MATA, ob. cit., p. 16. 
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danificado; mandam retelhar e 

cintar o telhado1384 

 

 

 

 

Ermida de São 

Vicente 

4 varas x 4 varas e sesma de 

largo; paredes de taipa, forradas 

de cal 

Sem referências 5 varas e 2 terças x 4 varas e sesma 

de largo; com o da ousia tem 3 

arcos; são de alvenaria e sobre eles 

está armada e emadeirada; paredes 

de taipa forradas de cal como as da 

ousia; coberta de telha vã1385 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Está como na Visitação do Mestre; 

somente se achou o telhado 

danificado por causa do vento; 

mandam retelhar e corrigir com 

cintas de cal1386 

 

 

1534 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

(Paróquia da 

Figueira) 

3 x 2,5 varas de largo; está feita 

de novo e não se encontra ainda 

emadeirada; tem a madeira e 

tabuado para olivar a capela;  

Sem referências; 7 varas e 1 terça x 4 varas e 1 

quarta de largo1387 
 

1510 

Está danificada e os fregueses 

deram-na de empreitada; 

mandam que se faça de abóbada 

com as paredes de pedra e cal 

acafelada e apincalada de fora e 

de dentro o que monta em 

10.000 reais1388 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1534 

 

COMENDA DE GRÂNDOLA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria da 

Bendada 

 

 

4 x 4 varas; nas paredes algumas 

pinturas da Virgem com o 

Menino que estão velhas; é 

ladrilhada de tijolo; 

De alvenaria; tem 

pintado o 

Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João e outras 

pinturas já 

caducas; 

10 varas e 1 terça x 5 varas e 1 

terça; as paredes têm muitas 

pinturas velhas1389 

 

1513 

4 varas e 1 terça x 4 varas e 2 

terças; 

De tijolo de 

alvenaria com 

vasas; capitéis de 

pedraria; manda 

que no cruzeiro 

se pinte o 

Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João e de cada 

lado se ponha um 

hábito grande; 

Está feita de novo; 17 x 7 varas; 

paredes de pedra e cal; é fechada 

de abóbada de tijolo fechada; as 

abóbadas a modo de capelas; a 

igreja está destelhada: manda ao 

recebedor da fábrica que a mande 

telhar de canudo e ensopar as 

telhas em cal1390; 

 

1533 

 

 

Ermida de São 

Domingos  

Sem referências; Sem referências; É uma casa pequena e mal 

reparada; em visitações passadas 

foi mandado ao povo que a 

corrigisse, o que não aconteceu; 

deve agora fazer-se de modo que 

se possa dizer missa nela – o que 

 

 

1513 

                                                 
1384

 MATA, ob. cit., p. 52. 
1385

 MATA, ob. cit., pp. 16-17. 
1386

 MATA, ob. cit., p. 52. 
1387

 MATA, ob. cit., p. 17. 
1388

 MATA, ob. cit., p. 50-51. 
1389

 SILVA, Gomersindo, 1991 – O Mestre de Sant’Iago D. Jorge e as visitações ao lugar de Grândola. 

Grândola, pp. 59-64. 
1390

 Acresce ainda que sobre o altar-mor há uma chave com a cruz da Ordem de São João – o que não 

parece bem por ser a igreja da Ordem de Santiago; o visitador manda, por isso, ao recebedor que a faça 

retirar no prazo de 10 dias e ponha o hábito de Santiago. In SILVA, ob. cit., pp. 88-95. 
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não se deve fazer até que seja 

corrigida1391 

Está para cair; Sem referências; É uma casa pequena; metade dela 

está destelhada e sem madeira; a 

outra metade está coberta e para 

cair1392 

 

1533 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

dos Bairros 

4 x 3 varas e 1 terça, toda 

abobadada; os arcos são de 

tijolo; na chave do meio da dita 

abóbada, o hábito de Santiago; 

os capitéis em que são fundados 

os arcos da abóbada são de 

pedraria; coberta de telha vã e 

toda ladrilhada de tijolo; 

De tijolo, feito de 

novo; sobre o 

arco um 

campanário com 

uma campa 

pequena com que 

tangem a Deus; 

7 varas e 5 sesmas x 5,5 varas; 

paredes de taipa e arcos de tijolo 

sobre os quais está emadeirada; é 

coberta de telha vã; está bem 

corrigida mas deve ser 

apincelada1393 

 

 

1513 

Sem referências; Sem referências; Está acafelada e apincelada por 

dentro e por fora, o que não estava 

na visitação passada1394 

 

1534 

 

Ermidas de 

Santa 

Margarida do 

Viso e de São 

Lourenço 

Sem referências; Sem referências; Estão ambas muito danificadas e 

não se pode dizer missa nelas1395 
 

1513 
Ermida de S. M. do Viso: só a 

capela é que está levantada e 

acafelada por dentro;  

Sem referências; A ermida de Santa Maria do Viso 

está derrubada; a ermida de São 

Lourenço está levantada e 

acafelada e apincelada na frontaria 

de fora1396 

 

 

1534 

 

COMENDA DE LOULÉ 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Clemente 

(Matriz) 

É abobadada, toda muito bem; 

deve ser apincelada; é preciso 

pôr grades na capela; 

De cantaria; um 

Crucifixo com a 

representação de 

vulto de Nossa 

Senhora e S. 

João, velho e mal 

pintado; deve 

prover-se sobre 

isso; 

É de três naves, coberto de telha 

vã; paredes de pedra e cal com 

esteios de pedra muito bons; as 

paredes muito velhas e já foram 

pintadas1397 

 

 

1518 

Está muito preta; deve ser 

pincelada à custa do 

comendador, bispo e cabido1398 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

30 palmos de alto, quadrada; de 

abóbada de alvenaria com uma 

só chave e nela as armas do 

Reino; arcos e represas de 

pedraria da terra; paredes de 

alvenaria; da banda Norte um 

encasamento onde estão os 

Santos Óleos; desta capela vai 

26 palmos de alto 

x 16 largo; é de 

meio ponto de 

pedraria; tem 

suas grades que 

tomam a capela 

principal e as 2 

das ilhargas 

De boa altura, 72 palmos do 

cruzeiro à porta principal x 60 de 

largo; de alvenaria de 3 naves; tem 

arcos de cada banda, de ponto, de 

alvenaria sobre colunas, vasas e 

capitéis da mesma pedra; as naves 

estão forradas de novo, de bordo, 

de berço, muito bem forradas; na 

 

 

 

1554 

                                                 
1391

 SILVA, ob. cit., pp. 64-65. 
1392

 SILVA, ob. cit., pp. 66-67. 
1393

 SILVA, ob. cit., p. 96. 
1394

 SILVA, ob. cit., p. 96. 
1395

 SILVA, ob. cit., p. 96. 
1396

 SILVA, ob. cit., p. 97-98. 
1397

 CORREA e VIEGAS, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 74-85 e 97-104; 

ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de Sant’Iago…, pp. 25-28; 

LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, 

pp. 27-34; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – 

“Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 228-238. Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, 

ob. cit., p. 78. 
1398 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 25-28. 
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um arco para a banda Norte, 

para uma capela e outro da 

banda Sul, para outra capela 

(têm cada um 7 palmos de alto x 

4,5 de largo); 

do meio 2 linhas forradas com suas 

bonecas; sobre o cruzeiro um 

espelho sem encerado nem 

vidraça1399 

De abóbada; De pedraria; 

manda fazer um 

Crucifixo de 

vulto do tamanho 

do velho que 

antes tinha, sem 

as imagens que 

antes tinha; 

É de três naves com esteios e 

colunas de pedra e arcos de 

alvenaria; emadeirada e forrada de 

bordos, bem feita; manda-se pôr 

umas redes de verga de arame 

grossa nos espelhos do cruzeiro e 

do coro por causa das corujas; o 

povo deve caiar as paredes de 

dentro do corpo da igreja por estar 

muito mal tratado1400 

 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Salir
1401

 

Paredes de pedra e cal olivelada 

de olivel novo e bom; é lajeada 

de pedra e cerrada com umas 

grades; 

Umas grades que 

cerram a capela-

mor; 

É de três naves sobre mármores de 

pedraria; coberto de telha vã1402 
 

1518 

Sem referências; Sem referências; As naves estão agora forradas com 

canas1403 
1534 

25 palmos de alto x 11 x 11; de 

alvenaria, paredes do mesmo de 

2 capelas, com arcos, chaves e 

represas de pedraria; na chave 

do meio uma cruz de Cristo; da 

banda Sul uma fresta pequena; 

chão bem lajeado;  

30 x 10 palmos 

de largo; de 

pedraria, 

redondo, com 

suas grades de 

madeira;  

60 palmos do cruzeiro à porta 

principal; as paredes das ilhargas 

com 12 palmos de alto; paredes de 

alvenaria de três naves; cada banda 

tem três arcos de ponto de 

alvenaria, colunas, vasas e capitéis 

de pedraria; a nave do meio 

emadeirada de castanho, forrada de 

bordo dengado novo; tem 4 linhas; 

as das ilhargas estão emadeiradas 

de castanho, encaniçadas de novo; 

o chão bem lajeado1404 

 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Está como se contém na visitação 

passada; no entanto, a nave do 

meio está forrada a bordos, 

emadeirada, tem sido muito boa; 

mas os arcos da nave da parte da 

Epistola estão muito pendentes e 

perigosos para cair; os fregueses 

devem-nos consertar com o 

máximo de brevidade1405 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

de Alte
1406

 

De abóbada; Sem referências; É uma casa de três naves que se 

agora fez de novo; a maior parte 

está feita1407 

 

1518 

Está desmanchada. Fazem de 

novo a abóbada que há-de ser de 

3 chaves de pedraria; há dentro 

um portal para a sacristia que se 

há-de fazer; 

De pedraria, de 

cordão; 

Está forrada de novo de tabuado de 

amieiro e de madeira1408  
 

 

1534 

30 palmos de alto e é quadrada, 

de abóbada de alvenaria; paredes 

com arcos e represas de 

pedraria; 

28 palmos de alto 

x 15 de largo; de 

pedraria, 

redondo, com 

16 palmos de alto x 90 do cruzeiro 

ao portal principal x 45 de largo; 3 

naves de cada banda, quatro arcos 

de pedraria com suas colunas, 

 

 

 

 

                                                 
1399

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 29. 
1400

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 230. 
1401

 Capela curada em 1534. 
1402

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 86.  
1403

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 29-30. 
1404

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 40. 
1405

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 241. 
1406

 Capela curada em 1534. 
1407

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 93. 
1408

 Visitação de 1534. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 36-39. 
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grades; vasas e capitéis de pedraria; na 

nave central 3 linhas, está 

emadeirado de castanho, ripada do 

mesmo, telhado de valadio; o solo 

é lajeado; tem muitos bordos 

juntos para se forrar de novo1409 

 

 

1554 

De abóbada; Sem referências; Tem 3 naves; a do meio, forrada de 

bordo sobre arcos de alvenaria e 

colunas de pedra; foi acrescentada 

depois da visitação passada; as 

outras 2 naves emadeiradas de 

castanho e telha vã; toda 

lajeada1410 

 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Boliqueime
1411

 

Forrada de olivel; Sem referências; É uma casa só, coberta de telha 

vã1412 
1518 

Tem mais umas grades de 

madeira, boas, novas; 

Sem referências; Está como estava na visitação 

passada1413 
1534 

17 palmos de alto x 20 x 20; de 

abóbada de alvenaria de 2 

capelas com arcos, chaves e 

represas de pedraria; paredes de 

alvenaria; da banda Sul uma 

fresta de pedraria sem encerado 

nem vidraça; 

8 palmos de alto 

x 5 de largo; 

redondo, de 

pedraria com 

grades novas; 

14 palmos de alto x 60 do cruzeiro 

à porta x 23; paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho, ripado do 

mesmo, de asnas; telhado de 

valadio descoberto por partes; o 

solo da capela e da igreja bem 

lajeado1414 

 

 

 

1554 

É de abóbada e está para cair; 

sobre a capela está um 

campanário; 

De pedraria, bem 

lavrado; 

É de 3 naves com esteios e colunas 

de pedra e arcos de alvenaria, feita 

toda de pedra e cal; por guarnecer 

de dentro e de fora; emadeirado de 

castanho e de telha vã1415 

 

 

1565 

 

Ermida de 

Santa Catarina 

De abóbada, mal reparada1416 Sem referências; Sem referências 1518 
De abóbada;  Sem referências; É toda de pedra e cal; um arco no 

meio, de alvenaria, emadeirado de 

castanho e encaniçado1417 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião do 

arrabalde da 

vila 

Coberta de telha vã, feita de 

novo, cerrada com suas grades; 

Sem referências; De pedra e cal, ladrilhada toda de 

ladrilho; tem uns alicerces de pedra 

e cal em ambas as portas para 

servir de suporte a alpendres; as 

paredes são pintadas da parte de 

dentro1418 

 

 

1518 

Tem umas grades de madeira 

muito boas1419 

Sem referências; Sem referências; 1534 

Quadrada, paredes de alvenaria, 

a Sul uma fresta que dá pouca 

claridade; o chão é ladrilhado de 

tijolo tosco; emadeirado de 

asnas de castanho, telhada de 

17 palmos de alto 

x 14, de alvenaria 

de ponto com 

suas vasas e 

capitéis e colunas 

De boa altura x 38 palmos do arco 

ao portal x 23 de largo; as paredes 

são de alvenaria, emadeirado de 

castanho, de asnas, ripado do 

mesmo, telhado de valadio, tem 4 

 

 

1554 

                                                 
1409

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 37. 
1410

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 243. 
1411

 Capela curada em 1554. 
1412

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 91. 
1413

 Visitação de 1534. In ENCARNAÇÂO, ob. cit., pp. 33.34. 
1414

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS – Visitação das Igrejas Algarvias... pp. 34-36. 
1415

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 250 
1416

 CORREA, Fernando Capalez e VEIGAS, António 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã, Revista do Arquivo Histórico de Loulé” (suplemento ao nº 5), p. 97. 
1417

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro; CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – Visitação das 

igrejas dos concelhos de faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565. In “al’ulvã, 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé”, nº 8, p. 239.  
1418

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 95-96.  
1419

 ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de Sant’Iago às Igrejas 

do Concelho de Loulé no ano de 1534. Faro: Secretaria de Estado da Cultura, pp. 34-35.  
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valadio, forrava-se de pinho;  de pedraria, com 

suas grades;  

linhas; o chão lajeado de tijolo 

tosco1420 

Os mordomos mandaram forrá-

la de madeira de pinho; as 

paredes estão muito pretas e as 

imagens não se vêem;  

Não se enxerga o 

Crucifixo no 

Cruzeiro;   

Está da maneira que se encontra na 

visitação passada1421 
 

1565 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Anunciação / 

N. S. da 

Querença na 

Visitação de 

1534 / N. S. da 

Assunção em 

1554 / N. S. da 

Querença em 

1565 

Pequena, paredes de pedra e cal, 

coberta de telha vã; 

Não aplicável; É uma casa só1422  

1518 
De abóbada com seu arco de 

pedraria e os verdugos e chaves 

também de pedraria; 

Umas grades de 

madeira novas e 

boas; 

A ermida está feita de novo. 

Paredes de pedra e cal, guarnecidas 

e apincaladas; emadeirado de 

madeira de castanho, forrada de 

canas1423 

 

 

1534 

27 palmos de alto; abóbada de 

alvenaria de cruz de uma só 

chave, com seus arcos e represas 

de pedraria; paredes de alvenaria 

quadrada, solo bem lajeado; uma 

fresta a Sul, sem encerado nem 

vidraça; havia de se prover;   

24 palmos de alto 

x 15, redondo de 

pedraria; 

22 palmos de alto x 60 do cruzeiro 

à porta principal x 26,5 de largo; 

emadeirada de castanho, de asnas, 

de duas águas; ripado do mesmo; 

telhado de valadio, tem seis linhas 

pelo meio; o chão bem lajeado; é 

necessário consertar o telhado 

porque chove por ele1424 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; A igreja está da maneira que se 

contém na visitação passada. O 

corpo bem lajeado, emadeirado de 

novo, coberto de telha vã1425 

 

1565 

 

Ermida de N. S. 

da Piedade 

Feita de novo, de abóbada, em 

quadra, de uma só chave1426 

Sem referências; Haverá 12 anos que esta ermida foi 

edificada de novo; 
 

1565 

 

Ermida de 

Santa Catarina 

dos Gorjões 

Pequena, coberta de telha vã;  Não aplicável; É uma casa só, coberta de telha 

vã1427 
1518 

É encaniçada; De pedraria; Grande, emadeirado de castanho, 

encaniçado e mal telhado1428 
 

1565 

 

Ermida de São 

Domingos 

Sem referências; Não aplicável; É uma casa só, pequena, coberta de 

telha vã1429 
1518 

Sem referências; Sem referências; Sem referências 1534 
Emadeirada de madeira muito 

velha;  

Sem referências; De bom tamanho, paredes de pedra 

e barro por caiar; emadeirado de 

castanho e coberto de telha vã1430 

 

1565 

 

Ermida de 

Santana na 

estrada 

Sem referências; Não aplicável; É uma casa só, pequena, de pedra e 

barro1431 
1518 

Sem referências; Sem referências; Está agora feita de novo. Corpo da 

igreja e céu: todo de pedra e cal, 

emadeirado de madeira de 

asnas1432 

 

1534 

                                                 
1420

 LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp. 44-45. 
1421

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 239. 
1422

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 89-90. 
1423

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 28-29. 
1424

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 42-44. 
1425

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 239-241. 
1426

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 246-247. 
1427

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 92-93. 
1428

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 247. 
1429

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 95. 
1430

 (…) e estaa de tall maneira que se nom serve ante cristãos (…) In MARTINS e CABANITA, ob. cit., 

p. 248. 
1431

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 96-97. 
1432

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., p. 35. 
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Sem referências; Fendido por 

partes; tem um 

campanário com 

sua campa; 

De bom tamanho, lajeado; paredes 

de pedra e cal; está descoberto e o 

telhado derrubado1433 

 

1565 

 

 

Ermida de São 

Lourenço 

Não aplicável; Não aplicável; Rui Barreto de Mascarenhas 

deixou em testamento que se 

fizesse a ermida de novo; há cal e 

madeira na igreja para se começar 

a obra e os pedreiros já a têm de 

empreitada1434 

 

 

 

1565 

 

Ermida de N. S. 

de Ferobilhas 

de Armação 

Forrada de bordos de encanaria, 

toda forrada de azulejos; 

Umas grades no 

arco; sobre o arco 

um devoto 

Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João; 

É de bom tamanho1435  

 

1565 

 

COMENDA DE MARTIM LONGO 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Nossa 

Senhora 

(Matriz) 

Está derrubada; Sem referências; É de 3 naves; a nave do meio é 

olivelada de olivel novo e bom 

pintado a lugares; as outras duas 

estão cobertas de telha vã; os arcos 

das naves são de tijolo sobre 

esteios de pedraria1436; 

 

 

1518 

Continua derrubada1437; Sem referências; Sem referências; 1534 

24 palmos de alto x 20 x 20; as 

paredes e a abóbada são de 

alvenaria; é de abóbada de cruz, 

a chave de pedraria; não fresta 

nenhuma e tem dela 

necessidade; o chão está bem 

ladrilhado; desta capela vai um 

portal de alvenaria quadrado de 

7 x 4 palmos com suas portas 

que vai para a sacristia; 

De pedraria de 

ponto com umas 

grades bem 

fechadas; 

15 palmos de alto x 67 x 45 de 

largo. A igreja está situada Levante 

com Poente; é de 3 naves, as 

paredes de alvenaria; tem 4 arcos 

de cada banda, de alvenaria de 

ponto, com suas colunas, vasas e 

capitéis de pedraria; a nave do 

meio é de castanho de asnas, 

encaniçada; as das ilhargas, do 

mesmo; tem 2 linhas pelo meio, de 

ferro; o chão bem ladrilhado1438 

 

 

 

 

1554 

De abóbada de alvenaria com 2 

arcos de pedraria feitos em cruz 

no meio com sua chave de 

pedraria; ladrilhada de tijolo; um 

portal de pedraria da parte da 

Epístola para a sacristia; da 

banda Sul outro portal da mesma 

maneira;  

De cruzaria de 

ponto com umas 

grades de 

castanho boas, 

com suas portas 

fechadas; na 

parede está 

pintado o 

Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João e outros 

santos, já velho, 

tudo despintado;  

É de 3 naves com quatro arcos de 

cada banda de alvenaria sobre 

colunas de pedra, emadeirada de 

castanho, forrada de canas com 2 

linhas de ferro; as paredes são 

todas de pedra e cal; mandam caiar 

a igreja e guarnecê-la por algumas 

partes que tiver necessidade; e 

caiar as imagens que estão nas 

paredes por estarem muito velhas; 

o mesmo no cruzeiro onde porão 

um Crucifixo de vulto1439 

 

 

 

 

 

1565 

                                                 
1433

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248. 
1434

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248. 
1435

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 248-249. 
1436

 CAVACO, ob. cit., pp. 56-59, 144-146 e 151-152; 309-316 e 317-319; também. CORREA e 

VIEGAS, ob. cit, pp. 244-247, LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp.115-118.Visitação de 1518. In 

CAVACO, ob. cit., p. 56. 
1437 Deve ser feita às custas do Bispo e Cabido de Silves e do Comendador de acordo com aquilo que cada 

um recebe de renda. Vide CAVACO, ob. cit., pp. 144-146 e 151-152 
1438

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 116. 
1439

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., p. 311. 
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Capela curada 

de N. S. da 

Assunção da 

Aldeia dos 

Giões 

4,5 x 4,5 varas; não está ainda 

feita; o vão está tapado de 

alvenaria; as paredes com 2 

côvados de altura acima da terra; 

o povo deve acabar as obras da 

capela-mor; 

De pedraria, 

redondo; 

18 x 12 varas; é de 3 naves, com 3 

colunas de cada banda, de pedraria 

com seus arcos também de 

pedraria bem obrada; emadeirada 

de castanho de asnas encaniçada 

por cima; tem 5 linhas dobradas de 

madeira e 2 singelas; paredes de 

pedra e cal guarnecidas e bem 

caiadas; o solo ladrilhado1440 

 

 

 

 

1566 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santo Estêvão 

no limite da 

aldeia
1441

 

De pedra e barro acafelada com 

cal; 

De tijolo; De uma só nave; as paredes de 

pedra e barro acafeladas e 

apincaladas de dentro e de fora e 

emadeirada de madeira de 

carvalho, forrada de canas, 

encalado por cima; é bem telhada e 

cintada de cal1442 

 

 

1534 

/ 

1535 

4,5 x 3 varas; emadeirada de 

castanho, encaniçada de 3 águas, 

sem fresta e tem dela 

necessidade; paredes de pedra e 

barro; pintada na parede a 

imagem de São Sebastião e 

outros santos; 

Redondo de 

alvenaria, feito de 

novo, ainda sem 

grades; 

14 x 6,5 varas; as paredes das 

ilhargas são todas feitas de novo e 

estão agora guarnecidas e ainda 

por caiar; são de pedra e cal; está 

emadeirada de castanho novo de 2 

águas, encaniçada de 6 linhas do 

mesmo castanho; está ainda por 

ladrilhar1443 

 

 

 

1565 

 

Ermida de São 

Domingos na 

Aldeia dos 

Góios, limite de 

Martim Longo 

Paredes de pedra e barro 

acafeladas e apincaladas de 

dentro e de fora;  

De alvenaria; Emadeirado de madeira de 

castanho e ripado com ripas do 

mesmo; telhada de telha vã1444 

1534 

/ 

1535 
Emadeirada de castanho e 

forrada do mesmo; tudo já 

velho; paredes de pedra e barro 

todas guarnecidas;  

De alvenaria; Paredes de barro, guarnecidas por 

dentro e por fora; emadeirada de 

castanho, telhada de telha vã1445 

 

1566 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Sem referências; Não aplicável; É uma casa só de duas águas; as 

paredes de pedra e barro; está 

descoberta e fizeram agora de novo 

uma das paredes da banda Sul e 

têm já madeira para a emadeirar e 

acabar1446 

 

 

1565 

 

Ermida de 

 Santa Justa 

Sem referências; Sem referências; Paredes de pedra e barro, 

 telhada de telha vã, emadeirada de 

aguieiros; mais larga que 

comprida1447 

 

1565 

Capela curada 

de São Pedro da 

Aldeia de 

Vaqueiros, no 

limite de 

Martim Longo 

4 x 4 varas; emadeirada de 

castanho, encaniçada de 3 águas; 

paredes de pedra e cal; o solo 

argamassado; está toda feita de 

novo, bem guarnecida; 

De alvenaria 

redondo; 

12 x 6 varas; paredes de pedra e 

cal, feitas de novo e bem 

guarnecidas; emadeirada de 

castanho, encaniçada de novo com 

2 linhas dobradas; o solo é 

ladrilhado e está um pouco 

danificado1448 

 

 

1565 

 

Ermida de N. S. 

de Clarines 

Sem referências; Não aplicável; É uma só casa pequena; paredes de 

pedra e barro, desguarnecidas, 

emadeiradas de aguieiros, telhada 

de telha vã, de 2 águas1449 

 

1566 

                                                 
1440

 Visitação de 1566. In CAVACO, ob. cit., p. 329. 
1441

 Em 1565: capela curada de Santo Estêvão de Vale de Cachopo situada no limite de Martim Longo. 
1442

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp. 146-148. 
1443

 CAVACO, ob. cit., pp. 319-323.  
1444

 CAVACO, ob. cit., pp. 149-150.  
1445

 CAVACO, ob. cit., pp. 332-333. 
1446

 CAVACO, ob. cit., p. 316. 
1447

 CAVACO, ob. cit., p. 317. 
1448

 CAVACO, ob. cit., pp. 324-328. 
1449

 CAVACO, ob. cit., p. 331. 
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Ermida de N. S. 

das Relíquias 

Sem referências; Não aplicável; É uma só casa; paredes de pedra e 

barro guarnecidas de cal, 

emadeirada de castanho 

encaniçado1450 

 

1566 

 

COMENDA DE MÉRTOLA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

Sem referências; Sem referências; Item, senhor, nesta Villa há hũua 

igreja de Santa Maria, igreja 

principal, em que se dyz missa e 

por a gente desta terra crecer cada 

vez mais nom cabem na dicta 

igreja e está o terço da gente e 

mais fora e avya mester 

acrecentada e teem hũua nave que 

em outro tempo era também do 

corpo da dicta igreja, pedymos a 

vossa senhoria que à custa das 

rendas dos dyzimos ha mande 

correger e alargar (…)1451 

 

 

 

 

Ant. 

de 

1482 

Os altares que agora estão na 

igreja, scilicet, o altar-mor onde 

está o Sacramento não estão em 

bom lugar; mandam ao 

comendador mor que mude o 

dito altar-mor onde estava o 

alcaram que é no meio das 

naves da igreja e é para onde 

nasce o sol onde por direito deve 

estar; e o sacrário se porá dentro 

do oco da torre em cima do 

altar-mor e um retábulo em cima 

dele; e o dito altar será de 2 ou 3 

degraus de altura porque no dito 

lugar afora deve estar por direito 

segundo mandamento da igreja; 

o povo pode dali melhor ouvir 

missa e ver Deus melhor que 

donde agora estava porque os 

fiéis que estão na dita igreja lhe 

tolhiam muito a vista1452 

Não se aplica; Os visitadores acharam a igreja 

muito danificada; o comendador 

deve:  

- mandar tapar a porta que está a 

par do altar do Espírito Santo em 

altar onde está o Corpo de Nosso 

Senhor e mandar fazer o altar-mor 

alto em 2 degraus e o altar que está 

a par da porta do Sol seja desfeito; 

- Mandar acaselar e apincelar a 

igreja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482 

O altar-mor é de alvenaria, 

cercado de umas grades de pau; 

em cima dele, na parede, está 

pintada a Natividade; e sobre o 

arco do altar a Anunciação; 

Não se aplica; 13,5 varas de comprido x 16 de 

largo; tem 5 naves, fundadas sobre 

arcos e esteios de pedra e cada 

nave tem 6 arcos; é toda 

emadeirada e olivelada; em alguns 

lugares o forro está velho e em 

partes novo, paredes de pedra e 

cal; chove dentro da igreja: o 

comendador deve mandar 

consertar os ditos telhados e cintá-

 

 

 

 

1515 

                                                 
1450

 CAVACO, ob. cit., p. 333. 
1451

 PEREIRA, Isaías da Rosa – “Visitações de Mértola de 1482.” In As Ordens Militares em Portugal e 

no Sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara Municipal 

de Palmela, 1997, p. 356. 
1452

 PEREIRA, ob. cit., p. 357; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e 

GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva: As Visitações e os Tombos da 

Ordem de Santiago (1482-1607). Colecção Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo 

Arqueológico de Mértola. Visitação de 1515, p. 68. 
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los de cal de modo a que não 

aconteça1453 

Sem referência; Não se aplica; Provimento do Mestre1454 1524 

Sem referência; Não se aplica; Provimento1455 1526 

Sem referências; Não se aplica; Alvará do Mestre1456 1529 

Sem referências; Não se aplica; O capitão comendador da dita vila 

disse que ele tem consertado e 

dado de empreitada a igreja para se 

fazer a abóbada; e isto disse que se 

escrevesse para que Sua Senhoria 

soubesse o cuidado que tem para 

consertar a igreja1457 

 

 

1532 

Sem referências; Não se aplica; A igreja está corrigida de novo, do 

tamanho que era antes e as paredes 

todas reformadas de novo e 

levantadas mais 8 palmos, pouco 

mais ou menos; é de 5 naves e 4 

arcos em cada nave, de alvenaria 

sobre esteios de mármore e vasas e 

capitéis e pedraria; tem por fazer o 

cerramento das abóbadas; há muita 

pedraria para o portal da porta 

principal no qual se mandou pôr o 

hábito de Santiago1458 

 

 

 

 

1535 

Da banda do Levante está um 

arco na parede, guarnecido que 

serve de capela-mor; tem 5 

palmos de alto x 10 de comprido 

x 4 de largo e é forrado de 

azulejos; sobre ele um painel 

que tem de alto 10 palmos e o 

mesmo de largo; tem pintado a 

Saudação; está num tabuleiro 

ladrilhado estreito; sobe-se a ele 

por 3 degraus de alvenaria 

forrados por diante com 

azulejos; tem diante umas grades 

de pau que vão até ao outro altar 

que está na ilharga da maneira 

deste outro; 

Não se aplica; 30 palmos de alto x 75 de largo x 

70 de comprido; é uma casa 

quadrada de abóbada de alvenaria, 

vasas, colunas, chaves e represas 

de pedraria; está edificada ao modo 

da Misericórdia de Lisboa; chove 

pela abóbada pois está mal telhada; 

devia mandar consertar-se1459 

 

 

 

 

 

 

1554 

O altar-mor estava num arco 

metido na grossura da parede; 

subia-se a ele por 3 degraus e 

tinha a imagem de Nossa 

Senhora de vulto, sem mais 

outro retábulo; o novo altar-mor 

é feito de madeira; tem um 

retábulo de um só painel da 

Não se aplica; 13 varas de comprido x 16 de 

largo; achou-se agora a igreja 

muito diferente das feições antigas, 

excepto no comprimento e na 

largura; o corpo é feito todo de 

abóbada sobre colunas de pedra 

armada que são 12 colunas no vão 

da igreja defronte da porta 

 

 

 

1565 

                                                 
1453

 PEREIRA, ob. cit., p. 356; BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 68. 
1454

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 174. Na Visitação de 1515 fora mandado ao comendador que 

corrigisse o telhado e o cintasse de cal porque chovia por ele; e que na nave do meio se fizesse um coro 

com sua escada; tudo isto está por cumprir sendo passados os tempos que para isso havia e muito mais; 

manda ao comendador que o faça no prazo de um ano; sob pena de 30 cruzados para o convento de 

Palmela. 
1455

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 200 e 203-206. O comendador deve corrigir e cintar os telhados da 

igreja na quall chove como na rua; quais coisas se não cumpriram como se mandava na visitação e 

provimento. 
1456

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 235-238. Era necessário fazer uma fresta para iluminar o coro; o 

provedor deve ser se está feita. 
1457

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 251-254. 
1458

 Visitação de 1535. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 259-260. 
1459

 Visitação de 1554. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 316-317. 
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Anunciação de Nossa Senhora, 

pintado a óleos, dourado por 

partes, muito bom; no 

frontispício deste retábulo está 

pintado um Crucifixo bem feito; 

sobe-se a ele por 3 degraus; 

ocupa a largura de uma nave; 

 

 

principal que é onde era a antiga; 

está ladrilhado e tem 4 naves; pelas 

colunas, junto dos 3 altares, tem 

umas grades velhas e ruins, 

quebradas em algumas partes, que 

atravessam de parte a parte; as 

paredes estão muito pretas e em 

parte desguarnecidas; há nelas 

algumas imagens pintadas, velhas 

e mal enxergadas, algumas delas; a 

abóbada está na mesma, 

desguarnecida e por partes preta1460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Miguel
1461

 

4 varas e 1 terça x 4; é de pedra 

e barro acafelada toda de cal por 

dentro; é muito bem emadeirada 

e coberta de telha vã;  

De tijolo muito 

bom; 

11 x 7,5 varas; é de 3 naves com 

arcos de tijolo sobre esteios de 

pedra muito bons; é bem 

emadeirada e coberta de telha vã; 

as paredes são de pedra e barro e o 

portal é de pedraria; a ermida está 

feita de novo; antes estava numa 

casinha pequena e os fregueses que 

nela ouvem missa a derrubaram e 

construíram de novo às suas 

custas; está ainda por acabar em 

algumas coisas como cobrir e 

acafelar e ladrilhar1462 

 

 

 

 

1515 

Coberta de telha vã com partes 

destelhadas pelo vento; dentro 

de um ano “primeiro seguinte”, 

os fregueses devem mandar 

forrar de tabuado ou de canas e 

encalado por cima das canas e o 

telhado bem cintado; 

Sem referências; Há covas desladrilhadas dentro da 

ermida de maneira que o ladrilho 

se danifica muito; em sua estação, 

o capelão que publique que os 

donos das ditas covas as devem 

mandar ladrilhar por um oficial ou 

homem que o saiba fazer; dentro 

de 2 meses que se começarão da 

publicação da visitação em diante; 

sob pena de as perderem e se 

darem a outros1463 

 

 

 

 

1535 

20 palmos de alto x 15 x 15; as 

paredes são de alvenaria; é 

forrada de castanho e forrada 

por cima d’engado; é de três 

águas; sem fresta nenhuma;  

20 palmos de 

altura x 12 de 

largo; de ponto 

de alvenaria; com 

grades; 

60 palmos do arco à porta principal 

x 42,5 de largo; é de três naves, a 

do meio emadeirada de castanho; 

telhada de valadio de duas águas 

com 3 linhas pelo meio; 5 arcos de 

cada banda, de ponto, de alvenaria; 

colunas vasas e capitéis de 

pedraria; as paredes de 

alvenaria1464 

 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; De 3 naves, armada sobre pilares 

de pedra e arcos de alvenaria; é 

toda ladrilhada; emadeirada de 

castanho; é começada a forrar de 

pinho da Flandres; tem pintado nas 

paredes muitas imagens velhas e 

despintadas; manda-se ao juiz e 

eleitos e ao mordomo que se acabe 

de forrar a igreja, tal como a têm 

começado e que mandam caiar por 

dentro as paredes da igreja de 

 

 

 

 

 

1565 

                                                 
1460

 Visitação de 1565. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 350. Pelas Visitações antigas achou-se (…) Ser 

de çimquo naves quasi quadrada fundada sobre arcos e esteyos de pedra / E cada nave tinha seis arcos E 

era madeyrada per çima / E tinha de Comprido treze Varas E de larguo dozaseis (…). “Determinações”: 

caiar as paredes por dentro a assim o tecto todo da abóbada; e guarnecer alguns pedaços que as paredes e 

as abóbadas têm derrubados; pôr uma vidraça no espelho que está na porta principal. 
1461

 Capela curada em 1565. 
1462

 Visitação de 1515. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 88. 
1463

 Visitação de 1534. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 179 e 282. 
1464

 Visitação de 1554. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 334. 
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maneira que as pinturas que tem, 

velhas, fiquem todas brancas1465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santiago que 

está à Porta da 

Ribeira da vila 

Não se aplica; Não se aplica; Com altar mas sem ousia. Sem 

telhado nem madeira, só as paredes 

levantadas; mandou-se que o 

comendador corrigisse o 

telhado1466 

 

 

1515 

Não se aplica; Não se aplica; Provisão do Mestre1467 1524 
Não se aplica; Não se aplica; Foi mandado ao comendador 

(Alvará de provimento de 1524) 

que no prazo de 6 meses que 

começaram a 1526.10.01. 

mandasse acafelar a ermida, sob 

pena de 20 cruzados para o 

convento de Palmela; o que não foi 

cumprido1468 

 

 

1527 

Não se aplica; Não se aplica; Com base no Alvará de 

Provimento do Mestre de 1524 o 

comendador deve reparar e 

acafelar a ermida a meias com o 

concelho; até agora isso não era 

cumprido pois este alegava que 

quando a ermida tinha necessidade 

de corregimento isso se fazia de 

esmolas que para isso tiravam; 

deve cumprir, sob pena de 2.000 

reais para o convento1469 

 

 

 

 

1532 

Não se aplica; Não se aplica; Emadeirada com madeira de 

castanho, de 2 águas, telhada de 

telha vã e cintada de cal; que a 

ermida não estava ainda acafelada; 

mostrou-se um contrato em que 

estava concertado com o pedreiro 

que fez a igreja que acafelasse e 

apincelasse a ermida quando 

acabasse esses trabalhos; o 

comendador mandava fazer estas 

obras por sua devoção, não por ser 

obrigado1470 

 

 

 

 

1535 

Não se aplica; Não se aplica; É a igreja mais antiga da vila e está 

caída por terra não tendo mais do 

que as paredes; havia de se mandar 

reparar1471 

 

1554 

Não se aplica; Não se aplica; Pelas visitações antigas, os 

visitadores acharam que junto da 

porta que vai para a ribeira, havia 

uma ermida da invocação de 

Santiago na qual os moradores 

desta vila fizeram casa de 

Misericórdia com autorização do 

Rei1472 

 

 

 

1565 

 Não se aplica; Não se aplica; É uma casa sem ousia; as paredes 

são de pedra e barro acafeladas 
 

                                                 
1465

 Visitação de 1565. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 384. 
1466

 Visitação de 1515. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 73. 
1467

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 173. A ermida fora reparada; faltava acafelar as paredes; o 

comendador que o faça no prazo de 6 meses sob pena de 20 cruzados. 
1468

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 220 e 231-232. O mordomo respondeu que agora tem tomado 

mestre pera tudo que fora foi por elle por ho aquj nom haver he que logo fará (…), o que foi relevado 

concedendo-lhe o Mestre mais um ano para realizar as obras. 
1469

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 248.  
1470

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 264. 
1471

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 324. 
1472

 In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 362. 
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Ermida de São 

Pedro no Monte 

dos Solas
1473

 

todas de dentro e de fora; está bem 

emadeirada, coberta de telha vã 

toda nova1474 

 

1515 

14 palmos de alto x 15 x 15; 

paredes de alvenaria; abóbada de 

alvenaria de cruz com as chaves 

e represas de pedraria; o chão é 

bem ladrilhado; não tem fresta 

nenhuma e tem dela 

necessidade; 

De alvenaria, 

grades de 

castanho; 

15 palmos de altura x 60 do arco 

da capela à porta principal x 21; as 

paredes de alvenaria; emadeirado 

de castanho ripado do mesmo; 

telhado de valadio de duas águas; 

tem 5 linhas pelo meio do mesmo; 

o chão não está lajeado nem 

ladrilhado1475 

 

 

 

1554 

Feita de abóbada; Grades de 

castanho; 

De pedra e barro, guarnecido; 

emadeirado de castanho; coberta 

de telha vã; toda ladrilhada1476 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Bartolomeu
1477

 

Não se aplica; Não se aplica; É uma casa sem ousia; paredes de 

pedra e barro, coberta de telha vã; 

está danificada e em parte 

descoberta1478 

 

1515 

Está em construção, é de pedra e 

barro rebocada de cal e está 

quase com as paredes 

engalgadas; anda nela um 

pedreiro que a faz à custa dos 

fregueses e vizinho1479 

Sem referências; Está de novo acafelada e 

apincelada de dentro e de fora e 

bem telhada de telha vã; 

 

 

1535 

10 palmos de alto x 15 x 15; as 

paredes de alvenaria com umas 

imagens mal pintadas; 

ladrilhada; 

10 palmos de alto 

x 9 de largo, de 

alvenaria de 

ponto; tem umas 

grades grandes; 

12 palmos de alto x 37,5 x 16 de 

largo; as paredes de alvenaria; 

emadeirado de freixo; telhado de 

valadio de duas águas1480 

 

 

1554 

3 x 3 varas; emadeirada e 

forrada de bordos de oitavado; 

tem uma fresta; havia um ano 

que tinha sido feita de novo; 

Tem um 

Crucifixo pintado 

no cruzeiro; 

É como dantes; está emadeirado de 

castanho; telhado de telha vã; é 

toda ladrilhada1481 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Maria da 

Mesquita 

Sem referências; Sem referências; É uma casa com ousia, tudo muito 

pequeno1482 
1515 

Sem referências; Um Crucifixo 

com Nossa 

Senhora e S. 

João, tudo 

pintado de novo; 

Está acafelada e apincelada de 

dentro e de fora, com ousia e 

corpo1483 

 

 

1535 

2,5 x 2,5 varas; paredes de pedra 

e cal, guarnecidas; emadeirada 

de castanho de 2 águas, 

encaniçada e telhada; 

Tem um arco 

pequeno com um 

Crucifixo em 

cima mal pintado; 

5 x 3 varas; paredes de pedra e cal 

guarnecidas de dentro e de fora 

com muitas pinturas de santos mal 

pintadas; emadeirada de castanho 

de 2 águas de novo encaniçada e 

telhada1484 

 

 

1565 

 

 

 

 

3,5 x 3,5 varas; na parede está 

pintada a imagem do Espírito 

Santo e outras de vulto; é 

forrada de tabuado; 

As paredes de 

pedra e barro, 

acafeladas de cal 

de dentro e de 

fora e com muitas 

10 x 4,5 varas; é coberto de telha 

vã com bons telhados e bem 

cintados de cal1486 

 

 

1515 

                                                 
1473

 Capela curada em 1565. 
1474

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 97. 
1475

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 331-333. 
1476

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 380-383.  
1477

 Capela curada em 1565. 
1478

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 97. 
1479

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 285-287. 
1480

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 337-339. 
1481

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 377-380. 
1482

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 86-87. 
1483

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 284-285. 
1484

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 376-377. 
1486

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 90-93. 
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Ermida do 

Santo Espírito 

na Aldeia dos 

Crespos
1485

 

pinturas de santos 

por dentro; 

Sem referências; Sem referências; Bem corrigida e da maneira como 

estava na visitação passada; as 

paredes são de pedra e barro e está 

coberta de telha; a ermida não está 

ladrilhada e há nela covas de 

maneira que não estava na 

visitação anterior; manda ao juiz e 

ao mordomo que serão feitos que 

do dia do Espírito Santo próximo a 

um ano mandem ladrilhar a dita 

casa; e aos donos das covas que 

estão dentro da ermida que dêem 

tijolo para as ladrilhar e o mais se 

faça à custa do dinheiro que está na 

posse do mordomo1487 

 

 

 

 

 

1535 

12 palmos de alto x 15 x 15; é 

de alvenaria; não tem fresta e 

deve fazer-se; emadeirada de 

asnas e forrada d’engado; bem 

cuidada e guarnecida; 

É redondo de 

alvenaria; tem 

grades de 

madeira; 

15 palmos de alto x 47 x 20; as 

paredes são de alvenaria; 

emadeirada de asnas de castanho; 

telhado de valadio1488 

 

 

1554 

Somente a capela em que se diz 

a missa tem altar;  

Não se aplica; 18 varas de comprido x 9 de largo; 

está principiada de nave e sem 

capela-mor; a igreja estava 

derrubada; o povo tem começada 

uma igreja dentro da qual está a 

capela em que se diz missa; 

mandam que se acabe a igreja que 

se encontra quase engalgada, 

emadeirada de castanho e forrada 

de pinho e guarnecida de dentro e 

ladrilhada com 3 altares com as 

suas grades pelos pilares mais 

chegados aos altares que tomam de 

parede a parede1489 

 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

Capela de São 

Pedro 

3 x 3 varas; na parede sobre o 

altar estão pintadas as imagens 

de S. Pedro e S. Paulo e outras; 

A parede do 

cruzeiro é toda 

pintada; no dito 

cruzeiro está 

também pintado o 

Crucifixo; 

5,5 x 5,5 varas; é uma só casa com 

ousia; as paredes todas são de 

pedra e barro acafeladas muito 

bem de dentro e de fora de cal; é 

bem emadeirada e coberta de telha 

vã com um esteio de pedra o meio 

do corpo da ermida1490 

 

 

 

1515 

Emadeirada de novo de madeira 

de castanho; 

Sem referências; Emadeirada de novo de madeira de 

castanho; é coberta de telha vã e 

cintada de cal e apincelada toda de 

dentro e de fora1491 

 

1535 

 

 

 

Ermida de São 

João dos 

Marques 

Abobadada com uma chave no 

meio; é argamassada; 

De alvenaria; É uma casa com ousia; as paredes 

são de pedra e barro; emadeirado 

de madeira de castanho e de asnas 

e telhado de telha vã; é ladrilhado; 

os cunhais são de tijolo e cal; é 

toda acafelada e apincalada de 

dentro e de fora1492 

 

 

 

1535 

14 palmos de altura x 15 x 15; 

paredes de alvenaria; abóbada de 

É da altura das 

paredes com suas 

15 palmos de altura x 50 da porta 

principal ao arco x 21 de largo; 
 

 

                                                 
1485

 Capela curada em 1565. 
1487

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 287-288 
1488

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 339-341. 
1489

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 371-376. 
1490

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 93-96. 
1491

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 275. 
1492

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 275-277. 
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alvenaria com cruz com arco e 

represas do mesmo; não tem 

fresta nenhuma e tem 

necessidade; 

grades; paredes de alvenaria; está mal 

ladrilhado por causa das cavas1493 
 

1554 

Sem referências; Sem referências; Esta igreja está nas condições em 

que se encontrava na visitação 

anterior muito desbaratada e aberta 

em muitas partes; os fregueses 

começaram a construir outra de 

pedra e cal e de arcos; mandam 

acabar a igreja que está 

principiada, emadeirada e forrada 

de pinho, telhada e ladrilhada e 

guarnecida1494 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Ana, 

situada no 

termo (Santa 

Ana de 

Cambas)  

Sem referências; Sem referências; De pedra e barro, com sua ousia; é 

coberta de telha vã1495 
1515 

De abóbada de uma só chave e o 

arco é de alvenaria ameada por 

fora;  

Sem referências; Está corrigida de novo; de pedra e 

barro, acafelado e apincelado de 

dentro e de fora e emadeirado de 

castanho de duas águas; é telhada 

de telha vã e ladrilhada toda de 

tijolo; e cintado o telhado de cal1496 

 

 

1535 

14 palmos de alto x 15 x 15; as 

paredes são de alvenaria; é de 

abóbada de alvenaria de cruz 

com arcos, chaves e represas do 

mesmo; não tem fresta e 

necessita de tê-la;  

Redondo de 

alvenaria; 14 

palmos x 11 de 

largo; grades de 

madeira bem 

fechada; 

13 palmos de alto x 48 do arco à 

porta principal x 27 de largo; as 

paredes são de alvenaria; 

emadeirado de castanho de asnas; é 

de 2 águas; telhada de valadio; o 

chão ladrilhado1497 

 

 

1554 

De abóbada, pintada por cima e 

pelas paredes; é ladrilhada;     

As grades 

pintadas; 

Entra-se descendo por 3 degraus; o 

solo é ladrilhado e emadeirado de 

castanho de asnas, telhada de telha 

vã; sobre o cruzeiro um 

campanário com seu sino; as 

paredes são de pedra e barro e 

estão abertas em muitas partes; tem 

pintadas muitas imagens de santos 

despintadas e meio apagadas1498 

 

 

 

 

1565 

 

Ermida de São 

Domingos de 

Cambas 

Sem referências; Sem referências; 4,5 varas x 3,5 de largo; é uma 

casa pequena sem capela; as 

paredes são de pedra e barro 

acafeladas por dentro; telhado de 2 

águas de telha vã1499 

 

 

1565 

 

 

Ermida de 

Santa Ana, 

situada no 

termo (paróquia 

de São Miguel 

– Santa Ana) 

Sem referências; Sem referências; É uma casa com um altar de pedra 

e barro tal como as paredes; está 

mal corrigida1500 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; Acafelada agora de dentro e de 

fora; apincelada só de dentro1501 
 

1535 
Não tem; Não se aplica; 7,5 x 4 varas; é de pedra e barro; 

guarnecida e emadeirada de 

castanho; de telha vã com 3 

traçadas que servem de asnas; não 

está ladrilhada e tem muitos 

buracos nas paredes; está mal 

telhada1502 

 

 

1565 

                                                 
1493

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 329-331. 
1494

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 393-397. 
1495

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 87. 
1496

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 273-275. 
1497

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 324-327 
1498

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 364-367. 
1499

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 367. 
1500

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 96-97. 
1501

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 283-284. 
1502

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 287-288. 
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Ermida de 

Santo André no 

limite de São 

Pedro de Solis 

Sem referências; Sem referências; É uma casa pequena com sua ousia 

e tem paredes de pedra e barro, 

coberta de telha vã 1503 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; Está como na visitação passada1504 1535 
Não tem; Sem referências; Feito de pedra e barro, por 

guarnecer, de dentro e de fora; 

emadeirada de castanho com 2 

águas; telhado de telha vã1505 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital do 

Espírito Santo 

Determinou o visitador que 

numa das casas destelhadas se 

faça um oratório fechado em que 

se fará um pequeno altar1506 

Sem referências; Sem referências;  

1515 

Emadeirada de castanho e 

forrada de canas;  

Um arco de 

alvenaria com 

umas grades de 

pau e da banda da 

rua, junto da 

porta de Beja; 

Outro arco na parede com umas 

grades de pau por onde os que 

passam vêem Deus e fazem 

oração1507 

 

 

 

1535 

30 palmos de altura 17 x 17; 

emadeirada de asnas, de 3 águas, 

encaniçada; da banda do 

Levante tem um arco que dá 

para a rua que tem grades e dá 

grande claridade;  

Da banda do 

Levante tem um 

arco que dá para 

a rua que tem 

grades e dá 

grande claridade; 

Tem pelo meio um arco que a 

divide em 2 casas; tem de alto 15 

palmos; o chão é bem ladrilhado de 

novo 1508 

 

 

1554 

Emadeirada de castanho, forrada 

de canas e ladrilhada;  

Com grades no 

cruzeiro; 

Desce-se a ela pela porta principal 

por 4 degraus; tem um arco 

atravessado que a parte ao meio; a 

metade do madeiramento que está 

deste arco para a capela é de 

castanho e de telha vã; a outra 

metade que está para a porta 

principal é emadeirada de 

castanho, forrada de canas; toda a 

igreja é ladrilhada e tem uma 

escada que é serventia para a que 

tem a porta na capela-mor; e esta 

casa é forrada de canas e 

emadeirada de castanho; tem uma 

janela na capela-mor1509 

 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

De pedra e barro; Sem referências; De pedra e barro; tem um pedaço 

de emadeiramento derrubado1510 
 

1515 
Corrigida de novo; é emadeirada 

de castanho de madeira boa de 2 

águas e forrada de canas por 

cima das asnas e telhada e 

cintada de cal, acafelada e 

apincalada de dentro e de fora; 

De alvenaria, tem 

umas grades de 

madeira, fechadas 

com ferrolho e 

fechadura; 

A casa que está pegada à ousia está 

devassa e está quebrado o dito 

telhado; mandam os visitadores aos 

juízes e oficiais que estão no seu 

ano, que mandem telhar uma parte 

e a outra do modo que lhes parecer 

bem; e depois de telhada que a 

mandem acafelar e apincalar à 

custa dos moradores da vila e do 

termo1511 

 

 

 

1535 

É pequena, de pedra e barro; Sem referências; De taipa, velho1512 1554 
4 x 3 varas de lado; emadeirada 

de castanho e encaniçada por 

Sem referências; Sem referências;  

                                                 
1503

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 87-88. 
1504

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 282. 
1505

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 388. 
1506

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 79-81. 
1507

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 264. 
1508

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 322-323. 
1509

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 360-361. 
1510

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 84-85. 
1511

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 271-272. 
1512

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 324. 
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cima1513 1565 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Brás 

 

Sem referências; Sem referências; É de pedra e barro; está sem 

telhado e uma das paredes 

derrubada1514; 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; Provimento do Mestre1515;  1524 
Sem referências; Sem referências; Está feita de novo; é uma casa só, 

sem ousia; as paredes até ao meio 

de pedra e barro e cal de taipas; é 

toda acafelada de dentro e de fora e 

apincelada e emadeirada, de duas 

águas; é forrada de canas1516; 

 

 

1535 

Não de aplica; Não de aplica; 4 x 3,5 varas de largura; é uma 

casinha muito pequena, quase 

quadrada, sem capela; paredes de 

taipa, guarnecidas de dentro e de 

fora, emadeirada de castanho e os 

caybros de medronho; telhada de 

telha vã, ladrilhada de tosco1517; 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Simão e São 

Judas na Corte 

do Pinto 

Não se aplica; Não se aplica; É de pedra e barro acafelada e 

telhada de novo de telha vã; tem 

altar mas não tem ousia1518 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; É uma casa acrescentada de novo 

cerca de metade; paredes de pedra 

e barro; acafelada de dentro de cal, 

emadeirada de castanho novo e 

telhada de telha vã; é cintada de 

cal1519; 

 

 

1535 

Não tem; Não se aplica; Paredes de pedra e barro 

guarnecidas; de dentro emadeirada 

de castanho, telhado de telha vã; 

destelhada em algumas partes; a 

parede da porta está aberta: é 

perigosa1520 

 

 

1565 

 

 

 

 

Capela curada 

de N. S. da 

Corte do Pinto 

Não tem; Não se aplica; Emadeirada de castanho e telhada 

de telha vã; é toda ladrilhada; os 

alicerces são feitos de pedra e cal e 

as paredes de taipa, guarnecidas de 

dentro e de fora; os alicerces são 

de pedra e cal e as paredes de 

taipa; devem forrar a igreja com 

pinho da Flandres ou castanho por 

cima e caiar a casa toda; o 

mordomo de S. Simão deve refazer 

a parede da porta principal, 

guarnecê-la por dentro e por fora e 

reparar o telhado para que não 

chova dentro1521 

 

 

 

 

 

1565 

 Não se aplica; Não se aplica; 2,5 x 2,5 varas; é uma casinha  

                                                 
1513

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 363. 
1514

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 85 
1515

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 174. Na sequência da Visitação de 1515 foi mandado ao povo que a 

concertasse, o que não aconteceu por causa dos annos esteriles que pasaram; concede 2 anos para a 

conclusão das obras. 
1516

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 272 e 302 (“Determinações”: a ermida está corrigida de novo e o 

telhado está todo revolto; os visitadores tiveram informação de que os moços que andam com o gado dos 

moradores da terra o revolveram deste modo para tirarem os pardais; mandam aos juízes da vila que logo 

mandem os moradores dos montes que estão ao redor da ermida que cuidem de consertar o dito telhado e 

o mandem cintar de cal e o cume dele do modo que se encontrava antes).  
1517

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 363. 
1518

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 85-86. 
1519

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 272-273. 
1520

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 368-369. 
1521

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 367-371. 
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Ermida de Sta. 

Luzia, na Corte 

do Pinto  

pequena feita de pedra e barro por 

guarnecer de dentro e de fora, 

telhada de telha vã, emadeirada de 

azinho com sua trave1522 

 

1565 

 

Ermida de S. 

Salvador da 

Corte de Sines  

2 x 3 varas de largo; emadeirada 

de castanho; é de duas águas e 

de telha vã; 

Tem umas grades 

de castanho; 

4 x 3 varas de largo, emadeirado de 

castanho, de 2 águas; telhado de 

telha vã; é feito de pedra e barro e 

guarnecida por dentro; de fora 

somente a parede do corpo da 

igreja da parte da banda Sul1523 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santiago que 

está à porta do 

castelo  

3,5 x 2,5 varas, de abóbada;  Sem referências; 7 varas e 2 terças x 3,5 varas; 

coberto de telha vã; a madeira e o 

telhado estão velhos; paredes de 

pedra e cal1524 

 

1515 

Sem referências; Sem referências; A ermida está como estava1525  1525 
Sem referências; Sem referências; Alvará do Mestre1526 1529 

Emadeirada de novo de castanho 

de duas águas e telhada de telha 

vã. As paredes acafeladas e 

apinceladas de novo e ladrilhada 

de novo; 

Sem referências; Está emadeirada de novo de 

castanho de duas águas e telhada 

de telha vã. E as paredes 

acafeladas e apinceladas de 

novo1527 

 

 

1535 

12 x 12 palmos; está danificada 

e é sobre uma torre. É de 

abóbada de berço, quadrada; 

está aberta; o chão e o corpo 

estão ladrilhados; 

Sem referências; 8 palmos de alto x 35 x 5 de largo; 

emadeirado de trouxa, ripado de 

castanho, telhado de valadio; tem 

duas frestas da banda do Levante; a 

porta é redonda, de alvenaria; 

serve-se por cima do muro; tudo 

muito danificado1528 

 

 

1554 

De abóbada; tem muitos buracos 

e é desguarnecida, ladrilhado de 

tosco;  

Sem referências; Está emadeirado de castanho; é de 

telha vã, destelhado em muitas 

partes; tem as paredes muito pretas 

e velhas; ladrilhada de tosco1529 

 

 

1565 

Sem referências; Sem referências; Está consertada de novo, com forro 

de bordo novo, e ladrilhada 1530 
 

1593 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

na Corte do 

Pinto 

Sem referências; Sem referências; 14 palmos de alto x 60 x 22 de 

largo; é uma casa de duas águas 

com 4 linhas de castanho; com 

paredes de alvenaria; emadeirada 

de asnas de castanho, ripada do 

 

 

1554 

                                                 
1522

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 369. 
1523

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 371. 
1524

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 81-84. “Determinações”: a ermida está mal reparada; manda-se ao 

alcaide-mor que está na posse de algumas rendas da Ordem, que mande corrigir o emadeiramento e o 

telhado; e que a mande ladrilhar e pôr-lhe umas boas portas e acafelá-la de dentro e de fora; e mande 

pintar a imagem do apóstolo Santiago armado a cavalo como aparece nas batalhas dos mouros. 
1525

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 181-185 e 189-190. Fora mandado por visitação a Francisco de 

Góis, alcaide-mor, que por ter certas rendas da Ordem corrigisse o madeiramento e o telhado; e a 

ladrilhasse e acafelasse por dentro e por fora e mandasse pintar a imagem de Santiago “armado a cavalo 

como parece nas batalhas dos mouros”, o que havia de cumprir da notificação da visitação a um ano, o 

qual foi o ano de 1515; como não o fez, deve ser-lhe tomado da renda o necessário para aquela obra. O 

alcaide-mor, Diogo Nunes, Antão Vaz, mordomo, Roque Alvares, juiz e João Lampreia, procurador do 

concelho, disseram, em relação ao Alvará do Mestre, que o capitão tinha já mandado fazer o ladrilho e as 

coisas necessárias ao corregimento da ermida, para serem feitas no Verão. 
1526

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 235-238. O provedor deve ver se a ermida foi consertada e executará 

as penas em que tiver incorrido o comendador se não houver cumprido, posto que o seu mordomo 

dissesse que tinha a isso embargos e que a obrigação seria do povo e não sua. 
1527

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 271. 
1528

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 324. 
1529

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 362 e 400 e 410-411. “Determinação”: o mordomo do comendador e 

o alcaide-mor devem mandar reparar, guarnecer, emadeirar, forrar e telhar a ermida de Santiago; e pôr-lhe 

um retábulo; o corregimento desta ermida pertence à alcaidaria. 
1530

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 446-447. 
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mesmo de novo; não está 

ladrilhada nem lajeada1531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

novamente feita 

na Aldeia de 

Diogo Vaz 

De pedra e cal; é de abóbada de 

uma só chave no meio: a dita 

chave e represas dos arcos da 

dita abóbada são de pedraria; 

 

Sem referências; Paredes de pedra e barro com 

cunhais de pedra e cal; está ainda 

descoberto mas os moradores 

disseram que durante o mês de 

Maio que vem o pedreiro era 

obrigado a cobri-lo e acabar de 

guarnecer1532 

 

 

1535 

16 palmos de altura x 16 de 

largura x 17 de comprimento; é 

quadrada, as paredes de pedra e 

barro, o chão por ladrilhar; 

De alvenaria de 

ponto; não tem 

grades; hão-de 

fazer-se; 

 

14 palmos de alto x 60 de 

comprido do arco até à porta x 20; 

as paredes são de pedra e barro, 

guarnecidas por fora e por dentro; 

emadeirada de castanho de asnas 

de 2 águas; tem 4 linhas do 

mesmo; o chão bem ladrilhado1533 

 

 

 

1554 

4,5 x 3,5 varas de largo; 

emadeirada de castanho, forrada 

por cima de pinho; as grades 

estavam postas na capela e não 

estão postas no seu lugar por 

tolherem muito a vista; tem uma 

fresta muito pequena defronte ao 

altar que deve ser tapada para 

abrir outra maior no meio dela, 

com seu pano encerado; 

Sem referências; 10 x 4,5 varas; as paredes (da 

igreja e da capela) são de pedra e 

barro guarnecidas dentro e de fora; 

é ladrilhada e emadeirada de 

castanho de asnas; telhada de telha 

vã; deve-se forrar a igreja de pinho 

como está a capela; e concertar o 

telhado e emboçado de cal de 

maneira que tolha os pardais1534 

 

 

 

 

1565 

Ermida de São 

Lourenço na 

Ribeira de 

Terges 

2 x 2 varas em quadra, 

emadeirada com a madeira da 

terra que é de zimbro, e telhada 

de telha vã; 

Tem uma 

lâmpada 

5 x 3,5 varas; está emadeirada com 

a madeira da terra; é de pedra e 

barro; está guarnecida e caiada1535 

 

1565 

 

 

Ermida de São 

Barão 

Sem referências; Sem referências; É uma casa muito pequena, feita de 

pedra e barro e desguarnecida de 

dentro e de fora; muito mal 

emadeirada e telhada de telha vã; 

manda-se rebocar, ladrilhar e 

emadeirar de boa madeira e bem 

telhada1536 

 

 

 

1565 

 

Ermida de São 

Brícios 

Sem referências; Sem referências; 7 varas de largo x 3; muito 

danificada de paredes, 

madeiramento e telhado; está toda 

por guarnecer1537 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1531

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 327-329. 
1532

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 278-279. 
1533

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 336-337. 
1534

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 337-338. 
1535

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 361-362. 
1536

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 364. 
1537

 BARROS e BOIÇA, ob. cit, pp. 364. 
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COMENDA DE PALMELA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

5,5 x 4 varas e 1 terça; é de 

abóbada, por baixo ladrilhada e 

lajeada; 

Sem referências; 16 x 5 varas; é de pedra e cal, 

coberto de telha vã e todo 

ladrilhado por baixo1538 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; A igreja foi feita de novo depois da 

Visitação do Mestre; é de 3 naves 

que se repartem 4 arcos de pedraria 

grandes e altos que estão de cada 

parte e mais um pequeno à entrada 

da porta também de cada parte; 

desses dois arcos está armado; 

emadeirada de castanho, coberta de 

telha vã, cintada por cima1539 

 

 

 

 

1534  

Solo ladrilhado de tijolo tosco; 

paredes de alvenaria e abóbada 

com suas chaves e represas de 

pedraria; uma fresta da banda 

Sul que dá claridade bastante, 

sem encerado nem vidraça; 

umas grades diante do altar-mor 

que tomam toda a igreja;   

De pedraria, 

oitavado;  

É de três naves, os arcos e pilares 

de pedraria redondos chanfrados 

oitavados; paredes de alvenaria de 

empenas; a nave do meio de 

telhado de 2 águas, emadeirada de 

castanho, os das naves laterais do 

mesmo; telhado de valadio, 2 

frestas da banda Sul, sem vidraças 

nem encerados; não é lajeada1540 

 

 

 

 

1552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

5 varas e 1 quarta x 4,5 varas; de 

abóbada e lajeada; 

Um Crucifixo 

com Nossa 

Senhora e S. 

João; em frente 

uma lâmpada;  

18,5 varas x 6 varas e 2 terças; 

paredes de pedra e cal, coberta de 

telha vã e toda ladrilhada de 

tijolo1541 

 

 

1510 

Sem referências; Ver Alvará: Alvará do Mestre1542 1524 
Está “no cruzeiro para dentro” 

como se menciona na visitação 

passada; 

Feito agora de 

pedraria, lavrado 

de cordões 

retorcidos; obra 

romana com seus 

prares e capitéis; 

não está nele o 

Crucifixo porque 

está no altar; 

A igreja está como se menciona na 

visitação passada; o telhado está 

mal reparado; deve sê-lo, telhado e 

reparado muito bem com cal1543 

 

 

 

 

1534 

De abóbada de alvenaria com 

arcos e represas de pedraria; tem 

3 degraus de pedraria por onde 

se sobe ao altar; é lajeada de 

pedras, bem como o resto da 

igreja; uma fresta a Sul com uma 

vidraça que dá claridade que 

baste à capela;  

De pedraria, 

redondo, sem 

grades; 

Paredes de empenas de uma só 

nave; o solo todo lajeado de lajes 

de pedra mole da terra, arruada 

com seus extremos; não está 

numerada; mandou o visitador que 

se fizesse numerar; tecto 

emadeirado de águas de castanho, 

telhado de valadio; a janela do coro 

ao Poente dá muita claridade; há 

uma outra fresta a Sul1544 

 

 

 

1552 

                                                 
1538

 In SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a 

História da Arte em Portugal”. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkien, p. 2. 
1539

 SANTOS, ob. cit., pp. 33-35. 
1540

 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. 

Rituais e Manifestações de Culto. Porto, Faculdade de Letras do Porto (Dissertação de Mestrado 

Policopiada), pp. 130-147; 
1541

 SANTOS, ob. cit., pp. 6-8. 
1542 SANTOS, ob. cit., pp. 29-30. Era necessário que a igreja fosse rescadada [?] e acafelada e apincalada; 

deve também erguer-se o retábulo que está no cruzeiro da capela-mor para que fique descoberto o arco; 
1543

 SANTOS, ob. cit., pp. 40-42. 
1544

 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. 

Rituais e Manifestações de Culto. Porto: FLUP, pp. 180-204 
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Hospital de São 

Brás e Santa 

Susana Espírito 

5 varas e 2 terças x 6 varas e 1 

terça; paredes de pedra e cal, 

coberta de telha vã e calçada 

toda de pedra; 

Sem referências; 11 x 6,5 varas; paredes de pedra e 

cal, calçada toda como a ousia e 

coberta de telha vã 1545 

 

1510 

Emadeirada de novo e coberta 

de telha vã; 

Tem umas grades 

de madeira dadas 

pelos confrades 

da Anunciada; 

Faz-se agora de novo de pedra e 

cal guarnecida de madeira de 

castanho; é do tamanho que tinha e 

foi ladrilhada de novo de tijolo à 

custa dos moradores de Setúbal; é 

toda cercada de poiais cobertos de 

ladrilho1546 

 

 

1534 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

situada no 

arrabalde junto 

ao chafariz 

sobre as hortas 

4 varas e 1 terça x 3,5 varas de 

largo; é de pedra e cal, coberta 

de telha vã, bem ladrilhada; tem 

ao redor poiais de pedra e cal; 

Tem umas grades 

de madeira 

pintadas e novas; 

10 x 5,5 varas de largo; feito de 

pedra e cal e tem poiais todo ao 

redor1547 

 

1510 

É abobadada de novo com 8 

chaves de pedra guarnecida de 

cantaria falsa;  

De pedraria 

lavrada com 

cordões 

retorcidos e obra 

romana; sobre 

ele, no meio, uma 

cruz de pedra; 

Acrescentou-se-lhe mais 4 varas; 

está emadeirado de novo de 

madeira de castanho, coberta de 

telha vã1548 

 

 

 

1534 

De abóbada de alvenaria com 

suas chaves e represas de 

pedraria, ladrilhada de tosco; 

uma fresta sem vidraça nem 

encerado a Sul que dá claridade 

bastante;  

De pedraria de 

tufo, redondo, 

lavrado de 

moderno; 

Paredes de alvenaria de empenas; a 

ermida é perlongada; emadeirada 

de madeira de castanho d’asuaom 

com suas linhas, telhada de 

valadio1549 

 

 

1552 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Ana 

Não se aplica; Não se aplica; 5,5 x 9 varas de largo; toda inteira 

e sem capela; no meio tem um 

arco, paredes de pedra e cal; não é 

ladrilhada nem lajeada; coberta de 

telha vã1550 

 

1510 

Paredes de pedra e cal; 

ladrilhada do arco para dentro;  

De alvenaria; Paredes de pedra e cal como na 

visitação passada; emadeirado de 

novo1551 

 

1534 

Quadrada de alvenaria; 

emadeirada de varões de 

castanho, de 3 águas; não tem 

fresta nenhuma; tem necessidade 

de uma da banda Sul; é 

ladrilhada de tosco;  

De alvenaria, 

redondo; 

Paredes de empenas de alvenaria, 

emadeirada de asuam e linhas de 

castanho; telhado de valadio1552 

 

 

1552 

 

 

 

 

Ermida de São 

Luís 

Não se aplica; Não se aplica; 3 varas e 2 terças de Norte a Sul x 

9 varas e 1 quarta de Levante a 

Poente. É de pedra e cal; da banda 

da serra está encostada aos 

penedos; coberta de telha vã, tem 

um só altar1553 

 

 

1510 

Tem uma porta por onde se entra 

para o altar; 

Como não tem 

fizeram agora 

umas grades que 

vão do chão ao 

telhado; 

Alongaram-na 3 varas a Poente; 

emadeirada de novo, toda coberta 

de telha vã1554 

 

1534 

                                                 
1545

 SANTOS, ob. cit., pp. 13-…; LUCAS, Isabel Maria, 2004 – As Ermidas da Ordem de Santiago nas 

Visitações de Palmela do século XVI. Porto: FLUP, pp. 91-95. 
1546

 LUCAS, ob. cit., pp. 112-115. 
1547

 LUCAS, ob. cit., pp. 96-99. 
1548

 LUCAS, ob. cit., pp. 115-117. 
1549

 LUCAS, ob. cit., pp. 126-129. 
1550

 LUCAS, ob. cit., pp. 100-103. 
1551

 LUCAS, ob. cit., pp. 117-118. 
1552

 LUCAS, ob. cit., pp. 130-132. 
1553

 LUCAS, ob. cit., pp. 103-105. 
1554

 LUCAS, ob. cit., pp. 103-105. 
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Sem referências; Grades de 

madeira; 

atravessam toda a 

ermida com sua 

porta que se 

fecha com sua 

taramela; 

É prolongada, ladrilhada de tosco, 

paredes de alvenaria de empenas, 

forrada de pinho da Flandres por 

baixo de três panos, novo e bem 

tratado1555 

 

 

 

1552 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Romão em 

Alferrara 

Sem referências; Sem referências; 5 varas de Norte a Sul x 10 de 

Levante a Poente; é uma só casa; 

paredes de pedra e cal, abertas 

desde o arco para cima; coberta de 

telha vã e mal emadeirada1556 

 

 

1510 

Emadeirada de novo; De alvenaria, 

com umas grades 

de madeira; 

Foi reformada de novo; 

emadeirado de novo, de pedra e 

cal; coberto de telha vã e 

ladrilhado de tijolo;1557 

 

1534 

Quadrada, de alvenaria, 

ladrilhada de tosco;  

De alvenaria, 

redondo, com 

umas grades de 

vido, bem 

fechadas de fecho 

mourisco;   

De empenas, emadeirada, divisões 

de castanho, de duas águas, telhada 

de valadio; ladrilhada de tosco com 

duas frestas, sem vidraças nem 

encerado, uma a Norte, outra a 

Sul1558 

 

 

1552 

 

 

 

 

Ermida de São 

Gião 

De pedra e barro, coberta de 

telha vã; 

Sem referências; De pedra e barro, coberta de telha 

vã1559 
1510 

Sem referências; Sem referências;  6 x 4,5 varas de largo, é uma casa 

só, reformada e emadeirada de 

novo; as paredes de pedra e cal, 

coberta de telha vã, guarnecida 

toda a cal e ladrilhada de tijolo 

com suas partes novas1560 

 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; Quadrada, com paredes de 

alvenaria de empenas e emadeirada 

de asnas de castanho, telhada de 

valadio ladrilhada de tosco1561 

 

 

1552 

 

Castelo de 

Palmela 

Um oratório de abóbada num 

cubelo quando sobem para a 

torre1562 

Não se aplica; Não se aplica;  

1510 

O oratório está como na 

visitação passada1563 

Não se aplica; Não se aplica; 1534 

 

 

Ermida de São 

Brás situada 

entre os olivais 

e vinhais 

Os visitadores mandam aos 

mordomos e confrades que a 

corrijam1564 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

Quadrada, toda ladrilhada de 

tosco, como o resto da ermida; 

fresta do lado Sul, sem vidraça 

nem encerado, que dá boa 

claridade; 

De pedraria de 

ponto; grades de 

castanho, 

pintadas, velhas e 

sãs; 

Prolongada, com paredes de 

alvenaria de empenas; emadeirada 

com a capela de asnas de castanho 

e linhas do mesmo, telhado de 

valadio; a ermida é cercada de 

poiais1565 

 

 

1534 

 

 

 

 

                                                 
1555

 LUCAS, ob. cit., pp. 138-141. 
1556

 LUCAS, ob. cit., pp. 105-107. 
1557

 LUCAS, ob. cit., pp. 121-122. 
1558

 LUCAS, ob. cit., pp. 141-143. 
1559

 LUCAS, ob. cit., pp. 107-108. 
1560

 LUCAS, ob. cit., pp. 122-123. 
1561

 LUCAS, ob. cit., pp. 133-134. 
1562

 SANTOS, ob. cit., pp. 23-25. 
1563

 SANTOS, ob. cit., pp. 52-53. 
1564

 SANTOS, ob. cit., p. 53; LUCAS, ob. cit., p. 124. 
1565

 LUCAS, ob. cit., pp. 134-137. 
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COMENDA DE PANÓIAS 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais)  

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

5 varas e sesma x 4 varas e 2 

terças; paredes de pedra e cal, 

coberta de telha vã; manda-se 

ladrilhar e olivelar a ousia à 

custa da fábrica, com bom 

tabuado; manda-se consertar os 

telhados por onde chove e 

também a parede por onde 

chove assim a capela como a 

igreja 

Não tem 

Crucifixo nem 

imagem alguma; 

o comendador e o 

prior devem 

mandar pintá-lo à 

custa da fábrica; 

18 x 6 varas e 2 terças; de uma só 

nave, fundado sobre 4 arcos de 

tijolo com o da capela-mor; 

paredes de pedra e cal, coberta de 

telha vã; as paredes são acafeladas; 

manda-se aos que têm covas no 

corpo da igreja que as mandem 

ladrilhar no prazo de um ano1566 

 

 

 

 

1511 

Abobadada de tijolo, fechada 

com 5 chaves de pedra; na do 

meio está o hábito de Santiago; 

noutra chave da ilharga estava 

uma cruz de Cristo que foi 

mandada logo tirar porque no 

mestrado de Santiago não deve 

de aver outra divisa senão ha da 

ordem (…).  

Como não havia 

Crucifixo deve o 

recebedor da 

fábrica mandar 

pintá-lo ladeado 

por Nossa 

Senhora e S. João 

e ao pé das 

imagens deve 

colocar dois  

hábitos de 

Santiago, um de 

um lado, outro do 

outro; as grades 

estão dadas de 

empreitada a um 

carpinteiro; 

Bem emadeirado de castanho e 

forrado do mesmo castanho 

dengado muito bem forrado, 

mandado forrar pelo Mestre; é 

lajeada de lajes; como chovia pelo 

forro da igreja e porque as aves 

fazem muito dano no telhado, bem 

como os moços, manda ao 

recebedor da fábrica que o mande 

revolver e telhar muito bem de 

telha de modo a ficar bem tapado e 

que ali não se não criem aves; 

devem consertar algumas goteiras 

para o forro se não estragar1567 

 

 

 

 

 

 

1533 

 

 

Hospital do 

Santo Espírito 

Numa casa térrea de taipa 

coberta de telha vã com 8 x 4 

varas e 1 terça, o altar-mor1568 

Não se aplica; Não se aplica;  

1511 

Das três casas referidas na 

visitação de 1511 fez–se uma só 

com 8 x 6 varas e 1 sesma; as 

paredes são de taipa1569 

Não se aplica; Não se aplica;  

1533 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Não se aplica; Não se aplica; 7,5 x 5 varas; é uma casa; paredes 

de pedra e barro acafeladas com 

cal de dentro e de fora1570 

 

1511 

Não se aplica; Não se aplica; Não cresceu coisa alguma1571 1533 

 

Ermida de São 

Romão 

3 x 3 varas, de abóbada; Sem referência; Paredes de pedra e cal, acafeladas; 

ladrilhada de tijolo, emadeirada de 

castanho, coberta de telha vã e 

citada com suas cintas de cal1572 

 

1511 

Sem referência; Sem referência; Como na visitação passada1573 1533 

                                                 
1566

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História 

da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 55-57. As despesas referidas devem se 

pagas pelo recebedor da fábrica com o dinheiro da dita uma vez que o comendador não é a elas obrigado 

visto pagar o dízimo da renda da dita comenda para a fábrica, de acordo com o Regimento. 
1567

 SANTOS, ob. cit., pp. 71-75. 
1568

 SANTOS, ob. cit., pp. 60-62. 
1569

 A casa é descrita deste modo: no meio está um arco feito de tijolo e do arco até à porta é o telhado de 

quatro águas, emadeirado e ripado de madeira de castanho e telhado de telha vã; e do dito arco para a 

porta do Sul é emadeirado de troupa também de madeira de castanho e telha vã e todo o telhado é cintado 

de cal (…) e o chão da dita casa há-de ser argamassado e a parede da parte de Levante há-de ser feito um 

altar. Isto está dado de empreitada. In SANTOS, ob. cit., pp. 78-81.  
1570

 SANTOS, ob. cit., p. 62 
1571

 SANTOS, ob. cit., pp. 78. 
1572

 SANTOS, ob. cit., pp. 62-65. 
1573

 SANTOS, ob. cit., pp. 76-78. Segundo os homens antigos a dita igreja e os paços velhos que estão 

debaixo dela foram feitos edificados por D. Vataça (…) que era hũua senhora naturall de Grecia.     
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Ermida de São 

João 

Não se aplica; Não se aplica; 4,5 x 5 varas; é uma só casa; as 

paredes são de pedra e barro e está 

emadeirada de madeira da terra e 

coberta de telha vã1574 

 

1511 

Não se aplica; Não se aplica; Como na visitação passada; manda 

guarnecer a ermida de cal; e 

acafelada e apincelada de dentro e 

de fora1575 

 

1533 

 

COMENDA DE SANTO ANTÓNIO DE ARENILHA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

Igreja da 

Trindade 

Sem referências; Sem referências; 15 palmo de alto x 32 x 20 de 

largo; é uma só casa, paredes de 

alvenaria, emadeirada de carvalho 

de asnas, encaniçada de duas 

águas; o chão bem ladrilhado1576 

 

 

1554 

 

 

 

Ermida de 

Santo António 

Sem referências; Sem referências; 14 palmos de alto x 20 x 17 de 

largo; paredes de alvenaria, de 

abóbada de alvenaria, arcos, 

chaves e represas de alvenaria; o 

chão argamassado; é ameada por 

fora e em cada canto tem um 

baluarte pequeno; no coruchéu 

uma cruz de pedra bem feita; está 

guarnecida de fora e de dentro1577 

 

 

 

1554 

 

COMENDA DE SANTOS 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

10,5 varas x 5 varas e 2 oitavas 

de largo; é toda forrada de 

azulejos e olivelada de bordos;  

Grades de 

madeira pintadas 

com chave e 

fechadura; 

17 varas x 12 de largo; é de 3 

naves sobre esteios de pedraria; é 

forrado de burel de castanho1578 

 

1513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1574

 SANTOS, ob. cit., p. 65.  
1575

 SANTOS, ob. cit., pp. 75-76. 
1576

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp. 242-245; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da 

Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp., 105-107. 
1577

 CAVACO, ob. cit., p. 246; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 107-108. 
1578

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Santos (no prelo). 
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COMENDA DE SESIMBRA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

Igreja de Santa 

Maria da 

Consolação 

9,5 x 6 varas; as paredes 

forradas ao redor de madeira, 

com seus assentos e é tudo novo; 

Tem uma cruz de 

madeira pintada 

com a imagem de 

Nosso Senhor; 

manda-se pôr 

umas grades; 

21,5 x 9 varas. É de 3 naves; as 

paredes de pedra e cal, toda 

olivelada com um coro de madeira 

na nave do meio1579 

 

 

1516 

Hospital do 

Santo Espírito 

na ribeira 

Sem referências; Sem referências; 15 varas x 7 de largo; é uma casa 

sobradada, paredes de pedra e cal; 

tecto forrado de madeira e pintado; 

grades de madeira pintadas1580 

 

1516 

Hospital do 

Santo Espírito 

em cima na vila 

Sem referências; Sem referências; 7,5 x 5 varas e 1 quarta; paredes de 

pedra e cal, ladrilhada e bem 

emadeirada de novo1581 

 

1516 

Ermida de 

Santa Ana 

5 x 4,5 varas de largo; paredes 

de pedra e cal, bem 

emadeiradas;  

Grades de 

madeira; 

8 varas x 5 de largo; paredes de 

pedra e cal1582 
 

1516 

Ermida de São 

Sebastião 

De abóbada1583 Sem referências; Sem referências;  

1516 

Ermida de 

Santa Maria do 

Carmo 

4 x 3 varas de largo.  Tem umas 

grades; 

7 x 4 varas de largo; paredes de 

pedra e cal; toda emadeirada de 

novo, muito bem feita e as paredes 

reformadas e acafeladas de 

novo1584 

 

1516 

 

Ermida de N. S. 

do Cabo 

Paredes de pedra e cal; De pedraria, 

forrado de 

bordos; uma cruz 

com o Crucifixo 

pintado; 

Paredes de pedra e cal; tecto 

forrado de bordos novos muito 

bons1585 

 

 

1516 

Ermida de São 

Lourenço de 

Azeitão 

8 x 6 varas de largo; muito bem 

forrada de novo de bordos; 

paredes de pedra e cal; bem 

ladrilhada; 

Grades de 

castanho, boas e 

bem feitas; 

Paredes de pedra e cal; emadeirado 

bem com madeira de castanho; é 

de telha vã e está bem 

ladrilhada1586 

 

1516 

 

Ermida de S. 

Simão de 

Azeitão 

4 varas e 1 quarta x 4 de largo; a 

capela forrada de pinho e muito 

bem pintada, que mandou pintar 

a Excelente Senhora com as suas 

armas; está ladrilhada e as 

paredes são de pedra e cal  

Sem referências; 6 x 4 varas de largo; emadeirado 

de castanho; paredes de pedra e 

cal; debaixo desta ermida sai uma 

fonte1587 

 

 

1516 

Ermida de São 

Pedro de 

Azeitão 

Sem referências Sem referências; É uma casa; paredes de pedra e 

barro, é coberta de telha vã1588 
 

1516 

 

                                                 
1579

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
1580

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
1581

 Manda que a igreja do hospital se emadeire muito bem e forre de madeira de castanho ou de pinho. In 

MATA, ob. cit., (no prelo). 
1582

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1583

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1584

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1585

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1586

 Em relação ao Crucifixo do cruzeiro declara a visitação: (…) porque nos cruzeiros de todallas igrejas 

ha d’ aver as imageens do crucixo que faz devaçam ao povo (fl. 177v) mandamos aos dictos veadores da 

dicta irmida que mandem pimtar no retavolo que estaa no dicto cruzeiro a imagem do crucifixo com 

Nosa Senhora de huum cabo e Sam Joham do outro o que compriraom dentro em huum anno sob pena de 

dous mill reaes a meetade pera a fabrica da dicta irmida e a metade pera quem os acusar (…). In 

MATA, ob. cit., (no prelo). 
1587

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1588

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
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COMENDA DE SETÚBAL 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

 

9,5 varas de Levante a Poente x 

5,5 de Norte a Sul; de pedra e 

cal e com assentos de pedra e cal 

ao redor dentro dela; é forrada 

de olivel que está podre e 

danificado por causa do telhado 

estar quebrado e danificado; 

deve retelhar-se e cobrir de telha 

com suas cintas de cal; o olivel 

deve ser feito de novo;     

Sem referências; 18 varas de Levante a Poente x 14 

de Norte a Sul; deve ser retelhado 

com suas cintas de cal; mal 

ladrilhado por causa das 

sepulturas1589 

 

 

 

1510 

 

 

Hospital do 

Corpo Santo 

O altar está dentro de umas 

grades; 

Sem referências; 18 varas do altar à porta x 8; é uma 

casa sobradada com 4 janelas de 

assento muito grandes; paredes de 

pedra e cal muito boas; é forrada 

toda a castanho e tem também as 

traves forradas e duas portas com 

suas grades de ferro sobre o 

tabuleiro à entrada da porta1590 

 

 

 

1510 

Ermida de 

Santa Catarina 

3,5 x 3,5 varas; paredes de taipa 

e telhado de telha vã; 

Sem referências; 8 x 4 varas e 2 terças; paredes de 

taipa e telhado de telha vã1591 
 

1510 

Ermida de São 

João 

3 x 3 varas; paredes de taipa 

com seus cunhais de pedra; 

De pedra; 6 varas e 2 terças x 5; paredes de 

taipa com seus cunhais de pedra1592 
 

1510 

Ermida de São 

Sebastião 

5 x 4 varas e 1 terça; paredes de 

pedra e cal; de olivel, bem 

emadeirada; está ladrilhada; 

Umas grades de 

madeira muito 

boas com seus 

ferros e cadeias; 

9 x 5,5 varas; paredes de pedra e 

cal; bem emadeirada e telhada, 

coberta de telha vã; está 

ladrilhada1593 

 

1510 

 

Ermida de N. S. 

de Tróia 

6,5 x 5,5 varas; paredes de pedra 

e cal, novas e boas, emadeiradas 

de olivel de bom tabuado de 

castanho novo; metade da ousia 

é ladrilhada de tijolo e a outra 

metade argamassa; 

Havia umas 

grades de 

castanho mas por 

falta de golfães e 

fechadura não se 

punham1594 

9 x 5,5 varas; paredes de pedra e 

cal, assim como as da ousia, bem 

emadeirada de cima e coberta de 

telha vã; é toda bem ladrilhada1595 

 

 

1510 

Ermida de N. S. 

da Graça 

Não se aplica; Não se aplica; Como a ermida está muito 

danificada e parte dela derrubada 

não foi visitada1596 

 

1510 

 

Ermida de São 

Gião 

Não se aplica; Não se aplica; A igreja está derrubada e faz-se 

agora de novo. Por esse motivo a 

visitação foi feita na igreja de N. S. 

 

1510 

                                                 
1589

 Determinou-se também por visitação que como (…) na dita jgreija estãao alguuns moymemtos com 

arcos de pedraria que pejam e ocupam mujtos a dita jgrija mandamos que se tirem de todo e a pedraria 

deles se aproueite naquelas obras que for neçesario (…). Pareceu também aos visitadores que (…) nos 

pareçeo mal feito os esteyos do corpo da dita jgreija que sam de pedraria lavrada serem çujos e cobertos 

com caal mandamos que (…) se alympem ao picam de maneira que a obra pareça e fique lympa (…). 

SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal (Ordem de 

Santiago). In “Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

pp. 77-95 e 129-135. Também em BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da 

Ordem de Santiago (a Vila de Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (dissertação de mestrado policopiada), pp. 125-150. 
1590

 SANTOS, ob. cit., pp. 95-101; BARREIRO, ob. cit., pp. 150-157. 
1591

 SANTOS, ob. cit., pp. 101-102; BARREIRO, ob. cit., pp. 157-159. 
1592

 SANTOS, ob. cit., pp. 102-104; BARREIRO, ob. cit., pp. 159-161. 
1593

 SANTOS, ob. cit., pp. 104-106; BARREIRO, ob. cit., pp. 161-165. 
1594

 (…) Item. Achamos que a dita jrmida tinha hũumas grades de paao de castanho pera o arco da 

capella e por mjmguoa de gollfãaos e fechadura nam se punham em tall modo que a jemte emtrava na 

dita ousia e dormjam nella e faziam desonestidades o que era pouco serviço de Deus (…). In SANTOS, 

ob. cit., p. 135. 
1595

 SANTOS, ob. cit., pp. 107-114 e 135; BARREIRO, ob. cit., pp. 165-175. 
1596

 SANTOS, ob. cit., pp. 114-115; BARREIRO, ob. cit., pp. 175-176. 
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da Anunciada. A medida da igreja 

não foi assentada por que se há-de 

acrescentar1597 

 

 

Ermida de 

Nossa Senhora 

onde ora está a 

Misericórdia 

6 varas de Levante a Poente x 7 

de Norte a Sul; de pedra e cal; 

olivelada de cedro muito bem 

lavrado; muito bem ladrilhado; 

De pedraria 

muito bem 

lavrado; tem 

umas grades 

novas pintadas de 

baixo a cima com 

4 fechaduras e 

seus ferros, tudo 

novo e muito 

bom; 

11,5 x 7 varas escassas (ousia e 

corpo da igreja); de pedra e cal e 

olivelado de cedro muito bem 

lavrado; muito bem ladrilhado1598 

 

 

 

 

1510 

N. S. da 

Anunciada 

Não se aplica; Não se aplica; A pedido da confraria a igreja não 

foi visitada1599 
1510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1597

 SANTOS, ob. cit., pp. 115-124; BARREIRO, ob. cit., pp. 176-188. 
1598

 SANTOS, ob. cit., pp. 125-129; BARREIRO, ob. cit., pp. 188-193. 
1599

 BARREIRO, ob. cit., p. 193. 
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COMENDA DE SINES 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

Igreja de São 

Salvador 

 

5,5 x 5 varas e 1 terço de 

largura; de pedra e cal, tendo as 

paredes pintadas de tinta já 

corroída pelo tempo.  

Tem umas grades 

de madeira que se 

fecham nos 

momentos 

precisos 

14 varas e 1 terço x 9 varas e 1 

terço; é de 3 naves, os esteios das 

naves e os arcos são todos feitos de 

pedraria; Tem duas portas laterais, 

uma da parte Norte, outra da parte 

Sul. Ao redor das paredes-mestras 

estão poiais em que o povo se 

senta1600. 

 

 

 

1517 

A igreja é pequena e o povo não 

cabe bem nela; mandam que se 

acrescente mais um arco de 

comprimento e assim se fará 

mais a dita igreja, de castanho 

com bordo;  

Sem referências; E por o telhado das naves ser mais 

baixas do que o do arco, acham 

que chove no interior; mandam por 

isso que o telhado das naves vá 

encaixar no telhado da igreja, o 

que poupará gastos1601. 

 

 

1565 

 

 

 

Ermida de N. S. 

das Salas 

Sem referências; Sem referências; 7 x 4 varas. Todo ladrilhado e por 

baixo tijolo. Paredes de pedra e cal. 

Das grades para fora é coberta de 

telha vã. O corpo é de grandeza 

mediana, feito de abóbada ogival 

com arcos de nervuras 

apresentando nos fechos, no centro 

da abóbada da capela, as armas de 

Vasco da Gama1602. 

 

 

 

1517 

Ermida de São 

Sebastião 

3,5 x 3 varas de largura; de 

pedra e cal, emadeirada de 

castanho e ladrilhada de tijolo; 

Umas grades no 

arco; 

7 varas e 3 terças x 4 varas e 1 

quarta1603. 
 

1517 

 

Ermida de São 

Pedro 

Sem referências; Sem referências; 8 varas x 5 e 1 quarta de largura; 

foi mandada construir por D. Luís 

de Noronha em 1487, de pedra e 

cal recente e madeirada de novo, 

coberta de telha vã1604. 

 

1517 

 

Ermida de São 

Bartolomeu 

Sem referências; Sem referências; 6 x 3 varas e 2 terças. É de pedra e 

cal, coberta de telha vã;  

- Um alpendre com 5,5 x 4,5 varas, 

coberto de telha, suspenso por 

paredes rasgadas por janelas1605. 

 

1517 

 

Ermida de São 

Geraldo 

Sem referências; Sem referências; A ermida estava totalmente vazia. 

Foi mandada edificar por D. Vasco 

da Gama mas terá ficado 

incompleta1606. 

 

1517 

 

                                                 
1600

 SOLEDADE, Arnaldo, 1990 – Sines. Terra de Vasco da Gama. Alcácer do Sal: Tipografia Almeida, 

pp. 148-159. Vide igualmente REBELO, Jacinto Inácio Brito, 1898 – Navegadores e Exploradores 

Portugueses até ao século XVI. Documentos para a sua História. Vasco da Gama, sua família, suas 

Viagens, seus Companheiros. In “Revista de Educação e Ensino”. Lisboa, vol. 13, pp. 158-163.  
1601

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 148-159. REBELO, ob. cit., pp. 158-163. 
1602

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 143-144. A construção que hoje existe foi mandada erguer pelo (…) 

almiramte dom Vasco (…), possivelmente nos primeiros anos do século, o que motivou a oposição do 

Mestre que em 1517 procurou embargar as obras alegando que a ermida fora mandada erguer entre 1282 

e 1299 por D. Vataça Lascaris, que ali desembarcara na sequência de um temporal. Por ser lugar de muito 

milagres D. Jorge determinou que que a (…) dita casa estee pera sempre omde ora estaa e se nom mude 

dally (…). O Mestre ordenou igualmente aos mordomos e confrades da ermida que a ampliassem e 

alevantassem por um lado e rasgassem uma janela (…) comtra ho mar (…) por ser (…) casa de mujta 

devução (…). Apesar disso a ermida acabou foi concluída, tendo sido aberta ao culto, provavelmente em 

1529, data que é referida nas lápides de fundação.  
1603

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 137. 
1604

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 138-139. 
1605

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 139-140. 
1606

 REBELO, ob. cit., pp. 158-163. 
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COMENDA DE TAVIRA 
Estrutura Ousia  

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

De abóbada; Sem referências; De 3 naves, de pedraria, os esteios 

de mármore muito bons1607 
1518 

Sem referências; Sem referências; Os telhados da igreja estão 

danificados e chove dentro; o forro 

danifica-se e perde-se por isso; os 

vereadores e oficiais da cidade 

devem mandar encaniçar as 3 

naves por cima das asnas e encalar 

por cima das canas para que as 

telhas fiquem ensopadas de cal; e 

as coberturas de cima sejam de 

canudo como se faz na igreja de 

Faro; o corpo da igreja está mal 

acafelado, o que parece feio para 

huma cydade tão nobre como esta; 

deve ser acafelado nas paredes o 

que for e apincelado todo o 

resto1608 

 

 

 

 

 

1534 

Sem referências; Sem referências; Determinações1609 1538 

28 palmos de alto x 26 x 24 de 

lado; é quadrada de abóbada de 

alvenaria, paredes do mesmo e 

do mesmo por baixo da cantaria; 

arcos, chaves e represas de 

pedraria preta; a Levante uma 

fresta de duas frestas com um 

espelho pequeno com encerado; 

da capela principal vai um arco 

de cantaria de ponto para uma 

capela quadrada;  

28 palmos de alto 

x 20 de largo; de 

pedraria de 

ponto, da mesma 

altura das 

paredes; sobe-se 

por um degrau de 

pedra; não tem 

grades; 

45 palmos de alto as paredes das 

ilhargas x 112 do cruzeiro à porta 

principal x 56 de largo; de 3 naves, 

as paredes de alvenaria, forrada de 

berço, de bordo; no meio uma 

imagem de Nossa Senhora e um 

Sol; tem esta nave 6 linhas pelo 

meio; as naves laterais o mesmo, 

forradas e maltratadas; deviam ser 

forradas e consertadas; cada nave 

em 4 arcos de alvenaria com suas 

colunas, vasas e capitéis de 

pedraria; o solo mal lajeado; havia 

de se prover1610 

 

 

 

 

 

1554 

Junto ao arco do cruzeiro da 

parte de dentro da capela, de 

cada lado, estão 2 arcos 

pequenos que dão serventia para 

a sacristia e para outras 2 

capelas; a vidraça está quebrada 

e por ela entra muita chuva e 

Não tem grades; 

não está o 

Crucifixo no arco 

do cruzeiro; 

Da maneira e feição que se contém 

na visitação passada; as colunas e 

os arcos estão limpos e as paredes; 

tem o emadeiramento muito velho 

e forro roto em muitos pontos de 

modo que é necessário fazer-se 

outro1611 

 

 

 

1565 

                                                 
1607

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp.61-68. 88-92 e 100-101; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – 

Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”, Loulé, Arquivo Histórico de Loulé 

(suplemento ao nº 5), pp. 176-196 e 204-213; LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues, 

1988 – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp. 75-83. CAVACO, ob. cit., pp. 66. 
1608

 CAVACO, ob. cit., p. 179. 
1609

 As determinações dos visitadores, Diogo de Salema e António Fernandes continuavam por cumprir. O 

provedor quis saber porquê e em resposta foi-lhe dito que o rei mandara que se lançasse taxa pelos 

moradores da cidade para a dita obra; mas vendo estes que a dita taxa seria grande opressão, escreveram 

ao Rei para que provesse como fosse seu serviço e não tanta opressão para o povo. O Rei mandou que a 

obra se fizesse das rendas da imposição dando cada ano 30.000 reais; o que mandara por uma certidão, a 

qual viera há pouco. E assim que viera se mandara meter escrivão para as ditas obras que estão 

arrematadas a pedreiros. CAVACO, ob. cit., p. 229. 
1610

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p.77-78. 
1611

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., pp. 358-369 e 376-385. Com os 88.568 reais que tem na sua 

mão, Manuel Gonçalves, provedor e mordomo da fábrica, deve mandar fazer, entre outras coisas, as 

grades para a capela-mor, uma vidraça para a fresta do altar-mor da feição e cor dos espelhos que ainda 
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vento, o que causa dano ao altar 

e ao retábulo; 

 

 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo e 

Hospital de 

Tavira 

Tem duas capelas à maneira de 

Santo Elói, em Lisboa. A capela 

onde está o Sacramento tem 22 

palmos de alto x de largo 16, 

com suas grades de ferro bem 

fechadas. É forrada de engado, 

pintada de romano, com suas 

bonecas; tem no meio uma pinha 

bem dourada; as paredes de 

alvenaria, pintadas todas de 

amarelo com suas folhagens; o 

chão é argamassado; vai desta 

capela um arquinho para a outra 

capela da maneira desta tem 22 

palmos de largo; 

22 palmos de alto 

x 16 de largo; de 

pedraria de 

ponto, pintado, 

grades de 

madeira bem 

fechadas; 

Está situada Levante com Poente; 

o corpo é de duas naves, com 3 

arcos no meio, de pedraria de 

ponto, com suas vasas, capitéis e 

colunas de pedraria; é forrado de 

bordo, de novo; cada nave tem 3 

linhas de ferro e em cada uma 

delas, o hábito de Cristo; pintadas 

de vermelhão; o chão está por 

lajear. Cada nave tem 30 palmos 

de alto x 84 de comprido x 55 de 

largo1612 

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

Ermida de São 

Domingos da 

Aceca 

Coberta de telha vã; Sem referências; É uma casa muito pequena. 

Encontra-se mal corrigida1613 
1518 

Emadeirada de madeira de 

castanho, forrada de canas;  

Sem referências; Está agora feita de novo. O corpo 

está ainda descoberto; as paredes 

de pedra e cal1614 

 

1534 

Emadeirada de castanho e 

forrada de canas1615 

Sobre ele um 

Crucifixo velho   

Sem referências; 1565 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Ana 

De pedra e cal;  Sobre ele um 

Crucifixo com 

uma cortina; 

É uma só casa, mal reparada, de 

pedra e cal com um arco no 

meio1616 

 

1518 

Emadeirada de novo e forrada 

de canas1617 

Sem referências; Está acrescentada em relação à 

visitação passada; 
 

1534 
20 palmos de alto x 21 x 21; as 

paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho de 

asnas, encaniçada, de três águas; 

devia mandar-se ladrilhar e fazer 

uma fresta por que a não tem; 

15 palmos de alto 

x 12 de largo, de 

pedraria de 

ponto, sem 

grades;  

22 palmos de alto x 53 x 26 de 

largo; paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho de asnas, 

encaniçado de duas águas, com 

duas linhas, em preto1618 

 

 

1554 

Feita de pedra e cal, emadeirada 

de castanho e forrada de canas; 

Por cima um 

Crucifixo de 

vulto; 

De pedra e cal, emadeirada de 

castanho e forrada de tábuas1619 
 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Brás 

De pedra e cal, coberta de telha 

vã;  

Sem referências; Paredes de pedra e cal, coberto de 

telha vã1620 
1518 

Está agora forrada de canas; Tem um 

Crucifixo pintado 

a matiz com 

Nossa Senhora e 

S. João e um 

guarda-pó 

Está agora forrada de canas1621  

 

1534 

                                                                                                                                               
tem; ademais, como o povo é obrigado ao corregimento de todo o corpo da igreja, mandam que este seja 

forrado de novo pois está gasto e desbaratado, o que foi mandado pelo Rei.   
1612

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 83-88. 
1613

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, p. 79; CORREA, Fernando Calapez; VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de 

Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento 

ao nº 5), pp. 196-197. 
1614

 CAVACO, ob. cit., pp. 176-177. 
1615

 CAVACO, ob. cit., pp. 372-373. 
1616

 CAVACO, ob. cit., pp. 79-81; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 197-198 
1617

 CAVACO, ob. cit., pp. 166-167. 
1618

 LAMEIRA Francisco I. C.; SANTOS, Helena – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp. 

92-93. 
1619

 CAVACO, ob. cit., pp. 369-370. 
1620

 CAVACO, ob. cit., pp. 81-83; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 199-200. 
1621

 CAVACO, ob. cit., pp. 168-170. 
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pintado; 

15 palmos de alto x 30 x 30; as 

paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho de 

asnas, encaniçada de três águas; 

a Levante uma fresta à maneira 

de cruz, sem encerado nem 

vidraça; chão por lajear ou  

ladrilhar, o que havia ser feito; 

tem duas linhas de castanho que 

atravessam a capela;   

30 palmos de alto 

x 15 de largo, 

redondo, sem 

grades que se 

havia de pôr; 

21 palmos de alto x 45 x 19 de 

largo; paredes de alvenaria, 

emadeirada de asnas de castanho, 

encaniçado de duas águas; o 

encaniçado é velho1622 

 

 

 

 

1554 

Sem referências; Sem referências; Está da feição e grandeza que se 

contém no tombo das visitações; 

está forrado de canas1623 

 

1565 

 

 

Ermida de São 

Lázaro 

É de abóbada1624 Sem referências; Sem referências; 1518 

Sem referências; Sem referências; Como na visitação passada1625 1534 

15 x 15 palmos; pequena, as 

paredes de alvenaria com arcos e 

represas de pedraria;   

Tem a altura das 

paredes, de largo 

o mesmo; de 

pedraria redondo, 

bem guarnecido, 

sem grades; 

21 palmos de alto x 50 x 30 de 

largo; emadeirada de asnas de 

castanho, ripado do mesmo, 

telhado de valadio1626 

 

 

1554 

De abóbada; De pedraria; De uma só nave, emadeirado de 

castanho e forrado de canas1627 
1565 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

da Gomeira 

Paredes de pedra e cal, forrada 

de olivel, cerrada com grades;  

Sem referências; É uma casa nova, grande e muito 

boa que ora se faz e não está 

acabada; de uma só nave; metade 

está forrada a olivel e coberto de 

telha1628 

 

 

1518 

Sem referências; Sem referências; Está acabado de forma de olival1629 1534 
22 palmos de alto x 22 x 22; 

paredes de alvenaria, abóbada de 

alvenaria de cruz, arcos, chaves 

e represas de pedraria da terra; o 

chão está bem lajeado; 

22 palmos de 

alto, de pedraria 

de ponto, com 

grades; 

40 palmos de alto x 95 x 35 de 

largo; paredes de alvenaria, 

emadeirado de castanho, forrado 

dengado, com 6 linhas de madeira 

pelo meio; solo bem lajeado; a 

Levante uma fresta, sem encerado 

nem vidraça1630 

 

 

 

1554 

Abobadada;  De pedraria; Grande, de uma só nave; 

emadeirado de castanho dengado, 

forrado por cima de castanho1631 

 

1565 

 

 

 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes 

Situada Levante com Poente; 30 

palmos de alto x 21 de comprido 

x 22 de largo; paredes de 

alvenaria, forrada de bordo 

novo; na parede a Sul uma fresta 

que dá boa claridade, sem 

vidrado nem encerado; 

Redondo, de 

pedraria da terra, 

oitavado, lavrado 

de romano; no 

meio uma tarja 

que diz 

«JESUS»; sobre 

ele um Crucifixo 

de pedra; não tem 

grades; 

30 palmos de alto x 51 x 30 de 

largo; de alvenaria, forrado de 

bordo de quatro águas, de novo; o 

chão é de terra solta1632 

 

 

 

 

1554 

 

                                                 
1622

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 89-91. 
1623

 CAVACO, ob. cit., pp. 370-371. 
1624

 CAVACO, ob. cit., p. 83; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 200-201. 
1625

 CAVACO, ob. cit., pp. 170-172. 
1626

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 91-92. 
1627

 CAVACO, ob. cit., pp. 371-372. 
1628

 CAVACO, ob. cit., pp. 85-87; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 201-204. 
1629

 CAVACO, ob. cit., pp. 173-176. 
1630

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 93-96. 
1631

 CAVACO, ob. cit., pp. 373-376. 
1632

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 88-89. 
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COMENDA DO TORRÃO 
Estrutura Ousia 

(Dimensões / forma / materiais) 

Arco da Ousia 
(Dimensões / 

forma / materiais) 

Corpo da Igreja 
(Dimensões / forma / materiais) 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

6,5 varas de Levante a Poente x 

4 varas e 2 terças de Norte a Sul; 

paredes de pedra e cal, pintadas 

toda a matiz; é olivelada e o 

olivel é pintado com as pinturas 

da parede; coberta de telha vã 

mas chove dentro como fora por 

estar mal retelhada; deve ser 

olivelada de tabuado bom; 

Fundado sobre 2 

esteios de 

mármore com 

seus capitéis bem 

lavrados; tem 

pintado em cima 

o Crucifixo com 

Nossa Senhora e 

S. João; 

17 varas de Levante a Poente x 7 

varas e 1 terça de largura; as 

paredes de pedra e cal com muitas 

pinturas velhas ao redor; o chão é 

ladrilhado e estão nele algumas 

campas de sepulturas mais altas e o 

ladrilho, o que parece mal e faz 

impedimento; o tecto é todo de 

telha vã assentado sobre seus 

esteios de pano; está danificado e 

chove muito dentro da igreja; o 

comendador deve retelhá-la e 

cintá-la com cintas de cal1633 

 

 

 

 

 

1510 

É de abóbada, fechada de 5 

chaves de pedraria e na chave do 

meio tem o hábito de Santiago 

com uma vieira sobre ele; as 

represas são de pedraria; 

De alvenaria com 

vasas e capitéis 

de pedraria1634  

Sem referências;  

 

1534 

 

 

Capela do 

Santo Espírito 

5 varas e 1 terça de comprido x 

4 varas e 2 terças; é uma só casa 

pequena; tem umas grades novas 

e boas com que se cerra o altar; 

é coberta de telha vã; as paredes 

são de taipa forrada de cal; a 

ermida é no sobrado e a casa de 

baixo é do concelho1635 

Não se aplica; Não e aplica; 
 

 

 

1510 

 

 

 

 

Ermida de 

Nossa Senhora 

(onde estava o 

hospital) 

Não se aplica; Não se aplica 11 varas menos 1 sesma x 3,5 de 

largo. O altar separado do resto por 

umas grades muito boas e bem 

pintadas como dentro em ousia; e 

dentro é coberto de olivel bem 

pintado e as paredes ao redor do 

altar são pintadas de obra romana 

tem por baixo uma casa tamanha e 

tão larga como a de cima que serve 

de hospital; as paredes de pedra e 

cal e é toda coberta de telha vã 

bem emadeirada1636 

 

 

 

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Está como na visitação do 

Mestre1637 
1534 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

3,5 varas de comprido x 3 de 

largo; é de taipa com formigão 

de cal, as paredes bem 

emadeiradas e um pedaço dela 

sobre o altar forrado de olivel; 

De tijolo; 8 x 4,5 varas; paredes de taipa; tem 

um arco no meio, de tijolo; é 

coberta de telha vã1638 

 

 

1510 

Está muito bem emadeirada e 

forrada de canas e tudo 

ladrilhado; 

Sem referências; Está muito bem emadeirada e 

forrada de canas e tudo 

ladrilhado1639 

 

1534 

 

 

4 x 4 varas; de pedra e cal 

forrada toda de olivel de pinho 

Umas meias 

grades, todas 

7 varas e 1 terça x 4 varas de largo; 

paredes de pedra e cal, coberto de 
 

1510 

                                                 
1633

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto, Dissertação de Mestrado do Curso Integrado de Estudos Pós-

Graduados em História Medieval e do Renascimento (ed. policopiada), pp. 139-145. 
1634

 BASTO, ob. cit., p. 227. A descrição do edifício está limitada a alguns aspectos da capela-mor porque 

estão em falta os fólios 6 a 10v do códice. 
1635

 BASTO, ob. cit., p. 157. 
1636

 BASTO, ob. cit., pp. 159-164. 
1637

 BASTO, ob. cit., pp. 229-230. 
1638

 BASTO, ob. cit., pp. 164-165. 
1639

 BASTO, ob. cit., p. 229. 
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Ermida de São 

João 

novo e bom; quebradas;  telha vã bem emadeirada de 

novo1640 

Sem referências; Sem referências; Visitada por informação. Está 

como na Visitação do Mestre bem 

corrigida; nas paredes de fora 

puseram uns botareões de nove1641 

 

1534 

 

Ermida de São 

Fausto 

(freguesia Sta. 

Maria) 

4 varas e 1 terça x 3,5; paredes 

de pedra e cal; é forrada de 

canas e toda ladrilhada de tijolo;  

Umas grades de 

madeira à sua 

porta, com sua 

porta e fechadura; 

7 varas e 2 terças x 4 varas e 1 

terça; paredes de taipa mal 

guarnecidas, coberta de telha vã; 

chove nela como no exterior1642 

1510 

Sem referências; Sem referências; Bem guarnecida de dentro e de 

fora1643 
1534 

 

 

 

Ermida de São 

Roque  

3 varas e 1 terça x 2 varas e 1 

terça de largo; só a ousia é que 

está feita e bem consertada; 

Sem referências; 9 varas e 1 terça x 4 varas menos 1 

sesma de largo. O corpo está 

derrubado e é ladrilhado todo de 

tijolo e a madeira das asnas está 

dentro e sã e boa; está também 

algum tijolo e telha1644  

 

 

1510 

Sem referências; Sem referências; Os visitadores acharam a ermida 

toda derrubada; mandam que se 

cumpra o alvará do Mestre sobre 

ela1645 

 

1534 

 

Ermida de Sta. 

Margarida 

(freguesia de 

Sta. Maria) 

Tem um só altar e está bem 

olivelada; paredes de pedra e 

barro; coberta de telha vã1646 

Sem referências; Sem referências; 
 

1510 

Visitada por informação; bem 

corrigida; forrada sobre o 

altar1647; 

Sem referências; Sem referências; 
 

1534 

 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santo Estêvão 

6 varas menos 1 sesma x 3; a 

ermida é toda uma; é de 

alvenaria e na parede detrás do 

altar está a imagem de Santo 

Estêvão pintada na parede com 

muitos outros santos; é pintada 

toda a dita parede de obra 

romana; sobre o altar está um 

pedaço de olivel que o cobre; é 

coberta de telha vã e as paredes 

todas de pedra e barro1648 

Umas grades 

fazem a 

separação entre a 

ousia e o corpo 

da igreja; 

Sem referências; 
 

 

 

 

1510 

Toda feita de novo; as paredes 

de pedra e barro acafeladas e 

apincaladas de fora e de dentro; 

de abóbada, pintada de estrelas e 

as paredes de imagens; é 

ladrilhada; 

De tijolo de 

alvenaria; umas 

grades no 

cruzeiro; 

É argamassado, emadeirado de 

novo e telhado de telha vã1649 
 

 

1534 

Ermida de 

Santiago (sobre 

a ribeira de 

Odivelas) 

Sem referências; Sem referências; É uma casa só e está bem corrigida 

de paredes; o telhado está 

danificado1650 

 

1534 

 

 

                                                 
1640

 BASTO, ob. cit., pp. 165-167. 
1641

 BASTO, ob. cit., p. 230. 
1642

 BASTO, ob. cit., pp. 167-168. 
1643

 BASTO, ob. cit., pp. 230-231. 
1644

 BASTO, ob. cit., pp. 168-169. 
1645

 BASTO, ob. cit., p. 235. 
1646

 BASTO, ob. cit., pp. 169-170. 
1647

 BASTO, ob. cit., pp. 231-232. 
1648

 BASTO, ob. cit., pp. 170-171. 
1649

 BASTO, ob. cit., pp. 232-234. 
1650

 BASTO, ob. cit., p. 234. 
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IIIº CAPÍTULO 

A IGREJA E O INDIVÍDUO. DO NASCIMENTO ATÉ À MORTE. 

 

Como atrás se disse, nas Épocas Medieval e Moderna a vida pessoal e 

comunitária são indissociáveis da igreja, estrutura física e moral considerada. Sob a 

tutela e protecção do seu orago, a igreja é fonte de identidade do grupo e garante da sua 

coesão; aí começa a existência de cada um dos filii ecclesiae, na sua pia baptismal, 

registada nos livros de nascimentos que para o efeito é suposto haver, por vezes os 

mesmos onde mais tarde se há-de assentar o respectivo óbito.  

Nascimento e morte. Admitido pelo Baptismo à comunidade dos crentes, o 

vínculo decorrente desse acto sacramental não se rompe com o termo da existência 

física. Pelo contrário, a expectativa de cada um, na hora de deixar este mundo, é poder 

vir a repousar no recinto das suas paredes, em sepultura rasa, no chão da igreja, se tiver 

posses para a custear, alternativamente no exterior, sob o alpendre ou no cemitério do 

adro. Ou então, tratando-se de alguém de posses, na capela que o próprio ou os seus 

antepassados instituíram e mandaram construir na igreja, normalmente uma estrutura 

acrescentada exteriormente ao templo que confina com o espaço interior, por vezes um 

simples arcossólio na parede com tamanho suficiente para albergar um sarcófago de 

pedra, como o que subsiste na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em Alcácer, do 

lado do Evangelho, ostentando na tampa o hábito da Ordem de Santiago.  

O começo e o fim. Entre um e outro estende-se uma sucessão de actos e 

momentos vividos em comunidade, a aprendizagem da doutrina determinada em 

algumas visitações, missas dominicais, festas solenes do calendário litúrgico e 

solenizações locais e da Ordem, cuja participação pelos fregueses era, em princípio, 

obrigatória, embora houvesse casos em que se admitiam escusas.  

De tudo isto, porém, a marcas mais evidentes são as que respeitam ao 

nascimento e à morte que a seguir abordaremos. Do nascimento chegaram-no as pias 

baptismais e / ou os baptistérios onde o sacramento se processava; da morte, as capelas, 

as arcas tumulares, as lajes no chão das igrejas.   
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3.1. No começo da existência, as águas do Baptismo.  

(…) Professo um só Baptismo  

para a remissão dos pecados (…) 

Do Credo Niceno-Constantinopolitano  

 

O Baptismo assinala e consagra a existência do cristão enquanto criatura de 

Deus: nos tempos mais antigos, com a imersão do postulante nas águas dos baptistérios 

paleocristãos e alto-medievais; mais tarde, com a extensão do sacramento aos recém-

nascidos e em particular a partir do século XII, com a perfusão dessa mesma água sobre 

as suas cabeças nas pias baptismais, herdeiras desses mesmos baptistérios, apesar das 

diferenças que os distinguem.  

Ao baptismo por imersão contrapõe-se o baptismo por perfusão, cuja introdução 

resulta, em grande medida, do crescente alargamento do Sacramento às crianças e 

recém-nascidos
1651

. Não significa isto que no Oriente como no Ocidente, o costume de 

incluir as crianças na Igreja não tivesse origem numa prática imemorial: Orígenes e 

Agostinho consideraram-na uma tradição recebida dos Apóstolos
1652

 e quando no século 

II aparecem as primeiras referências directas a esta prática, nenhuma a apresenta como 

uma inovação. Ireneu considera óbvia a presença das crianças e dos pequeninos entre os 

baptizados, ao lado dos adolescentes, dos jovens e das pessoas adultas
1653

. O mais 

antigo ritual conhecido, aquele que descreve, no início do século III a Tradição 

Apostólica, contém a prescrição seguinte: (…) Baptizar-se-ão em primeiro lugar as 

crianças, todas aquelas que podem falar por si mesmas que falem; quanto às que não 

podem fazê-lo, os pais ou alguém da sua família devem falar por elas (…)
1654

. No 

mesmo sentido, encontrando-se presente num Sínodo com os bispos da África, São 

Cipriano defendia que não se pode negar a misericórdia e a graça de Deus a nenhum 

homem que vem à existência; e esse mesmo Sínodo, recordando a igualdade espiritual 

                                                 
1651

 Confira-se, a este propósito, o pequeno texto do Secretariado Geral do Episcopado, datado de 1980, O 

Baptismo das Crianças. Instrução da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Lisboa, pp. 4-6 e 24-

25. 
1652

 ORÍGENES, In Romanos, lib. V, 9, PG 14, 1047; AGOSTINHO, De genesi ad litteram, X, 23, 39, 

PL, 34, 426; De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 26, 39, PL, 44, 131. Na 

verdade, em três passagens dos Actos dos Apóstolos (Act. 16, 15; Act. 16, 33; Act. 18, 8) se pode ler que 

foi baptizada toda uma família. 
1653

 Adv. Haereses II, 24, 4 PG 7, 184, Harvey I, 330. Desde o século II são numerosos, os documentos 

epigráficos, que designam muitas das crianças como «filhas de Deus», título que só era concedido aos 

baptizados. Cf., por exemplo, Corpus inscriptionum graecorum, III, nn. 9727, 9801, 9817; E. DIEHEL, 

Inscriptiones christianae latinae veteres. Berlim, 1961, nn. 1523 (3), 4429 A. 
1654

 Hipólito de Roma, La Tradition Apostolique, edição e tradução de BOTTE, Münster W., Aschendorff, 

1963 (Liturgiewiessenschstftliche Quellen und Forshungen, 396), pp. 44-45. 
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de todos os homens, seja qual for a sua estatura ou idade, decretou que se podia baptizar 

as crianças (…) a partir do segundo ou terceiro dia após o seu nascimento (…)
1655

. 

É um facto que a concessão do Baptismo às crianças sofreu um considerável 

retrocesso no decurso do século IV. Nessa época, em que os próprios adultos atrasavam 

a sua iniciação cristã levados pelo receio dos pecados futuros e com medo da penitência 

pública, muitos pais, movidos por razões idênticas, adiavam sucessivamente a sua 

concessão aos filhos
1656

. 

Convém igualmente não esquecer que nestes primeiros tempos da Igreja, 

contemporâneos, ainda, dos cultos mistéricos de Deméter, Ísis e Mitra, o Baptismo 

Cristão constituía a grande iniciação do crente, representando a morte para toda a vida 

passada e o nascimento para uma nova existência. Símbolo de morte e símbolo de vida, 

na água se morria para o passado e para o pecado, da água se emergia para uma 

existência renovada e resplandecente. Um exemplo desta concepção encontra-se na Vita 

Constantini, de Eusébio de Cesareia. Com efeito, informa o Autor acerca dos 

derradeiros dias do Imperador que (…) convinced that his life was drawing to a close, 

he felt the time was come at which he should seek purification from sins of his past 

career, firmly believing that whatever errors he had committed as a mortal man, his 

soul would be purified from them through the efficacy of the mystical words and the 

salutary waters of baptism (,,,)
1657

. A leitura desta passagem é reveladora do carácter 

salvífico com que o Baptismo era encarado neste momento da particular da história do 

Cristianismo: um acto de purificação que apagava a totalidade das faltas e pecados 

                                                 
1655

 Epist. LXIV, Cyprianus et coeteri collegae, qui in concilio adfuerunt numero LXVI Fido fratri, PL 3. 

PL, 3, 1013-1019, ed. HARTEL, CSEL 3 pp. 717-721. Tal prática estava particularmente firmada na 

Igreja africana, não obstante a oposição de Tertuliano, que aconselhava a adiar o Baptismo das crianças 

para mais tarde, considerando a sua tenra idade e a possibilidade de eventuais apostasias no período da 

juventude. Cf. De baptismo, XVIII, 3; XIX, I, PL 1, 1220-1222; De anima, 39-41. PL 2, 719 e seguintes. 
1656

 Deve observar-se também que Padres e Doutores, como São Basílio, São João Crisóstomo, São 

Jerónimo e Santo Agostinho – que tinham eles próprios sido baptizados na idade adulta em virtude deste 

estado de coisas – reagiram vigorosamente contra esta tendência, pedindo insistentemente aos adultos 

para não retardarem o Baptismo necessário para a salvação (Cf. BASÍLIO, Homilia XIII exhortatoria ad 

sanctum baptisma, PG 31, 424-436; GREGÓRIO DE NISSA, Adversus eos qui differunt baptismum 

oratio: PG 46, 424; AGOSTINHO, In Joanem tract. XIII, 7: PL 35, 1439, CCL 36, p. 134) e que muitos 

de entre eles insistiram para que o mesmo fosse administrado também às crianças (cf. AMBRÓSIO, De 

Abraham II, 11, 81-84, PL 14, 495-497, CSEL 32, I, pp. 632-635; JOÃO CRISÓSTOMO, Catechesis III, 

5-6, ed. A. WENGER, SC 50, PP. 153-154; JERÓNIMO, Epist. 107, 6: PL 32, 873, ed. J. LABOURT 

(Coll. Budé), t. 5, pp. 151-152.) Apesar disto, embora insista com as mães no sentido de mandarem 

baptizar os respectivos filhos ainda em tenra idade, Gregório de Nazianzo limita-se a fixar tal idade nos 

três anos. Cf. Oratio XL in sanctum baptisma, 17 e 28, PG 36, 380 D e 399 A-B. 
1657

 Eusébio, Vida de Constantino, Livro IV, Cap. LXI. (Tradução para a língua inglesa, revista com 

prolegomena e notas por RICHARDSON, Ernest Cushing, PH.D., 1890 – The Life of Constantine, by 

Eusebius, together with the Oration of Constantine to the Assembly of the Saints and the Oration of 

Eusebius in Praise of Constantine. In SHAFF, Philip – Nicene and Post-Nicene Fathers. Edinbourgh: 

T&T Clark, Series II, Volume 1, p. 1419) – disponível em http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.pdf. 
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cometidos pelo iniciado no decurso da sua existência; um novo e irrepetível começo, 

que levava muitos dos crentes a adiar para uma fase já tardia da existência – quando não 

terminal – a decisão de o receber. Assim aconteceu com o Imperador, que na sequência 

do Baptismo (…) arrayed himself in shining imperial vestments, brilliant as the light, 

and reclined on a couch of the purest white, refusing to clothe himself with the purple 

any more (...)
1658

. Significativa, a decisão de Constantino de não voltar a vestir a 

Púrpura; iniciado no mistério baptismal, o soberano morre para a sua antiga condição e 

renasce para a Vida. Abdica de governar. Encontra-se de partida, pronto para deixar um 

mundo que espiritualmente já não é o seu e não pretende correr riscos: familiarizado há 

décadas com os assuntos do Poder, não ignora que o seu exercício obriga à prática de 

más acções, acções que agora, acabado de renascer, o condenariam para a eternidade. 

O curso do tempo e as transformações políticas e religiosas operadas no quadro 

do Império Romano, em que se destaca a afirmação do Cristianismo como religião do 

Estado, fizeram com que a natureza iniciática do Baptismo documentada na biografia de 

Constantino acabasse por dar lugar a uma prática tendencialmente generalizada, cada 

vez mais um rito de ingresso na comunidade. Uma iniciação, ainda assim, numa 

sociedade que por definição era cristã. Com efeito, enquanto num quadro politeísta 

cabia a cada um a decisão de fazer-se ou não iniciar nos Mistérios de Mitra, Ísis, 

Deméter – ou de Jesus –, a imposição do Cristianismo leva à alteração das 

circunstâncias: a partir de agora o que está em causa é a observação de uma ordem 

social crescentemente religiosa, sendo expectável que cada um cuide de garantir a sua 

salvação e de a proporcionar aos seus próximos.  

Papas e Concílios intervêm com frequência neste sentido, recordando aos fiéis o 

dever que tinham de mandar baptizar os filhos e no final do século IV opõem à doutrina 

pelagiana o antigo costume de baptizar crianças e adultos para a remissão dos pecados. 

Este costume, como salientaram Orígenes e Cipriano ainda antes de Agostinho
1659

, 

confirmava a crença da Igreja na existência do pecado original, que por sua vez tornava 

mais premente o imperativo de baptizar as crianças. Neste sentido são de referir as 

decisões do Concílio de Cartago de 418, nomeadamente o seu cânone 2º sobre o pecado 

original, onde se condenam as proposições do pelagianos quanto a inutilidade de 

                                                 
1658

 Eusébio, Vita…, Livro IV, Cap. LXII, p. 1420. 
1659

 ORIGENES, In Leviticum hom. VIII, 3 PG 12, 496; In Lucam hom. XIV, 5, PG 13, 1835; 

CIPRIANO, Epist., 64, 5: PL 3, 1018 B; ed. HARTEL, CSEL, P. 720; AGOSTINHO, De peccatorum 

meritis et remissione et de baptismo parvolorum, lib. I, XVII-XIX, 22-24, PL 44, 121-122; De gratia 

Christi et de peccato originali, lib. I, XXXII, 35, ibid., 377; De praedestinatione Sanctorum, XIII, 25, 

ibid.. 978: Opus imperfectum contra Julianum, lib. V, 9, PL 45, 1439.  
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facultar o Baptismo às crianças recém-nascidas; pelo contrário, declaram os bispos 

invocando a regra da fé sobre o pecado original, (…) aun los niños pequeños que 

todavía no pudieron cometer ningún pecado por sí mismos, son verdaderamente 

bautizados para la remisión de los pecados, a fin de que por la regeneración se limpie 

en ellos lo que por generación contrajeron.
1660

 

Esta doutrina foi reafirmada e defendida com cíclica regularidade ao longo da 

Idade Média. O Cânone 23 do IIº Concílio de Latrão, de 1139, condena (…) «A 

aquéllos, empero, que simulando aparencia de religiosidad, condenan el sacramento 

del cuerpo y de la sangre del Señor, el bautismo de los niños, el sacerdocio y demás 

órdenes eclesiásticas, asi como los pactos de las legítimas nupcias, los arrojamos de la 

Iglesia y condenamos como hereges, y mandamos que sean reprimidos por los poderes 

exteriores. A sus defensores, también, los ligamos com ele vínculo de la misma 

condenación»
1661

. No mesmo sentido, o Concílio de Vienne de 1312, na sua 

Constituição “Fidei catholicae” contra os erros de Pedro Juan Olivi, declara que o efeito 

do Sacramento do Baptismo (…) celebrado en el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espiritu Santo, creemus ser comúnmente, tanto para los niños como para los adultos, 

perfecto remedio de salvación. (…)
1662

. 

Já o Concílio de Florença de 1442, ao mesmo tempo que admoesta os que 

procuram adiar a recepção do Sacramento que (…) por razón del peligro de muerte, que 

com frecuencia puede acontecerles, como quiera que no puede socorrérseles con outro 

remedio que com el bautismo, por el que son librados del dominio del diabolo y 

adoptados por hijos de Dios, no ha de diferirse el sagrado bautismo por espacio de 

cuarenta o de ochenta días o por outro tiempo según la observancia de algunos, sino 

que ha de conferírseles tan pronto como pueda haceres cómodamente; de modo, sin 

embargo, que si el peligro de muerte es inminente han de ser bautizados sin dilación 

                                                 
1660

 DENZINGER, Heinrich e HÜNERMANN, 1999 – El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion 

Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona; Herder, p. 130, col. 2ª.  
1661

 DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., p. 325, col. 2ª. 
1662

 DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., pp. 385-386, cols. 2ª. Em relação ao Baptismo das crianças, 

acrescenta mais o texto: (…) Mas como respecto al afecto del bautismo en los niños pequenos se halla 

que algunos doctores teólogos han tenido opiniones contrarias, diciendo algunos de ellos que por la 

virtud del bautismo ciertamente se perdona a los párvulos la culpa, pero no se les confiere la gracia, 

mientras afirmam otros que no sólo se les perdona la culpa en al bautismo, sino que se les infunden las 

virtudes y la gracia informante en cuanto al hábito, aunque por entonces no en cuanto al uso. / Nosotros, 

empero, en atención a la universal eficacia de la muerte de Cristo que por el bautismo se aplica 

igualmente a todos los bautizados, com aprobación del sagrado Concilio, hemos creído que deve elegirse 

como más probable y más en armonía y conforme com los dichos de los santo y de los modernos doctores 

de teologia la segunda opinión que afirma conferirse en el bautismo la gracia informante y las virtudes 

tanto a los niños como a los adultos. 
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alguna, aun por un laico o mujer, si falta sacerdote, en la forma de la Iglesia, según 

más amplia/mente se contiene en el decreto para los armenios (…)
1663

. 

Os Padres de Trento reiteram a antiga condenação formulada pelo Concílio de 

Cartago e apoiando-se nas palavras de Jesus a Nicodemos (Jo 3, 5), declaram que (…) 

después de la promulgación del Evangelio (…) ninguém pode ser justificado (…) sin el 

lavatorio de la regeneración o su deseo, conforme está escrito: «Si uno no hubiere 

renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios» (…)
1664

. 

Entre os erros condenados como anátema pelo Concílio encontra-se a tese dos 

anabaptistas, segundo a qual (…) los párvulos por el hecho de no tener el acto de creer, 

no han de ser contados entre los fieles después de recibido el bautismo, y, por tanto, 

han de ser rebautizados cuando lleguen a la edade de discreción, o que más vale omitir 

su bautismo que no bautizarlos en la sola fe de la Iglesia, sin creer por acto próprio 

(…)
1665

. 

 

a) Pias Baptismais. 

Pelo que fica exposto, considerando o carácter universal do Baptismo enquanto 

sacramento essencial à salvação – inclusive dos recém-nascidos – a prática que no 

decurso da Alta Idade Média Ocidental se processava no interior de estruturas 

fisicamente independentes das igrejas, em tanques que podiam ou não ser escavados no 

solo onde os postulantes eram triplamente imersos nas águas pelo oficiante, acaba por 

transferir-se para o interior das igrejas entre os séculos XI e XII, em paralelo com o 

recurso à Pia Baptismal e com a crescente substituição do Baptismo por imersão – que 

entretanto se manteve no Oriente – pelo baptismo por perfusão, em que uma pequena 

concha de água é triplamente derramada sobre a cabeça do neófito. 

Esta prática aparece já assimilada em Portugal na década de 80 do século XIII, 

por ocasião do Sínodo de Braga, de D. Frei Telo (1285?) em cujas constituições é 

possível confirmar um conjunto de usos que incluem não apenas o recurso às pias 

                                                 
1663

 DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., p. 453, col. 2ª. Especifica-se no dito decreto para os 

arménios (…) El ministro de este sacramento es el sacerdote, a quien de oficio compete bautizar. Pero en 

caso de necessidade, no sólo puede bautizar el sacerdote o el diácono, sino también un laico y una mujer 

y hasta un pagano y hereje, com tal de que guarde la forma de la Iglesia y tenga intención de hacer lo 

que hace la Iglesia.    
1664

 DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., p. 489, col. 2ª.  
1665

 DENZINGER e HÜNERMANN, ob. cit., p. 507, col. 2ª. 
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baptismais nas igrejas matrizes e capelas, como um ritual claramente definido para 

ministrar o Sacramento
1666

. 

No século XVI, portanto, está-se perante uma prática com centenas de anos de 

uso. Avaliando as condições em que o Sacramento era ministrado nas comunidades 

estudadas, verificamos que das duzentas e vinte e duas estruturas arquitectónicas ligadas 

a uma invocação existentes nas trinta comendas espatárias cujas visitações analisámos, 

foi possível detectar a existência de setenta e quatro pias baptismais, um em cada igreja 

matriz, as restantes distribuídas por ermidas sedes de paróquia ou ermidas que no 

decurso do período considerado passaram à condição de capelas curadas.  

A referência nas visitações a este tipo de objectos aumenta com o avançar do 

século. Tome-se como exemplo a comenda de Alcácer do Sal, em que por ocasião da 

inspecção de 1512/13, num total de quinze estruturas referenciadas
1667

 só a Matriz 

possuía a respectiva pia baptismal, uma peça grande situada sob o coro, cercada de 

grades de madeira pintadas, com a respectiva porta e chave, tendo representado na 

parede o Baptismo do Cristo e por cima, no forro do tecto, as figuras de Deus Pai e dos 

Quatro Evangelistas
1668

. Não se descreve o aspecto da pia nem se diz de que material 

era feita. O mesmo silêncio verifica-se em 1534, por ocasião de uma nova visitação, que 

entretanto dá conta da existência na Ermida de São Martinho do Forno do Vidro de uma 

                                                 
1666

 (…) Statuimus quod usque ad festum Natalis Domini omnes rectores ecclesiarum sub pena 

suspenssionis oficii et beneficii edificari faciant pillas in ecclessiis matricibus et in capellis <ubi> 

baptismus consueruerint exhiberi; pelle autem sint eleuate in tribos uel duobus gradibus circa habentes 

coopertotium tablarum et quando baptismus fieri debuerit lauentur et mundificentur per clericos ualde 

<…>, inplicatur quoque limpidíssima aqua, baptizans autem cum faciat inmersiones quibus triduane 

sepultures Domini <…> significatur et futuratur <…> aba quis <…> resurreccio triduani temporis 

exprimenda. In prima autem inmersione stans <…> dicat : “Ego te baptizo in nomine Patris”, in 

secunda mersione que debet fieri <…> parte que dicat : “Et Flii”, in tercia mersione que debet fieri in 

<…> parte dicat: “et Spiritus Sancti. Amen”, et tunc leuet baptizatum de fonte et coadiuuent patrini ad 

levandum de pilla baptizatum. Patrini autem non sint plures quam tres <…> uiros et feminas <…> si 

haberi potueritnt ne sacramentum matrimonii ocasione huius sicut sint plures accidit <…>, debent 

inungi oleo santificato in pectores et inter scapulas, postquam uero fuerit baptizatus debet signari <…> 

seu <…> sacro crismate, et poste indui continuo alba ueste et debet esse uestis tante quantitatis quod 

cooperiatur infantis capud corpusculum usque ad scapulas ipsa ueste. In ueste autem predicta candida 

desinatur imo etiam et puritas christiana quam studio sancte conuersarionis inmaculatam seruare debet 

ad representandum ante tribunal Christi, signtur etiam misterium resurgentis ecclesie, utuntur etiam 

baptizati albis uestibus ut quorum prime natiuitatis faciem uetustis erroris pannis <…> habitus saltem 

regenerationis glorie <…> indumentum. Postea candela ponitur in dextera manu infantis incensa que 

super pila continuo lauari debet et conseruari ad seruitium alteris. Predicte autem uestes albe debent 

esse et de mundo ligno et nota dia debet infans presentari ad pillam ubi per clericum debent cum predicta 

ueste capud, pectus est scapulle lauari super pillam cum aqua linpidissima et conuenerit recitari Oratio 

Dominica et Credo in Deum, uestes quoque predicte seruari debent ad husum ecclesie. (…) In GARCIA 

Y GARCIA, Antonio, (dir. por), 1982 – Synodicom Hispanum. II Portugal. Madrid: Biblioteca de 

Autores Cristianos, p. 27. 
1667

 O total, no entanto, consideradas as visitações de 1512/13 a 1564/65 é de 24 estruturas. 
1668

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 6r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12. 
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pia de baptizar, nova e boa
1669

. É preciso avançar duas décadas, até 1552, para se saber 

que a pia da Matriz era uma peça de pedra de Viana, oitavada
1670

, a mesma, por certo 

que em 1560 se diz ser de pedra-lioz, nova, oitavada por fora e redonda por dentro, 

sobre uma coluna com seu sumideiro, coberta por uma cobertura de bordo, descrição 

que corresponde à peça que ainda hoje se pode ver no local
1671

 (Fig. 81). A análise das 

visitações não nos permite saber se esta peça existia já em 1512 e o mesmo em 1534. 

Pelo contrário, cotejando a informação da Visitação do Mestre com a da Visitação de D. 

António Preto (1552) e posteriormente com a de Mestre Gaspar (1560), parece poder 

afirmar-se com alguma certeza que no período que medeia entre a primeira inspecção e 

as duas mais tardias se alteraram as condições de acolhimento do objecto. Com efeito, 

em 1552 é possível referenciar a existência de uma capela baptismal nova, fechada, com 

grades de madeira velhas, cúpula de meia-laranja, com um armário começado a fazer na 

parede para meter os Santos Óleos e os livros de baptizados e defuntos
1672

, informação 

que a visita de 1560 confirma, acrescentando que é de bom tamanho, quadrada, bem 

obrada de abóbada de alvenaria com sua chave e nela o hábito com umas vieiras, com 

uma fresta a Poente, sem vidraça nem encerado. Em relação às grades, a julgar pela 

descrição que refere serem baixas e muito velhas, continuam, por certo, a ser as 

mesmas. Quanto ao armário que em 1552 tinha sido começado a fazer, estava 

concluído: o texto refere a existência de um encasamento na parede, forrado de bordo 

com suas portas e chave onde estão os Santos Óleos, o baptistério, o livro de casados e 

noivos e sua estola
1673

. Uma descrição que não difere muito daquilo que hoje se pode 

ver no local: uma capela quadrada de cúpula com nervuras, apresentando uma fresta a 

Poente e um armário inserido na parede, com porta de madeira, do lado oposto
1674

 (Fig. 

82).  

                                                 
1669

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 149.  
1670

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 178. 
1671

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
1672

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 178. 
1673

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
1674

 No entanto, apesar de corresponder à estrutura descrita, o conjunto foi objecto de posteriores 

intervenções. O fecho da cúpula que em 1560 ostentava o hábito e umas vieiras apresenta hoje esculpido 

um motivo de natureza floral. 
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Figs. 81 e 82 – Igreja de Santa Maria de Alcácer.  

Pia e Capela Baptismal (Fonte: Mário Cunha) 

 

No que respeita à pia baptismal da Ermida de São Martinho do Forno do Vidro, 

referenciada pela primeira vez em 1534, o teor das visitas de 1552 e 1560 permite 

acrescentar que se trata de um vaso de pedra oitavado situado à entrada da ermida, de 

boa largura, assente sobre um torreão de alvenaria com umas grades ao redor, de 

castanho, novas e sem fechadura
1675

; um pouco mais detalhada, a inspecção de 1560 

informa que a peça se encontrava ao canto da parede, a Norte, entrando pela porta à mão 

esquerda e que era de pedra-lioz, oitavada, de tamanho mediano e boa; estava limpa e 

bem coberta, colocada sobre uma vasa de alvenaria onde estava o sumideiro, cercada 

por grades que fechavam com aldraba
1676

. 

O quadro de existências deste tipo de objectos nas ermidas aparece 

substancialmente alterado na Visitação de 1552. Como se disse, até 1534, em toda a 

comenda de Alcácer do Sal, são referidas duas pias baptismais, uma na Matriz, outra na 

Ermida de São Marinho do Forno do Vidro. Este número vê-se então multiplicado por 

3, com a notícia de quatro novas pias baptismais nas Ermidas de Santa Susana, Santa 

Catarina, São Romão e Nossa Senhora do Monte.  

A de Santa Susana era um vaso de mármore mal feito, segundo a visitação, 

situado atrás da porta do lado esquerdo, à entrada, ainda sem grades por a ermida se 

                                                 
1675

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 133r-137r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 250-253. 
1676

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 46r-48r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 289-291. 
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encontrar ainda por acabar
1677

. Oito anos mais tarde a situação era diferente: a pia era 

nova, de pedra-lioz, oitavada, posta sobre uma coluna do mesmo tipo de pedra que 

servia de sumideiro; estava limpa e como na visitação anterior encontrava-se no canto 

Norte, junto à porta, rodeada por umas grades de bimo que fechavam por dentro com 

uma aldraba, tendo junto na parede um encasamento aberto, com os Santos Óleos e um 

baptistério
1678

 (Figs. 83 e 84). 

 

   
Figs. 83 e 84 – Ermida de Santa Susana, Alcácer. Pia Baptismal e encasamento na parede  

(Fonte: Mário Cunha).  

 

A pia baptismal da Ermida de Santa Catarina aparece referida como um vaso de 

pedra de grã, oitavada, posta sobre um pé de alvenaria. Encontrava-se fechada com uma 

grade nova de madeira com bom fecho de fechadura, num canto atrás da porta de 

entrada, à esquerda
1679

. O texto da inspecção de 1560 corrobora a informação 

especificando que a peça se encontrava à entrada da porta do lado esquerdo e que era 

pequena, de pedra-lioz – o que permite identificar a pedra de grã da Visitação de 1552 

com a pedra-lioz – posta sobre uma meia coluna. Acresce a informação que se 

encontrava limpa e bem coberta, cercada por umas grades de castanho, novas e bem 

fechadas
1680

. 

                                                 
1677

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 241-243. 
1678

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 42r-44v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 287-289. 
1679

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 97r-102r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 231-234. 
1680

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 38r-40v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 285-287. 
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Na Ermida de São Romão, uma peça com idênticas características, por certo a 

que ainda hoje se encontra a serviço e que António Preto em 1552 referiu estar assente 

sobre um bloco de mármore, como continua a suceder (Fig. 85). Naquela época a pia era 

nova e estava à entrada da porta, à esquerda: era um vaso oitavado de pedra de Viana, 

tapado com uma cobertura de madeira. O conjunto estava sobre um degrau de tijolo, 

num recebimento de bordo com a respectiva porta fechada; existia por cima um armário 

de madeira, metido na parede, fechado com a respectiva chave
1681

. Não muito diferente 

da situação encontrada em 1560, anotada da seguinte maneira: a peça encontrava-se ao 

canto da parede do lado Norte e era de pedra-lioz
1682

, boa bem consertada, cercada de 

grades de bordo, com sua porta, sem chave. Na parede um encasamento com porta mas 

sem chave, forrado por dentro de cortiça, no interior do qual se encontrava uma caixa 

velha com três âmbulas de estanho e um baptistério velho
1683

. 

  
Fig. 85 – Ermida de São Romão, Alcácer.  

Pia baptismal (Fonte: SIPA). 

 

No que respeita à Ermida de Nossa Senhora do Monte, a localização da peça no 

edifício era a usual, à entrada da porta, do lado esquerdo. A pia era um vaso redondo, 

                                                 
1681

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 59r-62r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp 207-210. 
1682

 Esta informação, conjugada com a indicação anterior referente à visitação de 1552, é extremamente 

importante pois permite relacionar, sem margem para dúvidas, o material que na documentação é referido 

como pedra de Viana com a pedra-lioz. Uma primeira análise levar-nos-ia a supor que devido às jazidas 

de mármore existentes na zona de Viana do Alentejo / Alvito, o material destes objectos confeccionados 

em pedra de Viana seria o mármore. A análise conjunta das visitas de 1552 e 1560 afasta quaisquer 

dúvidas pois aquilo que o visitador de 1552 diz ser de pedra de Viana, o visitador de 1560 não tem 

dúvidas em identificar como pedra-lioz. Alegar eventuais dificuldades da parte de um dos inspectores 

para distinguir entre o mármore e a pedra-lioz não colhe, pois tratava-se de pessoas familiarizadas com 

este tipo de materiais. Com efeito, ao visitador de 1552, o Prior-Mor D. António Preto, não escapou que 

na ermida de São Romão a pia baptismal, feita de pedra de Viana, se encontrava assente sobre um pedaço 

de mármore, o que atesta a sua capacidade para distinguir um material do outro. 
1683

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 50r-51v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 292-293. 
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limpo e bom, de mármore, posto sobre um torreão de alvenaria e pela posição em que se 

encontrava o sacerdote podia ministrar o Sacramento de qualquer um dos lados à sua 

volta. Não possuía grades mas tinha uma boa cobertura de madeira, situação que se 

alterou entre 1552 e 1560, já que a notícia desta visita, sucinta, que se limita a dar conta 

do material de que a peça era feita, da sua forma e dimensão – de mármore, redonda, 

meã – acrescenta que se encontrava mal coberta
1684

. 

Relativamente à Ermida de Nossa Senhora da Consolação, referenciada na 

visitação de 1552 sem qualquer indicação respeitante à existência de uma pia baptismal, 

a inspecção de 1560 diz encontrar-se esta no corpo da igreja, a um canto, do lado Norte, 

sem grades por não haver espaço para elas. Informa também que a peça é de jaspe, chã e 

redonda, erguida sobre uma coluna de jaspe e coberta por uma tampa de bordo. Na 

mesma ocasião o visitador deixou em apontamento que se construísse uma capela 

baptismal do lado Norte, visto haver espaço suficiente para isso
1685

. 

 

Deixando da comenda de Alcácer e percorrendo as terras da Ordem de Santiago 

cujas visitações quinhentistas se encontram publicadas, deparamo-nos com semelhanças 

e diferenças no que respeita aos tipos de objectos utilizados nas igrejas e ermidas para 

ministrar o Sacramento do Baptismo.  

Uma constante, desde já, tem a ver com a localização da pia no interior da igreja 

que deve ficar à entrada, do lado do Evangelho – logo, se o templo estiver orientado, 

voltada a Norte –, cercada por grades, se possível erguida sobre um ou dois degraus e 

ter junto de si, dentro do circuito das ditas grades, um armário – normalmente inserido 

na parede – destinado à guarda dos Santos Óleos, do baptistério, estola e livros de 

baptismo, noivos e defuntos
1686

.  

                                                 
1684

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-54v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 203-205 e AN/TT, Ordem de 

Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 54r-

55r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 295-296. 
1685

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 10r-14r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 268-272. 
1686

 Segundo BORROMEO, Carlo, 1577 – Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae libri duo 

(a cura di Adriano BERNAREGGI), pp. 89-95, o baptistério (…) Dev'essere presente in tutte le chiese in 

cui vi sia cura d'anime: cattedrali e parrocchie. Può essere collocato all'esterno della chiesa come 

cappella indipendente o all'interno della chiesa stessa. (…) Se è all'interno della chiesa, esso sarà 

collocato in un apposito sacello piuttosto vicino alle porte d'ingresso e possibilmente dal lato del Vangelo 

(…). Al centro di questo spazio si porrà il fonte o vasca battesimale, nel quale si trova l'acqua; (...) la 

sua forma sarà rotonda, ottagonale o altra, che sia appropriata a quella della cappella. Sarà fatto, se 

possibile, di un unico blocco di marmo o di altro materiale, oppure da due o più lastre di marmo o pietra 

(...) Il fondo della vasca sarà ricoperto e rinforzato, se non è monolitico, di croste lavorate di marmo o di 

granito, assai ben connesse tra loro e unite con bitume. Sarà da ogni lato dolcemente digradante verso il 
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Constatou-se, no entanto, três situações em que isto não se verificou, todas na 

comenda de Mértola: na Matriz, em 1525, a pia baptismal encontrava-se do lado 

Epístola; determinou-se, no entanto, que passasse para o lado do Evangelho
1687

. Na 

Visitação de 1554 às ermidas de São Sebastião, na Aldeia de Diogo Vaz, e São João dos 

Marques, a localização das respectivas pias aparece referenciada, na primeira à entrada, 

à direita
1688

, na segunda do lado da Epístola
1689

. Onze anos mais tarde, em 1565, por 

ocasião da visitação seguinte, ambas as situações aparecem corrigidas, sendo referido 

no primeiro caso que a pia se encontrava à esquerda
1690

, no segundo, do lado do 

Evangelho
1691

. 

Relativamente aos materiais empregues na confecção destas peças, a pedra, nas 

suas diferentes variedades, é a mais utilizada, o que não significa que esta seja uma 

constante ao longo das quase seis décadas consideradas no presente estudo. Com efeito, 

das setenta e quatro pias baptismais referenciadas nas fontes, no início do século XVI, 

uma parte considerável das peças descritas corresponde a objectos de barro vidrado, 

alegadamente importados de Castela, isto a julgar pelo modo como eram designados, ou 

seja, de Sevilha. A distribuição territorial destas peças revela-se desigual: praticamente 

ausentes na região sadina e da ribeira-Tejo, o seu número é apreciável na comarca de 

Campo de Ourique e Reino do Algarve; particularmente nas primeiras décadas de 

Quinhentos, verificando-se no decurso das décadas seguintes uma tendência para a sua 

progressiva substituição por objectos pétreos.  

Nos anos que mediam entre 1510 e 1534 Alcaria Ruiva, Alcoutim, Alvalade, 

Casével, Castro Marim, Faro, Grândola, Martim Longo, e Mértola apresentam igrejas 

ou ermidas onde este tipo de objectos é referenciado, sendo tendencialmente 

substituídos no decurso da segunda metade do século. É o que se infere das indicações 

do visitador que em 1555 procedeu à inspecção da Ermida de São Pedro Soeiros que 

                                                                                                                                               
centro e presenterà alcuni canaletti per mezzo dei quali l'acqua sarà condotta verso il foro che si trova al 

centro, scavato sotto la base di una colonnina. Al di sotto del fondo della vasca, in luogo sotterraneo, 

sarà ricavata come sacrario una piccola cisterna, nella quale confluisca l'acqua che scorre dalla testa 

del bambino che viene battezzato (…). Al centro del fondo della vasca si innalzerà, fissandola 

solidamente, una colonnina di marmo a base triangolare, quadrangolare o esagonale o di altra forma 

che parrà opportuna, lavorata e ornata bene e decorosamente. Nella parte superiore della colonnina si 

collocherà in modo adeguato e decoroso il vaso battesimale, in cui per tutto l'anno si conserva l'acqua. 

(...) 
1687

 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva: As Visitações e os Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607). 

Colecção Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, pp. 191-193. 
1688

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 336. 
1689

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 329. 
1690

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 389. 
1691

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 393. 
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ante o pequeno alguidar sobre um poial que servia de pia considerou que este devia ser 

quebrado e mandada fazer outra peça
1692

. Em 1518, na Matriz de Alcoutim, a pia 

baptismal era igualmente um barro de Sevilha, situação que se altera ainda antes de 

1554, data em que a peça referenciada é já de uma pia redonda de pedra de Tavira, 

possivelmente a mesma que hoje lá se encontra (Fig. 86)
1693

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 86 – Igreja Matriz de Alcoutim.  

Pia Baptismal 
(Fonte: Mário Cunha). 

 

Precisamente o oposto, teve lugar na Ermida do Santo Espírito da Aldeia do 

Pereiro, onde a pia de barro referenciada na visitação de 1534
1694

 foi substituída por um 

objecto pétreo antes de 1554
1695

 para voltar a ser substituída por uma de barro cerca de 

uma década mais tarde, em 1565
1696

. Não pode extrair-se daqui qualquer tipo de ilações 

relativas a eventuais hesitações estéticas ou recomendações da hierarquia; o regresso da 

pia de barro resulta, certamente, de uma situação excepcional, motivada, talvez, pela 

eventual quebra ou deterioração da peça lítica e, consequentemente, da necessidade de 

suprir a sua falta. Tanto mais que a tendência percebida aponta inequivocamente no 

sentido do progressivo abandono das peças de barro e da sua substituição por outras 

                                                 
1692

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 344. 
1693

 A análise das Fontes permite identificar este material com a pedra-lioz. Em 1554 a pia baptismal da 

igreja de São Salvador de Alcoutim, redonda, de bom tamanho e nova, de pedra de Tavira, é referida em 

1565 como sendo de pedra-lioz (LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 – 

Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, p. 109 e CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da 

Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o estudo da História da Arte no Algarve). 

Vila Real de Santo António, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, pp. 335-342). O mesmo 

na igreja matriz de Martim Longo, nos anos de 1554 e 1565 (LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 113 e 

CAVACO, ob. cit., pp. 335-342). 
1694

 CAVACO, ob. cit., pp. 139-140. 
1695

 LAMEIRA e SANTOS, pp. 113-114. 
1696

 CAVACO, ob. cit., pp. 347-350. 
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tidas como mais adequadas à dignidade do Sacramento. Na Matriz de Alvalade, em 

1510, a peça utilizada era um tyno
1697

. Vinte e três anos mais tarde, em 1533, o prior 

pôde já baptizar numa peça oitavada de pedra que o Mestre mandara fazer
1698

, 

provavelmente aquela que se encontra hoje na igreja (Fig. 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87 – Igreja Matriz de Alvalade. Pia Baptismal (Fonte: Mário Cunha). 

 

Em Casével verifica-se algo semelhante: em 1511 a pia baptismal é um tyno de 

barro
1699

 e em 1525 o prior continua a baptizar num alguidar
1700

; em 1533, porém, a 

igreja dispõe já de uma peça oitavada, feita em pedra do Alvito
1701

. Há locais, no 

entanto, em que a substituição das antigas pias cerâmicas se mostrou mais demorado, ou 

nem sequer chegou a acontecer no decurso do período estudado. Na ermida de Nossa 

Senhora da Visitação de Odeleite, comenda de Castro Marim, a pia baptismal utilizada 

em 1534 / 35 – uma peça vidrada, verde, sobre um cano do mesmo teor
1702

 – deve ter 

continuado ao serviço durante pelo menos mais três décadas: o objecto referenciado na 

visita de 1565 é muito provavelmente o mesmo
1703

. Tal como o alguidar verde da 

visitação de 1518 à Ermida de São Martinho de Estoi, território de Faro
1704

, que em 

                                                 
1697

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 1-7. 
1698

 SANTOS, ob. cit. p. 16. 
1699

 SANTOS, ob. cit., pp. 35-40. Achou-se em visitação que não havia pia de baptizar; mandou-se ao 

comendador, sob pena de 20 cruzados, que no prazo de 6 meses pusesse uma boa pia de baptizar, de 

pedra grande e conveniente para o efeito.  
1700

 SANTOS, ob. cit., pp. 48-50. 
1701

 SANTOS, ob. cit., pp. 43-45. 
1702

 CAVACO, ob. cit., pp. 132-134. 
1703

 CAVACO, ob. cit., pp. 302-304. 
1704

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”. Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 

160-162. 
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1534 se diz ser de Sevilha
1705

 mas que em 1565 fora já substituído por uma pia de 

pedra
1706

. Em sentido contrário, a peça de São Sebastião de Quelfes, Faro, referenciada 

em 1518
1707

, continuava ainda a uso em 1565
1708

 e a da Ermida de Santo Estêvão, 

território de Martim Longo existente em 1534 /1535
1709

, é possivelmente a mesma que 

aparece na visita de 1565
1710

. E o mesmo no território de Mértola, onde para além das 

ermidas de São Pedro do Monte dos Solas e de São Bartolomeu, que em 1535 ainda 

possuíam as respectivas pias de Sevilha de malagua Verde com muita obra aRedor 

(Ermida de São Pedro)
1711

 ou simplesmente de barro, sem mais indicações (São 

Bartolomeu)
1712

, nas ermidas de São João dos Marques e Santa Maria de Cambas, os 

objectos em uso na década de 30 do século XVI continuam a ainda a uso nos anos 60, 

por ocasião da visitação de 1565. No caso da Ermida de São João, a proveniência da 

peça que em 1554 se específica ser um vaso de Sevilha
1713

, cabe agora numa designação 

mais genérica de barro vidrado de Castela
1714

; no que respeita ao vaso da Ermida de 

Santa Maria de Cambas, descrito em 1535 como uma peça vidrada de verde com muita 

obra
1715

, o texto de 1565 diz ser pintada de folhagem, com o pé do mesmo teor
1716

. 

Das peças referidas, não temos informação que alguma delas tenha chegado à 

actualidade. Tanto quanto sabemos, em todo o território português encontra-se apenas 

um desses objectos ainda a uso, na Ilha da Madeira, na Matriz da Ponta do Sol. Trata-se 

de uma pia de barro vidrado verde, com o respectivo pé, com cerca de 90 cm de altura, 

que D. Manuel I doou aos ilhéus no ano de 1501 (Fig. 88)
1717

. 

 

                                                 
1705

 CORREA, Fernando Calapez, 1996 – “Visitação da Ordem de Sant’Iago à Vila de Faro em 1534” in 

Anais do Município de Faro, Faro, pp. 119-120. 
1706

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., 205. 
1707

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 164. 
1708

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 208-209. Os visitadores mandam por “Determinação” aos 

eleitos e mordomos que façam uma pia de baptizar de pedra boa, visto a que existe não servir por ser de 

barro. Acrescentam que deve ser cercada de grades de bordo ou de castanho, com a respectiva chave, e 

que no seu circuito deverão fazer um armário na parede forrado de madeira, para os Santos Óleos. 
1709

 CAVACO, ob. cit., pp. 146-148. 
1710

 CAVACO, ob. cit., pp. 319-323. Esta é, no entanto, uma convicção impossível de confirmar. Parece 

provável, porém, que a ter-se dado a sua substituição por um objecto novo, o mais provável seria a 

aquisição de um objecto de pétreo.  
1711

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 282.  
1712

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 285-287. 
1713

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 329. 
1714

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 393. 
1715

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 273-275. 
1716

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 364-367. 
1717

 Cf. TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, 1971 – As doações de D. Manuel, duque de Beja, a 

algumas igrejas da Ordem de Cristo. In “Do Tempo e da História”. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 

do Instituto de Alta Cultura, vol. IV, pp. 153-172. 
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Fig. 88 – Igreja Matriz da Ponta do Sol, Ilha da 

Madeira. Pia Baptismal de barro vidrado verde de 

Sevilha, c. 1501 (Fonte: SIPA). 

 

Posto isto, sublinhe-se que maior parte das peças consideradas são objectos 

pétreos, pias monolíticas assentes sobre meias colunas ou esteios, de exterior e interior 

redondos, como na Matriz de São Salvador de Alcoutim (cf. Fig. 86), ou de exterior 

oitavado e interior redondo, como os exemplos retirados de Alcácer, sendo que apenas 

em dois casos – ambos em Palmela – aparecem referenciadas peças sextavadas de 

interior redondo
1718

. Nenhuma das duas obras chegou ao presente; no entanto, a pia 

baptismal hoje existente na igreja de São Pedro, Matriz de Panóias, possivelmente a 

mesma que foi vista pelos visitadores de 1511 e 1533, que se lhe referiram como sendo 

grande e muito boa, de uma pedra só sobre o seu pilar de pedra
1719

, representa, pelas 

suas características, um bom exemplo desta última tipologia (Fig. 89). 

  
Fig. 89 – Igreja Matriz de Panóias. Pia Baptismal 

(Fonte: Mário Cunha). 

                                                 
1718

 RAMOS, Maria Regina Bronze, 2004 – As igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. Rituais, 

Manifestações e Culto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (dissertação de mestrado 

policopiada), pp. 130-147.  
1719

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História 

da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 55-57. 
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No que respeita às matérias-primas utilizadas na confecção destas peças, a 

pedra-lioz é a mais referida, junto com a dita “pedra da terra”, designação pouco 

esclarecedora que, no entanto, atendendo às características do subsolo da região 

corresponderá, por certo, a materiais calcários.  

Referências ao uso do mármore e do jaspe também ocorrem, embora sejam 

menos frequentes. Em relação a este último material, a Igreja de Nossa Senhora da 

Consolação, em Alcácer, a cuja peça nos referimos anteriormente
1720

 e a paroquial de 

Santa Margarida do Lavradio, comenda de Alhos Vedros, são os únicos locais onde o 

seu uso aparece referenciado. No caso do Lavradio, a existência da peça é indicada uma 

primeira vez em 1523, outra mais tarde, em 1553. Trata-se provavelmente do mesmo 

objecto, uma pia de oitavada de jaspe com pé do mesmo, lavrado de romano, erguida 

sobre dois degraus
1721

. 

Apesar de mais utilizado que o jaspe, o mármore é, ainda assim, pouco 

empregue no fabrico destes objectos. O seu uso aparece declarado apenas em quatro 

situações, a saber, em 1552, em Alcácer, nas ermidas de Santa Susana e Nossa Senhora 

do Monte atrás referidas
1722

, em 1554, em Mértola, na Ermida de Nossa Senhora da 

Conceição da Corte do Pinto
1723

 e em 1510 na Igreja de Santa Maria do Torrão
1724

. 

Do que fica exposto e retirando as excepções atrás referidas, é possível afirmar 

que a maior parte das peças líticas indicadas nas visitações são de pedra-lioz ou de um 

material calcário idêntico. A obstar o recurso ao jaspe e ao mármore levantavam-se as 

respectivas características físicas de cada um dos materiais, que os tornava mais difíceis 

de trabalhar e exigiam maior perícia por parte do canteiro – especialmente tratando-se 

                                                 
1720

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 10r-14r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 268-272. 
1721

 CARMONA, Rosalina, 2004 – Lavradio. A Igreja de Santa Margarida. 1492-1569. Lavradio, Junta 

de Freguesia do Lavradio, pp. 115-120 e 136-157. 
1722

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r e 52v-54v, respectivamente. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 

241-243 e pp. 203-205. De referir, no entanto, que no caso da Ermida de Santa Susana, por ocasião da 

visitação seguinte, esta peça tinha sido substituída por uma de pedra-lioz, provavelmente por se tratar de 

uma peça mal feita. In AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 

1560 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 42r-44v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 287-289. 
1723

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 327-329. 
1724

 BASTO, Ana Carolina Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 1510 

e 1534 da Ordem de Santiago. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dissertação de 

Mestrado, ed. policopiada), p. 144. É possível, talvez, que a pia baptismal da Matriz de Casével, 

referenciada em 1533 (SANTOS, ob. cit., pp. 43-45) como uma peça de pedra do Alvito, seja 

efectivamente de mármore. Em prol desta hipótese, o facto de o subsolo daquela zona ser fértil neste tipo 

de material lítico. Em sentido contrário, atente-se ao exemplo da dita pedra de Viana, já referido; apesar 

da abundância de mármores na zona em apreço, trata-se de uma peça de pedra-lioz. Ainda em favor deste 

argumento, uma reflexão: o mármore é um material de prestígio. Se uma peça é de mármore, é espectável 

que o visitador o indique.  



383 

 

de peças grandes
1725

 – e a sua menor abundância, factores que não podiam deixar de se 

repercutir no preço. 

Não sendo exorbitantemente cara, uma peça como as que vemos comummente 

referenciadas nas igrejas da Ordem de Santiago em meados de Quinhentos, não era 

barata; a título de exemplo, em 1526 determinou-se a aquisição de uma pia baptismal 

nova, de pedra lioz, redonda, com seu perfilete por cima, sobre uma vasa e com seu pé, 

para a Ermida de São Jorge de Sarilhos, Aldeia Galega do Ribatejo; o preço acordado 

foi de 7.500 reais
1726

, valor que corresponde aproximadamente à renda em dinheiro que 

em 1534 auferia o prior de Santa Maria de Alcácer
1727

. 

 

b) Capelas Baptismais. 

 Viu-se já que a localização da pia baptismal no espaço do templo não era 

escolhida ao acaso, obedecendo a indicações estritas que idealmente a colocavam no 

interior da igreja, à entrada da porta principal, do lado do Evangelho. 

Concomitantemente, o objecto sacramental devia estar cercado por grades, coberto com 

uma tampa que normalmente era de madeira e ter junto de si, num armário ou 

encasamento na parede os Santos Óleos que desta forma, se encontravam igualmente 

protegidos. A análise das Fontes utilizadas revela que das setenta e quatro pias 

baptismais referenciadas, dezasseis não dispunham de grades aquando das visitações do 

Mestre ou ainda nas décadas de 30 e 50 de Quinhentos. Paralelamente, verifica-se que 

os inspectores encarregados de proceder a estas últimas visitas puseram especial ênfase 

na resolução do problema: metade das igrejas e ermidas que na primeira metade do 

século não possuíam as respectivas pias baptismais cercadas por grades, apresentam-nas 

já resguardadas nos anos 60, registando-se alguns casos em que a opção passou pela 

construção de uma capela. Com efeito, aos olhos dos visitadores, a edificação deste tipo 

de estruturas afigurava-se a solução preferível. Não apenas porque conferia maior 

segurança à peça sacramental e aos Santos Óleos, que passavam a ficar ali guardados, 

                                                 
1725

 Como se verá adiante, mais pequenas, as pias de água benta são com muita frequência em mármore. 
1726

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, vol. I, pp. 102-104. 
1727

 (…) E tem de mantimento com ho dito prjorado ho segujmte, scilicet, dous moios de trjgo e dous 

moios e meo de cevada e sejs mjll e qujnhentos reaes em dinhejro. E (…) com ha tisouraria pera osteas e 

vinho pera as galhetas, scilicet, de trjgo quaremta alqueires e de vinho tres quartos e em dinhejro 

qujnhemtos reaes. E asy tem o pee do alltar (…). AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, 

Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 120v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, 

nº 12, p. 128. 
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como permitia acrescentar algum espaço ao corpo da igreja, visto a capela naturalmente 

se expandir para o exterior.  

No quadro temporal considerado, constatou-se a existência de dezanove 

estruturas deste tipo. A maior parte vem pouco descrita nas visitações, percebendo-se 

que tanto podiam consistir em simples arcos inseridos na parede, como na Matriz de 

Coina
1728

, em Santa Maria
1729

 e São Pedro
1730

 de Palmela, ou na Ermida de Santo 

Estêvão, no Torrão
1731

, como em modestas estruturas do género da que foi construída na 

capela curada de Nossa Senhora da Corte do Pinto, no território de Mértola, emadeirada 

de trousso e coberta de telha vã, referida na visitação de 1565
1732

, ou de crescente 

complexidade, como a capelinha muito pequena de abóbada de berço, erguida na Matriz 

de Alcaria Ruiva, em 1554
1733

, a capela de abóbada em triângulo da Igreja do Espírito 

Santo, matriz da Aldeia Galega, em 1553
1734

, ou de abóbada redonda com portado 

quadrado na Ermida de São Jorge de Sarilhos, igualmente na Aldeia Galega
1735

, ou 

ainda a capelinha de abóbada de pedraria com o respectivo arco, indicada na visitação 

de 1533 à Igreja de Santa Maria, em Almada
1736

. 

Além da pia baptismal e do respectivo encasamento para os Óleos Santos, 

algumas destas construções incluem um altar embutido na parede. Assim sucede na 

capela baptismal da Matriz de Alvalade em 1533, espaço com 2 varas e 3 terças por 2,5 

varas, de abóbada de cruz, onde havia um altar a modo de capela com a imagem do 

Baptismo de Cristo pintado na parede e do lado do Levante a figura de São 

Sebastião
1737

; e em 1534, na vila de Ferreira, na Igreja de Santa Maria, cuja capela 

baptismal era uma estrutura de abóbada com 2 varas e […] x 2 varas e […]
1738

, 

ladrilhada, acastelada e apincelada de fora e de dentro e toda ameada ao redor, 

apresentando um altar a Levante, com o Baptismo de Cristo, pintado a matiz
1739

; uma 

dimensão semelhante à da capela da Igreja de São Pedro de Panóias, que em 1533 era 
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 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fonte de estudo das instituições políticas, 

administrativas, judiciais, militares e religiosas. Separata “Lusíada”, Série de Direito, Universidade 

Lusíada-Porto, nºs 1 e 3. Coimbra Editora pp. 152-166. 
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 RAMOS, ob. cit., pp. 130-147. 
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 RAMOS, ob. cit., pp. 180-204. 
1731

 BASTO, ob. cit., p. 232. 
1732

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 367-371. 
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 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 342 e 414-423. 
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 DIAS, ob. cit., vol. II, p. 11. 
1735

 DIAS, ob. cit., vol. II, pp. 36-53. 
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 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. 
1737

 SANTOS, ob. cit., pp. 22-29. 
1738

 A informação encontra-se incompleta na Fonte.   
1739

 MATA, Joel Ferreira – Visitação da Vila de Ferreira (no prelo), pp. 37-48. 
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de abóbada de cruz, de tijolo de alvenaria com sua chave no meio (Fig. 90), paredes de 

pedra e cal, com 2,5 x 2,5 varas de lado
1740

. Numa análise genérica, três estruturas 

semelhantes à capela baptismal da Igreja de Santa Maria de Alcácer, que atrás referimos 

(cf. Fig. 82). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 90 – Matriz de Panóias. Pormenor 

dos arcos e respectiva chave da capela 

baptismal (Fonte: Mário Cunha). 

 

c) Pias de água benta 

 Com características análogas às da água do Baptismo, o recurso à água benta nos 

rituais litúrgicos encontra-se atestado desde cedo na História da Igreja. O seu uso é 

primeiramente referenciado nas Constituições Apostólicas de cerca do ano 400, que 

atribuem ao apóstolo Mateus a introdução da prática de aspergir os fiéis com água. Se 

assim é, trata-se de um ritual cuja origem remonta às primeiras comunidades de crentes, 

em particular às de filiação judaica, que naturalmente lhe atribuíam uma função 

expiatória
1741

. 

 

 No conjunto dos duzentos e vinte e dois edifícios espatários estudados, foi 

possível referenciar a existência deste tipo de objectos em oitenta. Não quer isto dizer 

que a não inclusão de referências resulte da sua inexistência. Pelo seu significado de 

alusão às águas do baptismo, recordando ao crente o seu próprio baptismo, a 

importância que assumiam na prática ritual era grande. Era, por isso, expectável que 

existissem nas igrejas, nomeadamente junto à porta principal, muitas vezes do lado da 

Epístola, tal como à entrada das portas laterais, no caso de as haver. Trata-se de uma 

perspectiva que decorre da indicação deixada pelo visitador de 1533 à Igreja de Nossa 
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 Cerca de 2,75 x 2,75 metros. Ver SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e 

Panóias. In “Documentos para a História da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

pp. 55-57. 
1741

 O que se confirma em Jo 2, 6-7: (…) Ora, havia ali seis vasilhas de pedra preparadas para os ritos 

de purificação dos judeus, com capacidade para duas ou três medidas cada uma. Disse-lhes Jesus: 

«Enchei as vasilhas de água» (…).  
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Senhora da Bendada, matriz de Grândola, que constatando a inexistência no templo de 

pias de água benta mandou que se pusesse uma junto à porta principal, do lado da 

Epístola, e outra junto à porta lateral do mesmo lado
1742

. 

 Das vinte e quatro edificações referidas nas visitações de Alcácer que integram o 

presente estudo, quinze apresentam indicações relativas à existência de pias de água 

benta. Desde logo, a Igreja Matriz, onde em 1512 / 1513 se constatou haver duas, sobre 

esteios, uma junto à porta principal, outra à beira da porta lateral Norte
1743

 (Fig. 91). 

Trata-se da situação mais comum, a colocação destes objectos à entrada dos templos, 

sobre uma coluna, presas à parede ou metidas na parede
1744

, como nas ermidas de Nossa 

Senhora da Consolação
1745

, São Martinho do Forno do Vidro
1746

, Nossa Senhora do 

Monte
1747

 e Nossa Senhora dos Reis
1748

. Os motivos da localização deste tipo de peças à 

entrada e saída dos templos afiguram-se óbvios e prendem-se, por um lado, com a 

necessidade de os fiéis se purificarem ao acederem ao espaço sagrado e depois à saída, 

de garantirem protecção contra o mal
1749

. 

 

 

 

                                                 
1742

 SILVA, Gomersindo, 1991 – O Mestre de Sant’Iago D. Jorge e as visitações ao lugar de Grândola. 

Grândola, pp. 59-64. 
1743

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 6r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 11-12. O texto da visitação não é 

claro de seria apenas a pia situada junto à porta principal que se encontrava sobre esteios ou ambas. Na 

segunda hipótese, a pia apresentada na Fig. 91 não corresponde aos parâmetros da descrição, embora se 

trate de uma peça de pedraria e se encontre situada junto à porta lateral. 
1744

 Advertimos que a expressão “metida na parede” é dúbia, prestando-se a equívocos. À partida 

seríamos levados a interpretá-la como inserida na parede; a possibilidade, porém, de a expressão 

significar “fixa à parede” não pode deixar de ser considerada. 
1745

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 112r-115r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 238-241. 
1746

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 46r-48r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 289-291. 
1747

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-54v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 203-205. 
1748

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 138r-140v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 253-256. 
1749

 As saídas sobre os finados às segundas-feiras, recomendadas nas visitações, comprovam esta função 

apotropaica da água benta. Veja-se AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, 

Visitação de 1512-1513 da Vila de Alcácer do Sal, fol. 36r-36v, in APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1. 

pp. 39-40, onde se diz: (…) ¶ Porquamto he universall custume nas jgreijas deste Reyno que aa segunda 

feira sayam com cruz e agoa bemta sobre todollos defuntos que jazem asy na jgreija como no adro e com 

seu responso [fol. 36v] e tamger de synos, o quall custume traz mujta devaçam aos vivos e proveito aos 

defumtos que sempre esperam polla oração e sufrágios de Samta Madre Jgreija, portamto mamdamos 

que todallas segundas feiras, acabada a misa do dia, o prior e beneficiados sayam loguo com a cruz e 

aguoa bemta com seus responsos tamjemdo os synos e a cada responso seu synall; e amdaram polla dita 

jgreija e adro lamcamdo o tisoureiro agoa bemta pollas sepulturas, o que cumpriram sob pena de 

duzemtos reaes cada hum por cada vez que asy nam sairem sobre os finados (…).  



387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91 – Igreja Matriz de Alcácer. Pia de água benta  

junto à porta do lado Norte (Fonte: Mário Cunha). 

 

 No território de Alcácer, entre 1552 e 1560, é possível confirmar a existência de 

pias de água benta nas ermidas de Nossa Senhora da Consolação, São Sebastião
1750

, 

Santa Catarina
1751

, Nossa Senhora do Monte e São Mamede
1752

, bem como na capela de 

Nossa Senhora da Porta do Ferro
1753

, Hospital do Espírito Santo
1754

 e Igreja de Nossa 

Senhora dos Mártires
1755

. Neste caso, verifica-se a existência de duas pias à entrada, 

uma do lado do Evangelho, outra do lado da Epístola. São objectos desiguais, o que 

sugere serem provenientes de diferentes épocas; admitimos possível que a peça do lado 

da Epístola corresponda à referida na Visitação de 1560 (Figs. 92 e 93). 

                                                 
1750

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 103r-105v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 234-236. 
1751

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 97r-102v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 231-234. 
1752

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-53v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 294-295. 
1753

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 45v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 199-200. 
1754

 AA/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 122r-128v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 244-248. 
1755

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 23r-26r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 276-279. 
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 Em alternativa à entrada dos templos, pode acontecer que estas peças sejam 

colocadas no corpo da igreja, encostadas ou presas a uma das paredes, como na Capela 

de Santiago, do castelo de Alcácer
1756

 ou na Ermida de Santa Susana (Fig. 94)
1757

.  

Figs. 92 e 93 – Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, Alcácer: pias de água benta.  

À direita, pia do lado da Epístola / à esquerda, pia do lado do Evangelho (Fonte: Mário Cunha). 

 

  
Fig. 94 – Ermida de Santa Susana, Alcácer.  

Pia de pedra, a meio do corpo da igreja, do lado do Evangelho 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 Outra possibilidade é, mantendo-se o seu posicionamento junto à porta principal 

e tratando-se de um templo de três naves assentes sobre colunas, encontrar-se a pia de 

água benta ligada a uma dessas colunas ou ficando a rodeá-la, como se a peça de 

suporte brotasse da própria tina. É o que acontece em Mértola, na Matriz e na Ermida de 

Santa Maria de Cambas. No primeiro caso, as visitações são parcas em informações 

acerca destas peças. A única informação que existe remonta a 1554 e limita-se a indicar 

a existência de uma pia de água benta junto ao portal principal
1758

. Com efeito, à entrada 

da igreja, a abraçar um esteio, existe hoje uma pia do género das que acabamos de 

referir (Fig. 95). Do mesmo tipo, a pia de água benta da Ermida de Santa Maria de 

                                                 
1756

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 14v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 20. 
1757

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 241-243. 
1758

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 316-317. 
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Cambas corresponderia à referência que se encontra na Visita de 1554, à esquerda, à 

entrada da porta principal, sobre uma coluna
1759

, se não estivesse, de facto à direita (Fig. 

96). Admitindo que o objecto seja o mesmo, deve considerar-se a existência de um 

equívoco por parte do escrivão da visitação, que terá escrito «esquerdo» em vez de 

«direito», talvez pensando na pia baptismal. Trata-se de uma possibilidade, não mais  

que isso. 

Figs. 95 e 96 – Mértola, Igreja Matriz (à esquerda); Cambas, Ermida de Santa Maria (à direita). 

Pias de água benta incisas nas colunas (Fonte: Mário Cunha). 

 

 Um modelo destes objectos que com alguma frequência se encontra nas igrejas 

estudadas é o que nos aparece referenciado na Ermida de Nossa Senhora de Alte, 

comenda de Loulé, que as visitações referem como sendo de pedra muito bem 

lavrada
1760

 e cujas afinidades formais e decorativas com as mísulas (represas, de acordo 

os textos coevos) em que assentam as nervuras da abóbada da capela-mor, não deixam 

de ser assinaláveis (Figs. 97 e 98), podendo encontrar-se modelos similares na Matriz de 

Alvalade – onde, sublinhe-se, a forma da pia de água benta apresenta claras analogias 

com a da pia baptismal (Figs. 99 e 100) – bem como na Matriz de Panóias (Fig. 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1759

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 324-327. 
1760 Visitação de 1534. ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de 

Sant’Iago às Igrejas do Concelho de Loulé no ano de 1534. Faro, Secretaria de Estado da Cultura, pp. 30-

33. 



390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 97 e 98 – Igreja 

Matriz de Alte, Loulé: 

pia de água benta e 

mísula na capela-mor 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 

Figs. 99, 100 e 101 (da esquerda para a direita) – Igreja Matriz de Alvalade: pia de água benta e pia 

baptismal. Igreja Matriz de Panóias: pia de água benta (Fonte: Mário Cunha). 
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PIAS E CAPELAS BAPTISMAIS / PIAS DE ÁGUA BENTA 

DE ACORDO COM AS VISITAÇÕES 

(QUADROS) 
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COMENDA DE ALBUFEIRA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta 

Ano  

Igreja de N. S. 

da Conceição 

(Matriz) 

De pedra, oitavada, cercada de grades 

de castanho, fechadas; tem junto um 

armário onde estão os Santos Óleos1761 

Sem referências; Sem referências;  

1554 

 

Ermida de N. S. 

de Paderne 

Á esquerda, entrando pela porta 

principal; de pedra, redonda, de bom 

tamanho com sua cobertura de 

madeira1762 

Sem referências; Sem referências;  

1554 

 

COMENDA DE ALCÁCER DO SAL 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

Ao canto, debaixo do coro; é grande, 

com 2 degraus e cercada de grades de 

madeira pintadas, com sua porta e 

chave; pintado na parede o Baptismo do 

Senhor; o tecto por cima é forrado e tem 

as figuras de Deus Pai e dos 4 

Evangelistas;    

Não se aplica; No corpo da igreja, 

pequenas, sobre 

seus esteios de 

pedra; uma junto à 

porta principal, 

outra junto à porta 

lateral Norte1763 

 

 

1512 / 

1513 

Oitavada, de pedra de Viana; É nova, fechada; o 

casco é de meia-

laranja com suas 

perchinas; as grades 

de madeira, velhas; 

tem começado um 

armário dentro da 

parede para se 

meter os Santos 

Óleos e os livros de 

baptizados e 

defuntos1764 

2 de pedraria à 

entrada das portas; 
 

 

 

 

 

1552 

De pedra-lioz, nova, oitavada por fora e 

redonda por dentro sobre uma coluna 

com seu sumideiro, coberta por uma 

cobertura de bordo; 

De bom tamanho, 

quadrada, bem 

obrada de abóbada 

de alvenaria com 

sua chave e nela o 

hábito com umas 

vieiras; as grades 

muito velhas e 

baixas: a Poente 

uma fresta sem 

vidraça nem 

encerado e um 

encasamento na 

parede forrado de 

bordo com suas 

portas e chave onde 

estão os Santos 

Óleos, o baptistério, 

o livro de casados e 

noivos e a estola1765 

Sem referências:  

 

 

 

 

 

 

 

1560 

                                                 
1761

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 - Visitação das Igrejas Algarvias. 

Faro: ADEIPA, p. 20 
1762

 Visitação de 1565/66. CAVACO, ob. cit., p. 362.  
1763

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 6r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 11.  
1764

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 178. 
1765

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
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Ermida de N. S. 

da Consolação 

Sem referências; Sem referências; Metida na parede, à 

entrada da porta1766 
1552 

Está no corpo da igreja a um canto do 

lado Norte; não tem grades por não 

haver lugar; é de jaspe, chã, redonda, 

sobre uma coluna de jaspe, coberta com 

uma tampa de bordo;     

Apontamento do 

visitador: do lado 

Norte pode fazer-se 

uma capela para a 

pia baptismal pois 

tem lugar espaçoso 

e conveniente1767 

Sem referências;  

 

1560 

Capela de N. S. 

da Porta do 

Ferro 

Sem referências; Sem referências; Metida na parede, 

de pedra, à entrada 

da porta1768 

 

1552 

Capela de 

Santiago dentro 

do castelo da 

vila 

Sem referências; Sem referências; No corpo da 

igreja1769 
1512 

Sem referências; Sem referências; Refere mas não 

descreve1770 
1552 

Ermida de S. 

Vicente 

Sem referências; Sem referências; Sobre uma 

coluna1771  
1552 

Ermida de São 

João que está 

no cabo da vila 

Sem referências; Sem referências; De pedra, à entrada 

da porta1772 
 

1552 

 

Ermida de São 

Sebastião  

Sem referências; Sem referências; De pedra, à entrada 

da porta à mão 

direita1773 

1552 

Sem referências; Sem referências; Entrando pelo portal 

à mão direita1774 
1560 

 

Ermida de S. 

Martinho do 

Forno do Vidro 

Tem uma pia de baptizar nova de pedra 

boa1775 

Sem referências; Sem referências; 1534 

À entrada da porta da ermida; é um vaso 

de pedra oitavado, de boa largura; está 

assente sobre um torreão de alvenaria 

com umas grades ao redor, de castanho, 

novas, sem fechadura1776 

Sem referências: Sem referências;  

1552 

Ao canto da parede, a Norte, entrando 

pela porta à mão esquerda; é de pedra-

lioz, oitavada, meã e boa; estava limpa e 

bem coberta, sobre uma vasa de 

Sem referências; Do lado Sul uma pia 

de pedra metida na 

parede1777 

 

 

 

                                                 
1766

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 112r-115r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 238-241. 
1767

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 10r-14r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 268-272. 
1768

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 45v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 200. 
1769

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 14v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 20. 
1770

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 43r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 198. 
1771

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 87r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 225. 
1772

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 81v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 222. 
1773

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 103r-105v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 234-236. 
1774

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 27r-28r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 279-280. 
1775

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 142v-143r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 149-150. 
1776

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 133r-137. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 250-253. 
1777

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 46r-48r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 289-291. 
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alvenaria onde está o sumideiro; 

cercada por grades que se fecham com 

sua aldraba; 

1560 

 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Susana  

Atrás da porta à mão esquerda quando 

entram na igreja; é um vaso de mármore 

mal feita; não tem grades ainda postas 

por a ermida não estar ainda acabada; 

Sem referências; De pedra, dentro da 

igreja1778 
 

1552 

De pedra-lioz, oitavada, nova, sobre 

uma coluna da mesma pedra que serve 

de sumideiro; está limpa, no canto 

Norte, junto à porta; tem umas grades 

de bimo, fechando-se por dentro com 

uma aldraba; tem junto na parede um 

encasamento aberto, com os Santos 

Óleos e um baptistério1779 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1560 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Catarina 

Num canto detrás da porta à mão 

esquerda; é um vaso de pedra de grã, 

oitavada, posta sobre um pé de 

alvenaria fechada com uma grade nova 

de madeira com bom fecho, de 

fechadura1780 

Sem referências; Num pilar antigo, à 

entrada da porta;  
 

 

1552 

À entrada da porta à esquerda; de pedra-

lioz, pequena, posta sobre uma meia 

coluna, bem coberta e limpa, com 

grades de castanho, novas e bem 

fechadas1781   

Sem referências; Sem referências;  

 

1560 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Romão 

À entrada da porta à mão esquerda; é 

um vaso oitavado de pedra de Viana, 

nova; assente sobre um pedaço de 

mármore, coberta com uma porta de 

madeira, posta sobre um degrau de 

tijolo, em um recebimento de bordo 

com sua porta fechada; sobre ela um 

armário de madeira metido na parede, 

fechado com sua chave1782 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1552 

No canto da parede do lado Norte, de 

pedra-lioz; é boa, bem consertada, está 

forrada de bordo à roda com sua porta 

sem chave; na parede um encasamento 

com sua porta sem chave, forrado por 

dentro de cortiça e dentro uma caixa 

velha com 3 âmbulas de estanho e um 

baptistério velho1783 

Sem referências; Sem referências;  

 

1560 

 

Hospital do 

Espírito Santo 

Sem referências; Sem referências; De pedraria, à 

entrada da igreja1784 
1552 

Sem referências; Sem referências; Do lado da praça, à 

entrada da porta, na 
1560 

                                                 
1778

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 241-243. 
1779

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 42r-44v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 288-289. 
1780

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 97r-102r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 231-234. 
1781

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 38r-40v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 285-287. 
1782

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 59r-62r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 207-210. 
1783

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 50r-51v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 292-293. 
1784

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 122r-128v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 244-248. 
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parede, de pedra 

com uma coroa1785 

Igreja de N. S. 

dos Mártires 

Sem referências; Sem referências; 

 

À entrada da porta 

de pedra1786 
1560 

Capela de São 

Pedro no adro 

de N. S. dos 

Mártires 

Sem referências; Referências1787 Sem referências;  

1552 

Ermida de São 

Roque 

Sem referências; Sem referências; Do lado Sul, no 

meio da parede1788 
1560 

 

 

Ermida de N. S. 

do Monte 

À entrada da porta, à esquerda; é um 

vaso redondo, limpo e bom, de 

mármore, posto sobre um torreão de 

alvenaria que bem podem baptizar de 

toda a parte; não tem grades; tem uma 

cobertura de madeira, boa; 

Sem referências; De pedra, metida na 

parede à mão 

direita, à entrada da 

porta1789 

 

 

1552 

De mármore, redonda, meã, mal 

coberta1790 

Sem referências; Sem referências; 1560 

Ermida curada 

de São Mamede 

Sem referências; Sem referências; À entrada da porta, 

de pedra-lioz, sobre 

uma coluna do 

mesmo1791 

 

1560 

Ermida de N. S. 

dos Reis, Agrão 

Sem referências; Sem referências; De pedra, metida na 

parede1792 
1552 

 

COMENDA DE ALCARIA RUIVA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (ou de 

Nossa Senhora 

– Matriz) 

O mordomo tem dinheiro para uma pia 

de baptizar1793 

Sem referências; Sem referências; 1532 

De pedra, oitavada e bem lavrada, que 

foi mandada fazer; não estava ainda 

assentada porque o pé se encontrava 

ainda a fazer em Beja1794 

Sem referências; Sem referências;  

1535 

Limpa e bem consertada; está no canto 

da igreja, à mão esquerda; tem uma vasa 

com sua coluna e está bem coberta; 

Uma capelinha 

muito pequena sem 

grades1795 

Sem referências;  

1554 

Estava com muita água e mau cheiro 

por negligência do prior que foi 

De abóbada de 

berço, pequena e 

Sem referências;  

                                                 
1785

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 33r-36v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 282-284. 
1786

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 23r-26r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 276-279. 
1787

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 77r-80r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 219-221. 
1788

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 29r-30r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 280-281. 
1789

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-54v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 203-205. 
1790

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 54r-55r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 295-296. 
1791

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52v-53r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 294-295. 
1792

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 138r-140v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 253-256. 
1793 BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e GABRIEL, Celeste, 1996 – As 

Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva. As Visitações e os Tombos da Ordem de Santiago (1482-1607). 

Col. Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, Provimento de 

Alcaria Ruiva de 1532, pp. 253-254. 
1794

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., Visitação de Alcaria Ruiva de 1535, pp. 288-298.  
1795

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., Visitação de Alcaria Ruiva de 1554, p. 342. 
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repreendido; mal guarnecida, 

sem grades nem 

armário para os 

Santos Óleos1796 

 

1565 

Ermida de São 

Pedro de 

Soeiros 

É um alguidar muito pequeno sobre um 

poial. Anotação da visita: havia-se 

mandar quebrar e fazer outra1797 

Sem referências; Sem referências; 1555 

 

COMENDA DE ALCOUTIM 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

(Matriz) 

Ao canto, junto à porta principal, uma 

pia de Sevilha, vidrada e boa1798 

Sem referências; Sem referências; 1518 

Entrando a porta principal, à esquerda; 

limpa e bem concertada; é de pedra de 

Tavira, redonda, de bom tamanho e 

nova, com grades à volta, bem fechadas; 

os Santos Óleos num armário junto 

dela1799 

Sem referências; À entrada da porta;  

 

1554 

Está num canto da igreja entrando pela 

porta principal, a Norte; cercada de 

umas grades de castanho com sua porta, 

fechadas; é de pedra-lioz, redonda, bem 

obrada com sua cobertura de tábuas; 

junto à pia, um armário feito na parede 

para os Santos Óleos1800 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

Sem referências; Sem referências; De pedra, junto à 

porta lateral1801 
1534 

Sem referências; Sem referências; Junto à porta 

principal1802 
1554 

 

 

 

Ermida do 

Santo Espírito 

da Aldeia do 

Pereiro 

De barro, sobre um degrau de 

alvenaria1803 

Sem referências; Sem referências; 1534 / 

1535 
À esquerda, de pedra, cercada de 

grades, limpa; junto um encasamento 

com os Santos Óleos1804 

Sem referências; Sem referências; 1554 

A um canto da igreja entrando pela 

porta principal, do lado Norte, cercada 

com umas grades antigas; é um testo de 

Sevilha vidrado, com seu pé de barro 

vidrado e com sua cobertura de 

madeira; tem junto um armário para os 

Santos Óleos1805 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

Igreja de S. 

Domingos, no 

termo 

De pedra da terra, está sobre uma 

coluna, coberta, tem grades à volta; 

achou-se limpa; 

Sem referências; Junto à porta 

principal1806 
 

1554 

                                                 
1796

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., Visitação de Alcaria Ruiva de 1565, pp. 414-423. 
1797

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 343-344. 
1798

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de 

Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”. Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento 

ao nº 5). Igualmente em LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 111-113.Visitação de 1518. In CAVACO, 

ob. cit., p. 42. 
1799

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 109. 
1800

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., pp. 335-342; 
1801

 CAVACO, ob. cit., pp. 138-139. 
1802

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 111-113. 
1803

 CAVACO, ob. cit., pp. 139-140. 
1804

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 113-114. 
1805

 CAVACO, ob. cit., pp. 347-350. 
1806

 LAMEIRA E SANTOS, ob. cit., pp. 114-115. 
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COMENDA DE ALDEIA GALEGA DO RIBATEJO 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

(Matriz) 

Fica por detrás da porta principal1807 Sem referências; Sem referências; 1512 
À entrada principal, do lado Norte; não 

estava na visitação passada 

Sem referências; De pedra, metida 

dentro da parede, 

junto à porta 

principal1808 

 

1534 

Entrando a porta principal à esquerda, 

no cunhal ao Norte; é de pedra-lioz 

oitavado, são, antigo, de boa altura e 

largura, uma sapa de madeira velha 

quebrada e está sentada sobre um poial 

de ladrilho;  

De abóbada de 

pedraria em 

triangulo, com duas 

portas, sem 

grades1809 

Sem referências;  

1553  

(feita 

de 

novo) 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Sem referências; Sem referências; Tem 2 de pedra, 

metidas na parede 

Sul; e 1 entrando a 

porta principal à 

direita e outra de 

travesso à direita, 

atrás da porta1810 

 

 

 

1553 

 

Ermida de 

Santiago da 

Póvoa 

Sem referências; Sem referências; De mármore, sobre 

um pião de tijolo, 

encostada à parede 

Sul, entrando pela 

porta principal à 

direita1811 

 

 

1553 

 

 

 

 

Ermida de São 

Jorge de 

Sarilhos, o 

Grande 

Adquiriu-se por 7.500 reais uma pia de 

baptizar1812 

Sem referências; Sem referências; 1526 

Fez-se uma pia baptismal nova com 2 

degraus e cobertura fechada1813 

Sem referências; Sem referências; 1534 

Está à entrada da porta principal, à 

esquerda, no cunhal do lado Norte; é um 

vaso redondo de pedra-lioz, com seu 

perfilete por cima sobre uma vasa; o pé 

da mesma pedra, tudo novo; cobertura 

de madeira, com cadeado e chave que 

tem o cura; está assente num tabuleiro 

de alvenaria ladrilhado; 

De abóbada 

redonda, com o 

portado quadrado e 

degrau de pedraria; 

umas portas novas 

de madeira de vido, 

novas, bem 

fechadas, com 

aldraba, fechadura e 

chave 1814 

De pedra-lioz, 

metida na parede 

Sul, entrando pela 

porta principal à 

direita; 

 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1807

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, vol. I, pp. 16-18.  
1808

 Visitação de Aldeia Galega de 1534. In DIAS, ob. cit., vol. I, pp. 137-140 e 154-155.   
1809

 Visitação de Aldeia Galega de 1553. In DIAS, ob. cit., vol. II, p. 11. 
1810

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 32-34. 
1811

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 69-71. 
1812

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 102-104. 
1813

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 147-148. 
1814

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 36-53. 
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COMENDA DE ALHOS VEDROS 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

Igreja de São 

Lourenço 

De uma só pedra, boa, com cobertura de 

madeira velha1815 

Sem referências; Sem referências; 1523 

Ermida de N. S. 

da Vitória 

Sem referências; Sem referências; De pedra1816  1523 

 

 

 

Ermida de 

Santa 

Margarida do 

Lavradio  

De jaspe, oitavada, muito boa, com 2 

degraus ao seu redor;  

Sem referências De pedra, junto da 

porta lateral1817 
1523 

À direita da porta principal, numa 

capela; o vaso e o pé são de jaspe, 

oitavado, lavrado de romano, 

proporcionado na altura e na largura; 

tem uma sapa de madeira sem chave; 

Pequena, de 

alvenaria, no cunhal 

do lado Sul; o arco 

é redondo e está por 

guarnecer, sem 

grades1818 

De pedra-lioz, sobre 

um pilar do mesmo, 

encostada à parede 

do lado Sul, 

entrando pela porta 

lateral à esquerda;  

 

 

1553 

É preciso uma cobertura para a pia 

baptismal com seu fecho; 

É preciso consertar 

as grades1819 

É preciso fazer uma 

pia para colocar à 

direita da porta 

principal;  

 

1571 

 

COMENDA DE ALJEZUR 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria de Alva 

Junto à porta principal, de uma só 

pedra, boa1820   

Sem referências; Sem referências; 1517 

É de pedra branca com sua vasa e meia 

coluna do mesmo; sobe-se a ela por um 

degrau de alvenaria; tem umas grades 

muito velhas; 

Sem referências; Junto ao portal do 

lado Norte1821 
 

1554 

Sem referências; Com o dinheiro das 

sepulturas o prior 

deve mandar fazer 

uma capela pequena 

para a pia e dentro 

um armário para os 

Santos Óleos1822 

Sem referências;  

 

1565 

 

Ermida de N. S. 

da Piedade da 

Ribeira de 

Odeceixe 

À entrada da porta principal, do lado do 

Evangelho; é de pedra, boa;  

Referências1823 Sem referências; 1517 

Está a um canto da parede, do lado 

Norte; é de pedra da terra, redonda, 

oitavada, com sua vasa e meia coluna 

do mesmo; tem tampa de madeira e está 

cercada por grades; achou-se suja1824  

Sem referências; Sem referências;  

1554 

                                                 
1815

 LEAL, Ana de Sousa e PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 480º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, pp.10-23. 
1816

 LEAL e PIRES, ob. cit., pp. 24-26. 
1817

 CARMONA, ob. cit., pp. 115-120. 
1818

 CARMONA, ob. cit., pp. 136-157. 
1819 CARMONA, ob. cit., pp. 161-164. 
1820

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 

26-46. 
1821

 LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp. 11-15. 
1822

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – Visitação das 

Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565. In “al’-ulyã”. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé, nº 8, pp. 257-262 e 266-274. 
1823

 CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 43-46. 
1824

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 16-19. 
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Está à entrada da porta principal, do 

lado esquerdo, cercada por grades; a pia 

é de pedra e dentro das grades está um 

armário com os Santos Óleos1825 

Sem referências; Sem referências;  

1565 

 

COMENDA DE ALJUSTREL 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

Igreja de São 

Salvador 

Junto à porta principal; é de uma só 

pedra, tem 2 degraus de alvenaria e uma 

coberta de tabuado; 

Sem referências; Junto à porta 

principal, sobre um 

esteio de 

mármore1826 

 

1510 

À entrada da porta do lado esquerdo; é 

de pedra muito bem lavrada de oitavo 

com seu pé, muito bem feita; está 

coberta de tabuado e assente num 

tabuleiro de pedraria muito bom e ao 

redor cercada de grades fechadas com 

ferrolho, fechadura e chave1827 

Sem referências; Sem referências;  

 

1533 

 

COMENDA DE ALMADA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

Igreja de Sta. 

Maria do 

Castelo 

Junto à porta principal, do lado do 

Evangelho, é nova;  

Uma capelinha de 

abóbada de pedraria 

com seu arco do 

mesmo1828 

De pedra;   

1527 

 

Igreja de 

Santiago 

Não se puseram os degraus 

recomendados na visitação anterior; 

como não há intenção de a meter numa 

capela, deve-se pô-los1829 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

Ermida de Sta. 

Maria do 

Monte, 

sufragânea da 

Matriz 

Junto à porta principal, do lado 

esquerdo; é de pedra, pequena e velha, 

debaixo da escada do coro, com um 

sobrecéu de madeira1830  

Sem referências; Sem referências;  

1527 

Capela de N. S. 

da Rosa 

Sem referências; Sem referências; A meio da igreja, na 

parede da parte Sul, 

de pedra muito 

boa1831 

 

1527 

Ermida de Sta. 

Maria da 

Amora 

Sem referências; Sem referências; De pedra, pequena, 

junto à porta lateral 

Sul1832 

 

1527 

 

 

                                                 
1825

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 265-267. 
1826

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 53-58.  
1827

 SANTOS, ob. cit., pp. 65-68 e 74.  
1828

 PINTO, Rui, 2001 – “As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI”. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. Na “Determinação Particular” acerca 

da pia baptismal, o visitador manda que a levantem 2 ou 3 degraus pois é ali que se recebe o primeiro 

sacramento, pelo que deve estar bem corrigida.   
1829

 PINTO, ob. cit., pp. 211-213. 
1830

 PINTO, ob. cit., pp. 182-186. 
1831

 PINTO, ob. cit., pp. 186-187. 
1832

 PINTO, ob. cit., pp. 187-189. 
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COMENDA DE ALVALADE 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria 

(…) pia de bautizar como tyno (…), foi 

feita pelo concelho que é obrigado ao 

seu corregimento1833 

Sem referências; Sem referências;  

1510 

Sem referências; Determinação do 

Mestre1834 

Sem referências; 1516 

É de muito boa pedra, lavrada de oitavo 

com seu pé muito bem feito; é muito 

bem feita e está coberta com uma 

cobertura de tábuas; foi mandada fazer 

pelo Mestre, tal como a capela; 

2 varas e 3 terças x 

2,5; com grades e 

fechadura; é de 

abóbada de cruz; 

fica do lado do 

Evangelho junto à 

porta principal; tem 

um altar metido na 

parede a modo de 

capela com a 

imagem pintada do 

Baptismo de Cristo; 

a Levante a imagem 

de São Sebastião1835 

Sem referências;  

 

 

 

 

 

1533 

Ermida de São 

Pedro  

Sem referências; Precisa de umas 

grades fechadas1836 

Sem referências; 1510 

 

 

COMENDA DE CACELA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

Muito boa; não havia os Óleos Santos; Sem referências; No meio da igreja, 

de pedra em cima 

de um mármore 

muito bom1837 

1518 

Entrando pela porta principal, à 

esquerda, no canto da igreja num 

tabuleiro de pedraria; sobe-se a ele por 

2 degraus do mesmo; a pia, limpa e bem 

coberta, está sobre uma coluna de 

pedra; não tem grades e tem delas 

necessidade; guarda-se junto dela, num 

encasamento, os Santos Óleos; 

Sem referências; Do lado Sul, na 

primeira coluna1838 
 

1554 

(feita 

de 

novo) 

Entrando a porta principal, à esquerda, 

cercada de grades novas de bordo, 

fechadas com sua chave; é de pedra, 

bem feita e está sobre um tabuleiro de 

pedra com 2 degraus; no interior das 

grades estão 2 armários em que estão os 

Santos Óleos, baptistério, livro de 

baptizados, casamentos e defuntos;  

Sem referências; De pedra, num dos 

pilares, junto à porta 

principal1839 

 

 

1565 

 

 

                                                 
1833

 SANTOS, ob. cit., pp. 1-7.  
1834

 SANTOS, ob. cit. p. 16. (…) E porquamto esta igreija tem sua capela de pia de bautizar mandamos 

ao recebedor da fabrica que na decta capela sobre hũu altar pequeno que hy tera mande pimtar na 

parede o bautismo de Nosso Senhor asy como o vira pimtado em semelhantes capelas com Sam Johãm e 

o Espiritu Samto segumdo se pimta nas outras igrejas o decto bautismo.   
1835

 SANTOS, ob. cit., pp. 22-29. 
1836

 SANTOS, ob. cit., pp. 16-17. 
1837

 Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 21. 
1838

 Visitação de 1554. In CAVACO, ob. cit., p. 250. 
1839

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., p. 270. 
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COMENDA DE CASÉVEL 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de São 

João 

Junto ao altar da esquerda, na cabeceira, 

um tyno de barro que serve de pia 

baptismal;  

Sem referências; De pedra, num 

esteio, perto da pia 

baptismal1840 

 

1511 

O prior continuava a baptizar num 

alguidar; o Mestre manda ao recebedor 

que no prazo de 6 meses ponha na 

igreja, onde o provedor indicar, a dita 

pia, sob pena de 10 cruzados para o 

Convento1841 

Sem referências; Sem referências;  

 

1525 

A igreja foi derrubada e começada a 

construir de novo; achou, porém, na 

igreja uma pia baptismal de pedra do 

Alvito muito bem lavrada de oitavo, 

com seu pé1842 

Sem referências; Sem referências;  

 

1533 

 

COMENDA DE CASTRO MARIM 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de 

Santiago 

(Matriz) 

A um canto, junto da porta principal, do 

lado do Evangelho; é de uma só pedra e 

está sobre um pilar de pedra; 

Sem referências; Do mesmo lado, 

uma boa pia1843 
1518 

A um canto, à esquerda da porta 

principal; pequena, sobre uma vasa de 

pedra; não tem grades e devia tê-las; 

estava limpa em bem tapada; 

Sem referências; Junto à porta lateral 

do lado Sul1844 
 

1554 

Junto à porta principal do lado 

esquerdo, sem grades; é a mesma pia, 

está fechada e é pequena; junto na 

parede, um armário com os Santos 

Óleos e o livro de baptismos, 

matrimónios e defuntos1845 

Sem referências; Sem referências; 1565 

 

Ermida de N. S. 

dos Mártires 

Sem referências; Sem referências; Há 2, metidas na 

parede1846 
1518 

Sem referências; Sem referências; Junto à porta lateral 

do lado Sul1847 
1554 

Ermida de N. S. 

da Visitação da 

Aldeia de 

Odeleite, termo 

de Castro 

Marim
1848

 

Na ombreira da parte do Evangelho; é 

de Sevilha, vidrada, verde, sobre um 

cano do teor da pia; sobem a ela por 

dois degraus de tijolo; 

Sem referências; De pedra pequena, 

na ombreira do lado 

do Evangelho1849 

 

1534 / 

1535 

Está entrando pela porta principal, do 

lado esquerdo, cercada por grades; é de 

barro vidrado e o pé da mesma 

maneira1850 

Sem referências; Sem referências;  

1565 

                                                 
1840

 SANTOS, ob. cit., pp. 35-40.  
1841

 SANTOS, ob. cit., pp. 48-50. 
1842

 SANTOS, ob. cit., pp. 43-45. 
1843

 Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 29. 
1844

 Visitação de 1554. In CAVACO, ob. cit., p. 257. 
1845

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., p. 257. 
1846

 CAVACO, ob. cit., 32-37; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 224-230. 
1847

 CAVACO, ob. cit., pp. 260-263; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 103-105. 
1848

 Capela curada em 1565. 
1849

 CAVACO, ob. cit., pp. 132-134. 
1850

 CAVACO, ob. cit., pp. 302-304.  
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Capela curada 

do Espírito 

Santo 

Entrando pela porta principal, do lado 

esquerdo, cercada por grades; a pia é de 

barro vidrado de verde; 

Devem fazer uma 

capela para a pia 

baptismal1851 

Sem referências;  

1565 

 

COMENDA DE COINA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

Devem fechar a pia com um cadeado de 

maneira que não tenham ensejo de nela 

fazer algum mal1852 

Sem referências; Sem referências; 1492 

Junto à porta do lado esquerdo, dentro 

de um arco e fechada com grades1853 

Sem referências; Sem referências; 1514 

Debaixo do coro, ao um canto, entrando 

pela porta principal do lado esquerdo, a 

Norte; é um vaso de pedra-lioz, 

oitavado, esborcinado e velho, sobre 

um pé da mesma pedra sobre um releixo 

de tijolo mal ladrilhado; tem uma 

cobertura de madeira velha; um armário 

na parede fechado com uma porta e 

ferrolho onde estão os livros dos 

baptizados, crismados e defuntos, 

baptistério e estola; 

Um arco de 

alvenaria redondo 

na parede1854 

De pedra-lioz, 

redondas; uma 

entrando pela porta 

principal do lado 

direito, na parede 

Sul, pegada à 

escada do coro; 

outra na parede 

Norte, entrando pela 

porta lateral direita;  

 

 

 

 

1553 

Manda aos oficiais que mandem 

concertar, picar e escudar a pia nova 

que está à porta da igreja da parte de 

fora; e a assentem onde a outra está 

porque a que agora há é quebrada e 

muito velha;   

Devem fazer um 

armário grande na 

parede da capela, 

forrado de bordo 

com suas portas, 

fechadura e chave; 

no arco da capela 

farão umas grades 

de bordo com 

fechadura, chave e 

porta de madeira1855 

Sem referências;  

 

 

1565 

 

COMENDA DE FARO 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

No corpo da igreja do lado do 

Evangelho; é de uma só pedra, sobre um 

pilar de pedra com a sua cobertura de 

madeira, bem conservada1856 

Sem referências; Sem referências;   

1518 

Cercada ao redor de tabuado e fechada 

com sua porta e ferrolho e chave bem 

consertada de tudo; 

Sem referências; 3 pias, 2 no corpo 

da igreja, 1 no 

coro1857  

 

1534 

No canto da igreja, num circuito de 

bordo, de grades, lavrada; é de pedra da 

terra, com sua vasa; coluna pequena do 

Sem referências; Junto da porta da 

banda Norte uma 

pia de água benta; à 

 

 

1554 

                                                 
1851

 CAVACO, ob. cit., pp. 298-301. Determina-se também a aquisição de uma nova pia de pedra bem 

lavrada com seu pé porque a que agora tem não serve por ser de barro; e na capela deverão pôr as que 

agora existem; e se fará um armário forrado de madeira com suas portas, fechado, para os Óleos Santos.   
1852

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fonte de estudo das instituições políticas, 

administrativas, judiciais, militares e religiosas. Separata “Lusíada”, Série de Direito, Universidade 

Lusíada-Porto, nºs 1 e 3. Coimbra Editora pp. 134-139. 
1853

 MATA, ob. cit., pp. 141-147. 
1854

 MATA, ob. cit., pp. 152-166. 
1855

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2003 – As visitações do Concelho de Coina em 1565. Separata “Lusíada”, 

I, Série de Direito, Universidade Lusíada-Porto, nºs 1 e 2. Universidade Lusíada Editora pp. 103-117. 
1856

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 110.  
1857

 Visitação de 1534. In CORRÊA, ob. cit., pp. 105-109. 
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mesmo; limpa e bem coberta;  direita de quem 

entra pela porta 

principal uma pia de 

água benta1858 

No corpo da igreja entrando pela porta 

principal à mão esquerda, cercada de 

madeira, coberta e fechada com sua 

chave1859 

Sem referências; Sem referências  

1565 

 

 

 

Ermida de 

Santa Bárbara  

Ao canto da porta principal, do lado do 

Evangelho, é de uma só pedra com seu 

pilar de pedra e a sua cobertura de cima 

muito boa1860 

Sem referências; Sem referências  

1518 

Do lado Norte, num tabuleiro lajeado; 

limpa, suas grades de bordo à volta, 

bem fechadas; é de pedra e está em 

cima de uma coluna; 

Sem referências; Junto da porta 

principal a Sul, uma 

pia de água 

benta1861 

 

1554 

Entrando pela porta principal, do lado 

esquerdo, cercada de grades; a pia é de 

pedra, bem feita, tapada com a sua 

tapadoira1862 

Sem referências; Sem referências;   

1565 

 

 

Ermida de São 

Pedro que está 

no arrabalde 

 

Junto à porta principal, sobre um 

tabuleiro de pedra ao qual se sobe por 

um degrau; é de feição de gamela, sobre 

uma coluna, sem vasa; limpa, bem 

cuidada e coberta; tem grades à volta, 

bem fechadas; tem junto um 

encasamento para os Santos Óleos, 

forrado de bordo;  

Sem referências; Junto à porta 

principal, à 

direita1863 

 

 

 

1554 

 

 

Ermida de São 

Brás de 

Alportel 

Tem uma pia baptismal com sua 

tampa1864 

Sem referências; Sem referências; 1518 

De pedra, com 2 degraus de pedraria, 

coberta com uma tábua; 

Sem referências; De pedra1865 1534 

É uma vasa de pedra da terra, junto à 

porta principal; estava limpa mas tinha 

água dentro1866 

Sem referências; Sem referências; 1554 

Está entrando pela porta principal do 

lado esquerdo, cercada de grades; é de 

pedra bem lavrada; mandam fazer junto 

um armário para os Santos Óleos1867 

Sem referências; Sem referências; 1565 

 

 

 

Ermida de São 

Martinho de 

Estoi
1868

 

É um alguidar verde, com cobertura de 

tabuado1869 

Tem 2 pias; Sem referências; 1518 

De Sevilha, vidrada de verde, da parte 

do Evangelho; 

Sem referências; De pedra, do 

mesmo lado da pia 

baptismal1870 

 

1534 

Entrando pela porta principal, do lado 

esquerdo, da banda Norte; uma vasa 

limpa coberta com uma tampa fechada 

Sem referências; Junto da porta do 

lado Sul, uma 

pia1871 

 

 

1554 

                                                 
1858

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 47. 
1859

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200. 
1860

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 150. 
1861

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 62 
1862

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 213-216 
1863

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 65. 
1864

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 160-162.  
1865

 Visitação de 1534. In CORRÊA, ob. cit., pp. 118-119. 
1866

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 54-55. 
1867

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – “Visitação 

das igrejas dos concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565”. In al’-ulyã. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé, nº 8, p. 220.  
1868

 Capela curada em 1565. 
1869

 Visitação de 1518. CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 160-162. 
1870 Visitação de 1534. In CORRÊA, ob. cit., pp. 119-120. 
1871

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 56. 
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com um quadrado; necessita de umas 

grades; tem junto um armário para os 

Santos Óleos;  

Está entrando pela porta principal, à 

mão esquerda, de pedra muito bem 

lavrada, posta num tabuleiro de pedraria 

e cercada de grades; dentro está um 

armário na parede em que estão os 

Óleos Santos1872 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Quelfes
1873

 

De Sevilha, vidrada; Sem referências; Duas pias1874 1518 
É uma pia vidrada de Sevilha, sobre 

uma coluna e vasa de pedra no canto da 

igreja com grades bem fechadas; limpa 

e coberta; 

Sem referências; Junto à porta 

principal1875 
 

1554 

Está no corpo da igreja, sem grades, 

junto à porta principal; é uma pia de 

barro verde vidrado, com seu pé de 

pedra1876 

Sem referências; Sem referências;  

1565 

Ermida de São 

Sebastião da 

vila 

Sem referências; É pequena1877 Sem referências; 1518 
Sem referências; Sem referências; Tem mais uma, 

nova, de pedra1878 
1534 

Ermida de N. S. 

da Esperança 

Sem referências; Sem referências; Metida na parede, 

de pedra1879 
1534 

Ermida de N. S. 

de Entre Ambas 

as Águas
1880

  

Sem referências; Sem referências; À entrada da porta 

que está cortada no 

muro uma pia de 

pedra1881 

 

1534 

 

 

 

Ermida de São 

João da 

Venda
1882

 

 

Sem referências; Sem referências De pedra1883 1534 
Do lado Norte, entrando pela porta 

principal; é de pedra da terra, feição de 

gamela; a coluna de pedra da terra; sem 

grades fechadas, o que devia ser 

corrigido; limpa e boa1884 

Sem referências; Sem referências; 1554 

Entrando pela porta principal do lado 

esquerdo, cercada de grades, fechadas 

com chave; é de pedra lavrada, tapada 

com a sua tapadoira de tábuas1885 

Sem referências; Sem referências;  

1565 

Igreja do 

Espírito Santo 

Sem referências; Sem referências; De pedra, junto à 

porta principal1886 
1554 

 

 

 

                                                 
1872

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., 205.  
1873

 Capela curada em 1565. 
1874

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 164. 
1875

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 73-75. 
1876

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 208.  
1877

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), p. 

156. 
1878

 CORRÊA, ob. cit., pp. 110-111. 
1879

 CORRÊA, ob. cit., pp. 111-112. 
1880

 Pertence aos mareantes. 
1881

 CORRÊA, ob. cit., pp. 112-115. 
1882

 Capela curada em 1565. 
1883

 CORRÊA, ob. cit., pp. 115-116. 
1884

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 53-54. 
1885

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 211-213. 
1886

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 68-69. 



405 

 

COMENDA DE FERREIRA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria  

Junto à porta principal, de uma só 

pedra, assente sobre um esteio grosso de 

pedra, muito bem lavrado1887 

Sem referências; Sem referências;  

1510 

Sem referências De abóbada, 

fechada com grades; 

um altar a Levante 

com o Baptismo de 

Cristo pintado a 

matiz; ladrilhada e 

acastelada e 

apincalada de fora e 

de dentro e toda 

ameada à volta; 2… 

x 2… varas1888 

Sem referências;  

 

 

 

1534 

 

COMENDA DE GRÂNDOLA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

Igreja de Santa 

Maria da 

Bendada 

 

 

À entrada da porta principal, um grande 

tino de barro com cobertura de 

madeira1889  

Sem referências; Sem referências;  

1513 

Está a vazar pelo pé; manda-se ao 

recebedor que ponha betume; e fechá-la 

com um cadeado até se fazer a capela 

como está ordenado; 

Está ordenado que 

se construa; 

Não há; manda que 

se ponha uma junto 

à porta principal, do 

lado da Epístola, e 

outra junto à porta 

lateral do mesmo 

lado1890 

 

 

1533 

 

COMENDA DE LOULÉ 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de São 

Clemente 

(Matriz) 

Ao canto da porta principal, lado do 

Evangelho; de uma só pedra, sobre um 

pilar, muito boa, com cobertura de 

madeira, velha e quebrada; 

Um arco, debaixo 

das escadas do 

coro1891 

Sem referências;  

1518 

Está sem cobertura e sem grades; o 

povo é obrigado à sua correição – no 

prazo de 3 meses1892 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

Redonda, de pedra, da feição de gamela, 

com sua coluna de alvenaria, com suas 

grades; 

Debaixo da escada 

que vai para o 

coro1893 

Sem referências;  

1554 

Sem referências Um arco, debaixo 

das escadas que vão 

Sem referências;  

 

                                                 
1887

 MATA, Joel Ferreira – Visitação da Vila de Ferreira (no prelo), pp. 2-6. 
1888

 MATA, ob. cit., pp. 37-48. 
1889

 SILVA, Gomersindo, 1991 – O Mestre de Sant’Iago D. Jorge e as visitações ao lugar de Grândola. 

Grândola, pp. 59-64. 
1890

 SILVA, ob. cit., pp. 88-95. 
1891

 CORREA e VIEGAS, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 74-85 e 97-104; 

ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de Sant’Iago…, pp. 25-28; 

LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, 

pp. 27-34; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – 

“Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 228-238. Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, 

ob. cit., p. 78. 
1892

 Visitação de 1534. In ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 25-28. 
1893

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 29. 
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para o coro, à moda 

de capela, com 

grades1894 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Salir
1895

 

Ao canto da porta principal, de uma só 

pedra, com 2 degraus de pedra ao redor, 

com sua capa com que está coberta, 

fechada e com cadeado1896   

Sem referências; Sem referências;  

1518 

Sem referências; Sem referências; Mais uma, num 

esteio de pedra1897 
1534 

À entrada da principal, do lado Norte; 

limpa e boa, de bom tamanho, sobre 

uma vasa do mesmo; tem grades novas; 

Sem referências; Na primeira coluna 

da parte Sul1898 
 

1554 

À entrada da porta principal do lado 

esquerdo; cercada por grades; é de 

pedra, coberta com sua capa de 

madeira; os Santos Óleos num armário 

de madeira metido na parede, dentro das 

grades1899 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

de Alte
1900

 

Sem referências; Sem referências; Tem mais uma, de 

pedra muito bem 

lavrada1901 

 

1534 

É de pedra, redonda e boa, do lado 

Norte, entrando pela porta principal; 

não tem grades e havia de tê-las; está 

limpa e coberta, fechada com seu 

cadeado1902  

Sem referências; Sem referências;  

 

1554 

Entrando pela porta principal, à mão 

esquerda, cercada de grades de bordo, 

com sua fechadura; é de pedra boa e 

tem um armário metido na parede, com 

suas partes e fechadura onde estão os 

Santos Óleos1903 

Sem referências; Sem referências;  

1565 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Boliqueime
1904

 

De pedra grande e boa; está da parte do 

Evangelho e sobe-se a ela por 2 degraus 

de pedraria; está coberta por uma 

tábua1905 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

De pedra da terra, a Norte, entrando 

pela porta principal; não tem grades e 

havia de se prover; achou-se cheia de pó 

por ser muito solta a terra; 

Sem referências; Uma pia junto da 

porta lateral Sul1906 
 

1554 

Ermida de São 

Sebastião do 

arrabalde da 

vila 

Sem referências; Sem referências; De pedra, metida na 

parede da porta 

principal1907 

 

1534 

                                                 
1894

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 230. 
1895

 Capela curada em 1534. 
1896

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 86.  
1897

 Visitação de 1534. In ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 29-30. 
1898

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 40. 
1899

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 241. 
1900

 Capela curada em 1534. 
1901

 Visitação de 1534. In ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 30-33. 
1902

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 37. 
1903

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 243. 
1904

 Capela curada em 1554. 
1905

 Visitação de 1534. In ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 33-34. 
1906

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 34-36. 
1907

 ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de Sant’Iago às Igrejas 

do Concelho de Loulé no ano de 1534. Faro: Secretaria de Estado da Cultura, pp. 34-35.  
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Ermida de N. S. 

da Anunciação / 

N. S. da 

Querença na 

Visitação de 

1534 / N. S. da 

Assunção em 

1554 / N. S. da 

Querença em 

1565 

Do lado do Evangelho, muito bem 

obrada com 2 degraus de pedraria1908  

Sem referências; Sem referências;  

1534 

De pedra com sua vasa lavrada de 

pinhas à roda, de bom tamanho; tem 

grades à sua volta, bem fechadas; limpa 

e bem fechada; num armário na parede, 

os Santos Óleos; 

Sem referências; Junto à porta 

principal1909 
 

1554 

Entrando pela porta principal, à 

esquerda; é de pedra com sua tapadura 

e cercada de grades; sobre ela um 

armário de madeira em que estão os 

Santos Óleos; a pedra da pia está 

quebrada: mandam que se faça uma de 

novo1910 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

Ermida de 

Santana na 

estrada 

Sem referências; Sem referências; De pedra metida na 

parede, junto à 

porta1911 

 

1534 

 

COMENDA DE MARTIM LONGO 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

 

Igreja de Nossa 

Senhora 

(Matriz) 

Junto ao portal uma pia de baptizar de 

uma só pedra sobre um pilar de pedra 

muito bom1912 

Sem referências; Sem referências;  

1518 

Junto à porta principal; é de pedra de 

Tavira, cercada de grades, bem fechada; 

não se visitou – nem o sacrário, nem os 

óleos – porque o capelão, da Ordem de 

São Pedro, não o permitiu, dizendo que 

sem licença do Ordinário o não podia 

fazer1913 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1554 

A um canto da igreja, a Norte, à entrada 

da porta principal; é de pedra-lioz, bem 

obrada, com sua cobertura de tabuado; 

está dentro de umas grades de bordo 

novas, feitas de torno, com sua porta 

fechada1914 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

Capela curada 

de N. S. da 

Assunção da 

Aldeia dos 

Giões hora feita 

de novo 

A um canto da igreja, a Norte, entrando 

pela porta principal; é de pedra, redonda 

e nova, com sua cobertura de tábuas; 

não tem grades e está sobre uma vasa de 

pedra; manda fazer umas grades de 

bordo ou castanho, fechadas1915 

Sem referências; Sem referências;  

 

 

1566 

Ermida de 

Santo Estêvão 

no limite da 

aldeia
1916

 

De barro, sobre um pilar de alvenaria; Sem referências; Pias de pedra para a 

água benta1917 
1534 / 

1535 
A um canto da igreja, a Norte; é um 

testo de barro posto sobre uma vasa de 

Sem referências; Sem referências;  

                                                 
1908

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 28-29. 
1909

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 42-44. 
1910

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 239-241. 
1911

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., p. 35. 
1912

 CAVACO, ob. cit., pp. 56-59, 144-146 e 151-152; 309-316 e 317-319; também. CORREA e 

VIEGAS, ob. cit, pp. 244-247, LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp.115-118.Visitação de 1518. In 

CAVACO, ob. cit., p. 56. 
1913

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 116. 
1914

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., p. 311. 
1915

 Visitação de 1566. In CAVACO, ob. cit., p. 329. 
1916

 Em 1565: capela curada de Santo Estêvão de Vale de Cachopo situada no limite de Martim Longo. 
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alvenaria com uma cobertura de cortiça; 

manda-se fazer uma nova de pedra, bem 

obrada, com suas grades bem 

fechadas1918 

 

1565 

Ermida de São 

Domingos na 

Aldeia de 

Giões, limite de 

Martim Longo 

De barro, grande;  Sem referências; De pedra1919   

1534 / 

1535 

 

Capela curada 

de São Pedro da 

Aldeia de 

Vaqueiros, no 

limite de 

Martim Longo 

A um canto da igreja, a Norte, entrando 

pela porta principal, cercada com umas 

grades novas de bordo; é de pedra-lioz, 

redonda, e está sobre uma vasa de 

pedraria com sua cobertura de tábuas; 

tem junto na parede um armário fechado 

para os Santos Óleos;  

Manda-se fazer uma 

capela para a pia, 

com as suas grades 

fechadas; e dois 

armários, um para 

os Santos Óleos, 

outro para o 

baptistério e livro 

de casados, 

defuntos e 

baptizados1920 

Sem referências;  

 

 

 

1565 

 

COMENDA DE MÉRTOLA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta 

Ano  

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria - Matriz 

À esquerda da porta principal, é uma pia 

de pedra muito boa com sua cobertura 

de madeira1921 

Sem referências; Sem referências;  

1515 

A pia está do lado da Epístola e deve ser 

mudada para o lado do Evangelho; é 

preciso uma cobertura com fechadura e 

cercá-la de grades altas e bem feitas1922 

Sem referências; Sem referências;  

1525 

É quadrada, sobe uma coluna de 

alvenaria, cercada de grades; estava 

limpa e coberta  

Sem referências; À entrada do portal 

principal1923  
 

1554 

É de pedra quadrada, já muito gasta e 

quebrada em algumas partes; tem o pé 

de alvenaria; a cobertura de tábuas, sem 

chave; está das grades para dentro ao 

canto da igreja da parte do Evangelho 

do altar-mor1924 

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 Não havia; os moradores determinaram Sem referências; Sem referências; 1515 

                                                                                                                                               
1917

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp. 146-148. 
1918

 CAVACO, ob. cit., pp. 319-323.  
1919

 CAVACO, ob. cit., pp. 149-150.  
1920

 CAVACO, ob. cit., pp. 324-328. 
1921

 PEREIRA, Isaías da Rosa, 1997 – “Visitações de Mértola de 1482”. In As Ordens Militares em 

Portugal e no Sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara 

Municipal de Palmela, p. 356; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de; BOIÇA, Joaquim Ferreira e 

GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva: As Visitações e os Tombos da 

Ordem de Santiago (1482-1607). Colecção Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo 

Arqueológico de Mértola. Visitação de 1515. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 68. 
1922

 Alvará do Mestre, visto o provimento de Afonso Rodrigues, prior de Santa Maria de Palmela e 

Provedor das Igrejas do Mestrado. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 191-193. No ano seguinte, 1526, a 

7 de Fevereiro o mesmo provedor mostrou o dito Alvará que manda ao comendador que faça a cobertura 

para a pia e a mude do lado da Epístola para o lado do Evangelho (BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 200-

203 e 206). A julgar pelo teor de um novo Alvará, seis anos mais tarde, em 1532, as grades estavam ainda 

por fazer (BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 247-248). 
1923

 Visitação de 1554. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 316-317. 
1924

 Visitação de 1565. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 350. 
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Ermida de São 

Miguel
1925

 

pôr uma de pedra, muito boa1926 

De pedra, muito boa1927 Sem referências; Sem referências; 1535 
Num canto da igreja, num tabuleiro; 

sobre ele uma coluna de pedra e sobre 

ela a pia; com suas grades de castanho, 

limpa e coberta1928 

Sem referências; Sem referências;  

1554 

À entrada da porta principal à esquerda, 

sem capela; cercada de grades; tem um 

armário pequeno onde estão os Santos 

Óleos; é ruim; mandam fazer dentro das 

grades um armário maior do que o que 

tem1929  

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

 

Ermida de São 

Pedro no Monte 

dos Solas
1930

 

À entrada da porta; é de Sevilha, de 

malagua verde com muita obra ao redor 

sobre 2 degraus e coberta com uma 

tábua bem lavrada1931 

Sem referências; Sem referências;  

1515 

 

À esquerda entrando pela porta 

principal, num tabuleiro bem ladrilhado; 

tem uma vasa de alvenaria; é de pedra 

da terra, bem consertada, sem grades; 

tem delas necessidade; 

Sem referências; Junto ao portal1932 1554 

À esquerda, entrando pela porta 

principal, cercada de grades; tem um 

armário fechado com portas onde estão 

os Santos Óleos; 

Devem fazer uma 

capela para a pia 

baptismal com um 

armário forrado de 

tabuado para os 

Santos Óleos, 

fechados; as grades 

que estão na pia 

devem ser postas no 

arco da capela1933 

Sem referências;  

 

 

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Bartolomeu
1934

 

É de barro, sobre um pyar de alvenaria, 

coberta com um lençol; 

Sem referências; Há mais uma pia de 

água benta1935 
1535 

À mão esquerda entrando pela porta 

principal; é de pedra muito boa com sua 

vasa; estava limpa; 

Uma capelinha 

muito pequena feita 

de novo1936 

Sem referências;  

1554 

Está numa capela; está como convinha, 

tal como os Santos Óleos; 

Tem um armário 

sem portas muito 

pequeno; deve 

fazer-se maior e 

forrar com suas 

portas1937 

Sem referências;  

 

1565 

Ermida de 

Santa Maria da 

Mesquita 

Sem referências; Tem pia1938 Sem referências;  

1565 

 

 

 

Ao lado da porta, de pedra grande e boa, 

com seu cano de pedra sobre um degrau 

de alvenaria; 

Sem referências; Tem pia1940  

1535 

No canto da igreja, junto à porta Sem referências; Sem referências;  

                                                 
1925

 Capela curada em 1565. 
1926

 Visitação de 1515. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 88. 
1927

 Visitação de 1535. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 279-282. 
1928

 Visitação de 1554. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 334. 
1929

 Visitação de 1565. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 384. 
1930

 Capela curada em 1565. 
1931

 Visitação de 1535. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 282-283 
1932

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 331-333. 
1933

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 380-383.  
1934

 Capela curada em 1565. 
1935

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 285-287. 
1936

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 337-339. 
1937

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 377-380. 
1938

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 376-377. 
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Ermida do 

Santo Espírito 

na Aldeia dos 

Crespos
1939

 

principal à esquerda, num tabuleiro de 

alvenaria argamassado; de pedra da 

terra; com grades de madeira; limpa e 

coberta com a sua tampa1941 

 

1554 

Está entrando pela porta principal, à 

esquerda, cercada de grades 

Fazer uma capela 

emadeirada de 

castanho, forrada de 

pinho e ladrilhada e 

guarnecida por 

dentro; com dois 

armários forrados 

de madeira, com 

portas e chave: um 

para os Santos 

Óleos, outro para os 

livros de 

baptizados, defuntos 

e casados, 

baptistério e estola; 

com as respectivas 

grades e 

fechadura1942 

Sem referências;  

 

 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

João dos 

Marques 

De barro e grande; Sem referências; Junto à porta 

principal, nova, de 

pedra1943 

 

1535 

À direita, entrando pela porta principal, 

de barro de Sevilha, sobre um tabuleiro 

de alvenaria argamassado, com sua 

coluna de alvenaria; com uma tábua, 

limpa e bem consertada; 

Sem referências; Junto à porta do 

lado Sul, uma 

pia1944 

 

1554 

Entrando pela porta principal, à 

esquerda, sem capela e cercada por 

grades; é de barro vidrado de Castela e 

o pé de alvenaria; 

Fazer uma capela de 

pedra e barro, 

guarnecida por 

dentro e por fora e 

emadeirada de 

pinho, com suas 

grades e fechadura; 

e nela um armário 

forrado de madeira 

com suas portas e 

fechadura para os 

Óleos1945 

Sem referências  

 

 

 

1565 

 

 

Ermida de 

Santa Ana, 

situada no 

termo (Santa 

Ana de 

Cambas)  

Vidrada de verde com muita obra, com 

um pé alto do mesmo teor da pia; 

coberta com uma tábua redonda lavrada  

Sem referências; Em um mármore, 

toda de pedra1946 
 

1535 

À esquerda, entrando pela porta 

principal; é um barro de Sevilha; limpa 

e coberta;  

Um arco com suas 

grades; tem um 

armário para os 

Santos Óleos; 

À esquerda, à 

entrada da porta 

principal, sobre uma 

coluna1947 

 

1554 

É de barro vidrado de verde, pintada de 

folhagem; o pé da mesma maneira; tem 

uma feição de pia de pedra;     

Emadeirada de 

castanho e forrada 

de cana, com suas 

grades1948 

Tem pia de água 

benta; 
 

1565 

 À entrada da porta do lado esquerdo, Emadeirada de Sem referências;  

                                                                                                                                               
1940

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 287-288. 
1939

 Capela curada em 1565. 
1941

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 339-341. 
1942

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 371-376. 
1943

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 275-277. 
1944

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 329. 
1945

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 393. 
1946

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 273-275. 
1947

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 324-327. 
1948

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 364-367. 
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Capela curada 

de N. S. da 

Corte do Pinto 

numa capela;  trousso, é de telha 

vã, com grades de 

bordo fechadas com 

chave; um armário 

para os Santos 

Óleos; devem forrar 

a capela de canas ou 

pinho1949 

 

 

1565 

Ermida de 

Santiago que 

está à porta do 

castelo  

Sem referências; Sem referências; Tem pia de água 

benta; 
 

1565 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

na Corte do 

Pinto 

É chã, de pedra mármore boa, com sua 

vasa do mesmo; está mal coberta; 

Sem referências; Entrando pelo 

portal, do lado 

esquerdo1950 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

novamente feita 

na Aldeia de 

Diogo Vaz 

Uma carta do Cardeal Infante autoriza 

os moradores do lugar a levantar altar, 

dizer missa, ter cura e pia baptismal1951  

Sem referências; Sem referências;  

1535 

À direita de quem entra pela porta 

principal; é de pedra, muito mal feita e 

pequena, sem grades; estava limpa e 

coberta1952 

Sem referências; Sem referências;  

1554 

À esquerda de quem entra pela porta 

principal, sem capela, cercada de 

grades; o armário dos Óleos é pequeno 

e ruim; 

Manda fazer uma 

capela para a pia; de 

pedra e barro, 

guarnecida e 

emadeirada de 

castanho, forrada de 

pinho ou canas; e 

pôr-lhe as grades 

que estão ao redor 

da pia e fazer-lhe 

um armário para os 

Óleos Santos1953   

Sem referências;  

 

 

 

1565 

 

COMENDA DE PALMELA 
Estrutura Pia Baptismal Pias de água 

benta 

Capela 

Baptismal 

Ano  

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

De uma só pedra, com seu degrau ao 

redor1954 

Sem referências; Sem referências 1510 

Está na parte Norte, posta sobre um 

degrau e cercada por umas grades de 

bordos bem obradas; na parede junto, 

um retábulo com a representação da 

vinda do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos1955 

Sem referências; Sem referências  

 

1534 

À entrada da porta da parte do 

Evangelho; o vaso é de pedra mole, 

sextavado por fora e redondo pela 

covadura e terá 1,5 palmos de 

Uma capela feita a 

modo de arco, 

fechada, com suas 

grades de bordo1956 

À entrada da porta 

principal, sobre um 

pilar de pedra; 

 

 

1552 

                                                 
1949

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 367-371. 
1950

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 327-329. 
1951

 Visitação de 1535. In BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 278-279. 
1952

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 336. 
1953

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 389. 
1954

 In SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a 

História da Arte em Portugal”. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 2. 
1955

 SANTOS, ob. cit., pp. 33-35. 
1956

 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. 

Rituais e Manifestações de Culto. Porto, Faculdade de Letras do Porto (Dissertação de Mestrado em 

versão policopiada), pp. 130-147. 
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covadura; está posta sobre um pegão de 

alvenaria, coberta com sua capa de 

madeira; 

Visitou-se a pia de baptizar1957 Sem referências; Sem referências; 1571 

 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

É de uma só pedra; Sem referências; Sobre um esteio de 

pedra1958 
1510 

É preciso uma pia baptismal1959 Sem referências; Sem referências; 1525 
Á entrada da porta principal da parte 

Norte; o vaso é de pedra mole da terra, 

sextavado por fora e redondo por 

dentro; terá de cobertura 2 palmos; está 

posta sobre um pegão de alvenaria e 

coberta com sua capa de ouro de 

madeira; pode-se baptizar de toda a 

parte;  

Um arco na parede; 

de fora umas grades 

de bordo, boas, com 

sua chave que tem o 

prior1960 

À entrada da porta 

principal, posta no 

chão; 

 

 

1552 

Ermida de São 

Sebastião no 

arrabalde junto 

ao chafariz 

sobre as hortas 

Sem referências; Sem referências Sobre um pilar, à 

entrada da porta1961 
 

 

1552 

Ermida de São 

Luís 

Sem referências; Sem referências; De pedra, na parede 

à entrada da 

porta1962 

1552 

Ermida de São 

Romão em 

Alferrara 

Sem referências; Sem referências; Com um hissope de 

ferro1963 
1510 

Sem referências; Sem referências; Tem pia1964 1534 
Sem referências; Sem referências; Na parede à entrada 

da porta à direita1965 
1552 

Ermida de São 

Brás, entre os 

olivais e vinhais 

Sem referências; Sem referências; De pedra, metida na 

parede1966 
 

1534 

 

COMENDA DE PANÓIAS 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

Junto à porta, do lado esquerdo, uma pia 

de pedra muito boa, sem cobertura; 

como o concelho é obrigado à pia, 

manda que ponham a dita cobertura1967 

Sem referências; Junto à porta lateral 

do lado esquerdo, 

uma pia; 

 

1511 

É de uma pedra inteira e está sobre um 

pilar da mesma pedra; grande e muito 

boa, coberta por um tabuado, na 

respectiva capela; 

2,5 x 2,5 varas. De 

abóbada fechada em 

cruz com uma 

chave de pedra no 

meio; é de pedra e 

cal e a abóbada de 

tijolo de alvenaria; 

grades quebradas e 

baixas metidas no 

À entrada da porta 

principal, de pedra 

mármore com dois 

pés de ferro; 

 

 

 

 

 

 

1533 

                                                 
1957

 RAMOS, ob. cit. pp. 230-235. 
1958

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História 

da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 6-8. 
1959

 SANTOS, ob. cit., pp. 31-32. 
1960

 RAMOS, ob. cit., pp. 180-204. 
1961

 LUCAS, ob. cit., pp. 126-129. 
1962

 LUCAS, ob. cit., pp. 138-141. 
1963

 LUCAS, ob. cit., pp. 105-107. 
1964

 LUCAS, ob. cit., pp. 121-122. 
1965

 LUCAS, ob. cit., pp. 141-143. 
1966

 LUCAS, ob. cit., pp. 134-137. 
1967

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História 

da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 55-57. 
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dito arco sobre as 

quais se deu 

provisão; tem um 

altar sem imagem; 

manda que se pinte 

o Baptismo de 

Cristo com muito 

boa pintura1968 

 

COMENDA DE SANTO ANTÓNIO DE ARENILHA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

Igreja da 

Trindade 

De pedra, redonda e bom tamanho, 

lavrada ao redor com um cordão com 

uma moldura por baixo; assente sobre 

uma vasa muito bem lavrada, tem uma 

inscrição à volta que diz: Esta pia 

mandou trazer ay [e] fazer António 

Leite estando per capitão no Sainal; 

Sem referências; À mão direita da 

porta; é de pedra do 

Sainal1969 

 

 

1554 

Ermida de 

Santo António 

Sem referências; Sem referências; De pedra e veio do 

Sainal1970 
1554 

 

COMENDA DE SESIMBRA 
Estrutura Pia Baptismal Pias de água 

benta 

Capela 

Baptismal 

Ano  

Igreja de Sta. 

Maria da 

Consolação 

De pedra, boa, debaixo do coro1971 Sem referências; Sem referências;  

1516 

Ermida de São 

Lourenço de 

Azeitão 

Junto da porta principal, de pedra, muito 

boa, com sua cobertura1972 

Sem referências; Sem referências; 1516 

 

COMENDA DE SETÚBAL 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano 

 

Igreja de Santa 

Maria 

De pedra; baixa com um assento de 

pedra e cal que tinha de redor; deve 

levantar-se um palmo; com seu guarda-

pó, é de maçanaria; fecha com chave1973 

Sem referências; Sem referências;  

1510 

Ermida de São 

João 

Sem referências; Sem referências; Sobre um capitel de 

pedra, tudo bem 

lavrado1974 

 

1510 

Ermida de São Sem referências; Sem referências; De jaspe sobre um  

                                                 
1968

 SANTOS, ob. cit., pp. 71-75. Determinou-se fazer umas grades de baixo até cima da capela com duas 

portas, com ferrolho, fechadura e chave. 
1969

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp. 242-245; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da 

Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp., 105-107. 
1970

 CAVACO, ob. cit., p. 246; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 107-108. 
1971

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
1972

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
1973

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal (Ordem de 

Santiago). In “Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

pp. 77-95. Também em BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da Ordem de 

Santiago (a Vila de Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (dissertação de mestrado policopiada), pp. 125-150.  
1974

 SANTOS, ob. cit., pp. 102-104; BARREIRO, ob. cit., pp. 159-161. 
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Sebastião esteio de pedra bem 

lavrado1975 
1510 

Ermida de N. S. 

de Tróia 

Sem referências; Sem referências; Sobre um esteio; de 

pedra boa e bem 

lavrada1976 

1510 

Ermida de 

Nossa Senhora 

Sem referências Sem referências De jaspe sobre um 

esteio de mármore, 

tudo bem 

lavrado1977 

1510 

 

COMENDA DE SINES 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

Igreja de São 

Salvador 

À entrada da porta principal1978 Sem referências; Sem referências; 1517 

 

COMENDA DE TAVIRA 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

No canto da porta principal, do lado do 

Evangelho; é de uma só pedra sobre um 

pilar de pedra, com capa de tabuado, 

fechada com cadeado1979 

Sem referências; Sem referências  

1518 

Como na visitação passada; está mal; Sem referências; Do lado da Epístola, 

junto à porta 

principal, de pedra 

nova, bem feita1980 

 

1534 

Está entrando pela porta principal, à 

mão esquerda, do lado do Poente, sobre 

um tabuleiro de boa largura; sobe-se a 

ele por 2 degraus de pedraria; está sobre 

uma coluna de pedra e é muito velha e 

quebrada mas limpa e bem coberta; 

Sem referências; Sem referências;  

 

1554 

                                                 
1975

 SANTOS, ob. cit., pp. 104-106; BARREIRO, ob. cit., pp. 161-165. 
1976

 SANTOS, ob. cit., pp. 107-114; BARREIRO, ob. cit., pp. 165-175. 
1977

 SANTOS, ob. cit., pp. 125-129; BARREIRO, ob. cit., pp. 188-193. 
1978

 SOLEDADE, Arnaldo, 1990 – Sines. Terra de Vasco da Gama. Alcácer do Sal: Tipografia Almeida, 

pp. 148-159. Determinação: o Mestre achou que a pia de baptizar não era conveniente; mandou, por isso 

ao comendador Jorge Furtado de Mendonça que mandasse trazer «huua pya vidrada de Sevilha domde as 

há muy boas» e que não demorasse essa compra pois queria vê-la colocada até ao mês de Setembro de 

1518, sob pena de 1.000 reais, metade para a fábrica da igreja, metade para o Convento de Palmela. Ver 

igualmente REBELO, Jacinto Inácio Brito, 1898 – Navegadores e Exploradores Portugueses até ao 

século XVI. Documentos para a sua História. Vasco da Gama, sua família, suas Viagens, seus 

Companheiros. In “Revista de Educação e Ensino”. Lisboa, vol. 13, pp. 158-163.  
1979

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp.61-68. 88-92 e 100-101; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – 

Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”, Loulé, Arquivo Histórico de Loulé 

(suplemento ao nº 5), pp. 176-196 e 204-213; LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues, 

1988 – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp. 75-83. CAVACO, ob. cit., pp. 66. 
1980

 CAVACO, ob. cit., p. 179. Manda-se aos oficiais que desfaçam o altar que está abaixo da capela de 

Lançarote de Melo, já morto, pois o dito altar ali está mal e é inconveniente para os homens e mulheres 

que se sentam junto dele. E no arco do dito altar farão uma capela da banda de fora da igreja em que bem 

possa caber a dita pia e o clérigo que baptizar e o moço que o servir; e farão umas grades altas que cerrem 

o dito arco todo com sua fechadura e chave; e havendo algum impedimento em desfazer o dito altar da 

parte de quem o mandou fazer, montarão os ditos oficiais umas grades de pau ao redor da dita pia de 

maneira que fique cerrada com sua chave. A cumprir durante o mês de Outubro do ano de 1534 sob pena 

de 10 cruzados, 1/3 para os cativos, 1/3 para fábrica, 1/3 para quem os acusar. Em 1538 a obra continuava 

por fazer (CAVACO, ob. cit., pp. 228-234). 



415 

 

Maria havia de se mandar consertar; está 

cercada por grades bem fechadas1981 

Está no corpo da igreja entrando pela 

porta principal à esquerda; é de uma só 

pedra, bem feita com seu pé e sua capa 

de tabuado fechada com cadeado; junto 

da pia, na parede, um armário de 

pedraria com suas portas, onde estão os 

Santos Óleos; a pia está sem grades e 

está num tabuleiro de 3 degraus1982  

Sem referências; Sem referências;  

 

1565 

Ermida de São 

Brás 

Sem referências; Sem referências; Junto do portal 

pequeno à beira da 

porta principal1983 

 

1554 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

da Gomeira 

Da parte do Evangelho, de pedra, ao 

redor de dois degraus de pedraria; 

Sem referências; De pedra, sobre um 

mármore, muito 

boa1984 

 

1534 

Junto à porta principal, do lado 

esquerdo, sobre uma vasa de pedra; 

sobem a ela por dois degraus de 

pedraria; está cercada de grades, bem 

fechada, limpa e bem coberta; os Santos 

Óleos estão num armário junto dela; 

Sem referências; Junto ao portal de 

Levante1985 
 

 

1554 

Entrando pela porta principal à esquerda 

cercada por grades1986 

Sem referências; Sem referências; 1565 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes 

Sem referências; Sem referências; Junto à porta lateral 

Norte, com um 

bocal de pedraria1987 

 

1554 

 

COMENDA DO TORRÃO 
Estrutura Pia Baptismal Capela 

Baptismal 

Pias de água 

benta  

Ano  

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

Junto ao portal, de uma só pedra de 

mármore, sem cobertura; manda que se 

faça1988 

Sem referências; Referida nas 

Determinações1989  
 

1510 

A descrição da igreja está limitada a 

alguns aspectos da capela-mor porque 

estão em falta os fólios 6 a 10v do 

códice1990 

Sem referências; Sem referências;  

1534 

 

Ermida de São 

João 

Sem referências Sem referências; Junto à porta de 

entrada, um 

mármore onde havia 

de estar a pia1991 

 

1510 

                                                 
1981

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p.77-78. 
1982

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., pp. 358-369 e 376-385. Manda-se fazer umas grades para a 

pia baptismal e consertar o armário onde estão os Santos Óleos. 
1983

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 89-91. 
1984

 CAVACO, ob. cit., pp. 173-176. 
1985

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 93-96. 
1986

 Visitação de 1565. In CAVACO, ob. cit., pp. 373-376. 
1987

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 88-89. 
1988

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Dissertação de 

Mestrado, ed. policopiada), pp. 144 e 191. 
1989

 BASTO, ob. cit., p. 196. 
1990

 BASTO, ob. cit., p. 227. 
1991

 BASTO, ob. cit., pp. 165-167. 
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Ermida de 

Santo Estêvão 

À entrada da porta, de pedra muito bem 

lavrada e obrada; tem uma cobertura de 

madeira, fechada com um cadeado; 

dentro da pia os Santos Óleos, numa 

caixa de madeira;  

É um arcossólio na 

parede; 

À entrada da porta, 

do lado da 

Epístola;1992 

 

 

1534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1992

 BASTO, ob. cit., p. 232. 
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3.2. O fim. O espaço eclesial como local de sepultura. 

 

 Se a igreja é o local onde o crente ensaia os primeiros passos em direcção à 

Salvação por meio do Baptismo, na igreja ou nos espaços que lhe são adjacentes, o seu 

corpo vem finalmente a repousar, no termo da caminhada terrena. Este é um regresso 

que de algum modo coincide com o paradigma da existência perfeita, o círculo que 

começa e acaba no mesmo ponto do espaço ou do tempo, eco de um modelo antigo que 

inclui algumas personagens da História Portuguesa dos séculos XIV e XV: D. Afonso V 

nasceu e faleceu no Paço Real de Sintra; D. João I, cuja morte ocorrida a 14 de Agosto 

de 1433, no Paço da Alcáçova de Lisboa – a cidade onde nascera – coincide com o dia 

da Batalha de Aljubarrota, sucesso que verdadeiramente marca o seu nascimento para a 

Realeza
1993

. 

O que acaba de ser dito – nomeadamente o facto de a existência do crente 

começar com um acto sacramental oficiado na igreja paroquial, a que acresce a sua 

participação aí, enquanto fillii ecclesia, numa extensa sequência de actos e ofícios 

religiosos, e por fim o sepultamento no interior dos seus muros – não significa que a 

prática de inumar os defuntos no interior dos templos, corrente no século XVI, tenha 

constituído um processo pacífico. Herdeiras naturais dos antigos, as autoridades cristãs 

recusaram, ao longo de centenas de anos, a ideia de acolher no interior das igrejas os 

despojos dos seus semelhantes
1994

. Os corpos dos santos mártires constituíam uma 

                                                 
1993

 Não pretendemos com isto sugerir a inverdade dos factos em questão. Num caso como noutro as 

referências são verosímeis e não merecem da nossa parte qualquer tipo de dúvidas; ao invocá-las é nossa 

intenção, apenas, sublinhar o facto de não terem passado desapercebidas aos olhos dos cronístas.  
1994

 Gregos e romanos consideravam os corpos dos mortos coisa sacer que isto dizer, coisa interdita que 

maculava tudo aquilo com que entrava em contacto. Um primeiro exemplo deste sentimento é-nos dado 

por Tucídides, a propósito de um acontecimento ocorrido no decurso do sexto ano da Guerra do 

Peloponeso. Segundo o Autor os atenienses decidiram então proceder à purificação da Ilha de Delos (…) 

em obediência, parece, a um certo oráculo. […] Para tal, todos os sepulcros daqueles que haviam 

morrido em Delos foram exumados, e, para o futuro, foi determinado que ninguém devia ser autorizado a 

morrer ou dar à luz uma criança na ilha (…). In Tucídides, 2008 – História da Guerra do Peloponeso. 

Lisboa; Edições Sílabo, Cap. IX, 104, p. 304. No mesmo sentido, impondo a separação entre o local de 

sepultamento dos mortos e o espaço dos vivos, a Lei das XII Tábuas é taxativa ao determinar que (…) 

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito (…), quer dizer, que nenhum homem morto possa ser 

sepultado ou cremado no interior da Urbe (Tábua Xª, Regras relativas aos funerais, ref. por Cícero no De 

Legibus, liv. II, 28), determinação que nada difere do disposto mil anos depois no Titulo XXI do Código 

de Justiniano (De Sepulcris et lugendis, parágrafos 2 e 3) onde se determina que (…) Corpus in civitatem 

inferri non licet, ne funestentur sacra civitatis; et qui contra ea fecerit, extra ordinem punitur (…); e 

adiante que (…) intra muros civitatis corpus sepulturae dari non potest, vel ustrina fieri (…). In 

BLONDEAU, M. (recueil publié par), 1839 – Institutes de l’Empereur Justinien, traduites en Français 

avec de texte en regard suivies d’un choix de textes juridiques, relatifez a l’Histoire externe du Droit 

Romain et au Droit Privé Antéjustinien. Paris: Libairie de Jurisprudence de Videcoq, Place du Panthéon, 

4 et 6, p. 269. (Acessível em http://books.google.pt/ebooks/reader?id=53xIAAAAYAAJ&hl=pt-

BR&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA269). Apesar destas prescrições, acrescenta Cícero 

http://books.google.pt/ebooks/reader?id=53xIAAAAYAAJ&hl=pt-BR&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA269
http://books.google.pt/ebooks/reader?id=53xIAAAAYAAJ&hl=pt-BR&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA269
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excepção a este facto; ao contrário dos demais mortais, o modo como levaram as 

respectivas vidas e em particular o modo como morreram, confessando o nome do 

Cristo, conferia-lhes a bem-aventurança, facto que lhes permitia não apenas ter lugar 

garantido no interior de um templo como fazer deles seus patronos
1995

. Depositadas sob 

os altares ou no seu interior, as relíquias dos santos encontravam-se investidas de uma 

natureza apotropaica e benfazeja que assegurava protecção contra as forças do mal de 

todo aquele e tudo aquilo que estivesse na sua proximidade.  

Esse facto, conjugado com a crescente valorização do indivíduo a que se assiste 

a partir dos séculos XI e XII – e, concomitantemente de tudo o que dissesse respeito à 

sua salvação – levou os vivos a buscarem protecção para os seus mortos, primeiro nas 

imediações das igrejas, depois no interior dos seus muros. Este processo é paralelo ao 

desenvolvimento da noção de Purgatório e consequentemente da ideia segundo a qual as 

acções por intenção dos vivos – missas e ofícios, dotações pias… – tinham o efeito de 

diminuir o tempo de permanência das almas dos defuntos nesse lugar de purificação. As 

sepulturas deixam assim de ser anónimas e (…) Colocados no interior dos templos 

[como se verifica já no século XIV] os túmulos passam a ser mais cuidados e instituem-

se muitas capelas. Ao mesmo tempo os funerais adoptam a forma de cortejo fúnebre, 

processional, integrando os chorosos encapotados. Sem dúvida que a Peste Negra 

acelerou todos estes processos (…)
1996

. 

É certo que ainda em finais do século XIII, DURANDUS contraria esta prática 

no Prochiron
1997

 mas a sensação com que se fica ao ler as prescrições do Sínodo de 

                                                                                                                                               
no De Legibus, houve alguns que foram sepultados no interior do pomerium, contrariando o disposto nas 

XII Tábuas. A explicação, de acordo com o orador, tinha a ver com o facto de se tratar de homens de 

particular heroísmo, como Publicula ou Tubertus, cujos descendentes conservaram esse privilégio, apesar 

de se tratar de excepções à Lei, excepções que homens como Augusto e Adriano se recusaram a invocar 

em seu benefício. Quatro anos depois de Actium, no decurso do seu sexto consulado, em 28 a.C., Augusto 

ordenou que começassem a construir a sua sepultura no Campo de Marte, ou seja, fora dos limites da 

Cidade (Cf. ARCE, Javier, 1988 – Funus Imperatorum. Los funerales de los emperadores romanos. 

Madrid: Alianza Editorial, p. 61). Cento e cinquenta anos mais tarde, Adriano seguiu o exemplo do seu 

antecessor, desta feita mandando construir um grande sepulcro no Campo Vaticano – hoje o Castello 

Sant’Angello – igualmente fora da área do pomerium. Este interdito, entretanto, não impediu Domiciano 

de mandar erigir no interior dos muros da Cidade o Templum Gentis Flaviae, monumento onde, para além 

do próprio, terão sido igualmente depostas as cinzas do pai, Vespasiano e do irmão, Tito (Cf. ARCE, ob. 

cit., p. 78). O mesmo terá feito Trajano, que no eixo da Basílica Úlpia fez erguer uma grande coluna 

comemorativa das suas campanhas da Dácia, na base da qual se julga possa ter sido sepultado (Cf. ARCE, 

ob.. cit., p. 83). 
1995

 Remetemos, a este respeito, para a unidade da presente Tese referente aos Altares e sua instituição.   
1996

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de; BARROCA, Mário Jorge, 2002 – História da Arte em 

Portugal. O Gótico. Lisboa: Editorial Presença, p. 19. 
1997

 Durandus, Prochiron…, liv. I, cap. V, fol. 14, nº 12: (…) Sanè non debent passim omnes intra 

Ecclesiam sepeliri: videtur enim quòd locus sepulturae non prosit extrà de sepulturis sacris. […] Legitur 

enim in dialogo beati Gregorij libro quarto c.lvj. quòd cũ quidam flagitiosus in Ecclesia beati Faustini 
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Lisboa de 1240 relativas ao enterramento nas igrejas paroquiais de fregueses que não 

lhes pertenciam, demonstra à saciedade que a prática se encontrava, senão arreigada, 

pelo menos bastante difundida, nesta época
1998

. 

 

Pacífica para uns, questionada por outros nos primeiros anos do século XIV, a 

prática da inumação no interior das igrejas e ermidas encontra-se perfeitamente 

estabelecida no século XVI, consistindo (convém destacá-lo) os dinheiros que as 

famílias dos defuntos deixavam em esmola um modo de financiamento das comissões 

fabriqueiras, que deste modo beneficiavam de uma fonte constante de rendas para 

aplicar aos mais diversos fins. Neste âmbito, aliás, a análise comparativa das visitações 

revela a existência de valores mais ou menos estabelecidos para esta prática, os quais 

variavam em função do tipo de sepultura escolhida e do tempo no decurso do qual esta 

se conservasse a uso de uma determinada família.  

As visitações não referem a obrigação de qualquer tipo de pagamento quando a 

inumação ocorre no exterior da igreja, seja no alpendre, adro ou cemitério 

                                                                                                                                               
Brixiensis sepultus fuisset: eadem nocte beatus Faustinus apparuit custodi eiusdem Ecclesiae dicens: Dic 

epíscopo, vt proijciat hinc carnes foetentes, quas hîc posuit aliôquin ipso die triginta morientur. Custus 

verò timuit haec dicere Episcopo. & Episcop. Die tricesimo subitò mortuus est. […] Nullum ergo corpus 

debet in Ecclesia aut propre altare, vbi corpus Domini & sanguis conficitur, sepeliri; & nisi corpora 

sanctorum patrum, qui dicuntur patroni; id est defensores, qui meritis suis totam defendunt patriam, & 

Episcopi, Abbates, & digni presbyteri & laici summae sanctitatis. […] sed cuncti debent circa Ecclesiam 

sepeliri: puta in atrio aut in porticu, aut exedris, siue voltis Ecclesiae exterius adhaerentibus: aut in 

coemeterio. […] Dicunt enim quidam, quòd locus triginta pedum circa Ecclesiam debet ad hoc 

consecrári: alij verò solùm circuitionem quam facit Episcopus dedicans Ecclesiam, ad hoc sufficere 

dicunt (…). 
1998

 Vide GARCIA Y GARCIA, Antonio, (dir. de), 1982 – Synodicom Hispanum. II Portugal. Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos, p. 293, onde no nº 28 – De sepulturis – a se estabelece: (…) Item, 

statuimus quod in nulla ecclesia recipiatur parrochianus alterius ecclesiae ad sepulturam nisi prius 

satisfactum fuerit uel satisdatum de iusticia ecclesie cuius parrochianus extitit conseruanda, si heredes 

uel executores tales non reliquerit qui pro ea sine difficultate compelli posint. Et tunc capellanus eiusdem 

ecclesie uadat cum cruce sua et precedat corpus defuncti usque ad ecclesiam in qua elegerit sepeliri (…). 

Não significa isto que a prática fosse pacífica – a julgar pelas palavras de DURANDUS já se viu que não 

era – e universalmente aceite. Em sentido contrário e respeitando ao território nacional, veja-se SILVA, 

José Custódio Vieira da, 1997 – O Fascínio do Fim. Viagens pelo final da Idade Média. Lisboa: Livros 

Horizonte, o texto intitulado “Da galilé à capela-mor: o percurso funerário na arquitectura gótica 

portuguesa” (pp. 45-59) onde o Autor invoca a carta de fundação do Mosteiro de Santa Clara de Vila do 

Conde (1318) por D. Afonso Sanches, filho bastardo de D. Dinis, em que este expressamente declara (…) 

«porque a sepultura de dentro das ygrejas nos semelha que nom era senom pera homees santos ou mui 

chegados a Deos e por non serem os nossos moimentos a par dos altares nem tam altos como elles non 

quisemos mandar deitar dentro na ygreja nem por hi nosos moimentos mãdamolos poer hi fora a par da 

igreja em huua galile que hi mãdamos fazer pera sepultura de nos e de nosso linhagem e porem 

defendemmos que nehuu nom se deite dentro na igreja en nenhuu lugar em terra nem em moimento 

alçado.», contrapõe a ousadia de D. Dinis, seu pai, e de D. Isabel, que poucos anos antes, em 1314, 

faziam tenção [o testamento é da Rainha] de se fazerem tumular em Alcobaça (…) «asó os degraos de 

ante o Altar major ali hu se ElRey mandava soterrar.» A realidade veio a ser um pouco diferente, mas 

num como noutro caso prevaleceu a dita ousadia: D. Dinis fez-se tumular frente à capela-mor da igreja de 

Odivelas, por ele fundada, e D. Isabel no coro da igreja das clarissas de Coimbra, que instituíra.     
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adjacentes
1999

. De outro modo, para os que buscavam uma maior proximidade ao 

Santíssimo, às orações quotidianas dos sacerdotes e dos fiéis, bem como a esperança de 

uma permanência mais duradoura da respectiva memória inscrita nos livros de 

aniversários, a solução passava por adquirir um espaço no chão da igreja – as ditas 

covas – e pagar um valor que não deixava de ser despiciendo, variando em função do 

número de corpos a inumar no decurso de um certo período de tempo no interior de uma 

sepultura.  

Sintomaticamente, o modelo escolhido para este tipo de negócio segue de perto 

as usuais regras dos aforamentos; assim como um casal ou uma habitação são 

frequentemente atribuídos num modelo de três vidas, o preço normalmente 

convencionado para este tipo de vínculos tem subjacente precisamente a mesma ideia de 

uma cedência por três vidas, ou melhor, de três corpos, a saber: o do próprio, que 

estabelece o negócio, o do filho, o do neto.  

As fontes são claras a este respeito, como se pode ver pelo título da Visitação de 

Alcácer de 1512 /1513 que reproduzimos:  

 

(…) Sobre o dinheiro das sepulturas 

¶ Achamos per jmqujrição que sobre jso tomamos per homeens amtiguos e asy polas 

visitacõees passadas que quallquere pessoa que se emterrar na dita jgreija paga por a 

sepultura huum marco de prata. O quall custume e visitaçõees nos aprovamos e 

comfirmamos e mamdamos que asy se guarde. O quall dinheiro se despemdera na 

fabrjca da dita jgreija segundo o regimemto que sobre ello temos feito. E nam se 

gastara em outros ussos profanos. E o dito marco de prata se paga por sepultura que se 

da pera huuma geraçam. E quando allguuma pessoa quer cova dentro na jgreija pera 

huum corpo e mais nam, paga por ela quatrocemtos reais. 

¶ E por quamto este dinheiro das sepulturas he aplicado per nos aa fabrjca da dita 

jgreija e mujtas vezes sobre o pagamemto delle avia hi deferenças e se nam pagava 

como e quamdo devia e era desonesto sobre tall caso e preço amdar em demanda 

mamdamos que daquj por diante se tenha esta maneira, scilicet, que ho prior nam de 

covas demtro na dita jgreija a nenhuuma pessoa ate que primeiramemte lhe ponha e de 

penhor de huum marco de prata ou de iiij c reais segundo a calidade 

                                                 
1999

 Pelo contrário, se atendermos aos termos da visitação de 1553, em Aldeia Galega o enterramento no 

exterior das igrejas seria gratuito: (…) enterra-se na capela-mor e corpo da igreja; está em costume 

pagar na igreja por cova perpétua 600 reais; na capela enterra-se os capelães curas e não pagam nada; 

e no adro e no alpendre nada (…).   
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[fol. 35v] 

da sepultura for e bem asy pera correger e ladrjlhar as ditas sepulturas o quall penhor 

ou penhores seram emtregues ao recebedor da fabrjca peramte o escripvão della pera 

aver de recadar o dito dinheiro pera a dita fabrjca. E se ho dito pryor fizer o comtrario 

que pague tudo jsto de sua casa a metade pera quem o acusar e a outra meetade pera a 

fábrica. (…)
2000

.  

 

Os valores estabelecidos para uma sepultura na Matriz de Alcácer do Sal – 1 

marco de prata para uma geração, 400 reais para um corpo só – não diferem dos 

estabelecidos em 1518 para a Matriz de Tavira, cujo valor a pagar por corpo orçava 

igualmente o marco de prata
2001

. Aqui, porém, as fontes introduzem uma ressalva: 

invocando a pobreza da terra, que tornava difícil aos paroquianos pagar o dito marco de 

prata, estabeleceu-se então o pagamento de um valor mais acessível, a saber, 1.000 reais 

por sepultura, cabendo ao comendador a recolha do dito dinheiro para a fábrica. Três 

décadas mais tarde, em 1554, este valor aparece ainda mais moderado, embora 

contemplando a aplicação de valores diferenciados em função dos grupos 

socioeconómicos envolvidos: (…) o dinheiro das sepulturas que recebem por seus 

mordomos, scilicet, os peões 500 reais quando a sepultura é para si e seus herdeiros e 

quando é para ele somente paga a metade
2002

, os escudeiros e cavaleiros pagam 1.000 

reais para si e sua geração e para si só, 300 e 400 reais; os fidalgos pagam um cálice 

de prata ou uma boa vestimenta de seda e deste dinheiro se corrige também a prata e 

os sinos (…). Algo semelhante aplicava-se já em 1518 na Matriz de Loulé, onde, 

segundo o costume, homens pobres pagavam 500 reais, escudeiros e lavradores ricos, 

cavaleiros e fidalgos 1.000 e, se fossem sepultados na capela-mor, pagavam 1 marco de 

prata ou uma vestimenta de seda
2003

.    

 Como neste caso, em 1515, na Ermida de São Miguel, território de Mértola, a 

definição dos valores a pagar pelas covas encontrava-se igualmente dependente do 

                                                 
2000

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fols. 35r-35v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 38-39. 
2001

 Em virtude de haver por vezes quem se escusasse ao pagamento desta [acrescenta a Visitação], 

determinou-se que, para evitar demandas, o prior só desse covas na igreja a quem primeiro pusesse de 

penhor 1 marco de prata e depois mandasse ladrilhar e corrigir as ditas sepulturas. Não o dizendo, o prior 

era obrigado a pagá-lo à sua custa. 
2002 A situação geral que temos visto aplicada nas igrejas e ermidas atrás referenciadas. 
2003

 (…) e isto se entende – esclarece a Visitação – que a sepultura é para si e seus herdeiros; se for 

apenas para uma pessoa paga-se a metade. Este dinheiro pertence à fábrica da igreja e recebe-o o 

mordomo eleito pelo concelho e câmara, segundo o costume, e despende-se na dita fábrica por sua 

ordenança no fazimento e corregimento da dita igreja a que o dito concelho é obrigado (…). 
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arbítrio do comendador que determinava segundo (…) acha[r] por bem (…) quem 

havia de pagar 300, 400 ou 500 reais. 

Na Matriz de Coina, em 1478, a situação referenciada na visitação confirma a 

mesma tendência: para além de constatarem a necessidade de ladrilhar a igreja toda (…) 

porque he terra solta e assynadamente no Inverno que os homeens e molheres da 

chuyva trazem os vestidos molhados nom se ousam aseentar por se nom çujarem (…), 

os visitadores determinam que quem quisesse ser sepultado no interior da igreja, se 

fosse (…) pessoa de tal estaado e fazenda (…) pagasse pela cova 1 marco de prata para 

um cálice, se fosse (…) pessoa de arrezoada fazenda (…) pagasse pela sua cova 1.000 

reais ou uma vestimenta de valor equivalente, se fosse (…) pessoa de somenos fazenda 

(…) 500 reais. Na década de 50 do século estes valores encontram-se aparentemente 

padronizados, orçando em 600 reais o enterramento de um corpo na capela-mor e em 

400 no corpo da igreja
2004

. 

Em Mértola, na Matriz, verifica-se uma situação semelhante: a visitação de 1515 

refere que (…) posto que o costume fosse pagar-se 1 marco de prata, [por sepultura], 

considerando a pobreza das gentes, estabelece-se que quem estabelecer sepultura na 

igreja deverá pagar 800 reais (…); este novo paço, talvez mais condizente com a 

realidade socioeconómica dos mertolenses, manter-se-á sem alterações ao longo do 

século, confirmando-se na década de 60 que (…) as pessoas que se enterram dentro da 

igreja pagam as sepulturas e devem fazê-lo da seguinte maneira, scilicet, quem quiser 

para um só corpo pagará 400 reais; quem quiser para os herdeiros, que se entenderá 

pai, filho e netos, pagará 800 reais (…)
2005

. 

                                                 
2004

 Os visitadores de 1565 constatam que a igreja se encontrava muito danificada por causa das 

sepulturas que se abriam e não voltavam a ser tapadas; as pessoas que possuíam sepulturas na igreja eram, 

por isso, obrigadas a mandar ladrilhá-las nos dois meses subsequentes à publicação da visitação; e não o 

fazendo o prior era obrigado a declará-las vagas para a fábrica – sob pena de 2000 reais, metade para os 

cativos, metade para o meirinho da Ordem, caso não o fizesse – e o recebedor da dita fábrica as mandaria 

tapar à custa da fábrica que as daria a quem desse esmola por elas sem que nenhum dos herdeiros dos 

defuntos que nelas se encontrassem enterrados tivesse mais nada a ver com a dita sepultura. Sob pena de 

2000 reais, o prior ficava igualmente impedido de abrir sepultura a quem não prestasse o dito penhor, 

tendo em vista a necessidade de se proceder ao respectivo ladrilhamento assim que o defunto fosse 

enterrado. Determinaram igualmente, os visitadores, que a partir de então fossem pagos 2 cruzados de 

esmola para a fábrica, por cada corpo sepultado na igreja, valor normalmente praticado nas outras igrejas 

do Ribatejo. O facto, já referido, de haver sepulturas na capela-mor, levou a censuras da parte dos 

visitadores; estes advertem que tal não pode ser, pois as ousias são (…) para o enterramento de 

comendadores e priores (…). Como tal, mandam ao prior, em virtude de obediência, e sob pena de 10 

cruzados para a fábrica, que dali em diante não consinta que isto se faça sem mandado especial do Rei, 

como Governador e Perpétuo Administrador da Ordem e que somente ali se enterrem os que têm já lá têm 

sepulturas. 
2005

 (…) e para que isto se faça como deve de ser, a cova será assinalada pelo prior que antes de a abrir 

arrecadará o dinheiro dela ou penhor de ouro ou prata e o dará ao recebedor da fábrica; e o penhor 

será também para pagar o que se costuma do corregimento da cova (…). 
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Na sequência do que temos vindo a constatar, esta ordem de valores mais 

elevada praticada nas primeiras décadas do século, aparece confirmada igualmente em 

Almada, em 1527, na Igreja de Santa Maria do Castelo cujo costume (…) que nós 

louvamos e aprovamos e este direito se emtregue ao recebedor da fábrica peramte o 

escripvão della (…) consistia no pagamento de 500 reais pelos (…) que tomam a dita 

cova só para si (…) e de 1.000 (…) para os que a querem para a sua geração (…)
2006

. 

Não muito diferente do que se pagava na Ermida de Santa Maria do Monte, na mesma 

época, em que (…) toda a pessoa que se enterrava dentro da igreja pagava 300 reais 

sendo a dita cova para ele somente; e para a sua geração 1 marco de prata para a 

fábrica da ermida (…). 

Já em 1510, na Matriz de Ferreira, (…) os que se enterram na dita igreja pagam 

pelas sepulturas 600 reais segundo o costume antigo (…)
2007

, o mesmo valor que meio 

século depois, em 1553, na Aldeia Galega
2008

, um pouco mais que na Matriz de 

Grândola, em 1513, em que (…) qualquer pessoa que se enterrar na dita igreja paga 

por sepultura 500 reais para a fábrica; e o dito dinheiro paga-se por sepultura que se 

dá por uma geração (…)
2009

. 

 

Posto isto, é de destacar que estes valores de algum modo elevados coexistem no 

tempo com outros mais comportáveis. Primeiro, com os que se praticava nalgumas 

igrejas e ermidas do território de Mértola, como na Igreja de São Bartolomeu, em 1554, 

em que os que ali eram enterramentos pagavam 1 cruzado para uma geração, metade 

para um só corpo
2010

, valor que atendendo aos termos da visitação de 1565 

corresponderia, respectivamente, a 400 e 200 reais
2011

. A mesma situação – 1 cruzado 

                                                 
2006

 (…) Sobre a paga deste direito [acrescentam os visitadores] há por vezes diferenças e não se paga 

como deve ser; e como é desonesto sobre tal caso andar em demanda, manda-se que daqui por diante os 

priores não dêem cova nas ditas igrejas sem que primeiramente paguem a dita quantia ou dêem penhor 

dela e mais o que vale o ladrilhar da dita sepultura para depois se ladrilhar (…). 
2007

 (…) o qual costume se toma e aprova e manda guardar; o qual dinheiro será despendido pelo 

comendador na fábrica da igreja e não se gastará em usos profanos (…). 
2008

 (…) enterra-se na capela-mor e corpo da igreja; está em costume pagar na igreja por cova perpétua 

600 reais; na capela enterra-se os capelães curas e não pagam nada (…). 
2009

 (…) e o prior não deve dar covas a ninguém sem que antes lhe dêem de penhor os ditos 500 reais 

para corrigir e ladrilhar a dita sepultura; se o prior fizer o contrário paga tudo isto de sua casa, metade 

para quem o acusar, metade para a fábrica (…). 
2010

 As condições de pobreza de algumas destas localidades do interior profundo alentejano são 

emblematicamente representadas pela indicação deixada pelos visitadores de 1565 que determinaram o 

fabrico de uma tumba de madeira, (…) por sermos informados que levavam os defuntos a enterrar numa 

escada; e far-lhe-ão um pano de usteda preta com sua cruz branca para cima da tumba (…). 
2011

 Ainda sobre a visitação de 1565 e as diferenças provocadas por causa das sepulturas, estabelecem os 

visitadores que (…) quem quiser sepultura para um corpo na igreja pagará 200 reais e para os 
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de filho para neto; meio cruzado por um corpo só – é identificável em 1554 na Matriz 

de Alcaria Ruiva
2012

, nas ermidas do Santo Espírito da Aldeia dos Crespos
2013

, Santa 

Ana de Cambas, São Miguel
2014

, nas igrejas de São Sebastião da Aldeia de Diogo Vaz 

da Trindade de Arenilha e em 1565 na Capela curada de São João
2015

.  

Mais comportáveis ainda, os valores praticados em 1518 em Alcoutim, na 

Matriz – 300 reais recebidos pelos mordomos do povo que à conta deles eram obrigados 

ao corregimento do corpo da igreja e das pratas
2016

 – e na Ermida do Espírito Santo, em 

1554
2017

. E o mesmo na capela curada de Odeceixe, em 1554
2018

, nas matrizes de 

Aljezur
2019

, em 1517 e 1554, em Martim Longo em 1518 e 1554, em 1535 na Igreja do 

Hospital da Vila, em Mértola
2020

, e em Castro Marim, no ano de 1518
2021

. 

                                                                                                                                               
herdeiros, que se entenderá pai, filhos e netos apenas, 400; e não se entenderá para marido e mulher; na 

capela pagarão 300 reais e para herdeiros 600; e quem já a tem por sua ficar-lhe-á assim (…).   
2012

 Os visitadores de 1554 constataram a existência na igreja de algumas covas abertas (…) por onde o 

ladrilhamento da igreja se danifica e estava suja (…). Mandaram, por isso, ao prior que na estação 

dissesse aos donos das ditas covas, sob pena de as perderem que dali em diante não consentisse a abertura 

de nenhuma cova sem primeiro lhe darem um penhor para se pagar a cova e o seu corregimento. Sob pena 

de ele, prior, ter de pagar tudo de sua casa; mandam também aos donos das referidas covas que no dito 

tempo ponham nelas seus sinais para se saber a quem pertencem.  
2013

 As obras de reconstrução da antiga igreja não deixaram de ter, neste caso, as devidas consequências 

nos valores exigidos pelas sepulturas; com efeito, constata-se na visitação de 1565 que (…) toda a pessoa 

que se enterrar dentro da igreja que está principiada de novo, pague as sepulturas, scilicet, 2 tostões 

para um só corpo; e para herdeiros 1 cruzado, que se entenderá pai, filhos e netos somente; e 2 vinténs 

para concerto da cova; isto se entenderá, quer tenham covas na igreja velha quer não porque a 

construção da nova igreja implica muitas despesas (…).      
2014

 Atrás referenciada, a propósito do ano de 1515.  
2015

 Para um só corpo pagar-se-á 200 reais; os que a quiserem para herdeiros pagarão 400 reais, 

entendendo-se com isso apenas, pai, filhos e netos; cada vez que a cova se abrir, tanto da primeira, como 

das outras, pagar-se-á 100 reais como é costume. Ademais, o capelão não deverá deixar abrir cova sem 

antes esta ser paga ou entregue de penhor 1 tostão assim para a cova como para o seu ladrilhar. O 

mordomo da fábrica arrecadará o dinheiro e mandará concertar a cova após o enterro do defunto, no prazo 

de 15 dias. 
2016

 Importa destacar que, ao contrário de outras localidades, este valor se mantém imutável ao longo do 

período que integra o presente estudo como decorre das visitações de 1554 – (…) para filho e neto, 3 

tostões por cova nova e de cada vez que se abre, 1 tostão (…) – e 1565 – (…) paga-se por cada sepultura 

300 reais para próprio e herdeiros e depois, cada vez que se abre, 100 reais (…). 
2016

 (…) 300 reais; de um corpo só, 1 tostão (…).  
2017

 (…) 300 reais; de um corpo só, 1 tostão (…). Na visitação de 1565 a esta ermida achou-se por 

costume na dita igreja não haver covas próprias de nenhum freguês; os que as tinham, com efeito, era por 

pagarem de esmola, de cada vez que a abriam, 250 reais – em vez dos referidos 300 da visitação anterior; 

por lhes parecer ser pequena a esmola, os visitadores determinaram que querendo alguém fazer sepultura 

perpétua para si, seus filhos, netos e descendentes, pagasse de esmola pela dita sepultura 500 reais e cada 

vez que a abrissem para enterrar algum descendente pagariam de esmola 50 reais para o ladrilho e 

respectivo concerto da cova. 
2018

 Cujo adro se encontrava demarcado pagando (…) os que se enterram na igreja […] 300 reais para 

filho e neto e de cada vez que a cova se abre, 30 reais (…). 
2019

 Em 1517: (…) são 300 reais nesta igreja; e mais 30 sempre que os herdeiros abrem a cova (…); em 

1554: (…) pagam 300 reais para filho e neto; depois, quando se abre, pagam 30 reais; havia de se 

prover sobre isto porque esta é a causa por que dão pouco à igreja para estar lajeada (…). 
2020

 Agravou-se o mordomo alegando que na igreja do dito hospital se mandavam enterrar algumas 

pessoas e que o mordomo da fábrica da vila queria levar o que pagavam pelas ditas sepulturas; este pedia, 

por isso, aos visitadores que deixassem determinado o que cada um havia de pagar por sua sepultura e 
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Este compromisso por três gerações encontra-se naturalmente dependente da 

contribuição de um certo valor pecuniário ou similar que, patenteando variações entre as 

diversas terras do Mestrado, ao redor dos anos 50 / 60 do século XVI, tende a 

manifestar uma certa uniformidade regional, particularmente sensível no Reino do 

Algarve e em algumas localidades do Campo de Ourique onde os preços praticados 

variam entre os 500 reais, para três corpos, de filho para neto e os 200 para um corpo 

só
2022

. Este era o valor praticado na Matriz de Albufeira e na Igreja de Paderne, em 

1554; e o mesmo em Cacela – igualmente na Matriz – nos anos de 1554 e 1565
2023

, 

sabendo-se que, neste caso, os visitadores instam o prior que não consinta a abertura de 

sepulturas na igreja sem primeiro receber o respectivo preço em dinheiro – ou o 

respectivo penhor em prata ou em ouro – contanto que o valor em causa cubra os custos 

decorrentes do lajeamento, estimados em 30 reais. 

Nesta localidade de Cacela – como tivemos oportunidade de constatar em 

relação a muitas outras terras quando abordamos a questão do revestimento dos pisos 

das igrejas – o problema das covas que ficavam por ladrilhar era uma situação que 

tendia a prolongar-se. A comprová-lo, a constatação do provedor à dita igreja, datada de 

1538, segundo a qual a determinação de executar judicialmente os relapsos no 

cumprimento do mandato em causa se encontrava por cumprir. O responsável quis saber 

o motivo; foi-lhe dito que isso se devia ao facto de a igreja estar em obras e que os 

faltosos o cumpririam assim que aquelas ficassem concluídas – o que não parece ter 

acontecido, considerando as anotações dos visitadores de 1565
2024

. 

                                                                                                                                               
estes responderam por visitação, que as ditas sepulturas sejam pagas ao mordomo do hospital, 

providenciando que não levem mais do que 300 reais por cada sepultura (…) asy como deyxamos por 

detremjnacão nas capellas do termo. 
2021

 Relativamente a esta última localidade, os valores a pagar em 1554 e 1565 estavam já conformes com 

o que seria a prática nas igrejas do Algarve, ou seja, no primeiro caso ao pagamento de 500 reais (…) 

para filho e neto […]; por corpo só a metade (…), no segundo (…) para um só corpo […] 300 reais e 

para herdeiros, filhos e netos somente, 500. Este dinheiro [era] para gastar na fábrica; e a cova será 

assinada pelo prior e tanto que for assinada, antes deste a abrir, o dito prior ou quem seu cargo tiver, 

arrecadará o dinheiro ou penhor de ouro ou prata e dentro de 3 dias o dará ao recebedor da fábrica 

diante do seu escrivão; e o penhor ou dinheiro será também para o corregimento da dita cova, sob pena 

de o prior ter de o pagar da sua casa à fábrica (…). 
2022

 Ou 2 tostões. Este valor compreende, no entanto, algumas variações como se verá. 
2023

 Neste caso, para um só corpo, pagava-se a metade, ou seja, 250 reais. 
2024

 Esta situação não difere muito da que se verificava na Matriz de Casével em 1525: todos os que 

tivessem covas na igreja eram obrigados ao seu ladrilhamento sob pena de terem de pagar, cada um, 500 

reais para o convento. Em 1511 fora determinado que o que ficasse por ladrilhar fosse ladrilhado pelo 

comendador no prazo de um ano sob pena de 10 cruzados para o Convento de Palmela; constatando em 

1527 que nada fora feito, os visitadores ordenaram então ao recebedor da fábrica que mandasse ladrilhar 

aquilo que o antigo comendador não ladrilhara, apesar de a isso estar obrigado, ao contrário do 

comendador que então era; mandam, também, às pessoas que tivessem covas por ladrilhar, que o 
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O pagamento do valor em causa, a saber, 500 reais para três corpos, 250 por um 

só, é uma tendência que se verifica, como sublinhamos, com alguma consistência nas 

igrejas e ermidas algarvias da Ordem; assim é na Matriz de Faro, em 1518
2025

 e 1554, 

nas ermidas de Santa Bárbara
2026

, São Pedro no arrabalde, São João da Venda
2027

, São 

Martinho de Estoi, Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião de Quelfes, todas no 

território de Faro, valores referentes a 1554, que praticamente se confirma no vizinho 

território de Loulé, na Matriz
2028

 e nas capelas curadas de Nossa Senhora da Assunção 

de Querença
2029

, São Sebastião de Salir, Nossa Senhora da Conceição de Alte
2030

 e São 

Sebastião de Boliqueime
2031

. E o mesmo em Tavira, na Matriz, onde em 1554, o valor a 

pagar pelos enterramentos nada tem a ver com os preços praticados em 1518 orçando 

agora nos 500 reais de filho para neto – metade para um corpo só –, o mesmo praticado 

na Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira. 

 Mais a Norte, no território de Mértola, várias são as ermidas em que esta ordem 

de valores é igualmente praticada nas décadas de 50 e 60 do século XVI. Na Ermida de 

São Pedro de Solis, cujo adro se encontrava demarcado, podendo nele fazer-se 

cemitério, segundo os visitadores, os que se enterravam na igreja pagavam 200 reais por 

jazigo em 1554; alguns anos mais tarde, em 1565, especifica-se que as pessoas que 

                                                                                                                                               
mandassem fazer no prazo de dois meses após a recepção do alvará, sob pena de cada um ter de pagar 

1000 reais para a fábrica. E o mesmo o receber não o fazendo, no prazo de 4. 
2025

 Onde se especifica não apenas que este dinheiro deve ser utilizado no arranjo do corpo da igreja como 

se ordena ao prior, juízes e vereadores que mandem a todos que tiverem sepulturas na igreja que as 

cubram com boas lajes, como parecer melhor aos ditos prior, juízes e vereadores. Isto, de modo que no 

prazo de um ano (portanto, em 1519) as sepulturas se encontrem todas lajeadas; relativamente ao que 

ficar por lajear por não houver sepulturas, o povo deve fazê-lo à sua custa. Acrescenta a visitação que 

para que não haja duvidas nem demandas por causa destes dinheiros, sempre que lhe pedirem sepultura, o 

prior deve escusar-se de o fazer sem antes lhe prestarem o penhor referente à paga e aos custos de lajear 

de novo a cova, o qual ficará depositado na mão de um homem escolhido pelo concelho. 
2026

 5 tostões de filho e neto, de um corpo só a metade, em 1554. 
2027

 Cujo adro não se encontra demarcado, podendo fazer-se cemitério em qualquer banda. Nesta data, os 

visitadores mandam as pessoas que tiverem sepulturas no corpo da igreja, lajeá-las no prazo de 1 ano; não 

o fazendo estas ficam devolutas para a igreja e o capelão e os mordomos não devem deixá-las abrir sem 

as pagar de novo, sob pena de o pagarem às suas custas. Alguns anos mais tarde, em 1565, por ocasião de 

uma nova inspecção, os visitadores mandam aos herdeiros da sepultura que estava na capela-mor que no 

prazo de um ano pusessem uma campa de pedra na dita sepultura e os que não quisessem contribuir 

perdessem a posse que tinham de enterrar-se nela, ficando o respectivo uso reservado aos que 

contribuíssem para a lajear.  
2028

 No caso desta igreja e de acordo com a visitação em questão, (…) quando é para pessoa de qualidade 

[que] se enterra na capela, dá-se um cálice ou uma vestimenta. 
2029

 5 tostões para filho e neto, um corpo só, 250 reais. 
2030

 Filho e neto 5 tostões, um corpo só, 150 reais. A visitação refere que o adro se encontrava demarcado, 

existindo lugar para se fazer um cemitério. 
2031

 Onde para um corpo só o pagamento estabelecido é de 200 reais. No caso desta localidade, a 

Visitação do Mestre de 1518 refere a existência contígua de um adro onde se sepultavam os defuntos.  
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fossem a enterrar no interior da igreja deviam pagar por um só corpo 200 reais, valor 

que ascendia a 500 reais se incluísse igualmente (…) pai, filhos e netos
2032

.  

 A situação na capela curada de Nossa Senhora da Corte do Pinto, em 1554, não 

diferia muito da descrita no parágrafo anterior; aqui como lá, os enterramentos que se 

faziam na igreja pagavam 500 reais para filho e neto, valor que ficava pelos 200, 

tratando-se de um corpo só. Os visitadores constatam que o adro não se encontrava 

demarcado, coisa que se devia prover para poder fazer-se um cemitério
2033

. 

 

 Como se pode constatar, as quantias que acabamos de referenciar não 

correspondem a valores constantes, temporal e espacialmente aplicados nas igrejas e 

ermidas do Mestrado de Santiago. Considerando este facto, bem como a necessidade de 

proceder a uma análise abrangente e integrada do problema, é possível extrair um 

interessante conjunto de conclusões, a saber:  

a) A leitura diacrónica das visitações parece sugerir, no decurso do século, a 

ocorrência de uma certa democratização (destaque-se o itálico
2034

) da prática 

da inumação no interior de igrejas e ermidas, afirmação que decorre da 

constatação do facto de que, nas décadas de 10 e 20, os valores a pagar pelos 

interessados em beneficiar daquele privilégio serem bastante superiores aos 

cobrados nos anos de 50 ou 60, o que naturalmente limitaria aquela prática. 

b) Em alternativa à inumação no interior dos templos, as visitações aludem com 

frequência aos enterramentos nos adros e à necessidade de proceder à sua 

demarcação com vista em estabelecer aí cemitérios. Este imperativo 

resultava, por um lado, da incapacidade da maior parte dos fregueses de 

custear um enterramento no interior de uma igreja; para a maioria, o destino 

não ia além de uma modesta sepultura no adro, que muitas vezes nem sequer 

era cercado, permitindo que aí acontecesse toda a sorte de coisas como as 

referenciadas nos adros das matrizes de Grândola e Alcaria Ruiva, 

                                                 
2032

 Como nas demais localidades que temos vindo a considerar, (…) o capelão não deve deixar abrir 

covas sem primeiro lhe pagarem ou darem penhor para o seu corregimento (…). Os visitadores 

determinam igualmente que se faça (…) uma tumba para os defuntos e um pano de usteda preta com sua 

cruz branca e que comprem um pano de estopa tinto de negro para pôr sobre as sepulturas (…). 
2033

 Os visitadores de 1565 constatam igualmente que era preciso fazer-se uma tumba para transportar os 

defuntos. 
2034

 Com efeito, não temos a menor dúvida que no período em causa a inumação no interior das igrejas 

não deixou nunca de corresponder a um privilégio difícil de sustentar pela esmagadora maioria dos 

fregueses. 
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respectivamente em 1513 e 1535, e ao redor da Igreja de São Pedro de 

Palmela, em 1522. 

No primeiro caso, o visitador considera que a igreja e o cemitério devem ser 

muito respeitados pois são lugares santos e sagrados, o que ali não acontece pois deixam 

os porcos andar a foçar pelo adro
2035

. Já em Alcaria Ruiva destacam-se os agravos do 

prior contra o costume dos moradores de virem com (…) os seus porcos até ao adro da 

igreja que fossavam nas covas dos finados e […] muitas vezes achavam [os] ossos deles 

que os porcos tiravam
2036

. Quanto às ocorrências referidas a propósito da Igreja de São 

Pedro de Palmela, de consequências não muito diferentes das atrás descritas, a situação 

relatada na fonte refere-se aos danos causados pelas (…) bestas dos almocreves que vêm 

com cargas à vila de Palmela […] fazendo sujidades no adro e arrancando as 

cabeceiras de que já aconteceu abrirem-se as ossadas
2037

. 

Independentemente destes relatos e dos locais onde os defuntos eram inumados, 

a Igreja prescrevia uma série de rituais visando garantir não apenas a sua protecção 

contra toda a sorte de inimigos espirituais, bem como o apaziguamento dos respectivos 

pecados e uma mais célere libertação do Purgatório. As visitações dão frequentemente 

conta destas práticas, prescrevendo ritos e fórmulas como as que a seguir se descrevem:  

 

(…) Do sayr sobre as sepulturas aa segunda feira 

¶ Por quamto he universall custume nas jgreijas deste Reyno que aa segunda feira 

sayam com cruz e agoa bemta sobre todollos defuntos que jazem asy na jgreija como no 

adro e com seu responso [fol. 36v] e tamger de synos o quall custume traz mujta 

devaçam aos vivos e proveito aos defumtos que sempre esperam polla oração e 

sufrágios de Samta Madre Jgreija, portamto mamdamos que todallas segundas feiras 

acabada a misa do dia o prior e beneficiados sayam loguo com a cruz e aguoa bemta 

com seus responsos tamjemdo os synos e a cada responso seu synall e amdaram polla 

dita jgreija e adro lamcamdo o tisoureiro agoa bemta pollas sepulturas o que cumprira 

                                                 
2035 Determina, por isso, que a dois tiros de besta da igreja se não faça pocilga; quanto às que (…) agora 

estão (…) devem desfazer-se no prazo de um mês sobre a publicação da visitação sob pena de 100 reais, 

metade para a fábrica, metade para os cativos. 
2036

 Em resposta, os visitadores determinaram (…) que os porcos que cada um tirar não entrem no dito 

adro senão de passagem; sob pena de pagarem os seus donos, por cada cabeça, 5 reais até 4 porcos; e 

daí para cima 20 reais por rebanho; e querendo os ditos moradores criar e engordar porcos à sua porta, 

lhe porão uma argola no focinho para não fossarem e sendo achados no dito adro sem ela pagarão a 

dita pena, a qual será para a fábrica da igreja (…). 
2037

 O provedor manda, por isso (…) que os almocreves, tanto que descarreguem, tirem as bestas fora do 

adro; sob pena de 100 reais por cada vez que isto aconteça; e não as prendam às cabeceiras das covas 

sob pena de 200 reais (…). 
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sob pena de duzemtos reaes cada hum por cada vez que asy nam sairem sobre os 

finados pera a fabrjca da jgreija a metade e a outra metade pera quem os acusar 

(…).
2038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2038

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fols. 36r-36v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 39-40 
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3.3. Capelas funerárias. 

 

Na perspectiva de quem morre, considerando o aligeiramento das suas faltas, a 

sobrevivência da sua memória e a afirmação da sua linhagem, a melhor alternativa à 

inumação no chão das igrejas ou no solo de adros e cemitérios contíguos aos templos 

era a instituição de uma capela
2039

. Para tal era necessário ser-se pessoa de posses, com 

bens em abastança para estabelecer um vínculo patrimonial produtor de rendas em 

quantidade suficiente para suprir as necessidades decorrentes da manutenção de um ou 

mais sacerdotes que, de acordo com a frequência convencionada no acto de instituição 

da capela, se comprometiam à celebração de um determinado conjunto de ofícios em 

memória do defunto e dos da sua casa que ao seu lado repousavam.  

A estas massas de bens alocadas ao sufrágio das almas dos instituidores – uma 

quintã, uma vinha, um olival… – há que acrescentar as despesas decorrentes da 

construção de uma estrutura arquitectónica nova que podia ser quadrada, rectangular, 

circular ou semicircular, sextavada ou oitavada, a que se acedia a partir do corpo da 

igreja através de um portal rasgado numa das paredes laterais do templo ou de uma 

abertura de maior dimensão que de algum modo fazia com que as duas estruturas 

funcionassem como um espaço unificado. As visitações espatárias empregues na 

elaboração do presente trabalho oferecem-nos exemplos detalhados e diferenciados 

destes tipos de estruturas, umas já desaparecidas ou assaz transfiguradas, outras ainda 

existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2039

 A propósito, veja-se o treslado da verba do testamento de Pêro Afonso Castelão acerca da capela que 

fez na igreja de Santa Maria de Palmela: “Item. Disseram que tanto que allma de cada hũu delles sse 

apartar do sseu corpo que sseu corpo sseja ssepulltado na capella de Nossa Senhora do Castelo, scilicet, 

dentro na capella que elles tem feta honde ora estaa a jmagem de Jhesu anbos em hũua ssepultura se 

poder sser e nom podendo que seja em cada hũu ssua dentro na dita capella / Item. Disseram que ao dia 

de sseu entirramento de oferta lhe levem cada hũu sseu ssaco de trigo e cada hũu sseu odre de vinho e no 

dito dia e enterramento lhe digão hũua missa (…) e a intenção declarada a 28 de Abril de 1534 por Jorge 

de Paiva, filho de Pêro Gonçalves, que vendo a obrigação que é a alma de seu pai e avô que na capela de 

Santo António situada na igreja de S. Pedro jazem sepultados, a ele lhe prazia se obrigar como obrigava 

sendo causa que a dita capela caia ele a reparar e levantar à sua custa, e assim prover […] do que lhe 

cumprir e para isso obrigava-o renda de seu benefício e assim seus bens. In SANTOS, Vítor Pavão dos, 

1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História da Arte em Portugal. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 52-54. 
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Igreja Matriz de Alcácer 

 

Planta A – Igreja Matriz de Alcácer (Fonte: DGEMN) 

 

 Das estruturas referenciadas nas visitações quinhentistas a este templo, 

subsistem ainda as capelas de D. Filipa de Vasconcelos e de D. Francisca, as duas do 

lado do Evangelho e sem apresentarem grandes transformações relativamente ao 

aspecto que tinham no século XVI, e a capela do barão João Lobo, do lado da Epístola e 

bastante mais transformada.  

 A primeira aparece já referenciada em 1512, por ocasião da Visitação do Mestre 

que a situa (…) junto à porta travessa (…) e especifica que (…) é de abóbada com um 

altar de pedra e cal forrado por diante de bordos (…) com (…) um retábulo de 

madeira com seu guarda-pó e outro retábulo pequeno com a Natividade de Nosso 

Senhor. Ainda de acordo com a fonte, as paredes eram de pedra e cal e o chão 

ladrilhado de tijolo. Instituída por D. Filipa de Vasconcelos, à data era administrada por 

Leonor da Fonseca, mulher de Diogo Figueira.  

 Quarenta anos mais tarde, em 1552, o altar encontrava-se forrado de azulejos 

mantendo-se o antigo retábulo da Natividade, da Flandres e muito velho, orago da dita 

capela. Ladrilhado de tijolo em 1512, o chão encontrava-se agora por ladrilhar; quanto à 

abóbada, era uma estrutura de alvenaria de berço, como hoje, tal como o portado, de 

pedraria, redondo, que ostentava uma grade velha, desbaratada e sem fechadura. Eram 

então seus administradores Pêro de Abreu e Leonor da Fonseca, sua sogra, referenciada 

na Visitação do Mestre (Figs. 102, 103, 104, 105 e 106).  

Capela de D. Filipa 

Capela de D. Francisca 

Capela do Barão 

Capela e Pia Baptismal 
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Figs. 102, 103, 104, 105 e 106 - Capela de D. Filipa. Igreja Matriz de Alcácer do Sal, do lado do 

Evangelho (Fonte: Mário Cunha). 

 

Abaixo da estrutura que acabamos de descrever, igualmente do lado do 

Evangelho, a visitação de 1552 refere a existência de uma nova capela, mandada 

edificar por D. Francisca Fogaça com autorização do Mestre com a condição de ser 

obrigada à fábrica. O altar era de madeira, sem retábulo, o respectivo degrau do mesmo 

e o chão ladrilhado, (…) com suas campas de jazigos. Quanto à abóbada, a fonte 

descreve-a como sendo de alvenaria de cinco chaves, como ainda hoje, e o portal 

(posteriormente transformado, como é visível), com dois mármores no meio com suas 

grades de fora de alto a baixo, novas fechadas com sua chave mourisca (Figs. 107 e 

108). 

  
Figs. 107 e 108 – Capela de D. Francisca Fogaça. Igreja Matriz de Alcácer do Sal, do lado do Evangelho 

(Fonte: Mário Cunha). 
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Precisamente em frente a esta capela, do lado da Epístola, a visitação de 1534 

refere a existência de um altar (…) com um arco feito na meia parede a que chamam 

Capela do Barão. As condições em que se encontrava pareceram, no entanto, mal aos 

visitadores que mandaram ao seu administrador, no prazo de dois anos a contar da 

publicação da visitação, fizesse uma capela (…) que vá para fora da igreja (…) o que, 

não se fazendo, teria como consequência a retirada do dito altar e o encerramento do 

respectivo arco com pedra e cal. A situação não terá sofrido grandes alterações entre 

esta primeira data e a visitação seguintes, em 1552 e 1560, onde se refere a existência 

de um arco pequeno de pedraria que (…) entra dentro da parede um palmo e meio (…). 

Dentro deste arco, tinha metida uma pedra, (…) outro palmo e meio fora da parede que 

servia de altar. Não tinha retábulo nem pintura para além de um teliz que servia de 

frontal, correspondendo a estrutura que hoje existe a obra de época posterior (Fig. 109 e 

110)
2040

. 

 

  
Figs. 109 e 110 – Capela do barão João Lobo e respectiva pedra de armas.  

Igreja Matriz de Alcácer, lado da Epístola (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2040

 Pegada a esta capela do barão, a visitação de 1560 refere a existência de uma outra instituída por 

Álvaro Botelho que não descreve, embora subsistam vestígios dela na planta.  
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Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

 
Planta B – Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, Alcácer (Fonte: DGEMN). 

 

 

(…) E amte o cruzeiro jaz o Mestre dom Payo Peres Correya, mestre que foy 

desta Ordem de Samtiago. O qual jaz em huuma capella muito rasa (…)
2041

. Da 

sepultura referenciada na visitação não subsistem vestígios. É no entanto plausível que 

no período que medeia entre 1513, data da visitação em que se refere a sepultura do 

conhecido Mestre e o ano de 1552, os seus restos possam ter sido trasladados para a 

Capela dos Mestres, mandada construir pelo Mestre D. Garcia Perez no ano de 1333, 

estrutura notável de cantaria de planta octogonal de 6 x 6 varas
2042

 que no dizer de José 

Custódio Vieira da SILVA (…) se insere na tradição dos edifícios cristãos de carácter 

funerário [tendo ficado] praticamente isolada, na sua especificidade arquitectónica e 

funcional, em toda a arquitectura gótica portuguesa
2043

 (Figs. 111, 112, 113, 114, 115 e 

116). A análise arquitectónica da Capela dos Mestres – refere o Autor num outro 

                                                 
2041

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 30v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 32. Os termos desta visitação 

contrariam a tradição segundo a qual o Mestre Paio Peres terá sido sepultado na Igreja Matriz de Tavira, 

encontrando-se os seus restos na ousia, na parede do lado do Evangelho, como atesta e respectiva lápide 

inserida no local.  
2042

 6,6 x 6,6 metros. 
2043

 SILVA, José Custódio Vieira da, 1997 – Da Galilé à Capela-Mor: o percurso do espaço funerário na 

Arquitectura Gótica Portuguesa. In O fascínio do fim. Viagens pelo final da Idade Média. Lisboa: Livros 

Horizonte, p. 50.  

Capela dos Fonsecas e 

dos Abreus (tesouro) 

Capela dos Mestres 

Arcossólio com sepultura com 

o hábito de Santiago 

Capela de Maria de Resende 
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estudo da sua lavra – revela a sua originalidade no quadro da arquitectura gótica em 

Portugal (…) sublinhando que se trata (…) de um edifício de planta centrada 

octogonal, circunstância que lhe confere, desde logo, um lugar também de excepção no 

panorama arquitectónico da Idade Média. Na verdade, só em Tomar os Cavaleiros do 

templo haviam antes erguido uma outra capela de planta centrada – uma rotunda com 

uma nave rodeando o espaço central – e, posteriormente à Capela de Alcácer, só no 

século XV surgirão dois espaços centrados, ambos funerários – a Capela do Fundador, 

de planta quadrada, e as Capelas Imperfeitas, de planta octogonal, as duas no 

Mosteiro da Batalha (…)
2044

. A este conjunto acrescentamos – ressalvando que se 

encontra fora do território nacional mas sublinhando que se trata de uma estrutura 

concebida para servir de derradeira morada a um dos mais notáveis e polémicos Mestres 

de Uclés – a magnífica Capela do Condestável Álvaro de Luna, anexa à Catedral de 

Toledo, igualmente de planta octogonal
2045

. 

Ainda no dizer de José Custódio Vieira da SILVA, sublinhe-se a (…) 

capacidade construtiva que, no reinado de D. Dinis, os mestres construtores de castelos 

evidenciam. Bastará […] recordar o abobadamento das salas da torre de menagem de 

Beja, para entender que foi sobretudo nesta área artística que […] melhores soluções 

arquitectónicas se logrou alcançar (…)
2046

 e que estas não deixaram de se reflectir no 

período de D. Afonso IV, quando a Capela dos Mestres foi construída. 

Em 1513, a estrutura encontrava-se toda lajeada por baixo, possuía um altar de 

alvenaria com uma pedra grande em cima e ostentava grandes vidraças, características 

que as visitações de 1552 e 1560 confirmam
2047

. A visitação de 1513 indica ainda a 

existência de uns letreiros de pedra de que não fornece a leitura, limitando-se a 

                                                 
2044

 SILVA, José Custódio Vieira da, 1995 – A Capela dos Mestres em Alcácer do Sal. In Estudos de Arte 

e História. Homenagem a Artur Nobre de Gusmão. Mafra: Vega, pp. 234-238. 
2045

 Vd. MONZÓN, Olga Pérez, 2007 – La Imagen del Poder Nobiliario en Castilla. El Arte y las 

Órdenes Militares en el Tardogótico. “Anuario de Estudios Medievales (AEM), 37/2, pp. 907-956. A 

Autora enfatiza particularmente o papel desta obra enquanto meio de afirmação da pessoa do 

Condestável, bem como da sua linhagem.  
2046

 Ob. cit., p. 236. 
2047

 A Visitação de 1560 acrescenta ainda que o acesso à dita capela se fazia por um portal do lado Norte 

pegado com o cruzeiro e que a Capela dos Mestres era muito bem feita mas chovia pela abóbada e pelas 

vidraças que se encontravam quebradas; acrescenta mais a visitação que sobre o tecto desta capela havia 

uma casa onde costumavam pousar os clérigos quando estavam em trintairo. Possuía o tecto emadeirado 

de castanho e o telhado era de valadio, deixando entrar a chuva; subia-se a esta casa e ao campanário por 

uma escada de caracol de pedraria muito comprida (Ver APÊNDICE DOCUMENTAL, doc. 14º, p. 277). 
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informar que aqui (…) jazem quatro mestres que forão desta Ordem e Cavalarja de 

Santiago (…)2048. 

Já no que respeita à tese segundo a qual os restos de Paio Peres poderão ter sido 

transladados antes de 1552 para a Capela dos Mestres, julgamos não poder deixar de 

considerar os termos desta última visitação que, aludindo à dita capela, se lhe referem 

como «Capela do Mestre Paio Peres Correia»: (…) Item. He toda a capella de pedraria 

oytavada d’abobeda com grandes frestas, çarrada com huma chave. Chamase a capella de 

dom Payo Pyriz Correa (…)2049. No que respeita a esta questão, alguma coisa aconteceu, 

certamente, no período que medeia entre os anos de 1513 e 1552. 

 

  

Figs. 111 e 112 – Capela dos Mestres, da invocação de São Bartolomeu. Portal e abóbada de nervuras 

oitavada (Fonte: Mário Cunha).  

 

    

Figs. 113, 114, 115 e 116 – Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. Capela dos Mestres. Altar e abóbada. 

Vistas do exterior (Fonte: Mário Cunha). 

                                                 
2048

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 30v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, doc. 1º, p. 33. É possível que se trate da 

placa referida por SILVA, José Custódio Vieira da, 1995, ob. cit., p. 234 que assim reza: «Aqui. jaz. a. 

ósada. q. acharaom. nos. fundamentos. desta. capela. e. o. mestre. dom. Garcia. Perez. por. lhis. satisfazer. 

mandou. que. a nom. tirem. ende.» 
2049

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 69r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, doc. 13º, p. 214. 
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Junto à entrada desta capela, no corpo da igreja, do lado do Evangelho, o texto 

da Visitação de 1513 alude a um (…) moymemto metido no meyo da parede omde dizem 

que jazem os mártires
2050

, (…) hum archeete abaxo e fora da dicta capella, de pedraria, 

com huma sepultura amtigua com hum abito de Sanctiaguo (…)
2051

, de acordo com o 

texto de 1552 que ainda hoje existe no local (Figs. 117 e 118). 

 

 

Figs. 117 e 118 – Igreja de Nossa Senhora dos Mártires: (…) Moymento metido no meyo da parede omde 

dizem que jazem os mártires (…). 

(Fonte: Mário Cunha) 

 

 Corroborando este carácter de igreja-panteão / repositório da memória de alguns 

notáveis dirigentes santiaguistas dos séculos XIV e XV, merece particular destaque a 

Capela de Maria de Resende, viúva do comendador-mor D. Diogo Pereira, que foi aio 

do Infante D. João (1400-1442), Mestre entre 1418 e a data da sua morte. Situada do 

lado do Evangelho, não muito longe do portal axial, trata-se de uma estrutura de forma 

rectangular, lajeada, de pedraria oytavada d’abobeda com grandes frestas, çarrada com 

huma chave
2052

, com uma dimensão de 6 x 4,5 varas
2053

 (Figs. 119, 120, 121 e 122). Em 

1513 apresentava um altar de alvenaria erguido sobre quatro degraus de pedraria, 

encontrando-se nela dois moymentos de pedra de Estremoz, um grande, encimado por 

                                                 
2050

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 30v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 32. José Custódio Vieira da SILVA 

interpreta este tipo de alusões – Igreja dos Mártires, moymemto dos mártires – como meios de reforçar 

(…) a conservação da memória dos cristãos mortos na luta contra os muçulmanos durante a conquista 

da povoação, reforçando, em definitivo, a notável continuidade histórica da utilização funerária deste 

sítio (…). Ob. cit., p. 234. 
2051

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 69v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 214. 
2052

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 69r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 214. 
2053

 6,6 x 4,95 metros. 



438 

 

uma pedra de armas e de frente para a entrada, do dito comendador (…) e outro piqueno 

que se não sabe cujo he (Figs. 123, 124, 125 e 126)
2054

.  

Passado meio século, as visitações de 1552 e 1560 – especialmente esta última – 

dão conta de uma certa degradação deste espaço. No primeiro caso, a madeira das 

grades que impediam o acesso à capela – montadas num arco de pedraria de ponto –

apresentava sinais de degradação; oito anos mais tarde, o visitador, Mestre Gaspar, não 

hesitou em ditar para o escrivão que a (…) outra capela que foy dos Reisendes [está] 

mall tratada, o teyto he d’abobada, chove mujto nela, o solo bem lageado; esta capela 

estaa mal tratada das paredes e d’abobada, tem humas frestas grandes [Figs. 123 e 

125], não tem vidraças nem emçerado. Nela huma sepultura de mármore de duas 

pedras mujto riquas, scilicet, o asento debaixo huma peça e cubertura de riba, outra 

estaa em vão; sobre dous cantos estaa hum alltar d’allvenarya mujto desbaratado, sem 

fábrica nenhuma, nem jmagens, nem retavolo nem nenhuma outra cousa. (…)
2055

 

  
Figs. 119, 120 e 121 – Capela de Maria de Resende. Da esquerda para a direita: portal de arco apontado, 

pormenor dos colunelos e respectivos capitéis decorados com motivos vegetalistas, capela vista do 

exterior (Fonte: Mário Cunha). 

  
Figs. 122 e 123 – Capela de Maria de Resende. Pormenor da abóbada com as respectivas mísulas 

nervuras e pedras de fecho; sarcófago mais pequeno, anónimo, situado à entrada da capela do lado 

esquerdo (Fonte: Mário Cunha). 

                                                 
2054

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 31r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº. 1, p. 33. 
2055

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 24v-25r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 277-278. 
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Figs. 124, 125 e 126 – Capela de Maria de Resende. Pedra de armas e sarcófago do comendador-mor D. 

Diogo Pereira (Fonte: Mário Cunha).  

 

  Além das estruturas já referidas, as visitações dão igualmente conta da existência 

de uma outra capela do lado Sul, que servia (…) de tesouro, abobedada toda e com 

huum altar de huuma pedra piquena demtro nela e as portas sam de ferro e tem de 

comprido seys varas e meya e de larguo três varas e quarta (…)
2056

; possuía uma fresta 

grande a Nascente, um espelho sobre o cruzeiro e outra janela grande a Sul e era toda 

lajeada de pedra. Na Visita do Prior-Mor é dito que constituía local de enterramento 

para Fonsecas e Abreus e que possuía no seu interior uma sepultura de pedra, grande e 

antiga. Como se vê na planta e se percebe nas Figs. 127, 128 e 129, trata-se de uma 

estrutura composta por dois corpos separados por um arco (…) d’alvanaria em redomdo 

com seus pylares e capitees de pedraria (…)
2057

. 

 

   
Figs. 127, 128 e 129 – Capela do Tesouro (…) onde se enterravam Fonsecas e Abreus (…). Vistas do 

exterior. Arco da capela podendo ver-se ao fundo na parede um arcossólio (Fonte: Mário Cunha). 

 

                                                 
2056

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 30r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 32. 
2057

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 68r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 213. Eram obrigados à sua 

conservação Miguel da Fonseca, clérigo do hábito de Santiago e Vasco Frazão, que deviam mandar dizer 

em cada ano doze missas cantadas pelas almas dos defuntos de seus avós que instituíram a dita capela 

com a dita obrigação. 
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Acentuando a propensão funerária do local, anterior ao período romano, José 

Custódio Vieira da SILVA admite que a Capela do Tesouro – para usarmos a 

terminologia empregue pelos visitadores de 1513 – tenha sido (…) a primeira 

construção a ser erguida pelos Cavaleiros de S. Tiago na sua primeira fixação em 

Alcácer do Sal (…)
2058

, anterior à própria Igreja dos Mártires, a que posteriormente se 

uniu. 

 A vocação funerária da área onde veio a ser construída a Igreja de Nossa 

Senhora dos Mártires – e concomitantemente do próprio espaço eclesial e seus anexos – 

é reforçada, nas visitações, pela referência a uma outra estrutura, entretanto 

desaparecida: trata-se da capela instituída e fundada por Martim Gomes Leitão que em 

1513 era administrada por D. Álvaro de Castro. Situada em frente à Capela de Maria de 

Resende, portanto, do lado da Epístola, media 4,6 x 4 varas, era de abóbada de pedraria 

de berço, quadrada e possuía sobre o altar um retábulo pintado muito bom do Presépio. 

A Visita de 1552 acrescenta que o altar era de alvenaria e que se encontrava então 

forrado a azulejo. Quanto ao retábulo do Presépio, este fora entretanto substituído por 

uma obra da Flandres, de peças, da Invocação de Nossa Senhora, com uma imagem de 

Nossa Senhora, outra de São João Baptista e um Crucifixo
2059

. A visitação informa 

ainda que a capela se encontrava mal ladrilhada e que possuía duas frestas grandes com 

suas portas, uma a Poente, outra a Sul; era pertença do morgado de D. Álvaro de Castro 

que tinha por obrigação mandar dizer diariamente uma missa de requiem, para a qual 

dispunha dos respectivos bens. O portado da capela era de pedraria, com suas portas, 

boas, sem fechadura, mas a visitação não indica dimensões nem forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2058

 Ob. cit., p. 234. Em defesa da sua tese, o Autor sublinha o carácter arcaizante da estrutura, chamando 

a atenção em particular para os arcossólios (…) cavados nos muros da sua reduzida capela-mor (…) de 

inequívoco uso funerário (…). Vd. Fig. 28, em baixo, um pouco à esquerda da fotografia. 
2059

 Esta última informação, incluída na Visitação de 1560.  
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Igreja Matriz de Alhos Vedros 

 

 

Planta C – Igreja Matriz de São Lourenço de Alhos Vedros (Fonte: DGEMN) 

 

 Objecto de sucessivas intervenções, a Matriz de Alhos Vedros apresenta um 

conjunto variado de estruturas funerárias das quais apenas as capelas de São Sebastião e 

Santo Estêvão (hoje Capela de São João Baptista) são referenciadas na visitação de 

1523, tratada no presente estudo. 

 Datada de cerca de 1477, a primeira encontra-se situada na parede Sul e sabe-se 

que foi edificada por Pêro Vicente, o Velho (Figs. 130 e 131)
 2060

. Trata-se de uma 

estrutura de abóbada de cruzaria assente sobre mísulas delicadamente trabalhadas (Figs. 

132 e 133) e pedras de fecho cuidadosamente esculpidas, uma com as armas do 

                                                 
2060

 PEREIRA, Paulo, 2007 – As grandes edificações (1450-1530). In História da Arte Portuguesa. Casais 

de Mem Martins: Círculo de Leitores, vol. 4, pp. 28-29. (…) A Capela de S. Sebastião ou de Fernando do 

Casal (um cavaleiro espatário morto em Zamora), espaço funerário privado datável de 1477 (…) revela 

o concurso de operários de formação batalhina: o corpo do edifício é rectangular, com dois tramos 

rectos e cabeceira prismática de três panos; cobre este espaço uma abóbada de nervuras de aresta 

chanfrada com cadeia central; as mísulas são troncopiramidais com capitéis de decoração vegetalista. O 

exterior, muito singelo, com três contrafortes escalonados apresenta o único sinal castrense pela 

adopção de merlões chanfrados como coroamento. (…) 

Capela de S. Sebastião  

Capela de Sto. Estêvão, 

instituída por Sancha 

Martins 
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instituidor, outra com motivos de natureza vegetalista, outra ainda com um intrigante 

compasso (Figs. 134, 135, 136 e 137). Encostado à parede testeira ergue-se ainda sobre 

dois degraus de pedraria um altar de alvenaria, sobre o qual se encontravam, ao tempo 

da visitação, uma imagem de São Sebastião, de vulto, outra do Menino Jesus; o chão 

era e continua a ser ladrilhado de tijolo.  

De acordo, ainda, com a fonte, encontrava-se então no meio da capela um 

monumento de pedra, alto, em que (…) jaz o filho do dito Pêro Vicente, que se chamava 

Fernão do Casal (…). A dita arca foi entretanto removida desse local, encontrando-se 

hoje adossada à parede do lado do Evangelho, à esquerda da sepultura do pai, 

igualmente adossada à parede (Figs. 138, 139 e 140). Do lado da Epístola, do mesmo 

modo, em frente ao sarcófago do marido, a arca tumular de Constança Vaz (Fig. 141). 

  

Figs. 130 e 131 – Capela de São Sebastião. Igreja Matriz de Alhos Vedros (Fonte: Mário Cunha). 

   

Figs. 132, 133 e 134 – Capela de São Sebastião. Da esquerda para a direita: encasamento na parede  

do lado da Epístola; mísula com motivos vegetalistas; abóbada de cruzaria e respectivas pedras de fecho. 

(Fonte: Mário Cunha) 
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Figs. 135, 136 e 137 – Capela de São Sebastião. Pedras de fecho na abóbada (Fonte: Mário Cunha). 

 

 
Figs. 138, 139, 140 e 141 – Capela de São Sebastião. À esquerda, arca tumular de Fernando do Casal e 

respectiva pedra de armas custodiada por figuração feminina (Fig. 140, abaixo, à esquerda). À direita a 

arca tumular de Pêro Vicente, o Velho (Fig. 139) e de sua mulher, Constança Vaz (Fig. 141, abaixo, à 

direita). 

(Fonte: Mário Cunha). 

  

 

   

Relativamente à Capela de Santo Estêvão, instituída por Sancha Martins e 

administrada em 1523 pelo prior, a visitação localiza-a junto ao púlpito e diz tratar-se 

de uma estrutura de abóbada; apoiada em mísulas, esta é de carácter polinervado 
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estrelado, com bocetes vegetalistas (Figs. 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 149). O altar 

possuía na época um retábulo pequeno, velho, com a imagem de Santo Estêvão e outras 

cuja identidade se não refere. Quanto às paredes, encontram-se revestidas na totalidade 

por azulejos hispano-mouriscos de padrão, salvo uma lápide situada sob a janela, com 

uma inscrição (Fig. 148). O pavimento apresenta uma laje epigrafada. 

 

   
Figs. 142, 143 e 144 – Capela de Santo Estêvão (construção à esquerda na imagem); a capela vista do 

interior da igreja; base de colunelo no arco da capela (Fonte: Mário Cunha). 

 

   
Figs. 145, 146 e 147 – Capela de Santo Estêvão. Colunelo e respectivo capitel no arco da capela; abóbada 

polinervada estrelada de cinco pedras de fecho; mísulas e arranque das nervuras junto ao retábulo  

(Fonte: Mário Cunha). 

 

  
Figs. 148 e 149 – Capela de Santo Estêvão. Pormenor da abóbada com as 

respectivas nervuras, mísulas e pedra de fecho; incluí a cobertura azulejar 

hispano-mourisca da parede. Pedra de fecho com decoração vegetalista na abóbada. 

(Fonte: Mário Cunha). 
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Igreja Matriz de Faro 

 

 
Planta D – Igreja Matriz / Sé de Faro (Fonte: DGEMN) 

 

 No que respeita à Matriz de Faro, as visitações dão conta da existência de várias 

capelas no corpo da igreja, das quais apenas duas chegaram ao presente sem 

intervenções que lhes deturpassem a identidade formal. As estruturas em causa situam-

se, cada uma, nos extremos do transepto; do lado do Evangelho, a Capela de Garcia 

Moniz, da invocação de Santiago (Figs. 150, 151 e 152); do lado da Epístola, 

precisamente em frente à outra, a Capela de Rui Valente (Fig. 157). 

 

   

Figs. 150, 151 e 152 – Capela de Garcia Moniz, da invocação de Santiago. Igreja Matriz de Faro, do lado 

do Evangelho (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

Capela de Garcia Moniz  

Capela de Rui Valente 

Capela de Jesus 
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De acordo com a Visitação de 1518, jaziam na primeira o dito Garcia Moniz e 

Isabel de Alvelos, sua mulher, num monumento de pedra muito bom. O espaço que 

acolhe a dita sepultura (Fig. 152) é de abóbada de cruzaria (Fig. 151), apresentando, as 

respectivas pedras de fecho, rostos esculpidos (Figs. 153 e 154) e os capitéis 

interessantes motivos vegetalistas e antropomórficos (Figs. 155 e 156). 

 

    
Figs. 153, 154, 155 e 156 – Capela funerária de Garcia Moniz, da invocação de Santiago. Igreja Matriz de 

Faro. Pedras de fecho das abóbadas, ambas com representações de natureza antropomórfica; capitéis no 

arco da capela ostentado motivos de carácter vegetalista e antropomórfico (Fonte: Mário Cunha). 

 

No que respeita à outra capela – igualmente de abóbada de cruzaria de pedraria 

muito bem lavrada (Figs. 157, 158, 159 e 160), de motivos vegetalistas e 

antropomórficos com alguns elementos a apresentarem evidências de policromia (Figs. 

161 e 162) – para além do monumento de gesso lavrado, muito bom, onde jaz o dito Rui 

Valente (Fig. 163), a Visitação refere a existência de um altar da invocação de São 

Jorge, entretanto desaparecido que, em 1554, sendo administrador Diogo Álvares 

ostentava uma imagem de vulto de Nossa Senhora. 

 

    

Figs. 157, 158, 159 e 160 – Capela de Rui Valente, da invocação de São Jorge. Igreja Matriz de Faro. 

Arcos de cruzaria e pedras de fecho da abóbada, com respectivas marcas heráldicas.  

(Fonte: Mário Cunha) 
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Figs. 161, 162 e 163 – Capela de Rui Valente, da invocação de São Jorge. Igreja Matriz de Faro. Coluna e 

capitel no arco da capela com motivos vegetalistas e antropomórficos; mísula de arranque da cruzaria no 

interior da capela; sarcófago em gesso de Rui Valente (século XV). 

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 Também desaparecida, a capela de Santa Ana no corpo da igreja, a que se acedia 

por um portal de pedraria de ponto com 10 x 8 palmos
2061

; as fontes colocam-na na 

ombreira da capela-mor, indicando que em 1518 encontrava-se nela sedeada a 

Misericórdia. Tratava-se de uma estrutura de abóbada cujo altar de alvenaria, sobre o 

qual estava uma imagem de pedra de Santa Ana, era forrado de azulejos; aí se 

encontrava a sepultura do seu instituidor, um monumento alto de pedra, lavrado, muito 

bom, em que jaz João Fernandes Garganta
2062

. Alguns anos mais tarde, por ocasião da 

visita de 1554, referindo-se à dita capela de Santa Ana, então administrada por Pêro 

Baião, os inspectores precisam que se tratava de um espaço quadrado, emadeirado de 

castanho, de uma só água, telhado de valadio com uma fresta, sem encerado nem 

vidraça com uma sepultura sobre três leões de pedra e pintado um homem de vulto 

armado, de Jerónimo Fernandes da Costa. O altar estava erguido sobre dois degraus e o 

espaço em que se encontrava era coberto por uma abóbada de cruzaria de uma só chave. 

 As visitações seguintes – 1554 e 1565 – confirmam e acrescentam estas 

referências, ao mesmo tempo que dão conta do levantamento, entretanto, de algumas 

estruturas novas.  

Relativamente ainda à Capela de Santiago, instituída por Garcia Moniz, a visita 

de 54 alude à existência de um altar de alvenaria, sem retábulo e com duas imagens de 

pedra, velhas, acrescentando ter aí sepultura um certo Pêro da Fonseca e estar tão 

danificada que não se pode nela dizer missa. Não se perdeu, no entanto, a memória da 

ligação ao seu instituidor: em 1565 os visitadores continuam a designá-la pelo nome de 

Garcia Moniz e a associá-la à invocação de Santiago. 

                                                 
2061

 2 x 1,6 metros. 
2062

 A Visitação de 1518 refere igualmente, junto a esta capela, a existência de uma campa da Flandres 

com uns esmaltes e um letreiro, onde se estava sepultado um certo Gil Esteves.  
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 Junto desta capela, a Visitação de 1554 indica a existência de uma outra, da 

invocação de Santa Catarina, abobadada, mas com a dita abobada fendida; o respectivo 

altar era de alvenaria, do tamanho dos outros, encontrando-se sobre ele uma imagem da 

dita santa; o chão era bem lajeado e do lado Norte possuía um espelho sem encerado 

nem vidraça. Esta capela foi fundada por um certo Francisco Pires, já defunto em 1554, 

sendo então administrada por Cristóvão Afonso, mareante. Importa destacar que este 

Francisco Pires, que não podia deixar de ser pessoa de posses, era cristão-novo, dado 

que não pode deixar de levantar questões quanto à real condição deste particular e grupo 

da sociedade portuguesa em meados da centúria de Quinhentos.   

 Na mesma visitação faz-se alusão a uma outra capela, do lado da Epístola, da 

invocação de Jesus; o altar era de alvenaria, possuindo sobre ele uma cruz grande com o 

respectivo crucifixo. Ainda de acordo com a fonte, tratava-se de uma obra bem 

emadeirada de castanho, forrada d’engado pintado e chão argamassado, com um 

espelho a Norte, sem encerado, nem vidraça, que dava boa claridade. Era seu 

administrador, um cavaleiro, de nome Diogo Berbato.  

Os inspectores da Visitação de 1565 referem-se a uma capela de Beatriz Dias, da 

invocação de Jesus, junto à pia baptismal. A menos que exista algum equívoco e a 

capela que em 1554 era administrada pelo dito Diogo Berbato ficasse do lado do 

Evangelho e não do lado da Epístola – o que faz todo o sentido uma vez que a visitação 

em causa localiza o espelho da capela a Norte, o que é tecnicamente impossível ficando 

esta a Sul – atendendo aos termos da visitação de 1565 que situam a dita pia do lado 

esquerdo de quem entra pela porta principal, esta será uma outra capela, certamente a 

mesma que pertence hoje – sintomaticamente – à invocação do Bom Jesus (Fig. 164). 

 
Fig. 164 – Capela do Bom Jesus. Matriz de Faro. 

(Fonte: Mário Cunha). 
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Além das estruturas acabadas de ser referir, a Visitação de 1565 indica ainda a 

existência de uma capela dita de Pedro Afonso de Ancora, de que faz menção a 

visitação passada, que diz estar sepultado num monumento de pedra e da capela de Gil 

Esteves, que era um altar da invocação de Santa Catarina na ombreira do arco do 

cruzeiro, da parte do Evangelho, aparentemente a mesma a respeito da qual em 1554 se 

diz ter sido instituída pelo cristão-novo Francisco Pires. 

 

Igreja Matriz de Loulé. 

 

Planta E – Igreja Matriz de São Clemente de Loulé (Fonte: DGEMN) 

 

 Dos espaços funerários referenciados nas visitações ainda existentes nesta igreja, 

a mais notável é certamente a capela instituída por Fernão Pires Camacho e sua mulher 

Constança Vaz, da invocação de Nossa Senhora da Conceição. Já referida na Visitação 

de 1518, trata-se de uma estrutura de forma quadrada, de abóbada, de duas capelas; 

muros e abóbada são de alvenaria da terra com arcos, chaves e mísulas de pedraria 

igualmente da terra (Figs. 165 e 166). O altar era de alvenaria com 12 palmos de 

comprimento x 4 de largo x 5 de alto
2063

 e sobre ele um retábulo de seis painéis com 

molduras e encoroamentos dourados, ilustrando, respectivamente, a Nossa Senhora da 

Piedade, a Vinda do Espírito Santo, Santa Catarina, Santa Bárbara, Santo António e São 

Pedro. O guarda-pó era pintado de azul com umas estrelas douradas. Relativamente ao 

                                                 
2063

 2,4 x 0,8 x 1,0 metros. 

Capela de N. S. da 

Conceição 
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arco da capela, trata-se de uma estrutura redonda, de pedraria, que os visitadores de 18 

consideraram lavrado de moderno. A isto acresce a informação que do lado do Levante 

existia uma fresta, sem encerado nem vidraça. 

 

          

Figs. 165 e 166 – Igreja Matriz de Loulé. Corpo da igreja e capela de Nossa Senhora da Conceição. 

(Fonte: SIPA) 

 

Meio século mais tarde, por ocasião da visita de 1565, a capela continuava afecta 

à família dos instituidores, tendo por administrador Francisco Camacho, que cumpria 

inteiramente com a obrigação da capela, contribuindo anualmente com a dotação de 

1.300 reais estabelecida pelos seus antepassados, para gastar nos ornamentos e coisas da 

dita capela e em missas pelas suas almas. 

 

 

Igreja Matriz de Tavira 

 A antiga capela de São Miguel dos Melos – hoje dedicada ao Senhor dos Passos 

– terá sido construída durante a primeira metade do século XVI e pela sua estrutura 

arquitectónica e decorativa integra-se no modo manuelino: a abóbada é polinervada 

assente em mísulas e decorada com bocetas que apresentam elementos heráldicos 

ligados à família de Lançarote de Melo, o antigo comendador de Casével da Ordem de 

Santiago que a mandou edificar à sua custa – já falecido em 1534 – e à própria Ordem 

(Fig. 167 e 168)
2064

, sendo de realçar o óculo rendilhado de pedra no alto da parede 

lateral direita (Fig. 169)
2065

. 

  

                                                 
2064

 (…) a qual tem 17 chaves de pedra com vasos e verdugos de pedraria e um arco bom de pedraria e 

um arco também de pedraria e de muito boa obra nele; e tem na chave do meio as armas dos Melos, em 

outra chave o hábito de Santiago; e tem um altar de alvenaria com 2 degraus também de alvenaria (…). 
2065

 Em 1565 era seu administrador António de Melo, o qual era obrigado a mandar dizer uma missa 

quotidiana, o que não acontecia ia para 15 anos; a estrutura encontrava-se muito desbaratada e chovia 

nela em algumas partes (…).  
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Figs. 167, 168 e 169 – Capela do Senhor dos Passos. Igreja Matriz de Tavira. Altar e retábulo, pormenor 

da abóbada, oculo rendilhado na parede do lado da Epístola (Fonte: Mário Cunha). 
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CAPELAS INSTITUIDAS NAS IGREJAS E ERMIDAS 

SEGUNDO AS VISITAÇÕES 

(QUADROS) 
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COMENDA DE ALBUFEIRA 

Estrutura Capelas no corpo da igreja Ano  

 

 

 

Igreja de N. 

S. da 

Conceição 

(Matriz) 

Capelas: 

A Norte: uma capela quadrada, de abóbada, de alvenaria de cruz, com chave e 

represas de pedraria; o arco é redondo, da mesma pedraria, bem lajeado; tem nela 

um altar de alvenaria do tamanho dos outros e sobre ele um retábulo da 

“Visitação” com extremos, pilares e molduras e balaústre e frontispício com três 

vieiras muito bem douradas; é de três painéis, no meio a “Visitação”, do lado do 

Evangelho o “Descimento da Cruz”, no da Epístola N. S. do Rosário; o banco 

lavrado de seis medalhas. Capela e retábulo foram mandadas fazer por Rui Dias 

e sua mulher Beatriz Dias
2066

  

 

 

 

1554 

 

COMENDA DE ALCÁCER DO SAL  

Estrutura Capelas no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de 

Santa Maria 

(Matriz) 

 - A Norte, junto à porta lateral: é de abóbada com um altar de pedra e cal 

forrado por diante de bordos; nele um retábulo de madeira com seu guarda-pó e 

outro retábulo pequeno com a Natividade; as paredes são de pedra e cal; é 

ladrilhada de tijolo com suas grades de madeira e fechadura e chave; está nela 

uma arca com os ornamentos; foi instituída por D. Filipa de Vasconcelos e é 

administrada por Leonor da Fonseca, mulher de Diogo Figueira; 

- Diante da porta lateral Sul: uma capela com 2 varas e 1 quarta x 1 vara e 2 

terças de largo; é de abóbada, o altar de pedra e barro e nele uma imagem de 

Nossa Senhora de madeira, velha e caduca e outras imagens pintadas na parede, 

muito velhas; tem suas grades de madeira pintadas;  

- Do lado Norte, junto à capela de D. Filipa: na parede um arco pequeno em que 

está um altar; é todo pintado e tem nele um retábulo pequeno de portas com N. S. 

do Rosário e outros santos e outras imagens
2067
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/ 

1513 

- Capela dos Furtados: está bem corrigida, com arco e abóbada de cantaria falsa; 

no altar uma imagem de Nossa Senhora com o Menino ao colo; 

- Capela do Barão: à entrada da porta principal, do lado direito, um altar feito na 

parede, o que parece mal como está e ocupa a igreja; mandam ao administrador 

que faça uma capela que vá para o lado de fora da igreja; passado o tempo 

estipulado (2 anos a contar da publicação da visitação) o recebedor deverá retirar 

o altar e fechar o arco com pedra e cal
2068
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Capelas da parte do Evangelho: 

- Capela de D. Filipa: tem um altar de alvenaria forrado de azulejos, um retábulo 

da Flandres muito velho da Natividade, cujo orago é a dita capela; tem o solo por 

ladrilhar, as paredes de alvenaria, uma fresta a Norte que dá claridade que basta. 

É de abóbada de berço de alvenaria e o portado de pedraria redondo, uma grade 

velha desbaratada sem fechadura; são seus possuidores Pêro de Abreu e Leonor 

da Fonseca, sua sogra. Está mal provida de retábulo que não tem ornamentos;  

- Capela que edificou Francisca Fogaça, abaixo da primeira: tem um altar de 

madeira com seu degrau do mesmo, ladrilhada, com suas campas de jazigos. 

Sem retábulo. É nova de alvenaria de abóbada de cinco chaves raspada, os arcos 

e o portado com dois mármores no meio com suas grades de fora, de alto a 

baixo, novas, fechadas, com sua chave mourisca; D. Francisca é obrigada à 

fábrica, condição com a qual o mestre deu licença para fazê-la; 

Capelas do lado da Epístola: 

- Capela de N. S. do Rosário: tem um altar de alvenaria; sobre ele uma imagem 

de Nossa Senhora de vulto, de barro, pintada. Não é ladrilhada. Está metida num 
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arco de alvenaria de ponto. Tem umas grades de madeira, usadas. Dizem missa 

dos pretos nela e tem confraria; 

- Capela do Morgado do Barão: é um arco pequeno de pedraria que está dentro 

da parede 1,5 palmo. Dentro deste arco, uma pedra outro palmo e meio fora da 

parede que serve de altar. Não tem retábulo nem pintura, mais que um teliz por 

frontal
2069

 

Capelas do lado Norte: 

- Capela de D. Filipa: tem missa quotidiana, fez-se o que se mandou na visitação 

passada; somente não se pintou o retábulo que continua em branco; 

- Capela de Álvaro Botelho: pegada à outra; está bem fabricada; 

Capelas do lado Sul: 

- Arcossólio da capela do barão João Lobo: tem uma campa a modo de altar; tem 

obrigação de missa quotidiana mas não se diz nela por não ser ornado; 

- Capela de N. S. do Rosário: diante desta outra; não tem mais obrigações do que 

a missa dos pretos que é em cada domingo
2070 
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Igreja de N. 

S. dos 

Mártires 

- Capela do lado da Epístola: 6,5 x 3 varas e 1 quarta; é abobadada com um altar 

de pedra pequena; serve de tesouro; 

- Capela dos Mestres: 6 x 6 varas; é de cantaria e abobadada, toda lajeada por 

baixo; tem um altar de alvenaria com uma grade por cima; tem 2 vidraças 

grandes; estão nela uns letreiros de pedra; jazem aqui 4 Mestres da Ordem; 

- Capela de Maria de Resende: 6 x 4,5 varas; à entrada da porta principal do lado 

esquerdo, de cantaria abobada; ante ela há 4 degraus de pedraria; tem 2 

moymentos de pedra de Estremoz, um grande, de D. Diogo Pereira, antigo 

comendador mor e outro mais pequeno que não se sabe de quem é; 

- Capela instituída e fundada por Martim Gomes Leitão: 4 varas e 2 terças x 4 

varas. Fica em frente à capela de Maria de Resende, do outro lado da parede; é 

abobadada e com um altar onde está um retábulo com o Presépio; é administrada 

por D. Álvaro de Castro
2071
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Altares laterais do lado de fora: de alvenaria, forrados de azulejos; 

- Do lado do Evangelho: tem um retábulo da Ressurreição, velho e gasto, da 

Flandres; 

- Do lado da Epístola: da invocação de Santiago;  

- Outra capela do lado Sul: de abóbada de pedraria, com um altar onde se vestem 

os sacerdotes e serve de sacristia; uma fresta grande a Levante e um espelho 

sobre o cruzeiro e outra janela grande ao Sul. É toda lajeada de pedra, tem uma 

sepultura de pedra grande e antiga, um portado pequeno para a capela-mor. 

Enterram-se nela os Fonsecas e os Abreus. São obrigados a ela Miguel da 

Fonseca, clérigo do hábito e Vasco Frazão, a dizer em cada ano 12 missas 

cantadas pelas almas dos defuntos de seus avós que instituíram a dita capela. O 

arco da dita capela é de alvenaria em redondo com seus pilares e capitéis de 

pedraria; tem umas grades pequenas de madeira com fechadura; sobre o dito arco 

um calcário de madeira velho;  

- Capela do lado Norte (capela de D. Paio Peres Correia): edificada pelo Mestre 

D. Garcia Peres; tem um altar de alvenaria, uma campa grande por cima; tem 2 

degraus de pedraria por onde se sobe ao altar; a capela é toda lajeada de pedraria; 

paredes de pedraria, oitavada, com grandes frestas e fecha-se com uma chave; 

tem dentro um portado de pedraria com um caracol por onde se sobe ao 

campanário; 

- Um arcossólio quem sai desta capela com uma sepultura antiga com o hábito de 

Santiago; 

- Outra capela: com um arco de pedraria de ponto grande e umas grades de 

madeira velhas nele; tem um altar de alvenaria com 4 degraus de pedraria; o solo 

lajeado do mesmo; a dita capela é de alvenaria com suas frestas de pedraria e 
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abóbada por cima com seus cruzeiros de pedraria, fechada com 3 chaves de 

pedraria; estão nela dois monumentos, um grande, outro pequeno; 

- Capela do lado Sul: pegada à porta principal; altar de alvenaria forrado de 

azulejos, retábulo da Flandres com peças, da invocação de Nossa Senhora; é de 

pedraria, com abóbada de berço quadrada e está mal ladrilhada; tem 2 frestas 

grandes, uma a Poente, outra a Sul e pertence ao morgado de D. Álvaro de 

Castro; tem um portado de pedraria com suas portas boas sem fechadura
2072

. 

Tem 2 altares laterais forrados de azulejos: 

- Altar do lado Norte: tem uma imagem de Nossa Senhora, de vulto, de pedra; 

- Altar do lado Sul: tem um retábulo de 3 painéis direitos; no do meio o Apóstolo 

Santiago, no outro São Pedro e no outro Santo André; tudo pintado a óleo, 

molduras, pilares e coroamentos bem dourados, guarda-pó pintado de azul com 3 

rosas douradas; foi dado por Bartolomeu Fernandes, antigo prior da igreja;  

O portal do lado Norte pegado ao cruzeiro dá acesso:  

- À Capela dos Mestres, a qual está muito bem obrada embora chova no interior 

pois as vidraças estão quebradas; o solo desta capela é lajeado; sobre o tecto 

desta capela está uma casa onde costumavam pousar os clérigos quando estavam 

em trintairo. O seu tecto é emadeirado de castanho, telhado de valadio e chove 

pelo telhado; sobre-se a ela e ao campanário por uma escada de caracol de 

pedraria muito comprida; 

- Do mesmo lado, está a capela que foi dos Resendes: mal tratada, o tecto é de 

abóbada, chove muito nela, o solo é bem lajeado; está mal tratada de paredes e 

abóbada; tem umas frestas grandes, não tem vidraças nem encerado; nele uma 

sepultura de mármore de duas pedras muito ricas, de assento uma peça e 

cobertura por cima; a outra está em vão; sobre dois cantos está um altar de 

alvenaria muito desbaratado, sem fábrica nenhuma nem imagens, nem retábulo, 

nem nenhuma outra coisa; 

- Capela do lado de Sudoeste: de abóbada de pedraria de berço, o solo mal 

ladrilhado; um altar de alvenaria forrado de azulejos, sobre ele um retábulo da 

Flandres de portas com uma imagem de Nossa Senhora, São João Baptista e um 

Crucifixo; tem uma janela para Poente e a outra para o adro com portas ruins; é 

de D. Álvaro de Castro e tem uma missa rezada cada dia; tem necessidade de se 

mandar guarnecer, ladrilhar e fazer portas e janelas
2073
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COMENDA DE ALDEIA GALEGA 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

Ermida de São 

Jorge de 

Sarilhos, o 

Grande 

Capela da parte de fora da igreja: 

- Situa-se junto à capela, da parte Norte e tem 4 x 3,5 varas; foi mandada 

fazer pelo corregedor João Cotrim; as paredes são de pedra e cal, é 

abobadada e apresenta um altar de uma só pedra, de jaspe, muito rico. A 

parede por trás do altar é forrada a azulejos. É uma construção nova, ainda 

sem nenhuma imagem nem retábulo e onde ainda não se rezou missa; 

- Junto da porta lateral, da parte Norte, há um outro retábulo de devoção a 

Santa Ana. O altar é de tabuado forrado e em cima há retábulo com seu 

guarda-pó de pinho; e uma imagem de S. Pedro, nova e muito bem pintada; 

e outra imagem de Santa Ana
2074

 

 

 

 

 

1512 

Na capela-mor da dita igreja está um buraco com uns paus de haste de lança 

para a capela de João Cotrim. Por essa razão a igreja está devassa. A capela 

de João Cotrim serve-se de fora e pode-se roubar através dela. Pedem ao 

provedor que mande tapar o dito buraco para que a igreja fique segura
2075

 

 

 

1528 

Capela de Nossa Senhora da Piedade, fundada pelo doutor João Cotrim  
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(sepultado na capela-mor): 

- Tem agora no archete, sobre o altar, a imagem de N. S. da Piedade que 

estava, no tempo da outra visitação, no altar do lado da Epístola, com os 

dois anjos e uma cruz de madeira; 

- Em dois archetes pequenos que estão nas ilhargas, está, no da mão direita, 

a imagem da Madalena e no da esquerda, a de S. João; 

- À entrada dita capela está um alpendre abobadado posto em dois arcos 

grandes de alvenaria e ladrilhado de tijolo. A abóbada do dito alpendre é 

feita a modo de coruchéu; 

- A capela é ladrilhada de tijolo e sobre o archete em que está Nossa 

Senhora, no altar, está o Crucifixo posto sobre um pilar de pedra
2076
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A Capela de N. S. da Piedade que fundou o doutor João Cotrim, está bem 

consertada, de ornamentos como de tudo o mais, é servida de um capelão 

castelhano chamado António de Luga. É administrada por Adrião Álvares, 

em nome de João Cotrim, menor, neto do dito doutor; Rui Cotrim filho do 

dito doutor deixou à dita capela 12.000 reais em cada um ano para o capelão 

que servir todos os dias e uma casa para viver e uma marinha é obrigada a 

isso
2077
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- Uma capela quadrada alongada a Levante. Tem o solo ladrilhado e as 

paredes de alvenaria; uma fresta a Sul no meio, com vidraça que dá 

claridade; tecto de abobada em alvenaria; chaves e represas de pedraria; ao 

meio uma lâmpada de açofre boa que se acende às missas; 

- Capela de João Cotrim que está pegada à igreja da banda de fora ao Norte; 

é a evocação de N. S. da Piedade, onde jaz nela o dito João Cotrim e seu 

filho Rui Cotrim: 

- Tem um altar de alvenaria e na frontaria, uma campa de jaspe, esta sobre 

um tabuleiro pequeno de pedraria. A parede do altar é forrada de azulejos e 

no meio um encasamento sextavado e dentro uma imagem de vulto de 

alabastro de N. S. da Piedade. E dois anjos, cada um da sua parte, de vulto, 

de pedra. Nas ilhargas do encasamento dois encasamentos pequenos com 

suas imagens de vulto de pedra, uma de S. João, na Epístola, a do Evangelho 

da Madalena. Por cima do encasamento um crucifixo de vulto de gesso, em 

uma cruz e calvário posto em uma represa de mármore; 

A capela é quadrada, o solo ladrilhado, as paredes de alvenaria, o tecto de 

abobada do mesmo de uma chave. E quatro represas de pedraria. Não tem 

fresta; 

Altares laterais: de alvenaria, ambos forrados de azulejos;  

- Do lado da Epístola um retábulo antigo de madeira de um painel com um 

guarda-pó grande; pintado tudo de jaspe; no meio um encasamento quadrado 

e dentro uma imagem de Nossa Senhora de vulto de madeira, cujo orago é o 

altar; outra imagem de vulto de pedra de Santa Ana com Nossa Senhora e o 

Menino Jesus;  

- Do lado do Evangelho outro retábulo da mesma maneira, um encasamento 

no meio quadrado e dentro dele uma imagem de vulto de pedra de S. 

Sebastião cujo orago é o dito altar, com sua confraria; do lado da Epístola 

sobre o altar a imagem de S. Pedro sentado na cadeira em pontifical, chave e 

cruz nas mãos, tudo de vulto de madeira; do lado do Evangelho, Santo 

Antão, de vulto, de madeira
2078
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COMENDA DE ALHOS VEDROS  

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Lourenço 

- Capela de Nossa Senhora dos Anjos, na igreja, da parte Norte.  

É quadrada, as paredes de pedra e cal; é olivelada; o olivel está muito bem 

pintado; tem um altar de alvenaria forrado de azulejos; em cima um retábulo 

de maçanaria dourado; no meio uma charola em que está Nossa Senhora, de 

vulto, com Menino ao colo; tem pintado de matiz os Reis Magos e em cima 

Deus Pai, novo, muito bom; ante o dito altar estão 2 degraus de pedraria 

com azulejos; ao redor das paredes estão uns poiais de pedraria que tem 8 

assentos onde se põe os círios; a capela está cerrada com umas grades 

pintadas e fechadas de pau, muito boas; dentro da capela, defronte ao altar, 

está um armário grande metido na parede e fechado com suas portas e 

chaves; tem guardado a arca do Corpus Cristi; 

- Capela de S. Sebastião, edificada na igreja por Pêro Vicente, o Velho. Está 

situada na parte Sul e é de abóbada e as paredes são todas pintadas ao redor; 

está fechada com suas grades de pau; tem um altar de alvenaria; em cima 

dele a imagem de S. Sebastião de vulto, e o Menino Jesus; ante o altar estão 

2 degraus de pedraria; é ladrilhada de tijolo; no meio da capela está um 

monumento de pedra, alto, em que jaz o filho do dito Pêro Vicente, que se 

chamava Fernão do Casal; Pêro Vicente, o Velho, e sua mulher Catarina 

Lopes edificaram esta capela de S. Sebastião e a ermida de Nossa Senhora 

da Vitória de que se trata adiante; 

- Capela de Santo Estêvão, no interior da igreja.  

Está na banda Sul, junto do púlpito e é de abóbada; tem um altar em que está 

um retábulo pequeno, velho, com a imagem de Santo Estêvão e outras 

imagens. Foi instituída por Sancha Martins e é administrada pelo prior
2079
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Ermida de N. S. 

da Vitória, no 

cabo da vila 

- A mulher de Valentim Fernandes mandara em testamento que lhe fizessem 

uma capela na dita ermida; a dita capela começou a ser feita por Valentim 

Fernandes e havia aí pedra para fazê-la; mas Lopo de Agrela mandou levá-la 

para um poço que fez; manda aos juízes que dentro de 4 meses o obriguem a 

pôr ali tanta pedra quanto a que tirou para se fazer a obra; e lhe ponham 

penas para isso e as executem se o não cumprir; e os ditos juízes e oficiais 

vejam a quem ficou o cargo de fazer a dita capela e o requeiram e 

constranjam se aí for morador que cumpra a vontade da defunta e a ponha 

em correição
2080
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Ermida de 

Santa 

Margarida do 

Lavradio 

- Capela no corpo da igreja.  

Pegada às paredes do cruzeiro; da invocação de Nossa Senhora da Salvação, 

que edificou Francisco Fernandes; tem por administrador Catarina da Rosa; 

um altar de alvenaria sobre um tabuleiro de tijolo; a frontaria de pedraria; 

sobre o altar uma imagem de Nossa Senhora da Salvação de vulto, de 

madeira; a capela é quadrada; solo ladrilhado; paredes de alvenaria; uma 

fresta de pedraria ao Norte, sem encerado; tecto de abóbada de cinco chaves 

de pedra lioz; o arco é redondo, de pedraria de romano, com molduras; umas 

grades de pau de vido meãs, bem fechadas
2081
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COMENDA DE ALJUSTREL 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano  

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Salvador 

- Do lado esquerdo, junto ao púlpito, uma capela de abóbada com 3 x 3 

varas, com um arco de tijolo; está nela um altar de alvenaria com um degrau 

e é pintado o dito altar de folhagem e em cima dele está pintada Nossa 

Senhora com o Menino Jesus no colo; na frontaria da dita capela está 

pintado o Calvário e ante o altar está uma lâmpada acesa. A capela é da 

evocação de Nossa Senhora da Conceição e foi edificada de novo por Diogo 

Coelho, escudeiro, morador em Aljustrel que compareceu e declarou tê-la 

edificado com o propósito de ali fazer sua sepultura
2082
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- Capela de Nossa Senhora da Conceição, edificada por Diogo Coelho e 

Leonor Faleira, moradores que foram nesta vila, já defuntos; a dita capela 

está danificada e para se correger, acafelar e apincelar o dito Afonso Coelho 

tinha as achegas. Manda-se ao administrador que da publicação da visitação 

a 6 meses se pique muito bem a dita capela de dentro a qual mandará 

acafelar e apincelar e trachar de dentro e de fora umas fendas que tem de tal 

maneira que fique muito bem corrigida; e sobre o altar na parede mandará 

pintar a imagem de Nossa Senhora da Conceição de pintura de óleo muito 

boa e o altar mandará forrar tudo de azulejos; o que o dito administrador 

cumprirá sob pena de 10 cruzados na qual pena, ele, administrador disse que 

queria ser condenado não cumprindo o que dito é
2083
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COMENDA DE ALMADA 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria do 

Castelo 

- Na parede do lado Norte, uma sepultura de pedraria muito bem lavrada de 

obra romana metida na parede em que jaz Eytor Nunez Perdigão;  

- Outra capela com 3,5 x 2,5 varas de largo. As paredes de pedra e cal, arco 

e abóbada de pedraria; nela um altar de alvenaria sem retábulo nem 

ornamentos porque se faz ainda obra na dita capela que por fora é perfilada 

de grinaldas de pedraria; a qual capela é de Lourenço de Paiva que a fez; 

- Abaixo desta, na mesma parede, outra capela com 3 x 2,5 varas: as paredes 

de pedra e cal com seu arco de pedraria e abóbada de pé de pedraria; nela 

um altar de alvenaria com seu degrau de pedraria sem retábulo; a qual capela 

é por fora perfilada de grinalda de pedraria e é de Filipe de Calvos que a fez; 

- Abaixo desta, na mesma parede, outra capela com 2,5 x 2,5 varas: as 

paredes são de pedra e cal e a abóbada de pedraria com seu arco de pedraria 

muito bem obrado; nela está um altar de alvenaria com seu degrau de 

pedraria sem retábulo porquanto a obra destas capelas se faz agora, 

juntamente com a obra da dita igreja; a dita capela é perfilada por fora de 

uma grinalda de pedraria e é do prior; 

- Abaixo desta, na mesma parede, outra capela com 3 varas e 1 palmo x 3 de 

largo: paredes de pedra e cal com seu arco de pedraria; o tecto é forrado de 

castanho; a qual capela é Concelho e está nela a arca do Sacramento; desta 

capela vai uma escada de pedraria nova e boa por onde se há-de ir para o 

coro que ainda está por fazer;  

- E onde está a porta que há-de ir para o coro vai outra escada pequena de 

pedraria para uma capela que se fez para o dito coro: é de abóbada de 

pedraria com seu espelho pequeno de pedraria; por ser um pouco pequena 

não se fez aí o coro; e da dita capela vai uma escada de caracol e pedraria 

nova e dá, com seu portal de pedraria para a torre dos sinos
2084
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- Está tudo como na visitação anterior se contém: as capelas e a sepultura.  
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Excepto a Capela de Lourenço de Paiva, com 3,5 x 2,5 varas largo que tem 

mais umas grades de madeira de 10 palmos, bem obradas; nesta capela estão 

agora os degraus que estavam na capela-mor
2085
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Igreja de 

Santiago 

- Capela da Cruz, da parte do Evangelho; tem agora feito de novo um arco 

de alvenaria todo guarnecido mais pequeno que o outro; tudo o mais está 

como na visitação passada; 

- Capela da Conceição de Nossa Senhora: está novamente forrada de bordos; 

foi feito um arco de pedraria lavrado de obra romana com suas grades de 

madeira e uma janela defronte do altar, também de pedraria lavrada com 

umas grades de ferro; a qual obra custou 25.000 reais, tudo feito com as 

esmolas dos confrades; o resto está como na visitação passada
2086

 

 

 

1534 

- Capela instituída por Vicente Arraiz edificada na igreja: está muito 

desbaratada e nua de tudo o que lhe pertence para ser capela; manda a 

Beatriz Arraiz, viúva de Pêro Paulo Marctónio, administradora, que no 

decurso do ano de 1571 a mande cerrar com grades de madeira
2087
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COMENDA DE CASTRO MARIM 

Estrutura Capela-mor  Ano 

 

 

Ermida de N. S. 

dos Mártires 

- Na capela-mor, da parte do Evangelho, metido numa parede, está um 

monumento de pedra onde jaz a ossada de Lopo Mendes de Oliveira, 

comendador da Ordem de Cristo e alcaide-mor nesta vila de Castro Marim, 

porquanto o dito comendador fez a dita ermida de novo à sua própria custa e 

despesa por sua devoção
2088

. 

1518 

- Na capela-mor tem uma sepultura onde jaz Lopo Mendes, que foi 

comendador e alcaide desta vila e fez esta casa; sobre ele está outra imagem 

de Nossa Senhora
2089

. 
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COMENDA DE COINA 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

(Matriz) 

Referência a uma capela a Norte
2090

 1492 

- Capela do lado da Epístola: tem 4,5 x 4 varas e é da invocação de Santiago; 

tem um retábulo no altar, onde está a imagem pintada do Apóstolo; tem 2 

degraus ante o dito altar que é forrado de azulejos e assim o primeiro degrau 

dele; tem dentro uns assentos de tabuado ao redor e um monumento de 

pedra; está fechada sobre si com umas grades de bordo novas e muito bem 

obradas; Maria Vasques fê-la por sua devoção e é obrigada à sua correcção e 

reparação sempre que for necessário, à sua custa;  

- Capela do lado Norte: tem 5 x 3 varas, é da evocação de Santa Catarina e 

tem uma imagem de Santa Catarina de vulto em cima do altar; é forrada a 

canas; 

No corpo da igreja há mais dois altares:  

- Altar do lado Sul, da evocação dos Reis Magos; um retábulo sobre o altar 

em que estão pintados os Reis; 

- Altar do lado Norte, da evocação da Senhora da Piedade
2091

. 

 

1514 

- Capela da invocação de Santiago, pegada à capela-mor da banda do Sul, 

que instituiu uma Maria Vaz e é administrada por Belchior Raposo; tem um 
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altar de alvenaria, vão por dentro, com seu armário, forrado de azulejos, 

sobre em 2 degraus, o primeiro de pedraria, o outro de alvenaria em 

tabuleiro, sobre em que está o altar forrado de azulejos; sobre ele um 

retábulo de madeira antigo pintado a óleo de três painéis; no do meio, 

pintado de matiz, a imagem de Santiago, cujo orago é a capela e os outros se 

verão nos autos do debuxo; o chão é ladrilhado de tosco; os assentos são de 

madeira ao redor da capela, com seus meios respaldos de bordo, velhos e 

antigos; a capela é oitavada, as paredes são de alvenaria, abertas e chove 

nela; tem um moymento de pedra mole arrimado à parede do lado Sul; uma 

fresta sobre ele com uma grade de ferro, sem encerado; tecto forrado de 

madeira, oitavado, pintado de romano; uma linha no meio, de madeira, 

pintada do mesmo; arco de pedraria, redondo, chanfrado; umas grades de 

pau de pinho, pintadas, com suas portas e fechadura mal fechadas e 

quebradas; a capela não tem ornamento algum; 

- Capela do lado do Norte pegada à capela-mor, da invocação de Santa 

Catarina; não tem administrador nem há memória de quem a instituiu; está 

devoluta à Ordem; tem um altar de alvenaria; sobre em ele um retábulo de 

madeira antigo de três painéis já pintado; no do meio um encasamento; 

sobre o altar e dentro, a imagem de Santa Catarina de vulto de madeira, cujo 

orago é da dita capela; solo ladrilhado de tosco; as paredes de alvenaria; a 

capela é quadrada, prolongada a Norte; o tecto emadeirado de asnas, 

encamisado, roto e mal tratado de três águas; tem dentro as arcas de cera das 

confrarias e os despejos da igreja; o arco é de pedraria de ponto chanfrado, 

sem grades; 

Altares travessos arrimados às paredes do cruzeiro, com tabuleiros de 

pedraria:  

- Do lado da Epístola um retábulo de três painéis, um banco inteiro pintado a 

óleo e um pé por baixo para o acrescentar de bordo, em branco; capitéis 

extremos da charola, coroamentos de estrelas, tudo dourado; guarda-pó azul 

com uma imagem de Nossa Senhora da Assunção no meio; no painel do 

meio um encasamento e dentro uma imagem de Nossa Senhora da 

Assunção, de vulto, de madeira, sobre em um pião, cujo orago é o dito altar, 

com sua confraria; sobre o altar a imagem de São Brás de vulto, de madeira, 

em pontifical; 

- Do lado do Evangelho, um retábulo de bordo em branco, de romano, de 

três painéis; no do meio um encasamento e dentro dele a imagem do mártir 

S. Sebastião de vulto, de pedra, cujo orago é o dito altar com sua 

confraria
2092

. 
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COMENDA DE FARO 

Estrutura  Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

No corpo da igreja: 

- Capela de Garcia Moniz, da parte Norte; é da evocação de Santiago; jazem 

nela Garcia Moniz e Isabel de Alvelos, sua mulher; é de abóbada; tem 

dentro um moymento de pedra muito bom onde jazem os ditos Garcia Moniz 

e mulher; está cerrada com umas grades e não tem ornamentos; 

- Capela de Rui Valente no corpo da igreja, junto à sacristia, da parte Sul; 

tem um altar da evocação de S. Jorge e está cerrada com umas grades de 

madeira; tem dentro um moymento de gesso lavrado, muito bom onde jaz o 

dito Rui Valente; 

- Capela de Santa Ana onde agora está a Misericórdia, na ombreira da 

capela-mor da parte Sul; é de abóbada com seu altar de alvenaria forrado de 

azulejos; sobre ele uma imagem de Santa Ana, de pedra, a qual está cerrada 

numas grades; tem dentro um moymento alto de pedra, lavrado, muito bom, 

em que jaz João Fernandes Garganta, seu instituidor; junto dela uma campa 

da Flandres com uns esmaltes e um letreiro, onde jaz Gil Esteves; 
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- Capela de Beatriz Dias, junto à pia baptismal; é da evocação de Jesus; 

forrada de olivel, grande e muito boa; tem um altar de alvenaria e sobre ele o 

Crucifixo
2093

. 

- Uma capela fora do cruzeiro, da maneira das ditas, da invocação de 

Santiago; nela um altar de alvenaria, do tamanho dos outros, sem retábulo, 

com 2 imagens de pedra, velhas; tem dentro uma sepultura que dizem ser de 

um Pêro da Fonseca, com suas grades; está muito danificada; não se pode 

ver nela nem se diz missa; 

- Do mesmo lado Sul uma capela pequena, com um encasamento de pedraria 

de ponto, com sua moldura por cima, de ponto; tem um altar de alvenaria 

com 9 palmos de comprimento x 5 x 4 de lado; um encasamento pintado a 

óleo com uma imagem de Nossa Senhora do Rosário em que têm os pretos a 

sua confraria; de uma banda uma imagem de S. Miguel, da outra S. Roque; 

- Junto desta capela, outra da invocação de Santa Catarina; tem um altar de 

alvenaria, do tamanho dos outros; sobre ele uma imagem de Santa Catarina; 

o chão bem lajeado; para a banda Norte um espelho, sem encerado nem 

vidraça; a abóbada está fendida; esta capela foi fundada por Francisco Pires, 

cristão-novo, já defunto; é administrada por Cristóvão Afonso, mareante; 

- Outra capela do mesmo lado Sul, à maneira das outras, da invocação de 

Jesus; bem madeirada de castanho, forrada de engado pintado; tem para 

Norte um espelho que dá boa claridade, sem encerado nem vidraça; o chão é 

argamassado; é administrador Diogo Berbato, cavaleiro; tem um altar de 

alvenaria; sobre ele, uma cruz com seu Crucifixo, grande; 

- Do mesmo lado Sul, um portal com 11 x 8 palmos de pedraria de ponto 

que vai para uma capela; tem nele umas grades de madeira da mesma altura, 

bem fechadas; a capela é quadrada, emadeirada de castanho de uma só água, 

telhada de valadio; é da invocação de Santa Ana; tem uma fresta, sem 

encerado nem vidraça; onde está o altar é de abóbada de cruz de uma só 

chave; o altar é forrado a azulejos; sobe-se a ele por dois degraus; o é arco 

de alvenaria de ponto de boa altura e largura; a Sul tem uma fresta, sem 

encerado nem vidraça; tem uma sepultura sobre 3 leões de pedra e pintado 

um homem de vulto armado, de Jerónimo Fernandes da Costa; é 

administrador Pêro Baião; 

- Do mesmo lado Sul, um encasamento de pedra e nele um altar com uma 

imagem de Santo António, de madeira; 

- Do mesmo lado Sul, uma capela da feição das outras; nela um altar de 

alvenaria do tamanho dos outros com uma imagem de vulto de Nossa 

Senhora, velha; uma sepultura em alto do instituidor, Rui Valente; é 

administrador Diogo Alvares
2094
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Invocações das capelas: 

- De Garcia Moniz, é da invocação de Santiago; 

- De Rui Valente, junto à sacristia à parte Sul, da invocação de S. Jorge; 

- A de Santa Ana, que está no corpo da igreja, foi instituída por João 

Fernandes Garganta que nela está sepultado; 

- Capela de Pedro Afonso de Âncora, de que faz menção a visitação 

passada, que diz estar sepultado monumento de pedra; 

- Capela da Confraria de Nossa Senhora; 

- Capela de Gil Esteves, que era um altar da invocação de Santa Catarina; 

estava na ombreira do arco do cruzeiro, da parte do Evangelho; 

- Capela de Beatriz Dias, que é da invocação de Jesus, junto da pia 

baptismal
2095
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- Uma capela à direita, de Nossa Senhora, com uma imagem de Nossa 

Senhora, dourada, com seu Filho Jesus
2096
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Ermida de São 

Pedro que está 

no arrabalde 

 

- Capela do lado Sul com 15 x 15 palmos; quadrada, de abóbada; paredes de 

alvenaria; é de 5 chaves e represas de pedraria; solo por lajear; tem um altar 

de alvenaria com 10 x 5 palmos de alto x 4 lado; sobre ele um crucifixo de 

boa estatura; é da invocação de Jesus; foi feita por Pêro Afonso, cavaleiro; é 

administrador António Pires, seu filho; o arco de pedraria é redondo com 15 

palmos alto x 15; 

- Outra capela do lado Sul com 15 x 15; é quadrada, de abóbada; paredes de 

alvenaria; emadeirada de castanho de 3 águas, tem um altar de alvenaria 

com 10 x 5 palmos de alto x 4 lado; sobre ele uma imagem de vulto, de 

madeira, de Nossa Senhora bem pintada com uma faixa de veludo carmesim 

com uma coroa de prata na cabeça; 

- Do lado Norte um altar de alvenaria com 7,5 palmos de comprido x 5 de 

alto x 3,5 largo); sobre ele uma imagem de vulto de Santo António; 

- Outro altar da mesma maneira; na parede um encasamento muito mal 

pintado de vermelhão e nele a imagem de Santo André, de vulto
2097
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- Capela da invocação de Jesus: edificada por Pedro Afonso, cavaleiro, e sua 

mulher; é administrador Álvaro Peres, seu neto; cumpre de obrigação 20 

cruzados em missas todos os anos; há 2 anos, porém, que estas se não dizem 

por mandado do Provedor para se tornar a edificar a capela com a igreja 

nova que se faz
2098
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- Uma capela junto do altar do lado da Epístola, com um altar de alvenaria, 

sem santo nenhum
2099

 

1534 

- Capela saindo do cruzeiro à mão esquerda do lado Sul com 14 palmos de 

largo x 17 de comprido; de abóbada de cruz de uma só chave; arcos e 

represas do mesmo; tem um altar de alvenaria com 17 palmos de comprido x 

5 de alto x 4 de largo; foi instituída por Vicente Alves, Burro de alcunha, que 

está obrigado à fábrica
2100

 

 

1554 

- Capela na nave, do lado da Epístola: a capela de Vicente Eanes, por se 

danificar muito, refê-la um João de Sousa e outros herdeiros; é de abóbada 

como agora está; tem um altar e não se diz missa nele de obrigação
2101
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- Tem mais uma capela, de abóbada com arco de pedraria; o altar é de 

alvenaria com um degrau e uma imagem de S. Roque que fizeram os 

pescadores com suas esmolas
2102

 

1534 

- Capela saindo do arco, do lado Norte, com 18 palmos alto x 15 x 15; é de 

alvenaria, de abóbada de cruz de uma só nave; arcos e represas de pedraria; 

paredes de alvenaria; chão argamassado; nela umas grades de castanho; o 

altar de alvenaria do tamanho do da capela principal; sobre ele uma imagem 

de madeira, de vulto, de S. Roque; dentro desta capela está um púlpito 

movediço; 

Um altar do lado esquerdo, do mesmo tamanho; sobre ele uma imagem de 

vulto de S. Vicente, de madeira; pintado na parede, a Epifania Domini;
 2103
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- Do lado do Evangelho, do altar-mor, está uma capela e um altar e nele a 

imagem de São Roque e 2 imagens de Santos, velhas
2104
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COMENDA DE FERREIRA 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

Igreja Matriz 

- Capela da Ressurreição de Nosso Senhor, 3 varas e 2 terças de comprido x 

3,5 largo; está junto ao altar do cruzeiro da parte do Evangelho; foi edificada 

por Álvaro Fernandes, morador na vila de Ferreira, já defunto; as paredes de 

pedra e cal; é fechada de abóbada; tem as chaves e represas de pedraria; o 

arco está armado sobre uns mármores de pedras, com suas varas e capitéis; o 

altar tem 1 vara e 3 1quartas de comprido x 2 terças de largo; tem um 

retábulo da Ressurreição quando Nosso Senhor apareceu a Madalena, muito 

bem pintado, a óleo; o altar é forrado a azulejos e a capela é toda 

ladrilhada
2105
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COMENDA DE LOULÉ  

Estrutura Capelas laterais nas cabeceiras e 

altares no cruzeiro 

Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Clemente 

(Matriz) 

Capelas da cabeceira:  

- Capela da parte do Evangelho: é 

abobadada e da evocação de Nossa 

Senhora; tem um altar de alvenaria; 

sobre ele uma imagem de Nossa 

Senhora, de vulto; 

- Capela da parte da Epístola: é 

abobadada e da evocação de Santo 

António; tem um altar de alvenaria; 

sobre ele um retábulo pequeno de 

portas com N. S. da Piedade; 

Parede do lado Sul: muitos altares em 

arcos metidos na parede 

- Capela de Nossa Senhora: está 

dentro da igreja, da parte do 

Evangelho; tem uma confraria muito 

antiga do Hospital dos Pobres, regida 

e administrada pelos seus oficiais; 

- Capela de Santo António: dentro da 

igreja, do lado da Epístola
2106
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 - Capela do lado Norte com 26 palmos 

de alto x 17 de largo; de abóbada de 

alvenaria com chaves, arcos, e 

sobrearcos de pedraria da terra, muito 

boa; o arco é de pedraria de ponto, 

lavrado de romano; é quadrada; tem 

um altar de alvenaria com 12 palmos 

de comprido x 5 de alto x 4 de largo); 

sobe-se a ele por 2 degraus com um 

tabuleiro; sobre este altar está uma 

imagem de S. Clemente muito velha; 

esta capela foi instituída por Gonçalo 

Mendes Caeiro; 

- Uma capela quadrada do lado Sul, de 

abóbada, de 2 capelas; as paredes e a 

abóbada são de alvenaria da terra com 

arcos, chaves e represas de pedraria da 

terra; nela um altar de alvenaria com 

12 palmos de comprimento x 4 de 

largo x 5 de alto; sobre ele um 

retábulo de seis painéis com molduras, 

encoroamentos dourados; um dos 

painéis é Nossa Senhora da Piedade, 

noutro a Vinda do Espírito Santo, e 
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ainda Santa Catarina, Santa Bárbara, 

Santo António, e S. Pedro; o guarda-

pó pintado de azul com umas estrelas 

de ouro; tem umas corrediças com que 

se cobre; da banda do Levante tem 

uma fresta sem encerado nem vidraça; 

o arco é redondo, de pedraria, lavrado 

de moderno; foi instituída por Fernão 

Pires Camacho e sua mulher, 

Constança Vaz; 

- Igualmente do lado Sul, 4 arcos de 

ponto, à maneira de capelas: num 

estes arcos está um confessionário; no 

outro uma arca da Confraria de N. S. 

do Rosário; no outro uma sepultura; 

tem 4 arquinhas: uma de N. S. do 

Rosário, que rende 2 cruzados, pouco 

mais ou menos, que se gastam nas 

coisas da confraria; outra dos cativos, 

que arrecada o memposteiro, outra do 

Santo Sacramento, que rende 1.000 

reais, pouco mais ou menos, que se 

gastam em coisas da confraria
2107

 

Altares da cabeceira: 

- Altar da parte do Evangelho, na 

capela-mor / Capela de Nossa 

Senhora; de abóbada; tem um 

retábulo muito velho, despintado; 

foi instituída pelos Taydes e ao 

presente está na posse de D. Isabel 

de Barros; como está mal ornada, 

mandam que deste S. João a um ano 

se cumpra o seguinte: cortar ao 

altar, por ser muito comprido e 

desvairado, 5 palmos [2,5 de cada 

parte]; pintar o retábulo por estar 

muito apagado; está aqui situada a 

Confraria de Nossa Senhora dos 

Sábados;  

Capelas do lado da Epístola:  

- Capela de Santo António: de 

abóbada; um retábulo em cima do 

altar, pequeno, de portas, velho e 

despintado; está muito danificada, 

sem frontal nem toalhas, nem outra 

coisa alguma para servir no altar 

pelo administrador não estar na 

terra e estar na Índia; mandam 

vedá-la por cima para que não 

chova como agora acontece e caiá-

la por dentro; mandam a D. Leonor 

Choynha, mulher de Lisuarte de 

Aragão, administrador que ora é, 

que ela, como procuradora do 

marido, que mande cumprir todas as 

coisas determinadas até ao Natal de 

- Capela de S. Brás: junto da capela de 

Nossa Senhora, de abóbada; tem um 

altar de alvenaria e um retábulo 

pintado e dourado por partes, novo, de 

5 painéis; nele um encasamento em 

que está a imagem de S. Brás, de 

vulto; foi instituída por Gonçalo 

Mendes Caeiro; tem por administrador 

António Cordovil; são seus capelães 

Luís Domingues, vigário, e Jorge 

Caeiro; 

Entrando pela porta principal:  

- Uma capela à mão direita, de 

abóbada, da invocação de Nossa 

Senhora da Conceição; tem um altar 

de alvenaria; nele um retábulo pintado 

e dourado de 6 painéis; foi edificada 

por um certo Fernão Peres Camacho e 

sua mulher, Constança Vaz que a 

dotaram com 1.300 reais de foro que 

se gastam em ornamentos e coisas da 

dita capela e o sobejo em missas 

rezadas pelas suas almas; Francisco 

Camacho é o administrador e cumpre 

inteiramente com a obrigação da 

capela;  

Entrando pela porta do Sol:  

- À direita um gasiguo [jazigo] ao 

qual chamam agora capela de 

Paderna; foi instituída por um André 

Martins e Maria Eanes, sua mulher, 

que estão enterrados no próprio 

jazigo; é administrador desta capela 
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65; e não o cumprindo, mandam a 

Afonso Eanes, rendeiro dos bens da 

dita capela, que não lhe acuda com 

coisa alguma até com efeito 

cumprir; sob pena de pagar as ditas 

coisas à sua custa e 10 cruzados 

para a fábrica da igreja; Nas 

ombreiras, junto ao arco do 

cruzeiro: 2 altares de alvenaria; 

- No altar do lado do Evangelho, 

está um Crucifixo muito velho e 

uma imagem de Nossa Senhora, de 

vulto, e outra de S. João, da mesma 

maneira, muito velhos; está aqui 

situada a Confraria de S. João, cujos 

confrades querem mandar fazer um 

retábulo; 

- O altar do lado da Epístola é da 

invocação de Nossa Senhora e tem 

um retábulo pintado e dourado, 

novo; está aqui situada a Confraria 

de Nossa Senhora da Luz, a qual é 

de pretos; 

Junto à porta da sacristia:  

- Um altar metido num arco da 

parede; é da invocação da 

Ressurreição e nele está instituída 

uma capela que instituiu Catarina 

Vaz, mulher que foi de Francisco de 

Leiria, de que é administrador e 

capelão António Vaz, clérigo do 

hábito de S. Pedro, pertencendo-lhe 

a administração por ser o parente 

mais chegado de Catarina Vaz; o 

dito administrador cumpre com sua 

obrigação das missas;  

João Afonso, cónego da Sé de 

Silves
2108

 

 

 
COMENDA DE PALMELA 

Estrutura Capelas laterais nas cabeceiras e 

altares no cruzeiro 

Capelas e altares no corpo da igreja Ano  

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria do 

Castelo 

- Capela do lado do Evangelho: 

abobadada de alvenaria e os fechos 

de pedra lavrados; está guarnecida 

de alvenaria falsa e tem o altar de 

alvenaria forrado de azulejos e 3 

degraus de pedraria com os vãos de 

azulejos abaixo deles e sobre o dito 

altar; está uma imagem de Nossa 

Senhora da Graça e um retábulo 

pequeno em que está Nossa Senhora 

do Rosário; o arco da capela é todo 

de pedraria lavrado com cordões e 

troços e seus prares [?] e capitéis 

muito bem obrados; 

- Capela do lado da Epístola: é 

abobada com seu arco de pedraria 

A igreja foi feita de novo após a 

visitação do Mestre [1510] à custa das 

esmolas que o prior e muitas pessoas 

deram por sua devoção; 

- Altar abaixo do arco da parte Norte: 

é forrado de azulejos e sobre ele feito, 

um arco metido na parede; o qual arco 

é forrado de azulejos e sobre o dito 

altar está um retábulo já usado com a 

imagem de Santo António; 

- Capela abaixo da capela do lado da 

Epístola, contra o Sul: é abobada de 

alvenaria e as chaves dela são de 

pedra lavrada e guarnecida de cantaria 

falsa e tem um arco de pedraria 

lavrado de rosas e outros lavores e 
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lavrada de cordões retorcidos de 

obra romana e tem um altar de 

alvenaria com 2 degraus de pedra e 

neste altar está um crucifixo de 

Nosso Senhor de vulto em uma cruz 

com um retábulo já velho por que a 

dita igreja não tem cruzeiro e dentro 

na dita capela está um moimento de 

pedraria lavrado metido em um arco 

também lavrado de pedraria o qual 

é sepultura de Pêro Afonso Castelão 

que fez a dita capela à sua custa; 

- Há na dita igreja, abaixo das 

sobreditas capelas e altares, nos 

primeiros esteios, umas grades de 

pau que chegam de uma parte a 

outra e nos ditos esteios; os quais 

são de madeira de bordos muito 

bem lavrados de maçanaria com 

seus pilares; e tem 3 portas em cada 

nave a sua e fecha nesse e entre eles 

e os arcos das ditas capelas e os 

degraus do altar-mor vai um 

corredor de serventia para as ditas 

capelas e altares; 

obra romana em cima dele uma cruz 

de pedra e dentro nesta capela está um 

altar de alvenaria mandado fazer por 

Francisco de Meira; e tem certa 

herança aplicada para seu 

provimento
2109

 

 

Tem 2 capelas com seus altares ao 

Levante das ilhargas do altar-mor 

como se vera na pranta. 

- Capela da banda do Evangelho: de 

alvenaria, quadrada; chaves e 

represas de pedraria; uma fresta ao 

Sul que dá claridade que basta; o 

arco da capela é de pedraria de tufo 

çarparnel; é da confraria de Nossa 

Senhora da Anunciação; tem seu 

altar de alvenaria forrado de 

azulejos todo, com 2 degraus de 

pedraria por onde se sobe; tem um 

retábulo romano pintado a óleo e os 

extremos dos painéis dourados com 

seu guarda-pó azul e coroamento 

dourado; no meio dele uma imagem 

de Nossa Senhora de vulto, de 

madeira pintada com o Menino 

Jesus metida num encasamento no 

meio do retábulo com o coroamento 

de cima dourado;  

- Capela da parte da Epístola: as 

paredes e abóbada são de alvenaria 

com suas chaves e represas de 

pedraria; o arco é de pedraria de 

tufo redondo; uma fresta ao Sul 

com sua vidraça e rede que dá 

claridade que basta; tem o altar de 

alvenaria com 2 degraus e o 

- Outra capela das grades para dentro: 

um altar de alvenaria forrado de 

azulejos com uma imagem em cima 

de vulto, de madeira, de S. Miguel, 

pintada, cujo orago é a dita capela que 

é de Francisco de Meira;  

- Arco metido na parede da parte 

Norte: com seu altar todo forrado de 

azulejos e sobre ele a imagem de 

Santo António de vulto de madeira, 

pintado, vestido em seu hábito, cujo 

orago é o dito altar com sua confraria 

que começou este ano com 52 pessoas 

devotas
2110
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 SANTOS, ob. cit., pp. 33-35. 
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 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. 

Rituais e Manifestações de Culto. Porto, Faculdade de Letras do Porto (Dissertação de Mestrado 

Policopiada), pp. 130-147. 
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tabuleiro com lajes de pedra; um 

retábulo velho sem figuras com seu 

guarda-pó, no meio um crucifixo 

grande de vulto de madeira 

encarnado, cujo orago da dita 

capela é de Jesus; a capela foi 

instituída por Pedro Afonso 

Castelão e é seu administrador 

Catarina Cacha, por Pedro, seu filho 

menor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

Tem 2 altares nas ombreiras;  

- Altar de S. Bartolomeu;  

- Altar de S. Vicente; 

- Capela de Santo António: está à mão 

esquerda e foi feita pelo dito Pêro 

Gonçalves, prior, à sua custa; é 

abobadada e está fechada com suas 

grades e fechadura; o altar é de uma 

pedra só e a capela não tem quaisquer 

obrigações de missas 

- Há mais um altar de Nossa Senhora 

com sua imagem muito devota feito 

de tabuado pintado de anjos e um 

tabernáculo em cima sobre 2 esteios 

de pau; é feito de uma só pedra
2111

 

 

 

 

 

 

1510 

- Altar do lado do Evangelho: a 

modo de capela com um arco de 

pedraria lavrado de obra romana 

muito bem feito; nele está a imagem 

de Nossa Senhora posta num pilar 

de pedra lavrada; ó altar é forrado 

de azulejos; 

- Altar do lado da Epístola: junto ao 

cruzeiro, forrado de azulejos dentro 

da parede como o outro de Nossa 

Senhora; arco de pedraria lavrada 

de obra romano a modo de capela; 

neste altar estava o Crucifixo posto 

na cruz; 

 

- Capela de Pêro Gonçalves, na parte 

Norte: é da evocação de Santo 

António como na visitação passada a 

qual se achou que foi mandada fazer 

por Pêro Gonçalves, que foi prior da 

igreja; por sua devoção e para aí 

sepultar seu pai e a si; como não havia 

aí qualquer obrigação para o seu 

corregimento a capela danificou-se;  

- Além do dito altar do lado da 

Epístola, da parte do Sul, está uma 

capela abobadada de alvenaria com 9 

chaves de pedraria bem obrada e tem 

um altar da parte de Levante forrado 

de azulejos; sobre ele está uma 

imagem de Nossa Senhora em um 

pilar de vulto pintada de ouro e azul; a 

dita capela tem um arco de pedraria 

bem obrado
2112
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Os altares travessos são de 

alvenaria, forrados de azulejos com 

seus encasamentos de abóbada 

metidos na parede do cruzeiro e a 

frontaria de pedraria; 

- No do lado da Epístola está um 

crucifixo metido dentro de um pau 

de vulto pintado, grande, metido 

nele; aos pés, um retábulo pequeno 

da Flandres; é o altar do orago do 

crucifixo; 

- No do lado do Evangelho tem uma 

- Capela ao Sul: altar forrado de 

azulejos; uma imagem de vulto de 

pau, pintada, de invocação de Nossa 

Senhora da Graça cujo orago é a dita 

capela; é de abóbada de alvenaria com 

suas chaves e represas de pedraria; 

tem uma fresta ao Sul que lhe dá 

claridade; o arco é de pedraria, 

redondo, de moderno; tem uma 

campainha pequena, posta numa grade 

com que tangem a missa; o solo é 

ladrilhado de tosco; institui-o Brites 
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 SANTOS, ob. cit., pp. 40-42 e 52-54. Sobre a Capela de Pêro Gonçalves, declarou a 28 de Abril de 

1534, Jorge de Paiva, filho do dito Pêro Gonçalves, que vendo a obrigação que é a alma de seu pai e avô 

que na capela de Santo António, situada na igreja de S. Pedro, jazem sepultados a ele lhe prazia se obrigar 

como obrigava sendo causa que a dita capela caia ele a reparar e levantar à sua custa, e assim prover do 

que lhe cumprir e para isso obrigava-o renda de seu benefício e assim seus bens. 
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imagem de Nossa Senhora cujo 

orago é o dito altar, com o Menino 

Jesus de vulto de pedra pintada no 

meio elevada sobre o altar e uma 

imagem de S. Sebastião de pau, 

pintada com seus martírios; 

Eanes Aparícia; é administrador João 

Rodrigues, escudeiro;  

- Capela do Santo Sacramento: altar 

de alvenaria com sua pedra de ara; em 

cima um retábulo romano pintado a 

óleo e dourado pelos extremos; no 

meio, sobre o altar, um sacrário de 

pedraria de troços, todo dourado com 

suas grades de ferro dourado, fechadas 

com um cadeado; tem 2 degraus de 

pedraria por onde sobem para o altar e 

o solo da capela é lajeado de pedraria; 

a dita capela é toda cercada de grades 

de bordo torneadas com sua porta e 

chave mourisca; o tecto da capela é de 

abóbada de alvenaria, com suas 

chaves e arcos de pedraria mole 

chanfrados; na dita capela tem a 

imagem de Santo António, de vulto, 

de pau pintado com seu hábito vestido 

metido num relexo na parede da dita 

capela; 

- Tem outras duas capelas abaixo de 

abóbada da mesma maneira como se 

vera na pranta
2113

 

 

 

COMENDA DE SANTOS 

Estrutura Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

- Capela do lado Norte, defronte à porta com 15 x 6 varas de largo; é da 

invocação de Santa Ana; é forrada de olivel de castanho e ladrilhada por 

baixo como o corpo da igreja; é nesta capela que se enterram as 

comendadeiras e donas do mosteiro, quando nele falecem
2114
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 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. Rituais 

e Manifestações de Culto. Porto: FLUP, 2004, pp. 180-204. 
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COMENDA DE TAVIRA   

Estrutura Capelas laterais nas cabeceiras e 

altares no cruzeiro 

Capelas e altares no corpo da igreja Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

- Capela da parte do Evangelho: é 

da evocação de Jesus; de abóbada e 

tem um altar de madeira no qual 

está um sepulcro em que está Nosso 

Senhor no sepulcro; sobre o altar 

está Jesus na cruz, de uma parte 

Nossa Senhora, da outra S. João; a 

dita capela está fechada com suas 

grades;  

- Capela da parte do Epístola: é da 

evocação de Nossa Senhora do 

Pranto; é de abóbada e tem um altar 

de alvenaria sobre o qual está a 

imagem de Nossa Senhora do 

Pranto, de vulto; e outra de S. 

Nicolau, de vulto e outra de S. 

Vicente de vulto; tem um retábulo 

de imagens pequenas, assim como o 

do altar-mor; a dita capela está 

fechada com suas grades; 

- Altares nas ombreiras da capela-

mor:  

Da parte da Epístola: Altar dos 

Mártires, com um monumento com 

7 escudos de fora; os mártires são 

um comendador-mor da Ordem de 

Santiago, 5 cavaleiros e um 

mercador que morreram todos 

juntos, com cuja morte se ganhou a 

Cidade de Tavira aos mouros pelo 

Mestre D. Paio Peres Correia; sobre 

o altar está uma imagem de S. 

Roque no meio dele, de vulto, 

pequena, metida numa caixa de pau; 

e outra imagem de S. João Baptista, 

de vulto, e outra de S. Pedro, 

também de vulto; 

Da parte do Evangelho: é da 

confraria da evocação de Nossa 

Senhora; é de alvenaria e no meio 

dele está uma imagem de Nossa 

Senhora com Jesus ao colo e tem 

um retábulo com seu guarda-pó, 

grande, novo e bom, com a imagem 

de S. Pedro e outra de S. João, 

pintadas de matiz
2115

 

Sem referências  
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 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, pp.61-68. 88-92 e 100-101; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – 

Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”, Loulé, Arquivo Histórico de Loulé 

(suplemento ao nº 5), pp. 176-196 e 204-213; LAMEIRA, Francisco I. C. e SANTOS, Helena Rodrigues, 

1988 – Visitação das Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp. 75-83. CAVACO, ob. cit., pp. 66. 

Relativamente ao Monumento dos Mártires, precisa a visitação que está à parte da Epistola, na ombreira 

da capela-mor; é onde jazem os mártires que morreram quando o mestre D. Paio Peres Correia tomou a 

cidade aos mouros e era comendador-mor D. Rui Peres e 5 cavaleiros da Ordem com ele e um mercador 

que com eles morreu; este monumento mandou fazer o dito mestre onde se sepultou honradamente e 
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Altar que está no cruzeiro da parte 

do Evangelho: outro retábulo de 

madeira grande e bom de 5 painéis 

e no meio uma charola em que está 

a imagem de Nossa Senhora de 

vulto com seu filho no colo; e nos 2 

painéis da parte do Evangelho estão 

pintados S. João e S. Vicente e nos 

painéis da parte da Epístola estão 

pintados S. Pedro e S. Brás, todo 

bem pintado e dourado por partes e 

com um guarda-pó dourado e por 

baixo pintado de azul com estrelas 

douradas; 

Altar que está no cruzeiro da parte 

da Epístola: neste outro altar da 

parte da Epístola, que é dos 

Mártires, tem agora um retábulo de 

madeira de 3 painéis e no meio está 

Santiago armado a cavalo, assim 

como aparece aos Cristãos nas 

batalhas; e na parte do Evangelho, 

no outro painel da parte da Epístola, 

Santo António; e é dourado por 

partes e com seu guarda-pó de 

marmaria por cima dourado e por 

baixo pintado de azul com estrelas 

douradas
2116

 

Sem referências  
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Da capela principal, um arco de 

cantaria de ponto para uma: 

- Capela quadrada com 18 palmos 

alto x 16 largo x 21 comprido; é de 

abóbada de alvenaria de cruz, arcos, 

chaves e represas que é de pedraria; 

o arco de pedraria de ponto; nela 

um altar de alvenaria com 9 x 5 alto 

x 4 palmos largo; sobre ele um 

retábulo de 6 painéis; no do meio a 

Santíssima Trindade da maneira 

sobredita de cuja invocação é; no 

Evangelho São João e os colmos e 

nos da Epístola S. Jerónimo e S. 

Brás; no banco um Ecce Homo, 

Santa Bárbara e Santa Clara; 

pilares, molduras, encoroamentos, 

dourados; o guarda-pó pintado de 

azul com umas estrelas de ouro e 

um frontispício com uma medalha e 

as chagas pintadas nela; tem seu 

- Capela com 22 palmos comprido x 

20 largo do lado do Levante: de 

alvenaria de abóbada com seus arcos, 

chaves e represas de pedraria; nele um 

altar de alvenaria do tamanho dos 

outros; sobre ele uma imagem de S. 

Miguel com as Armas do Reino; na 

parede da banda tem um espelho sem 

encerado nem vidraça; o arco é de 

pedraria oitavado com umas armas 

dos Melos no remate dele; António de 

Melo, filho de Francisco de Melo é o 

administrador
2117
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mandou pôr 7 escudos com a cruz e vieiras de Santiago no dito monumento pintadas; e assim estão agora; 

e achamos o dito monumento danificado e as cruzes e vieiras danificadas; e porque é serviço de Deus e 

honra da Ordem não se perder tal memória e o povo tem muito grande devoção neles e se faz uma 

preçisam sobepene por Sam Barnabe, [?] ordenamos ao comendador que mande corrigir o dito 

monumento e pintar os escudos e cruzes e vieiras; e o campo dos escudos há-de ser branco e a cruz 

vermelha e as vieiras douradas. E sobre o monumento mande fazer um bom guarda-pó de madeira pintado 

como pertença ao altar e monumento onde eles jazem; o que cumprirá dentro de um ano sob pena de 20 

cruzados, ½ para o convento, ½ metade para o dito altar e suas coisas. 
2116

 CAVACO, ob. cit., pp. 154-165 e 178-183.  
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 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p.77-78. 
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varão de ferro com suas cortinas 

para o guardar do pó; esta capela 

tem na banda do Levante uma fresta 

sem encerado nem vidraça; sobe-se 

a este altar por 2 degraus de 

pedraria; o solo está por lajear nem 

ladrilhar; esta capela é da Confraria 

dos Pretos da Irmandade; 

- Outra capela do lado do Poente do 

mesmo tamanho desta, com um 

altar da mesma maneira; sobre ele 

um retábulo e no meio um 

encasamento grande, pintado de 

azul e dentro um crucifixo; dentro, 

de uma banda Nossa Senhora e da 

outra, S. João; andam por debaixo 

dele como o altar da Conceição de 

Lisboa; nas ilhargas uns painéis 

pequenos em que estão Passos da 

Paixão; molduras e pilares bem 

dourados; o guarda-pó é pintado de 

azul com umas estrelas; tem por 

encoroamento um frontispício com 

umas letras que dizem JESUS; nas 

ilhargas umas torres; tudo bem 

dourado, feito de novo; esta capela 

é da invocação de Jesus; tem seu 

varão de ferro, com suas corrediças; 

- Altar saindo da capela-mor à mão 

esquerda do lado de Levante com 8 

x 5 x 5 palmos; de alvenaria; sobe-

se a ele por 2 degraus de pedraria; 

sobre ele a sepultura dos Mártires 

Cavaleiros da Ordem que morreram 

pela Fé de Cristo; sobre esta 

sepultura está Santiago a cavalo, S. 

Pedro e Santo António; o guarda-pó 

é pintado de azul com umas estrelas 

de ouro; 

Altar da outra banda da mesma 

maneira: sobre ele um retábulo de 5 

painéis; no meio um encasamento 

com uma imagem da Nossa 

Senhora, de vulto, de pau; sobre ela 

uma pomba com 4 estrelas; nos do 

Evangelho, S. Vicente e S. João; 

nos da Epístola S. Pedro e S. Brás; 

tem um guarda-pó pintado de azul 

com umas estrelas de ouro; os 

encoroamentos e molduras são 

dourados; os retábulos destes 2 

altares têm uns varões de ferro com 

suas corrediças; 

- Capela da parte do Evangelho: 

tem um retábulo pintado e dourado 

por partes e no meio um crucifixo 

de vulto;  

- Capela parte da Epístola: retábulo 

- Capela de S. Miguel dos Melos: 

tem por administrador António de 

Melo que deve mandar dizer uma 

missa quotidiana, o que não acontecia 

ia para 15 anos; está muito 

1565 



473 

 

pintado e dourado por partes da 

evocação da Trindade, que era da 

Confraria dos Pretos; 

- Altar dos Mártires Cavaleiros: está 

um retábulo com seu guarda-pó e 

nele está pintado Santiago a cavalo; 

e na outra ombreira, da parte do 

Evangelho, está um retábulo de 4 

painéis, pintado e dourado por 

partes com seu guarda-pó por cima; 

desbaratada e chove nela em algumas 

partes
2118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2118

 CAVACO, ob. cit., pp. 358-369 e 376-385. 
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IVº CAPÍTULO. 

PORTAIS PRINCIPAIS E PORTAS LATERAIS 

  

¶ Atrium Ecclesiae significat Christum,  

per quem in coelestem Hierusalem patet ingressus:  

quod & posticus dicitur, sic dicta à porta: vel quòd sit aperta (…) 

Durandus, Prochiron… liv. I, De Ecclesia et eius partibus, 20, p. 4v.
2119

   

 

O estudo e análise dos portais principais e portas laterais levados a cabo a partir 

das visitações quinhentistas levantam problemas e dificuldades de análise que se 

manifestam a um primeiro nível quando se compara as referências inscritas nas fontes 

com as realidades existentes nos locais, secundariamente quando essas referências se 

traduzem em expressões dúbias que nos impedem de vislumbrar o que os seus olhos 

viram. Por esse motivo, comecemos a abordagem deste tipo de estruturas pela análise 

das existências para num segundo momento avançarmos para o quadro mais geral que 

nos é dado pelas fontes, que permite estabelecer números, vislumbrar dimensões e 

formas, proporções e materiais. 

Independentemente do que acaba de ser dito, a imagem de que algum modo 

prevalece é a de que os portais axiais das igrejas medievais e tardo-medievais (e 

frequentemente, também, os portais laterais) são elementos essencialmente 

conservadores que tendem a manter as características formais e estruturais da época em 

que foram feitos, apesar de não deixarem de integrar, por vezes, num todo que pode ser 

mais ou menos harmónico, sucessivos acrescentos e complementos, como, por exemplo, 

acontece na Matriz de Tavira (Figs. 232 e 233). Santa Maria de Tavira constitui, aliás, 

um bom exemplo de um templo que tendo conhecido profundas transformações no 

período subsequente a 1755, não deixou de conservar importantes marcas identitárias da 

época em que foi construído, como as capelas colaterais da cabeceira, a que já nos 

referimos, e o dito portal axial de que agora tratamos. Neste caso – como noutros a que 

teremos oportunidade de aludir – é como se o elemento arquitectónico em causa 

                                                 
2119

 A este respeito atente-se ao comentário de Santiago SEBASTIÁN, ob. cit., p. 355: (…) Para llegar al 

interior del templo el muro ofrece una apertura principal; és la puerta, que Jesús había significado por 

medio de San Juan (10, 7-8): «Yo soy la puerta: si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá». 

(…)  
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constituísse a marca identitária do templo, peça que pode ser acrescentada e embelezada 

de acordo com o gosto do dia
2120

 sem por isso deixar de ser o que é.  

Igreja Matriz de Alcácer do Sal 

O portal axial da Matriz de Alcácer, estrutura medieva de arquivolta em arco 

redondo sobre colunas cilíndricas, constitui um bom exemplo do que atrás se diz: o 

conjunto relaciona-se de um modo integrado com uma realidade mais tardia, a fachada 

setecentista rematada por um frontão triangular, sobre que se destaca um frontão 

interrompido por um janelão sobre o corpo do portal, onde por sua vez figura a alusão a 

frontão contracurvado que serve de moldura ao hábito (Figs. 170, 171, 172 e 173).  

     
Figs. 170, 171, 172 e 173 – Igreja de Santa Maria de Alcácer. Portal axial; vista da fachada; pormenor do 

portal, forma e dimensão do colunelo; hábito da Ordem (Fonte: Mário Cunha). 

 

Na fachada Norte merece particular destaque o portal de arquivoltas de quatro 

arcos de arestas de volta perfeita, aberto numa estrutura pétrea saliente (Figs. 174 e 

175). Destes, dois encontram-se assentes sobre dois pares de colunelos cilíndricos de 

capitéis com decoração vegetalista (Figs. 176, 177 e 178). 

  
Figs. 174 e 175 - Igreja de Santa Maria de Alcácer. Portal do lado Norte, arquivoltas de quatro arcos de 

arestas (Fonte: SIPA – Fig. esquerda / Mário Cunha – Fig. direita). 

                                                 
2120

 Para aplicar a eloquentíssima expressão usada por Margueritte YOURCENAR em O Tempo, esse 

grande escultor, p. 50 (5ª edição, Difel, 2001).  



477 

 

 

    
Figs. 176, 177 e 178 - Igreja de Santa Maria de Alcácer. Portal do lado Norte; colunelos duplos sobre as 

arquivoltas de decoração vegetalista (Fonte: Mário Cunha). 

 

Igreja de Nossa Senhora dos Mártires 

 Sobre o portal axial que hoje existe, de fabrica posterior ao período enquadrado 

no presente estudo
2121

, sobressai a galilé setecentista de dois pisos rasgada por três arcos 

(Figs. 179, 180 e 181). Dadas as característas desta estrutura, pouco propícias para 

acolher sobre o portal o hábito da Ordem como comummente se prescreve – neste caso 

uma placa de mármore branco com dois leões rampantes amparando a cruz espatária, 

tudo cingido por uma inscrição em letra gótica
2122

 – este foi colocada na parede Oeste 

da torre sineira (Fig. 182). 

   

   
 

                                                 
2121

 A visitação de 1552 refere-se ao portado como uma estrutura de pedraria de arcos sobre pilares (…). 

No que respeita ao alpendre, segundo a mesma fonte, a estrutura assentava sobre arcos de alvenaria; sob o 

dito alpendre, do lado Sul, a um canto, junto ao dito portado, havia um altar de alvenaria e sobre ele uma 

imagem de pedra de Nossa Senhora, grande e de vulto, sobre uma coluna do mesmo e com o Menino 

Jesus, a que chamavam Nossa Senhora da Cinta. 
2122

 «Era de mil cccc xxxx anos se acabou esta capela». Talvez a Capela dos Mestres, cuja construção se 

iniciou em 1333. Iconográfica e cronologicamente, faria sentido.  

Figs. 179, 180, 181 e 182 – Igreja 

de Nossa Senhora dos Mártires, 

Alcácer. Galilé e hábito da 

Ordem na parede da torre sineira 

(Fonte: Mário Cunha). 
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Ermida de Santa Susana 

 A sequência das visitações quinhentistas a esta ermida fornece uma imagem do 

modo como o templo foi sendo erguido. A inspecção de 1560 é a única, no entanto, que 

fornece dados sobre o portal e o alpendre, indicando as respectivas forma e dimensões – 

quadrado, com 2 x 1 varas, o primeiro (não muito diferente, por certo do que hoje 

existe), defronte a esta porta, tomando a largura da igreja, de uma só água e telhado de 

valadio, o segundo
2123

.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 183 – Ermida de Santa Susana.  

Galilé de empenas e três arcos (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

Matriz de Alcoutim 

 De acordo com a Visitação de 1554, a igreja, que se julga ser da traça do mestre 

arquitecto André Pilarte (…) oriundo do estaleiro manuelino dos Jerónimos (…) e 

responsável, em Tavira, pela (…) impressiva fachada da Igreja da Misericórdia, de c. 

de 1541-1551 (…) e de outras igrejas do sotavento algarvio (Matrizes de Cacela, 

Moncarapacho…)
2124

, apresentava – tal como hoje – um portal axial redondo de 

pedraria com 14,5 x 7,5 palmos
2125

, sobre o qual se destacava, ao centro, enquadrado 

entre duas volutas sobre um friso de decorado com ramos de azinheira entrelaçados, 

uma pedra de armas ostentando a divisa do primeiro governador de Ceuta e marquês de 

Vila Real, D. Pedro de Meneses, a famosa palavra «ALLEO», cheia de significado e 

                                                 
2123

 Neste caso, diferente da actual estrutura, de empena triangular, rasgado por tripla arcada rebaixada, 

coberta por abóbada de arestas; um pouco à imagem do que sucede na Igreja de Nossa Senhora dos 

Mártires. 
2124

 SERRÃO, Vítor, 2002 – História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo. Lisboa: 

Editorial Presença, p. 64, col. 1ª. Veja-se igualmente HORTA CORREIA, José Eduardo, 1987 – “André 

Pilarte no centro de uma escola regional de arquitectura quinhentista”, IV Simpósio Luso-Espanhol de 

História da Arte, Coimbra.  
2125

 2,9 x 1,5 metros. 
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galhardia (Figs. 184, 185 e 186)
2126

 e que figura no seu próprio túmulo na Igreja da 

Graça, em Santarém (Figs. 187 e 188). 

   
Figs. 184, 185 e 186 – Igreja Matriz de Alcoutim. Fachada, portal axial a marca dos Marqueses de Vila 

Real, em que se destaca o emblemático «ALLEO» (Fonte: Mário Cunha) 

  
Figs. 187 e 188 – Túmulo de D. Pedro de Meneses, primeiro governador de Ceuta. Na cabeceira, 

ladeando o brasão do marquês de Vila Real o «ALEO» envolto em ramos de azinheira. Santarém, Igreja 

da Graça (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

 

                                                 
2126

 Segundo BLUTEAU, Padre Raphael, 1720 – Vocabulario Portuguez & Latino, Aulico, Anatomico, 

Architectonico, etc, authorizado com exemplos dos melhores Escritores Portuguezes, & Latinos. Lisboa: 

Officina de Pascoal da Sylva, vol. I, pp., 236, col. 2ª – 237, col. 1ª, ALEO, seria uma (…) vara grossa, ou 

cajado com que se jogava a choca. Nas Eclogas de Camoens, Ecloga I, num. 8, seu comentados, [sic] 

Manuel de Faria deriva Aleo, de Alea, que em Latim he jogo, & de Aleo, que he Jogador (…). Ganhada a 

praça de Ceuta, dizia El-Rey D. Joaõ [sic] o primeiro, que lhe parecia impossível a sua conservação, 

com grande confiança respondeo D. Pedro de Menezes, que com aquelle Aleo, que tinha na maõ, 

defenderia a praça de toda a Berberia, Macedo. Domínio sobre a fortuna, pag. 161. No mesmo sentido 

veja-se VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de, no Elucidário das Palavras, Termos e Frases…, vol. I, 

p. 337, col. 2ª, que em grande medida se apoia no texto de BLUTEAU. Segundo ele, ALÉO seria, pois, 

uma (…) vara grossa com que se jogava a choca. Vem do latim alea ou aleator: «jogo» ou «jogador». 

Ganhada a praça de Ceuta, por el-rei D. João I, e, parecendo-lhe impossível a sua conservação, 

respondeu animosamente D. Pedro de Meneses que ele a defenderia de toda a Berberia com aquele aleo 

que tinha na mão e com que ao tempo andava jogando à bola. Admirado, o rei o fez capitão e governador 

da Ceuta sem lhe tomar homenagem, para honrar mais a sua pessoa; ele deu, por divisa, o aleo que, em 

lugar de bastão, se metia na mão dos marquezes de Vila Real e duques de Câmara, seus descendentes, 

enquanto foram capitães-mores daquela praça desde 1415, em que foi tomada, até o de 1658 em que 

Portugal, nas pazes deste ano, a cedeu a Castela. (…)  
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Ermida de N. S. da Conceição, Alcoutim 

 Em 1554, quando foi visitada a vila, o portal axial deste templo media 10 x 7 

palmos
2127

 e era de pedraria de meio-ponto, com portas de castanho muito velhas de dois 

postigos. Como o sobrearco ameaçava ruir para o interior, os visitadores pronunciam-se 

sobre a necessidade de o consertar, sendo possível que isso tenha sido levado a cabo 

com o recurso à mesma pedraria, visto o carácter arcaizante da peça que hoje se pode 

observar, mais ligada ao modo da segunda metade de Quatrocentos / princípios de 

Quinhentos, que a fábrica de um século XVI avançado, quando a questão da intervenção 

de corregimento é avançada pelos visitadores que referem ainda a existência, de uma 

guarida sobre a empena, afirmação que o desenho de 1509 de Duarte d’Armas confirma 

ao pormenor, uma vez que o campanário desenhado pelo artista, de duas fenestrações, 

ostenta apenas um sino (cf. Figs. 79 e 80). 

 A mesma visitação refere a existência de um portal do lado Sul com 8 x 5
2128

 

palmos de largo – uma peça de alvenaria quadrada, que a sê-lo contradiz pelo menos 

uma das imagens a que acabamos de aludir cujo portal representado parece ser de volta 

perfeita. 

 

  
Figs. 189 e 190 – Ermida de N. S. da Conceição de Alcoutim. 

Fachada principal; portal axial de arco quebrado (Fonte: Mário Cunha).  

                                                 
2127

 2 x 1,4 metros. 
2128

 1,6 x 1,0 metros. 
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Igreja Matriz de Alvalade 

Ao contrário do que tende a verificar-se neste tipo de inspecções, a fachada 

principal e o portal axial desta igreja não foram objecto de particular atenção por parte 

visitadores que se limitaram a referir a existência, junto a ele, da torre sineira (Fig. 191). 

 

Figs. 191, 192 e 193 – Igreja Matriz de Alvalade. Fachada principal, com o respectivo portal axial de 

cantaria, sobrepujado pelo hábito da Ordem e fenestração de cantaria de arco quebrado. Do lado direito a 

torre sineira, referida nas visitações (Fonte: Mário Cunha) 

 

A análise do portal que hoje existe – o mesmo, possivelmente, que os visitadores 

quinhentistas viram – revela uma estrutura apontada de cantaria com chanfro ladeado 

por dois finos colunelos com capitéis de turbante que se prolongam em arquivolta, 

convergindo num cogulho troncocónico decorado por meias-esferas (Fig. 192). Por 

cima destaca-se a lápide com o hábito da Ordem, nomeadamente a cruz em forma de 

espada, enquadrada superiormente por duas vieiras e em baixo por dois bastões de 

peregrino (Fig. 193). Sobre este conjunto (portal / hábito da Ordem) abre-se uma 

fenestração com moldura em cantaria de arco quebrado que visa repetir o esquema 

formal do portal. 

 

Igreja Matriz de Cacela 

A visitação de 1554 descreve o portal principal desta igreja – cujas medidas 

refere (15 x 7,5 palmos) – como uma estrutura de pedraria redondo, com seus pilares 

nas ilhargas lavrados de romano, com seus remates, indicando a existência de uma 

medalha de cada um dos lados e sobre ele o hábito com a espada da Ordem sobrepujado 

por um brandão aceso de pedraria, possivelmente e a fazer fé na tese de HORTA 
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CORREIA referenciada em SERRÃO
2129

, como o que ainda podemos ver sobre o 

«ALLEO» da Matriz de Alcoutim. Em 1554 o conjunto é referenciado como novo, bem 

acabado com suas portas de bordo lavradas de romano de figuras e medalhas novas e 

boas com dois postigos. Onze anos mais tarde, em 1565, uma nova visitação confirma a 

descrição que ora fica: o portal é de pedraria, lavrado de obra romana, bem feito e 

grande com medalhas. Como anteriormente, apresentava o hábito de Santiago em cima, 

lavrado em uma pedra bem feito, com 2 vieiras, o que hoje, no entanto, se não verifica. 

A posterior abertura de um janelão sobre o portal terá certamente levado à sua retirada 

(Figs. 194 e 195). 

A visita de 1554 faz igualmente referência a um portal do lado Sul, de pedraria 

de ponto, com umas portas de castanho, novas e bem fechadas com um postigo. Por 

razões que desconhecemos, o portal em causa foi entretanto selado, dele restando 

apenas a estrutura arqueada inserida na parede, como se pode ver na Fig. 196. Ao 

contrário deste, o portal do lado Norte, referido no texto de 1565 como sendo de 

pedraria, chão, continua a existir e a estar a uso (Fig. 197). 

  

  
Figs. 194 e 195 – Igreja Matriz de Cacela. Fachada principal e respectivo portal ao romano. 

(Fonte: Mário Cunha) 

                                                 
2129

 SERRÃO, Vítor, 2002, - Ob. cit., p. 64. HORTA CORREIA defende, com efeito, a possibilidade de 

esta igreja poder ter saído do risco de André Pilarte. No que respeita aos brandões acessos é, com efeito, 

indisfarçável a semelhança existente entre os quatro que encimam o portal da Matriz de Cacela e os três 

da Matriz de Alcoutim.  
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Figs. 196 e 197 – Igreja Matriz de Cacela. Vestígios do portal do lado Sul; portal Norte.  

(Fonte: Mário Cunha) 

 

 

Igreja Matriz / Sé Catedral de Faro 

 (…) A Sé de Faro foi uma das mais notáveis igrejas medievas do Algarve. 

Começada no século XIII, foi sendo sucessivamente enriquecida e modificada [de tal 

modo que o] que hoje se vê e é do estilo gótico já é tudo do século XV: a torre da 

frontaria e as duas capelas do cruzeiro (…)
2130

, sobre que nos debruçamos 

anteriormente. A qualidade da obra a que alude o Autor foi reconhecida pelos 

visitadores quinhentistas: primeiro em 1518, por ocasião da Visitação do Mestre, uma 

segunda vez em 1554, por fim em 1565.  

No que toca à primeira visita, referindo-se ao portal, os responsáveis da Ordem 

aludem a uma estrutura de cantaria, muito boa, diante da qual se erguia um tabuleiro de 

abóbada sobre o qual havia um coro de pedraria, com seu peitoril de pedra lavrado, 

muito bom (Figs. 198 e 199). Os visitadores de 1554 acrescentam alguns dados a esta 

informação, nomeadamente no que concerne à dimensão da porta principal, com 11 

palmos de alto x 7 de largo
2131

, de três arquivoltas de pedraria de ponto com umas 

portas novas e grandes de dois postigos que se fecham por dentro com duas aldrabas 

novas (Figs. 200, 201, 202 e 203). Descrevem igualmente a torre de cantaria de abóbada 

de uma capela de uma só chave – com o hábito da Ordem a modo de espada com 

                                                 
2130

 DIAS, Pedro, 1986 – História da Arte em Portugal. O Gótico. Lisboa: Publicações Alfa, vol. 4, pp. 

100-101. 
2131

 2,2 x 1,4 metros. 
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quatro vieiras, diante da porta, de acordo com a visitação de 1565 – sobre que se 

encontrava o coro, uma estrutura quadrada de quatro entradas assente sobre dois pilares 

muito fortes, igualmente de cantaria, conjunto que então apresentava uma dimensão de 

30 x 30 palmos
2132

. Alertando para o facto de a construção haver sofrido estragos na 

sequência do terramoto de 1755, Pedro DIAS refere-se à construção que hoje existe 

como uma estrutura sobreposta de dois corpos, sendo o de baixo (…) composto por três 

arcos que formam uma galilé. O perfil dos vãos é ogival, tratados como se fossem 

verdadeiros portais. O autêntico, o que dá entrado no corpo do templo, é ainda de 

tradição trecentista, posto que em certos pormenores, como o tipo de capitéis e 

molduras das impostas, denote claramente o século XV e as correntes estéticas então 

em voga nos centros mais desenvolvidos (…)
2133

. 

 Do lado Epístola, subsiste ainda uma porta travessa de pedraria de ponto, 

possivelmente uma das que é descrita na visita de 1554 (Figs. 204 e 205) com suas (…) 

portas velhas que se fecham por dentro com uma aldraba (…).  

   
Figs. 198 e 199 – Igreja Matriz / Sé de Faro. Galilé tardo-medieval e coro (Fonte: Mário Cunha).  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figs. 200, 201, 202 e 203 – Igreja Matriz / Sé de Faro. Portal axial de três arquivoltas de arcos  

Quebrados. Ao alto à direita, pormenor dos capitéis dos colunelos ostentando motivos vegetalistas.  

Em baixo, à direita, pormenores vegetalistas no fecho da arquivolta (Fonte: Mário Cunha). 

                                                 
2132

 6 x 6 metros.  
2133

 DIAS, ob. cit., p. 100.  
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Figs. 204 e 205 – Igreja Matriz / 

Sé de Faro. Porta emoldurada 

com arco quebrado assente em 

capitéis com pequenas 

figurações antropomórficas. 

(Fonte: Mário Cunha) 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Matriz de São Clemente, Loulé 

Relativamente ao portal principal e portas laterais, é lacónica, a Visitação do 

Mestre (1518), limitando-se a especificar que uma e outras são de pedraria (Figs. 206 e 

207). Mais rica de informação no que respeita a medidas e à descrição das formas, a 

visita de 1554 especifica que o portal, com 15 palmos de alto por 9 de largura
2134

, é de 

três arcos de ponto de pedraria, quer dizer, de três arquivoltas de arcos quebrados, 

assentes sobre capitéis de decoração vegetalista que rematam colunelos monolíticos de 

base assente sobre plintos. O conjunto é rematado por uma pedra da feição de daimão 

(diamante) com a espada da Ordem a vermelho (Figs. 208, 209 e 210). Excluindo o 

facto de omitir a referência ao gablete que enquadra a estrutura, a descrição corresponde 

basicamente ao que pode ser visto actualmente, incluído a mísula da feição de daimão 

com a espada da Ordem, que presentemente não apresenta qualquer tipo de coloração. 

Acrescenta ainda a visitação que se sobe pela banda de fora por três degraus de 

pedraria e um tabuleiro, o que continua a verificar-se.  

No que respeita aos portais laterais, a inspecção de 1554 descreve o do lado 

Norte (Fig. 211) como sendo de ponto, de pedraria, com 9 palmos de alto x 6 de 

largo
2135

, menor que o do lado Sul, hoje desaparecido, também de arco quebrado, de 

pedraria, 15 palmos de alto x 10 de largo
2136

, com um tabuleiro bem lajeado da parte de 

fora por onde se subia, através de dois degraus.  

                                                 
2134

 3 x 1,8 metros. 
2135

 1,8 x 1,2 metros. 
2136

 3 x 2 metros. 
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Figs. 206 e 207 – Igreja Matriz de Loulé, fachada principal. Portal axial rematado por gablete e inserido 

em volume saliente de pedraria (Fonte: SIPA – Fig. esquerda / Mário Cunha – Fig. direita). 

   
Figs. 208, 209 e 210 – Igreja Matriz de Loulé. Portal axial rematado por gablete; destaque para a mísula – 

pedra em forma de daimão – com hábito de Santiago e pormenor das arquivoltas, capiteis e respectivos 

colunelos (Fonte: Mário Cunha).  

  

 

 

Fig. 211 – Igreja Matriz de Loulé.  

Portal do lado da Epístola. 

(Fonte: Mário Cunha) 

 

 

Ermida de N. S. da Conceição de Alte 

Como na situação anteriormente referida – Igreja Matriz de Loulé – também 

aqui os visitadores que primeiramente se referiram às portas, principal e lateral, em 

1534, se ficaram por uma alusão sumária à qualidade do trabalho do pedreiro, 

limitando-se a informar que uma e outra eram de pedra muito bem lavrada. Vinte anos 

mais tarde, em 1554, na sequência dos trabalhos de remodelação da fachada, iniciados 

em 1538, sendo visitador António Preto, o Prior-Mor, a descrição das duas portas é mais 

pormenorizada, sendo possível identificar ainda hoje as características do portal axial, 

visto a porta da banda Sul ter sido objecto de profundas alterações, nada tendo a ver, o 
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que agora existe, com o que vem descrito na visitação
2137

. Assim sendo, o registo dá-

nos conta de um portal redondo com 15 x 8 palmos de largo
2138

, de pedraria, com sub-

arco e pilares de pedraria feita de novo (Figs. 212, 213, 214 e 215)
2139

. Acrescenta ainda 

o texto que existe nele uma tarja com a Cruz e os Mistérios da Paixão e um Cristo, tudo 

igualmente feito de novo (Fig. 216).  

 

    
Figs. 212 e 213 - Igreja Matriz de Alte. Fachada e respectivo portal axial (Fonte: Mário Cunha).  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2137

 Tinha esta porta 7 palmos de alto por 6 de largo (1,4 x 1,2 metros) e era de pedraria de ponto.  
2138

 3 x 1,6 metros.  
2139

 Apesar das semelhanças entre o que hoje existe e o que vem descrito na visitação, é sabido que o 

portal sofreu profundas obras de remodelação em 1829 – data que, aliás, se encontra inscrita em duas 

placas situadas entre os dois arcos, ladeando a cruz com os Mistérios da Paixão. Vd. ATAÍDE, Oliveira 

de, 1998 – Monografia do Concelho de Loulé. Faro, referenciado na página web dedicada a este templo 

em Monumentos.pt.    

Figs. 214, 215 e 216 - Igreja Matriz de Alte. 

Colunelos esquerdo e direito no portal axial e 

tarja com a Cruz, os Mistérios da Paixão e um 

Cristo (Fonte: Mário Cunha). 
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Igreja Matriz de Martim Longo 
 

De acordo com a Visitação de 1518, quer a porta principal, quer as laterais eram 

de pedraria. Três décadas mais tarde, em 1554, a dita porta principal media 13 por 7 

palmos de largo
2140

, era de pedraria de ponto e acedia-se-lhe por meio de três degraus de 

alvenaria (Fig. 217). Quanto aos portais laterais, que a visitação não descreve, mediam 

ambos 7 x 5 palmos
2141

 e possuíam ambos portas de castanho, bem fechadas. 

Comparado com o que hoje existe, é possível que o portal principal seja o mesmo que a 

visitação descreve; no que respeita aos laterais – neste caso ao lateral que subsiste, do 

lado da Epístola – a fazer fé nas medidas apresentadas na fonte (1,4 x 1 metro), tudo 

aponta para que a peça tenha sido objecto de um considerável alteamento (Fig. 218).  

 

    
Figs. 217 e 218 – Matriz de Martim Longo. Portal axial / porta do lado da Epístola  

(Fonte: Mário Cunha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2140

 2,6 x 1,4 metros. 
2141

 1,4 x 1,0 metros.  
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Igreja Matriz de Mértola 

A porta principal desta igreja aparece pela primeira vez descrita na Visitação de 

1565, que se lhe refere como uma peça de pedraria de obra Romana, bem lavrada, 

ostentando por cima um espelho redondo grande, de pedraria, sem vidraças, e sobre ele 

o hábito da Ordem (Figs. 219, 220, 221).  

    
Figs. 219, 220, 221 – Matriz de Mértola. Portal principal, hábito e pormenores ao romano. 

(Fonte: Mário Cunha) 

 

Ermida de São Pedro de Solis 

A Visitação de 1554 refere-se ao portal desta ermida como sendo de pedraria de 

ponto com 9 palmos de altura x 6 de largura
2142

, possivelmente a peça que hoje ainda 

existe, com o arco boleado (Figs. 222 e 223). O templo apresenta uma segunda porta, do 

lado da Epistola que a visitação ignora – talvez os inspectores tenham visitado o templo 

por informação. Trata-se de uma peça de traça manuelina de escultura simples, 

executada, possivelmente, em pedra da terra (Figs. 224 e 225).  

 

    
Figs. 222, 223, 224 e 225 – Ermida de São Pedro de Solis, Mértola. Fachada principial e portal axial; 

fachada da parte da Epístola e respectiva porta (Fonte: Mário Cunha). 

 

 

                                                 
2142

 1,8 x 1,2 metros. 
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Igreja de São Pedro de Panóias 

As transformações sofridas na fachada desta igreja e a sua adaptação a uma 

linguagem moderna levaram à perda de todas as marcas quinhentistas. Simbolicamente, 

a única sobrevivência foi a pedra com o hábito de Santiago, por certo a peça que com 

quatro vieiras e a espada da Ordem que o Mestre mandou pôr por cima da porta 

principal no ano de 1533 (Fig. 226). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de Nossa Senhora das Salas, Sines 

De acordo com a Visitação do Mestre (1517), o portal axial encontrava-se 

voltado a Ocidente, ostentando uma frontaria de pedra vermelha da Arrábida lavrada 

em redondo e com alguns torcidos (Figs. 227, 228 e 229) que remete para a linguagem 

aplicada mais tarde na Ermida de Nossa Senhora de Alte. Na face exterior desta parede 

refere-se a existência de dois medalhões circulares de pedra branca, tipo lioz, uma de 

cada lado da porta à direita e à esquerda. Do lado direito, uma lápide circular com uma 

coroa de louros e seus frutos e com uma inscrição que diz o seguinte: «Esta Capela da 

Senhora das Salas mandou fazer o magnífico Senhor D. Vasco da Gama conde da 

Vidigueira almirante e viso rei das Índias. Foi feita no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo 

de 1529». Da parte esquerda, na outra lápide, encontram-se gravadas as armas de Vasco 

da Gama, igualmente com uma cercadura de coroa de louros (Figs. 230 e 231). 

   

Fig. 226 – Igreja Matriz de 

Panóias. Hábito de Santiago 

descrito na Visitação de 

1533 (Fonte: Mário Cunha). 
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Igreja Matriz de Tavira 

De acordo com a Visitação do Mestre, datada de 1518, quer o portal da porta 

principal – diante do qual havia um tabuleiro alto, lajeado, com duas escadas de pedra 

muito boas – quer as portas travessas eram de pedraria, com boas portas e bem 

fechadas. Mais tarde, na Visitação de 1554, refere-se que o portal axial era de pedraria 

de ponto já velho, com 25 x 3 palmos de dimensão, o que não pode ser, uma vez que 

isso corresponde a 5 x 0,6 metros, algo manifestamente impossível que a simples 

observação da estrutura imediatamente exclui (Figs. 232 e 233)
2143

. Acrescente-se 

ainda, a propósito deste portal, que em 1565, por ocasião de nova visitação, se refere a 

existência sobre ele de um hábito da Ordem, feito em pedra. Relativamente às portas 

laterais, a do lado da Epístola media 12 x 9,5 palmos de largo
2144

, descendo-se por ela 

para a igreja através de quatro degraus de pedraria. Havia também uma porta lateral do 

lado do Levante, de arco de volta perfeita, cujas medidas eram 13 x 9 palmos. Tal como 

o anterior ficava desnivelado em relação ao chão da igreja, a que se acedia descendo por 

dois degraus de pedra.  

   
 

                                                 
2143

 A menos que se admita a possibilidade de a medida da altura ter sido dada em palmos e a da largura, 

por uma questão de facilidade, em varas, o que seria mais plausível, não andando longe das dimensões 

que a estrutura hoje apresenta: 5 x 3,3 metros. 
2144

 2,4 x 1,9 metros. 

Figs. 227, 228 e 229 – Sines, Ermida 

de Nossa Senhora das Salas. Vista 

geral, fachada principal e portal axial 

(p. 490) 

Figs. 230 e 231 – Lápide 

comemorativa da construção da ermida 

e armas de Vasco da Gama (Fonte: 

Mário Cunha). 

Figs. 232 e 233 – Igreja 

Matriz de Tavira. Fachada e 

portal axial de quatro 

arquivoltas, inserido num 

volume saliente de pedraria  

(Fonte: Mário Cunha). 
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Ermida de Nossa Senhora da Conceição da Gomeira 

Conquanto a fachada desta igreja tenha sido profundamente alterada no período 

barroco, o portal axial conserva inegáveis características de finais de Quatrocentos, 

primórdios de Quinhentos (Figs. 234 e 235). Voltado a Sul e medindo 17 x 9 palmos de 

largo
2145

, é uma peça de pedraria de ponto de quatro arquivoltas e excelente fábrica, 

onde em 1554 se encontravam instaladas umas portas de bordo, boas, com dois postigos 

(Figs. 236, 237 e 238). Sobre a empena do portal havia um espelho, sem encerado nem 

vidraça, que entretanto terá dado origem ao enorme janelão que presentemente rasga a 

parede e sobre ele um arco com uma campainha. A Levante havia um outro portal, de 

pedraria, apontado, com 8 x 5 palmos de largo
2146

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 234, 235, 236, 237 e 238 – Igreja de N. S. da Conceição da Gomeira, Tavira. Fachada principal 

barroca com o respectivo portal axial de quatro arquivoltas em corpo de pedraria saliente. Decoração 

variada com motivos vegetalistas e zoomórficos entrelaçados e uma referência antropomórfica na pedra 

de fecho do arco exterior (Fonte: Mário Cunha).    

 

 

 

                                                 
2145

 3,4 x 1,8 metros. 
2146

 1,6 x 1,0 metros. 
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 Este conjunto de estruturas sobre que acabamos de reflectir e que ainda hoje nos 

é dado ver e comparar com as existências referidas nas visitações, corresponde a uma 

parcela menor das existências indicadas nas fontes, seja no que respeita a formas, 

modelos e medidas. 

Detenhamo-nos primeiro nas últimas; tal como nos restantes títulos das 

visitações referentes às capelas e respectivos arcos, altares, corpos das igrejas, etc., as 

inspecções levadas a cabo por D. António Preto entre 1552 e 1555 são as que mais ricas 

se revelam em termos de informação, muito distantes das ocorridas em meados da 

década de sessenta, sem comparação com quaisquer outras no que a este particular 

conjunto de aspectos respeita. 

 Deste modo, das oitenta e oito estruturas relativamente às quais as visitações 

disponibilizam referências respeitantes a portais axiais e portas laterais, verificou-se no 

primeiro caso a ocorrência de quarenta e quatro peças de pedraria em que os 

construtores recorram ao uso do arco quebrado, vinte e uma em que foi empregue o arco 

de volta perfeita, seis à forma quadrada ou rectangular, panorama que grosso modo se 

reflecte na amostragem que atrás fica apresentada, não apenas no que respeita às 

formas, mas igualmente no que toca ao uso preferencial da pedra como material de 

construção deste tipo de elementos. Paralelamente, e ainda no universo em causa, o 

recurso à alvenaria é referido em vinte e uma estruturas
2147

 – menos de um quarto das 

consideradas – tendo sido apurado que destas, sete correspondiam a arcos quebrados, 

três a arcos de volta perfeita, duas a portais de forma rectangular ou quadrada. 

Finalmente, num caso apenas, as fontes referem a existência de um arco em tijolo, cuja 

forma, aliás, não é referida
2148

. 

 Relativamente as portas laterais de igrejas e ermidas, verificou-se o recurso à 

pedra trabalhada em quarenta e sete das cinquenta e nove estruturas referenciadas, 

correspondendo as restantes doze a obras de alvenaria. No que toca à forma, o recurso 

ao arco quebrado é igualmente o mais frequente, com trinta exemplares apurados, nove 

de forma quadrada / rectangular, sete de forma redonda e duas de tipo oitavado, o que 

pode remeter para uma linguagem de feição manuelina (Quadro XXIX). 

 

 

                                                 
2147

 No caso da ermida curada de S. Mamede, junto à ribeira de Çadam, em Alcácer, especifica-se que os 

materiais empregues são pedra e barro. 
2148

 Na Ermida de S. Sebastião, em Casével. 
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Quadro XXIX - Portais axiais e laterais de igrejas e ermidas. Materiais e formas.  
Templo 

 

Portal Axial 

(Material e formas) 

Portas Laterais 

(Material e formas) 

Igreja Matriz, Albufeira De 3 corpos, um redondo, os outros de 

terço de ponto 

Oitavado, de pedraria, 

Ermida de N. S. de Paderne, 

Albufeira 

De pedraria de ponto De pedraria de ponto 

Ermida de N. S. de Paderne, 

Albufeira 

De pedraria, redondo De pedraria de ponto 

Ermida de N. S. Orada, Albufeira De pedraria de ponto De pedraria de ponto 

Ermida de São Sebastião, 

Albufeira 

De pedraria de ponto ---------- 

 

Igreja Matriz, Alcácer De pedraria antiga a modo de capelo de 

campanário (gablete) 

A Sul: de ponto, de boa 

grandura de pedra-lioz; a Norte: 

de maior grandura e largura e 

da mesma pedraria;  

Ermida de N. S. da Consolação, 

Alcácer 

De pedraria, redondo ---------- 

Ermida de S. Vicente, Alcácer Grande, de alvenaria ----------- 

Ermida de S. João, no cabo da 

vila, Alcácer 

De alvenaria ----------- 

Ermida de S. Sebastião, Alcácer De pedraria de ponto ----------- 

Ermida de São Lázaro, Alcácer De alvenaria ----------- 

Ermida de Sta. Ana, Alcácer De pedraria de ponto ----------- 

Ermida de S. Martinho do Forno 

do Vidro, Alcácer 

De alvenaria, quadrado ----------- 

Ermida de Santa Susana, Alcácer De alvenaria 

(em 1512 era de tijolo) 

----------- 

Ermida de S. Brás, Alcácer Alto, quadrado ----------- 

Ermida de Sta. Catarina, Alcácer De pedraria ----------- 

Ermida de S. Romão, Alcácer De pedraria, quadrado ----------- 

Hospital do Espírito Santo, 

Alcácer 

Portado de pedraria redondo com escada 

e mainel do mesmo 

----------- 

Igreja de N. S. dos Mártires, 

Alcácer 

De pedraria de arcos sobre pilares ----------- 

Capela de S. Pedro no adro de N. 

S. dos Mártires, Alcácer 

De pedraria ----------- 

Ermida curada de S. Mamede, 

junto à ribeira de Çadam, Alcácer 

De pedra e barro ---------- 

Ermida de N. S. dos Reis em 

Agrão, Alcácer  

De alvenaria ----------- 

Igreja Matriz de Alcaria Ruiva De alvenaria de ponto De alvenaria, quadrado 

Ermida de S. Pedro de Soeiros, 

Alcaria Ruiva 

De alvenaria, redonda ------------ 

Igreja Matriz, Alcoutim De alvenaria, redondo De pedraria, redondo 

Ermida de N. S. da Conceição, 

Alcoutim 

De pedraria de meio ponto De alvenaria, quadrado 

Ermida do Santo Espírito do 

Pereiro, Alcoutim  

De pedraria, redondo De pedraria, quadrado 

Ermida de S. Martinho, Corte das 

Pereiras, Alcoutim 

De alvenaria de ponto ----------- 

Ermida de S. Domingos, 

Alcoutim 

De pedraria de meio ponto De alvenaria de ponto 

Matriz de Aldeia Galega Tem um arco grande de alvenaria onde 

há-de fazer-se o portal 

De pedraria quadrado 

Ermida de S. Sebastião, Aldeia 

Galega 

Dois portados de pedraria de ponto ----------- 

Ermida de N. S. da Atalaia, 

Aldeia Galega 

Tem dois portados: o principal de 

pedraria de ponto 

De alvenaria, quadrado  

Ermida de S. Jorge de Sarilhos, 

Aldeia Galega 

Tem dois portados de pedraria; o 

principal de ponto na ilharga da banda de 

fora ao Sul 

O lateral Sul é quadrado; 

O portado da capela do Dr. João 

Cotrim é de pedraria de ponto 

Ermida de Santa Margarida do 

Lavradio, Alhos Vedros 

De pedraria, redondo; em cima na parede 

o hábito da Ordem 

De pedraria de ponto 

Igreja Matriz, Aljezur De pedraria de ponto De pedraria de ponto (Sul) 
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De pedraria de ponto (Norte) 

Igreja do Hospital do Espírito 

Santo, Aljezur 

De pedra da terra, redondo --------------- 

Ermida de N. S. da Piedade, 

Odeceixe, Aljezur 

De pedraria da terra, de ponto De pedraria de ponto 

Igreja Matriz, Cacela De pedraria redondo com seus pilares nas 

ilhargas lavrados de romano com seus 

remates; de um cabo uma medalha, do 

outro, outra; sobre ele um escudo da 

Ordem e sobre o escudo um brandão 

aceso de pedraria; novo, bem acabado 

com suas portas de bordo lavradas de 

romano de figuras e medalhas novas e 

boas com dois postigos 

De pedraria oitavado (Norte) 

De pedraria de ponto (Sul) 

Igreja de N. S. dos Mártires, 

Cacela 

De pedraria de ponto ------------- 

Ermida de S. Sebastião, Casével De tijolo ------------- 

Igreja Matriz, Castro Marim  De pedraria de ponto De alvenaria de ponto (Norte) 

No meio da parede (Sul) 

Ermida de Nossa Senhora dos 

Mártires, Castro Marim  

De pedraria de ponto De pedraria quadrado (Sul) 

De pedraria de ponto (Sul) 

Matriz de Coina Três portados de pedraria de ponto ------------ 

Ermida de S. Sebastião, Coina De alvenaria de ponto ------------ 

Igreja Matriz, Faro De três portados de pedraria de ponto De pedraria de ponto (Norte) 

De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de Santa Bárbara, Faro De pedraria de ponto De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de S. Pedro, Faro De pedraria de ponto De pedraria de meio ponto (Sul) 

Ermida de São Martinho de Estoi, 

Faro 

De pedraria, redondo, lavrado de romano 

de três portados com um cordão à roda e 

uma cimalha ao meio 

De pedraria de ponto 

Ermida de São Sebastião de 

Quelfes, Faro 

De pedraria de ponto De alvenaria (Sul) 

Ermida de São Sebastião da Vila, 

Faro 

De pedraria de ponto De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de N. S. da Esperança, 

Faro 

De pedraria de ponto ------------ 

Ermida de N. S. de Entre-Ambas-

as-Águas, Faro 

De pedraria, redondo, bem lavrado com 

sua cimalha e no meio um frontispício 

com uma tarja; em cima uma medalha de 

figura  

De pedraria quadrada (Levante) 

Ermida de S. João da Venda, Faro De pedraria da terra, de ponto De pedraria de meio ponto (Sul) 

Igreja do Espírito Santo, Faro De três portados redondos, lavrado de 

parreira, cercado à roda por um cordão 

grosso com um nó por cima, lavrado de 

folhagem 

De pedraria de ponto 

Igreja Matriz, Loulé De três arcos de pedraria de ponto De pedraria de ponto (Norte) 

De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de S. Sebastião de Salir, 

Loulé 

De pedraria de ponto De pedraria tapada, redondo 

(Norte) 

Ermida de N. S. de Alte, Loulé Redondo, de pedraria, com seu sub-arco e 

pilares de pedraria feita de novo 

De pedraria redonda (Norte) 

De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de S. Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

De pedraria de ponto, oitavado De pedraria, redondo (Norte) 

De alvenaria de ponto (Sul) 

Ermida de São sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

De pedraria de ponto De alvenaria de ponto (Sul) 

Ermida de N. S. da Querença, 

Loulé 

De pedraria da terra, redonda, oitavada --------------- 

Igreja Matriz, Martim Longo  De pedraria de ponto --------------- 

Matriz de Mértola --------------- Quadrada, de pedraria boa (lado 

do coro) 

Ermida de S. Miguel, Mértola  De pedraria de ponto -------------- 

Ermida de S. Pedro de Solis, 

Mértola 

De pedraria de ponto -------------- 

 

Ermida de S. Bartolomeu, 

Mértola 

De alvenaria -------------- 

 

Ermida do Santo Espírito, De pedraria, redondo Construiu-se uma porta lateral 
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Crespos, Mértola de pedraria  

Ermida de S. João dos Marques, 

Mértola 

De alvenaria de ponto Quadrada, de alvenaria 

Ermida de Sta. Ana de Cambas, 

Mértola 

De alvenaria de ponto 

 

--------------- 

 

Igreja do Espírito Santo no 

hospital da vila, Mértola 

De pedraria quadrada Um portal de alvenaria (Sul) 

Ermida de Santiago à porta do 

Castelo, Mértola 

De alvenaria, redonda -------------- 

Ermida de N. S. da Conceição na 

Corte do Pinto, Mértola 

De pedraria, quadrado ------------- 

Ermida de São Sebastião, na 

aldeia de Diogo Vaz, Mértola 

De pedraria, redondo De alvenaria, quadrado (Sul) 

Igreja de Sta. Maria, Palmela De pedraria de ponto ------------- 

Igreja de S. Pedro, Palmela De pedraria  

Ermida de S. Sebastião no 

arrabalde, Palmela 

De pedraria de ponto Dois portados de alvenaria (um 

para Norte; outro para a igreja?) 

Ermida de Sta. Ana, Palmela De alvenaria com ombreiras de pedraria ------------ 

Ermida de S. Luís, Palmela De pedraria de ponto ------------ 

Ermida de São Romão em 

Alferrara, Palmela 

De alvenaria de ponto ----------- 

Ermida de S. Gião, Palmela De alvenaria de ponto ------------ 

Igreja da Trindade, Matriz de 

Arenilha 

De alvenaria, quadrada ------------ 

------------- 

Ermida de Santo António de 

Arenilha 

É quadrada ------------- 

------------- 

Igreja Matriz, Tavira De pedraria de ponto de 4 portais de 

ponto 

De pedraria de meio ponto 

(lateral a Levante) 

De pedraria de ponto (Levante) 

Igreja do Espírito Santo do 

Hospital de Tavira 

Tem 2; são de pedraria de ponto De pedraria de ponto (Norte) 

De pedraria de ponto (para o 

pátio do hospital) 

Ermida de Sta. Ana, Tavira De pedraria de meio ponto De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de S. Brás, Tavira De pedraria de ponto De pedraria de ponto (Sul) 

Ermida de S. Lázaro, Tavira De pedraria de ponto ----------- 

Ermida de N. S. da Gomeira, 

Tavira 

De pedraria de ponto de quatro portados De pedraria de ponto (Levante) 

Casa do Corpo Santo dos 

Mareantes, Tavira 

De pedraria, lavrado, oitavado de romano 

com sua cimalha e cantos do mesmo e 

encoroamento de ponto 

De pedraria de ponto (Norte) 

 

 Se a forma e os materiais empregues são importantes para a caracterização das 

permanências e das mutações estéticas, as dimensões dos objectos e o modo como estas 

se conjugam entre si – referimo-nos ao coeficiente comprimento versus altura – 

revestem igualmente um grande interesse na medida em que não sendo elementos 

autónomos, portas e portais condicionam as características do edifício como um todo.  

 A análise dos dados das visitações permitiram determinar tendências e 

estabelecer conclusões. Se nos detivermos na observação do Quadro XXX, verificamos 

não apenas que existem dimensões e relações entre dimensões que reiteradamente se 

repetem, como o coeficiente 1,5 (relação comprimento / altura) para os portais axiais e o 

coeficiente 1,75 (igualmente comprimento / altura) para as portas laterais, como, por 
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exemplo, no caso dos templos onde existe apenas uma porta lateral, esta tende a 

localizar-se normalmente a Sul, o lado do Sol, como indica uma visitação
2149

.  

 Quantificando o que acabamos de afirmar, verifica-se que dos cinquenta e um 

templos considerados, onze deles apresentam portais axiais construídos de acordo com a 

relação exacta altura / largura de 1,5 – valor que de acordo com o critério que temos 

vindo a usar de depreciar desvios inferiores a 0,1 acrescenta seis casos aos 

considerados. Neste domínio, refira-se a ocorrência de valores extremos máximos na 

Matriz de Tavira, com um portal axial de c. 5 x 3,3 metros e mínimos as ermidas de São 

Bartolomeu e Sta. Ana de Cambas, no território de Mértola, com medidas de 1,5 x 1,0 

metro. Acrescente-se, a propósito – como noutros aspectos já referidos –, que o 

território de Mértola apresenta, no que respeita a algumas das suas ermidas, aquilo que 

poderíamos designar como uma espécie de identidade própria, fruto, talvez do 

isolamento e de esse isolamento ter levado à cristalização de soluções locais que foram 

sendo pontualmente assumidas: com efeito, do total de estruturas referenciadas em que 

esta relação de 1,5 exactamente se verifica, Mértola e a sua dependente, Alcaria Ruiva, 

contribuem com a maioria, ou seja, com sete situações, facto para o qual não possuímos 

uma explicação cabal mas que não podem ser, de modo algum, coincidência. 

 Coincidência também não será, a relação de 1/2 verificada nas elevações vãos 

dos portais axiais de um punhado de templos algarvios ou do extremo Sul do Alentejo, 

nomeadamente a Matriz de Alcoutim, as ermidas de Nossa Senhora da Piedade de 

Odeceixe, em Aljezur, e de Nossa Senhora dos Mártires, em Castro Marim, bem como a 

Matriz de Cacela e as ermidas de São Brás, em Tavira e São Pedro, em Faro. 

 Há medidas e proporções, com efeito, a que os mestres arquitectos e pedreiros 

recorriam quando se tratava de construir este tipo de estruturas e a sensação que se 

afirma é a de que haveria tendências regionais ou mesmo locais, como o caso de uma 

parte das ermidas do território de Mértola parece querer confirmar. Tanto mais que 

paralelamente a esta tendência no que aos portais axiais concerne, uma outra se verifica 

no âmbito das portas laterais dos templos. Com efeito, dos quarenta e seis portais 

laterais indicados nas visitações em análise, cerca de 1/4 (referimo-nos a doze 

estruturas) apresenta uma relação altura / largura de 1,75. O que corresponde, em onze 

situações, a 7 x 4 palmos, verificando-se apenas um caso, na Matriz de Faro, o que não 

é de causar admiração, em que estas medidas saltam para o dobro, ou seja, 14 x 8 

                                                 
2149

 Visitação de 1535 à Ermida de S. Sebastião de Boliqueime. 
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palmos. Como na situação anterior, referente aos portais axiais, também aqui, na zona 

Sul do Reino, em particular em certos territórios algarvios, a tendência para a 

cristalização de uma relação proporcional entre alturas e vãos se manifesta com força, 

denunciando a existência de um modo de fazer e conceber as proporções a que estas 

estruturas deviam obedecer. Para além da Matriz de Alcaria Ruiva, ainda na comarca do 

Campo de Ourique, obedecem escrupulosamente a este paradigma as ermidas de 

Paderne e Orada em Albufeira, São Domingos, em Alcoutim, as matrizes de Cacela e 

Castro Marim – onde se inclui também a Ermida de Nossa Senhora dos Mártires – e as 

ermidas de São Pedro, São Sebastião de Quelfes, Nossa Senhora da Esperança e São 

João da Venda, em Faro.  

Fora desta região, no Alentejo profundo, nas igrejas da ribeira-Tejo ou da 

ribeira-Sado, não podemos dizer que esta procura de uma linguagem marcada por 

medidas e proporções comuns não se tenha também colocado. Por razões que não 

sabemos explicar, os visitadores – possivelmente os mesmos que em 1554 e 1555 

percorreram as terras algarvias – ignoraram as medidas destas estruturas. Já o tinham 

feito antes, aliás, relativamente a materiais e formas. 

 

Quadro XXX – Portais axiais e portas laterais das igrejas e ermidas. Dimensões e 

respectivas relações 
Templo 

 

Portal Axial 

(alt. x larg.) 

Relação  

(alt. / larg.) 

Portas Laterais 

(alt. x larg.) 

Relação 

(alt / larg.) 

Igreja Matriz, Albufeira 15 x 10 palmos 

(3 x 2 m) 

1,5 9 x 5 palmos  

(1,8 x 1,0 m) 2150 

1,8 

Ermida de N. S. de Paderne, 

Albufeira 

11 x 6 palmos 

(2,2 x 1,2 m) 

1,8 7 x 4 palmos 

(1,4 x 0,8 m) 2151 

1,75 

Ermida de N. S. Orada, 

Albufeira 

13x 6 palmos 

(2,6 x 1,2 m) 

2,1 7 x 4 palmos 

(1,4 x 0,8 m) 2152 

1,75 

Ermida de São Sebastião, 

Albufeira 

10 x 6 palmos 

(2,0 x 1,2 m) 

1,66 -------- -------- 

Igreja Matriz de Alcaria Ruiva 9 x 6 palmos 

 (2,2 x 1,1 m) 

1,5 7 x 4 palmos 

(1,4 x 0,8 m) 2153 

1,75 

Igreja Matriz, Alcoutim 14,5 x 7,5 palmos 

(2,9 x 1,5 m) 

1,93 10 x 5 palmos  

(2,0 x 1,0 m) 2154 

2 

Ermida de N. S. da Conceição, 

Alcoutim 

10 x 7 palmos 

(2,0 x 1,4 m) 

1,42 8 x 5 palmos  

(1,6 x 1,0 m)2155 

1,6 

Ermida do Santo Espírito do 

Pereiro, Alcoutim  

11 x 6 palmos 

(2,2 x 1,2 m) 

1,8 -------- -------- 

Ermida de S. Domingos, 

Alcoutim 

11 x 6 palmos 

(2,2 x 1,2 m) 

1,8 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 

1,75 

Igreja Matriz, Aljezur 9 x 6 palmos 

(1,8 x 1,2 m) 

1,5 7,5 x 5 palmos  

(1,5 x 1,0 m) 2156 

1,5 

                                                 
2150

 Lado Sul. 
2151

 Lado Sul.  
2152

 Lado Sul. 
2153

 Lado Sul.  
2154

 Lado Poente. 
2155

 Lado Sul.  
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Capela do Espírito Santo, 

Aljezur 

7,5 x 5 palmos 

(1,5 x 1,0 m) 

1,5 ------- -------- 

Ermida de N. S. da Piedade, 

Odeceixe, Aljezur 

12 x 6 palmos 

(2,4 x 1,2 m) 

2 8 x 4 palmos  

(1,6 x 0,8 m)2157 

2 

Igreja Matriz, Cacela 15 x 7,5 palmos 

(3 x 1,5 m) 

2 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 

11 x 6 palmos  

(2,2 x 1,2 m) 2158 

1,75 

 

1,83 

Igreja de N. S. dos Mártires, 

Cacela 

9 x 5 palmos 

(1,8 x 1,0 m) 

1,8 -------- --------  

Igreja Matriz, Castro Marim  12 x 7,5 palmos 

(2,4 x 1,5 m) 

1,6 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 

10 x 5 palmos  

(2,0 x 1,0 m) 2159 

1,75 

 

2 

Ermida de Nossa Senhora dos 

Mártires, Castro Marim  

12 x 6 palmos 

(2,4 x 1,2 m) 

2 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 

8 x 5 palmos  

(1,6 x 1,0 m)2160 

1,75 

 

1,6 

Igreja Matriz, Faro 11 x 7 palmos 

(2,2 x 1,4 m) 

1,57 14 x 8 palmos  

(2,8 x 1,6 m) 2161 

1,75 

Ermida de Santa Bárbara, Faro 14 x 8 palmos 

(2,8 x 1,6 m) 

1,75 10 x 6 palmos  

(2,0 x 1,2 m)2162 

1,66 

Ermida de S. Pedro, Faro 14 x 7 palmos 

(2,8 x 1,4 m) 

2 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 2163 

1,75 

Ermida de São Martinho de 

Estoi, Faro 

14 x 10 palmos 

(2,8 x 2,0 m) 

1,4 11,5 x 7 palmos  

(2,3 x 1,4 m) 2164 

1,64 

Ermida de São Sebastião de 

Quelfes, Faro 

10 x 6 palmos 

(2,0 x 1,2 m) 

1,66 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 2165 

1,75 

Ermida de São Sebastião da 

Vila, Faro 

14 x 7,5 palmos 

(2,8 x 1,5 m) 

1,86 6,5 x 4 palmos  

(1,3 x 0,8 m) 2166 

1,625 

Ermida de N. S. da Esperança, 

Faro 

------------ ------------ 7 x 4 palmos 

(1,4 x 0,8 m) 2167 

1,75 

Ermida de N. S. de Entre-

Ambas-as-Águas, Faro 

------------ ------------ 7 x 4,5 palmos  

(1,4 x 0,9) 2168 

1,55 

Ermida de S. João da Venda, 

Faro 

13 x 6 palmos 

(2,6 x 1,2) 

2,16 7 x 4 palmos  

(1,4 x 0,8 m) 2169 

1,75 

Igreja do Espírito Santo, Faro 15 x 9 palmos 

(3,0 x 1,8 m) 

1,66 12 x 7,5 palmos  

(2,4 x 1,5 m) 

1,6 

Igreja Matriz, Loulé 15 x 9 palmos 

(3,0 x 1,8 m) 

1,66 9 x 6 palmos  

(1,8 x 1,2 m) 

10 x 8 palmos  

(2,0 x 1,6 m) 2170 

1,5 

 

1,25 

Ermida de S. Sebastião de Salir, 

Loulé 

10 x 6 palmos 

(2,0 x 1,2 m) 

1,66 --------- ---------- 

Ermida de N. S. de Alte, Loulé 15 x 8 palmos 

(3,0 x 8 m) 

1,875 6 x 4 palmos  

(1,2 x 0,8 m) 

7 x 6 palmos  

(1,4 x 1,2 m) 2171 

1,5 

 

1,16 

                                                                                                                                               
2156

 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
2157

 Lado Sul.  
2158 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
2159 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
2160

 Um do lado Sul, outro do lado Norte. 
2161

 O mesmo, as portas do lado Norte e lado Sul. 
2162

 Lado Sul. 
2163

 Lado Sul. 
2164 Lado Sul. 
2165

 Lado Sul. 
2166

 Lado Sul. 
2167

 Lado Norte.  
2168

 Lado do Levante.  
2169

 Lado Sul. 
2170

 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
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Ermida de S. Sebastião de 

Boliqueime, Loulé 

10,5 x 6 palmos 

(2,1 x 1,2 m) 

1,75 6 x 4 palmos  

(1,2 x 0,8 m) 

7 x 5 palmos  

(1,4 x 1,0 m) 2172 

1,5 

 

1,4 

Ermida de S. Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

11 x 6 palmos 

(2,2 x 1,6 m) 

1,83 7,5 x 4 palmos  

(1,5 x 0,8 m) 2173 

1,875 

Ermida de N. S. da Querença, 

Loulé 

10 x 4 palmos 

(2,0 x 0,8 m) 

2,5 --------------- ----------- 

Igreja Matriz, Martim Longo  13 x 7 palmos 

(2,6 x 1,4 m) 

1,85 7 x 5 palmos  

(1,4 x 1,0 m)2174 

1,4 

Ermida de S. Miguel, Mértola 9 x 6 palmos 

(1,8 x 1,2 m) 

1,5 ---------------- --------------- 

Ermida de S. Pedro de Solis, 

Mértola 

9 x 6 palmos 

(1,8 x 1,2 m) 

1,5 ---------------- --------------- 

Ermida de S. Bartolomeu, 

Mértola 

7,5 x 5 palmos 

(1,5 x 1,0 m) 

1,5 ---------------- --------------- 

Ermida do Santo Espírito, 

Crespos, Mértola 

9 x 6 palmos 

(1,8 x 1,2 m) 

1,5 ---------------- --------------- 

Ermida de S. João dos Marques, 

Mértola 

8,5 x 5 palmos 

(1,8 x 1 x 0,8 m) 

1,7 8 x 4 palmos  

(1,6 x 0,8 m) 2175 

2 

Ermida de Sta. Ana de Cambas, 

Mértola 

7,5 x 5 palmos 

(1,5 x 1,0 m) 

1,5 --------------- -------------- 

Ermida de N. S. da Conceição, 

Corte do Pinto, Mértola 

9 x 6 palmos 

(1,8 x 1,2 m) 

1,5 -------------- -------------- 

Ermida de S. Sebastião, na 

aldeia de Diogo Vaz, Mértola 

8 x 5 palmos 

(1,6 x 1,0 m) 

1,6 7 x 5 palmos  

(1,4 x 1,0 m)2176 

1,4 

Igreja da Trindade, Matriz de 

Arenilha 

8 x 5 palmos 

(1,6 x 1,0 m) 

1,6 -------------- ------------- 

Ermida de Sto. António de 

Arenilha 

7,5 x 5 palmos 

(1,5 x 1,0 m) 

1,5 --------------- ------------- 

Igreja Matriz, Tavira 25 palmos x 3 varas 

(?) 

(5,0 x 3,3 m) 

1,51 12 x 9,5 palmos  

(2,4 x 1,9 m) 

13 x 9 palmos  

(2,6 x 1,8 m) 2177 

1,26 

 

1,44 

Igreja do Espírito Santo do 

Hospital de Tavira 

11 x 7 palmos 

(2,2 x 1,4 m)2178 

1,57 9 x 5 palmos  

(1,8 x 1,0 m)2179 

7,5 x 4 palmos  

(1,5 x 0,8 m) 2180 

1,8 

 

1,875 

Ermida de Sta. Ana, Tavira 12 x 7 palmos 

(2,4 x 1,4 m) 

1,71 5 x 2,5 palmos  

(1,0 x 0,5 m) 

9 x 4 palmos  

(1,8 x 0,8 m)2181 

2 

 

2,25 

Ermida de S. Brás, Tavira 12 x 6 palmos 

(2,4 x 1,2 m) 

2 8 x 4 palmos 

(1,6 x 0,8 m) 2182 

2 

Ermida de S. Lázaro, Tavira 12 x 7 palmos 

(2,4 x 1,4 m) 

1,7 --------------- ------------- 

Ermida de N. S. da Gomeira, 

Tavira 

17 x 9 palmos 

(3,4 x 1,8 m) 

1,88 8 x 5 palmos  

(1,6 x 1,0 m)2183 

1,6 

Igreja do Hospital do Espírito 

Santo de Tavira 

11 x 7 palmos 

(2,2 x 1,4 m) 

1,57 9 x 5 palmos  

(1,8 x 1,0 m) 

1,8 

 

                                                                                                                                               
2171

 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
2172

 Um do lado Norte, outro do lado Sul. 
2173

 Lado Sul. 
2174

 Um do lado Norte, outro do lado Sul; são da mesma feição. 
2175

 Lado Sul.  
2176

 Lado Sul. 
2177

 Porta lateral (não especifica qual); a outra a Levante. 
2178

 Tem duas para a rua principal. 
2179

 Um do lado Norte, outro do lado Sul, iguais; 
2180

 Portal lateral Norte para a sacristia. 
2181

 Dois portais a Sul.  
2182

 Lado Sul. 
2183

 A Levante; o portal axial a Sul. 
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7,5 x 4 palmos  

(1,5 x 0,8 m) 2184  

1,875 

Casa do Corpo Santo dos 

Mareantes, Tavira 

14 x 8 palmos 

(2,8 x 1,6 m) 

1,75 9 x 5 palmos  

(1,8 x 1,0 m)2185 

1,8 

 

 Obra ao Romano 

Portais axiais e portas laterais em arco quebrado; apesar de constituírem a maior 

parte das estruturas referenciadas nas fontes no decurso das décadas de 50 e 60 da 

centúria de Quinhentos, em algumas igrejas e ermidas da Ordem de Santiago começam 

a surgir novas soluções decorativas e arquitectónicas que deliberadamente remetem para 

um paradigma que os coevos entendem corresponder ao da Arte e Arquitectura 

Romanas.  

Esta afirmação da obra ao romano ou obra romana, fugazmente referenciada 

nas visitações do primeiro quartel do século
2186

, adquire para nós um sentido claro no 

decurso deste período mais tardio, em que é possível estabelecer uma relação directa 

entre o que ainda subsiste e as fontes descrevem.  

O processo foi, no entanto, gradual e não são poucas as referências que induzem 

à dúvida, em particular na década de 30 do século, em que aparentemente se misturam 

estruturas manuelinas com motivos ao romano. É o que se verifica em Palmela, na 

Igreja de Santa Maria, onde se refere na visitação de 1534 que a capela da cabeceira, do 

lado da Epístola, possuía um (…) arco de pedraria llaurada de cordões retrocidos de 

obra romana (…) havendo uma outra, junto desta, que ostentava um (…) arco de 

pedraria llavrado de rossas e outros llauores e obra Romana (…)
2187

. Não muito longe, 

na Igreja de São Pedro, o arco do cruzeiro (…) feito agora [apresentava idêntica] 

pedraria lavrada de cordões retorcidos; é de obra romana com seus pilares e capitéis 

(…), como na Ermida de São Sebastião, segundo a visitação abobadada de novo com 

(…) «oito chaves de pedraria guarnecida de cantaria falsa», que tinha arco-mestre de 

                                                 
2184

 Ambas as portas laterais a Norte. 
2185

 Lado Norte.  
2186

 No que ao corpus estudado respeita, uma referência em 1510, no Torrão, relativa à Ermida de Nossa 

Senhora: (…) as paredes assim do altar como de arredor muito bem pintadas de obra romana (…), outra 

em Almada, na Igreja de Santa Maria do Castelo, em 1527, respeitante a uma sepultura na parede do 

cruzeiro do lado Norte (…) de pedraria muito bem lavrada de obra romana metida na parede em que jaz 

Eytor Nunez Perdigão (…). Na década de 30, porém, a situação altera-se verificando-se um maior número 

de alusões a este paradigma que crescerá, mais ainda, no decurso dos anos 50 e 60.  
2187

 SERRÃO, Vítor e MECO, José, 2007 – Palmela Histórico-Artística. Um inventário do património 

artístico concelhio. Lisboa/Palmela: Câmara Municipal de Palmela, Edições Colibri, p. 120.  
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pedra «em estilo romano» [
2188

], ou seja, muito provavelmente com decoração de 

grotesco» (…)
2189

. 

O quadro que a seguir expomos apresenta uma imagem do modo como o modo 

ao romano foi progredindo e se expandindo nos territórios espatários no decurso da 

primeira metade do século: como já afirmámos, de um modo tímido e incipiente no 

decurso dos anos que se estendem de 1510 a c. 1530, a sua adopção conheceu depois 

um nítido impulso – na sequência, por certo, das visitas levadas a cabo pelo Mestre – 

particularmente visível nas proximidades do Convento-Mor, nomeadamente em vários 

templos de Palmela, como seria expectável, bem como em Almada e em Coina. O 

processo expande-se ainda mais nas duas décadas seguintes, difundindo-se então pela 

totalidade do território espatário, manifestando-se não apenas no âmbito da Arquitectura 

e da Pintura, mas também em domínios como o entalhamento em madeiras – molduras, 

pilares, encoroamentos e guarda-pós de retábulos, portas dos templos – e confecção de 

alfaias litúrgicas metálicas tais como cálices, patenas, relicários, cruzes, turíbulos, 

etc.
2190

 

Quadro XXX – Referências a peças e estruturas ao romano 

Estrutura 1534/1535 1552/1555 1565 

Matriz de Albufeira  - Guarda-pó lavrado de romano  

Ermida de N. S. da 

Esperança, Albufeira 

 - Arco lavrado de romano moderno  

Ermida de S. João, 

Alcácer 

 - Retábulo de romano pintado a óleo  

Hospital do Espírito 

Santo da vila, Alcácer  

 - Retábulo de romano pintado a óleo  

Matriz de Aldeia 

Galega 

 - Charola de madeira […] na dianteira 

lavrada de romano; 

- Na ousia, tecto da abóbada de pedra-lioz 

de romano; 

- Arco do cruzeiro redondo de pedraria de 

romano; 

 

Ermida de N. S. da 

Atalaia, Aldeia 

Galega 

 - Um coruchéu de abóbada de alvenaria 

redonda, lavrada de dentro de romano 

 

Ermida de S. Jorge, 

Aldeia Galega 

(Capela de João 

Cotrim) 

 - Sacrário de madeira, quadrado, meão, 

lavrado de romano, tudo dourado  

 

Ermida de Sta. 

Margarida, Alhos 

Vedros 

 

 

 

 

 

- Na pia baptismal, o vaso e o pé […] são 

de jaspe, oitavado, lavrado de romano; 

- O retábulo de N. S. do Rosário é novo, de 

madeira de bordo, lavrado de romano; 

 

                                                 
2188

 A fonte especifica que era (…) de pedraria lavrada com cordões retorcidos e obra romana. 
2189

 SERRÃO e MECO, ob. cit., p, 439.  
2190

 Veja-se SOUSA, Ana Cristina Correia de, 2010 – Tytolo da prata (…), do arame, estanho e ferro (…) 

latam cobre e cousas meudas… Objectos litúrgicos em Portugal (1478-1571). Porto: Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto (Tese de Doutoramento Policopiada). Para a reflexão da Autora sobre a obra ao 

romano e o respectivo alcance que esta alcançou no domínio da ourivesaria e prataria, veja-se o ponto 

3.5.3.9. Cálices ao romano, da dita Tese, às pp. 388-398.  
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Capela de N. S. da 

Salvação no corpo da 

igreja 

--------------------------------- - O arco é redondo, de pedraria de 

romano, com molduras; 

Igreja de Santiago, 

Almada 

Capela da Conceição 

- Foi feito um arco de 

pedraria lavrado de obra 

romana; 

  

Matriz de Cacela  - Arco de pedraria novo com seus pilares 

nas ilhargas, em cima lavrado de romano; 

- Portal lavrado de romano; 

 

Matriz de Castro 

Marim 

 - O sacrário no altar-mor lavrado de 

romano com dois pilares; 

 

Matriz de Coina 

 

 

 

Capela de Santiago no 

corpo da igreja 

- Na parte do Evangelho um 

retábulo de bordo em 

branco de romano com três 

painéis; 

- O tecto forrado de 

madeira, oitavado, pintado 

de romano; uma linha a 

meio pintada do mesmo 

  

Ermida de S. 

Martinho de Estoi, 

Faro 

 - O arco do cruzeiro de pedraria, romano 

moderno; 

- Porta principal: de pedraria, redondo, 

lavrado de romano, com um cordão à 

volta; 

 

Ermida de Entre-

Ambas-as-Águas 

- O tecto pintado de 

romano; 

- Uma coluna de pedraria lavrada de 

romano sobre que está o coro; 

 

Hospital do Espírito 

Santo, Ferreira 

- Mandam fazer um 

retábulo de bordos de 

maçanaria de obra romana 

que suba o mais que puder 

sobre o altar; 

  

Matriz de Loulé 

Capela do lado Norte 

 - O arco é de pedraria de ponto, lavrado de 

romano; 

- Sacrário: lavrado com os Mistérios da 

Paixão com uma tarja romana; 

 

Capela curada de N. 

S. de Alte 

 - Retábulo sobre o altar-mor de maçanaria 

romana; 

 

Capela curada de N. 

S. da Querença 

 - Retábulo no altar: pilares, molduras e 

encoroamentos lavrados de romano; 

- Sacrário: lavrado de romano; 

 

Matriz de Mértola   - Portal de 

pedraria de 

obra 

romana; 

- Sacrário 

levadiço de 

obra 

romana, 

todo 

dourado; 

Igreja de Sta. Maria, 

Palmela 

Capela lado da 

Epístola 

Capela abaixo desta a 

Sul 

 

Capela lado 

Evangelho 

- De abóbada com seu arco 

de pedraria lavrada de 

cordões retorcidos de obra 

romana; 

- Tem um arco de pedraria 

lavrado de rosas e outros 

lavores de obra romana;  

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

- Tem um retábulo romano pintado a óleo; 

 

Igreja de S. Pedro, 

Palmela 

 

 

 

Altar lado do 

Evangelho 

- Arco do cruzeiro feito 

agora de pedraria lavrada 

de cordões retorcidos; é de 

obra romana com seus 

pilares e capitéis; 

- A modo de capela com um 

arco de pedraria lavrado de 
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Altar lado da Epístola 

 

 

Altar-Mor 

 

Capela do Sacramento 

obra romana muito bem 

feita; 

- Arco de pedraria lavrado 

de obra romana a modo de 

capela; 

---------------------------------- 

 

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

- Sobre ele um retábulo de romano pintado 

a óleo; 

- Um retábulo romano pintado a óleo; 

Ermida de S. 

Sebastião, Palmela 

- O arco da capela é de 

pedraria lavrada com 

cordões retorcidos e obra 

romana; 

  

Matriz de Panóias - Indicações sobre o 

sacrário das relíquias: que 

seja ao redor de 2 palmos, 

pintado de obra romana 

com o hábito de Santiago; 

  

Matriz de Tavira  - Um portal quadrado de pedra lavrado de 

romano; 

 

Ermida de Sta. Ana, 

Tavira 

 - Um retábulo com pilares, extremos e 

molduras muito bem douradas sobre azul, 

lavrado de romano; tem nas ilhargas uns 

ramos romanos; 

 

Ermida de N. S. da 

Conceição da 

Gomeira, Tavira 

Altar saindo da ousia 

à mão esquerda a Sul 

 - No altar um retábulo com seis painéis; no 

banco um sacrário lavrado de romano com 

seus encoroamentos bem dourados; 

- Sobre a imagem de Sta. Lúcia um 

encoroamento lavrado de romano bem 

dourado; 

 

Igreja do Hospital, 

Tavira 

Capela onde está o 

Sacramento 

Sacrário 

 

 

Retábulo sobre o altar 

 

 

---------------------------------- 

 

---------------------------------- 

 

 

---------------------------------- 

 

 

- Forrada d’engado, pintada de romano; 

 

- Tem um portado de pedraria, lavrado de 

romano; 

 

- É de seis painéis, o banco é lavrado de 

romano com três medalhas de vulto, 

molduras e pilares lavrados de romano 

bem dourados;  

 

Casa do Corpo Santo 

dos Mareantes, Tavira 

 - Arco: redondo de pedraria da terra, 

oitavado, lavrado de romano; 

- Sobre o altar um retábulo […] com os 

pilares, molduras e encoroamentos bem 

dourados com seus balaustres lavrados de 

romano que dividiam os painéis; 

Porta principal: de pedraria, lavrado, 

oitavado de romano com sua cimalha e 

cantos do mesmo; 

 

 

O que atrás fica exposto revela, da parte da hierarquia espatária, um enorme e 

deliberado esforço no sentido da renovação das suas igrejas e ermidas. Dir-se-á que a 

visita do Mestre às comendas contribuiu substancialmente para este desejo de renovação 

que nos anos de 1534 e 1535 se encontrava em marcha e que depois se aprofundou no 

decurso das décadas seguintes, como o quadro permite constatar
2191

.  

                                                 
2191

 Por outro lado, é ponto assente no domínio da História da Arte que a mudança de gosto ocorrida com 

a ascensão de D. João III ao Trono, em 1521, levou à introdução de um gosto italianizante que até então 

se mantivera arredado das obras públicas e, por consequência, das encomendas privadas. Veja-se, a 

propósito, em SERRÃO, Vítor, 2002 – História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo. 



505 

 

De qualquer modo apesar do exposto, das obras referenciadas nas visitações 

como ao romano, ou obra romana, os exemplares sobrevivos não são muitos; dos mais 

de duzentos edifícios considerados, conhecem-se dois portais principais que 

correspondem a este tipo de linguagem, obras que consideramos gémeas, filhas senão 

do mesmo mestre arquitecto, pelo menos da uma mesma gravura ou de um mesmo 

tratado de arquitectura, uma versão do De Architectura ou do De re aedificatoria, ou 

mais próximo destes homens no espaço e no tempo, uma edição do Medidas del 

Romano, de Diego de SAGREDO, publicada pela primeira vez em Toledo em 1526 e 

que entre nós conheceu três edições sucessivas, entre 1541 e 1542
2192

, facto que atesta o 

sucesso que a obra granjeou entre os cultores portugueses do classicismo.  

Apesar do que fica dito e da sua apelativa clareza, a expressão ao romano é 

dúbia, encerrando em si mais o desejo e a intencionalidade de quem executava ou 

encomendava – ou o critério de quem interpretava o que via – do que uma coisa claro e 

óbvia, de imediata e universal apreensão. As visitações espatárias dos anos de 1534 e 

1535 dão conta desta dificuldade como se pode constatar. 

Avançando, porém, duas décadas do século, entre os anos de 1554 e 1565, os 

dois portais principais a que nos referimos revelam, sem espaço para dúvidas, qual era o 

sentido, o que significava para os visitadores da Ordem, a expressão ao romano ou obra 

romana. Os espécimes em causa são os portais principais das matrizes de Mértola e 

Cacela, irmãos gémeos nascidos de um mesmo cinzel, da mesma gravura ou do mesmo 

tratado. Segundo Vítor SERRÃO
2193

, que valida a tese de José Eduardo HORTA 

CORREIA
2194

 segundo a qual a fachada da Matriz de Cacela é atribuível a André 

Pilarte, não veríamos objecções em considerar que o mesmo fosse o responsável pelo 

desenvolvimento da fachada e portal da Igreja Matriz de Mértola. Algo nos parece 

incontornável: mais do que a semelhança existente entre as duas obras, é de realçar o 

recurso às mesmas figuras, colocadas nos mesmos pontos de cada um dos portais.  

                                                                                                                                               
Lisboa: Editorial Presença, o cap. II “O Renascimento Experimental (1530-1550). Triunfo do Humanismo 

e Fascínio do Modelo All’Antico”, pp. 47-76. Convém igualmente não perder de vista que os valores 

renascentistas e humanistas terão pesado substancialmente na sua educação logo desde a infância, uma 

vez que com cerca de seis anos – provavelmente em 1487 – D. João II o entregou aos cuidados do 

siciliano Cataldo Parísio. Vide PIMENTA, Maria Cristina Gomes, 2001 – As Ordens de Avis e Santiago 

na Baixa Idade Média: o Governo de D. Jorge. In “Militarium Ordinum Analecta”, nº 5. Porto: Fundação 

Eng.º António de Almeida, p. 76. 
2192

 MOREIRA, Rafael, 2007 – Arquitectura: Renascimento e classicismo. In “História da Arte 

Portuguesa” (Dir. de Paulo PEREIRA). Mem Martins: Círculo de Leitores, vol., 5, pp. 131-203 

(Reimpressão da 1ª edição em 3 volumes, 1995-1997. 
2193

 Ob. cit., p. 164. 
2194

 HORTA CORREIA, José Eduardo de, 1987 - «André Pilarte no centro de uma escola regional de 

arquitectura quinhentista». In IV Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte. Coimbra 
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Um segundo argumento parece poder ser invocado em defesa da atribuição da 

autoria das fachadas das matrizes de Alcoutim, Cacela e Mértola a André Pilarte. 

Concedendo que o portal de Mértola é de tipo rectangular e os outros de volta perfeita, 

um aspecto sobressai em qualquer dos casos. Referimo-nos ao carácter chão das 

fachadas, sem nada a perturbar ou distrair o olhar aos acessos dos respectivos templos. 

Outro aspecto a relevar é o (…) tratamento escultórico e [a] gramática 

decorativa [de cada um dos portais], sendo idênticos grande parte dos elementos 

esculpidos que ambas exibem (…)
2195

. Cabeças aladas de putti, elmos de inspiração 

romana, arcos e flechas, sabres, rostos humanos e cabeças de animais – motivos, em 

suma, como os que podemos verificar nos portais de Mértola e Cacela – constituem, 

alusões frequentes deste período que não se cansa de glosar os recém-descobertos 

frescos da grottesca Domus Aurea, de Nero, ou da Casa de Lívia no Palatino.  

Pela evocação clássica que traduzem, devidamente sequenciadas e integradas, 

estas formas constituem o âmago do ao romano mas apesar da pertinência da reflexão 

dos Autores, por si só não bastariam para atribuir a responsabilidade da execução dos 

dois portais a uma mesma oficina ou mestre. Nós, porém, partilhamos do seu ponto de 

vista; para tal baseamo-nos na inserção pelo autor de cada um dos portais, nos 

respectivos pés-direitos lateral esquerdo, de duas figuras masculinas de leitura e 

interpretação dúbias, um jovem e um velho que constituem, pensamos, a sua marca. As 

figuras são praticamente iguais – o jovem surge do lado esquerdo de cada um dos 

portais, o velho do lado direito – diferindo apenas na dimensão e no modo como se 

integram no conjunto (ver figs. 239 e 240). 

Posta a reflexão e especificado o entendimento dos coevos – referimo-nos aos 

visitadores das décadas de 50 e 60 – do que era a obra ao romano, entendemos dever 

sublinhar o facto de as fontes apontarem para uma anterioridade da peça de Cacela 

relativamente à de Mértola. Com efeito, quando da série de visitas de 1554 / 55, 

referindo-se ao portal axial de Cacela, os inspectores deixaram dele uma descrição que 

coincide não apenas com a de dez anos mais tarde, como com aquilo que hoje nos é 

dado ver: em 54 constatou-se uma peça (…) de pedraria, redondo, com seus pilares nas 

ilhargas lavrados de romano, com seus remates; de um cabo uma medalha, e do outro, 

outra; sobre ele um escudo com a espada da Ordem e sobre o escudo um brandão 

aceso de pedraria; novo, bem acabado com suas portas de bordo lavradas de romano 

                                                 
2195

 BOIÇA, Joaquim Manuel Ferreira; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de, 2012 – A Igreja Matriz 

de Mértola. In AAVV, “Mesquita Igreja de Mértola”. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, p. 67. 
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de figuras e medalhas novas e boas com dois postigos (…), o que basicamente se repete 

em 1565 em que se diz que a pela (…) é de pedraria, lavrado de obra romana, bem 

feito e grande com medalhas; tem o hábito de Santiago em cima lavrado em uma pedra, 

bem feito, com 2 vieiras; entra-se sem nenhum degrau (…). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 239 e 240. Portais principais das igrejas matrizes de Mértola e Cacela de obra romana. Num e 

noutro, os mesmos pormenores das cabeças de um jovem e de um velho (Foto: Mário Cunha). 
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Paralelamente, no caso da Matriz de Mértola, em 1554, o processo de construção 

do portal encontrava-se ainda muito atrasado, dizendo-se na visitação que este se 

encontrava (…) para a banda do Sul; tem feitos, de novo, uns alicerces e sobre o chão 

um côvado de pedra; havia-se de mandar acabar porque não tem outra coisa (…), 

situação que BOIÇA e BARROS atribuem ao facto de (…) a capacidade financeira do 

comendador de Mértola, D. João de Mascarenhas, o mecenas das obras realizadas até 

então, se tivesse esgotado (o facto de estarem também por concluir, na mesma altura, 

os retábulos dos altares, reforça esta hipótese). Este facto não impediu, porém, que 

fosse instado pelos visitadores da Ordem de Santiago a terminar com a maior 

brevidade, tudo o que estava em falta. Contudo, parece pouco provável que alguma 

coisa de significativo tenha sido realizada antes da sua morte, em 1555. Sucedeu-lhe no 

cargo D. Fernão Martins de Mascarenhas, seu filho, que herdou a tarefa de concluir as 

obras.  

 Não existem informações que permitam precisar quando se procedeu à 

conclusão do portal, nem avaliar se existiu alguma mudança no projecto inicialmente 

gizado, situação plausível dada a interrupção verificada a provável contratação de um 

novo mestre para a conclusão dos trabalhos. De seguro, o que se sabe é que já se 

encontrava terminado em 1565, como testemunhou um cavaleiro santiaguista ao 

inspecionar a igreja neste mesmo ano: «a porta primçipal he de pedraria d’obra 

Romana bem lavrada. em çima della estaa hum espelho redomdo gramde de pedraria 

sem vidraça» (…)
2196

. 

 Uma coisa é, no entanto, possível constatar. Admitindo que a obra é da autoria 

de André Pilarte – ou eventualmente de um seu epígono – no período de mais de uma 

década que medeia entre a conclusão dos portais das matrizes de Alcoutim e Cacela e a 

obra de Mértola, o mestre arquitecto abalançou-se a construir de acordo com uma 

linguagem assumidamente renascentista, em que a estrutura em arco dá lugar à 

introdução do trílito, assumidamente mais romano, com uma arquitrave de inspiração 

jónica ou coríntia, ladeada por dois capitéis jónicos, coerente com as renovadas 

correntes da Arquitectura, expressas, nomeadamente, por Carlo BORROMEO nos finais 

da década de 70 da centúria: (…) Le porte non siano arcuate, poichè devono essere 

diverse dalle porte delle città, bensì quadrangolari, quali si vedono nelle Basiliche più 

antiche. Inoltre non dovranno essere troppo basse nè di struttura modesta, ma, secondo 

                                                 
2196

 Ob. cit., p. 64. 
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uno dei criteri fondamentali dell'architettura, saranno alte il doppio della loro 

larghezza (…)
2197

. O Cardeal recusa o uso da forma arqueada nas portas das igrejas e fá-

lo invocando um argumento: estas devem ser distintas das portas das cidades e seguir o 

modelo das antigas basílicas romanas e paleocristãs
2198

. 

 

No exterior do templo: alpendres e galilés 

 Estrutura frequente nas igrejas e ermidas dos períodos medieval e moderno, das 

cinquenta e sete estruturas referenciados nas fontes, hoje apenas subsistem as galilés das 

Igrejas de Santa Maria de Faro e Nossa Senhora dos Mártires e da Ermida de Santa 

Susana, em Alcácer. Por muitas e variadas razões perderam-se entretanto os alpendres, 

estruturas relativamente às quais a leitura das visitas deixa perceber atitudes 

contraditórias, verificando-se casos em que a sua falta leva os visitadores a determinar 

que se construam, como no caso da Ermida de São Domingos, no território de 

Alcoutim, em 1554 – (…) Havia de fazer-se um diante da porta por ser necessário; os 

fregueses não cabem (…) – ou, em sentido contrário, como na Matriz da Aldeia Galega, 

em 1528 – (…) Pedem que seja retirado porque os almocreves e caminhantes fazem 

dele estalagem, o que provoca estragos (…)
2199

. 

 Como tendência geral, estas estruturas erguem-se diante da fachada principal da 

igreja, longitudinalmente, servindo nalguns casos como lugar de tumulação alternativo 

ou completar ao interior do templo. As visitações dão igualmente testemunho de muitos 

casos – como o exemplo referido atrás, na Matriz da Aldeia Galega – em que a estrutura 

se prolonga paralela à parede do lado da Epístola, normalmente a parede do lado Sul.  

 No que respeita às coberturas, verifica-se normalmente o recurso ao sistema de 

telha vã, assente sobre ripado e emadeiramento de castanho, estrutura que por sua vez 

era apoiada em pilares de pedra ou de madeira que normalmente comportava um 

                                                 
2197

 BORROMEO, Carlo, 1577 – Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae libri duo (a cura 

di Adriano BERNAREGGI), p. 21. 
2198

 BORROMEO, ob. cit., pp. 21-22. O prelado milanês acrescenta ainda que na edificação destas 

estruturas se leve em conta que a medida da altura deve corresponder ao dobro da respectiva largura e que 

(…) nella parte superiore si potrà aggiungere una cornice decorosamente lavorata sulla quale si imposti 

una lunetta a emiciclo o a scafo (…). 
2199

 Como quer que seja, nem a orientação em causa chegou a cumprir-se, nem os visitadores da 

inspecção seguinte lhe deram aval. Constatando o seu estado de degradação – consideraram que estava 

para cair e era muito velho, mandam refazê-lo. Acrescente-se que o alpendre em questão existia já em 

1512, consistindo então numa estrutura de pedra armada sobre esteios, situada em frente à porta principal 

e ao longo da parede Sul, nada se dizendo acerca do seu estado. Vinte e cinco anos mais tarde, os 

visitadores consideram-no velho, de onde se pode constatar – como se viu em relação a outras estruturas 

(telhados, emadeiramentos, forros, ladrilhados…) que a velocidade de degradação destas estruturas era 

consideravelmente rápida. 
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peitoril. As soluções eram, no entanto, variadas, podendo acontecer, como na Ermida de 

São Vicente, em Alcácer, que a estrutura assentasse em arcos de alvenaria que por sua 

vez descarregavam sobre pilares de pedra. Este alpendre, em particular, era uma 

construção de grande dimensão – di-lo a própria visitação (1552) – medindo 8 varas de 

Norte a Sul por 2,5 de Nascente a Poente
2200

. Uma dimensão considerável, mas nem por 

isso a maior de todas as estruturas referenciadas, entre as quais se destacam os alpendres 

das ermidas de Nossa Senhora da Atalaia, na Aldeia Galega, com 13 x 3,3 varas
2201

, 

Santa Maria do Monte, em Almada, com 10 x 3 varas e 1 palmo
2202

 e São Romão de 

Panóias, com 10 x 5,6 varas
2203

, que em 1511 possuía junto à porta principal (…) um 

altar sem nenhuma imagem em que se diz missa no dia de São Romão por não caber a 

gente toda na ermida (…).  

 

Quadro XXXI – Alpendres e Galilés nas Igrejas do Mestrado de Santiago 

Templo 

 

Alpendres / Galilés 

Ermida de N. S. Orada, Albufeira - Diante da igreja, emadeirado de castanho, ripado do mesmo; no extremo 

uma casa para os que vêm ter as novenas (1554) 

Ermida de São Sebastião, 

Albufeira 

- À volta da igreja (1554) 

 

Ermida de S. Vicente, Alcácer - 8 varas de Norte a Sul x 2,5 de Levante a Poente; peitoril de pedraria, 

armado sobre esteios de pedra (1512); 

- Grande, à porta da dita ermida do lado de fora que toma toda a frontaria do 

dito portado com arcos de alvenaria sobre pilares de pedra, ladrilhado de 

tosco, cercado de meias paredes com suas serventias; o tecto é emadeirado de 

asnas, forrado por cima de pinho e canas (1552);  

- Defronte da porta, de 5 arcos, tecto encaniçado, solo bem ladrilhado (1560); 

Ermida de S. João, no cabo da 

vila, Alcácer 

- Sobre a dita porta, prolongado sobre arcos de alvenaria, cerrado, de meias 

paredes com suas entradas, emadeirado de asnas de castanho; enterram-se 

nele algumas pessoas bem como na ermida (1552); 

- Grande, quadrado de 4 arcos, está muito danificado e velho; o solo por 

ladrilhar, o tecto mal emadeirado e mal telhado (1560); 

Ermida de São Lázaro, Alcácer - 5 varas menos uma oitava de comprido x 2,25 (1512); 

Ermida de Sta. Ana, Alcácer - Fora da porta, emadeirado de castanho, telhado de trouxo com pegões de 

madeira (1552); 

Ermida de S. Martinho do Forno 

do Vidro, Alcácer 

- 2 varas de comprido e toma toda a fachada da ermida; erguido sobre 3 

pilares de alvenaria, emadeirado de castanho, telhado de valadio de uma só 

água (1560); 

Ermida de Santa Susana, Alcácer - Defronte da porta, tomando toda a largura da igreja; é de uma só água, 

telhado de valadio (1560); 

Ermida de Sta. Catarina, Alcácer - 2,25 varas x 5 de largo; ante a porta principal (1512); 

- Não há (1534); 

Igreja de N. S. dos Mártires, 

Alcácer 

- 3,5 x 3,5 varas, ante a porta principal; tem um altar com a imagem de Nossa 

Senhora de pedra (1513); 

- Sobre arcos de alvenaria, à porta da igreja; serve de coro; dois dos portados 

mal ladrilhados; debaixo do alpendre, a Sul, a um canto, pegado com o dito 

portado, um altar de alvenaria e sobre ele uma imagem de Nossa Senhora, de 

vulto, grande, posta sobre uma coluna do mesmo, com o Menino Jesus a que 

se chama Nossa Senhora da Cinta (1552); 

                                                 
2200

 8,8 x 2,75 metros.  
2201

 14,3 x  3,63 metros. 
2202

 11 x 3,5 metros. 
2203

 11 x  6,2 metros. 
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- Diante do portado, feito de novo, quadrado; nele um altar de alvenaria e 

sobre ele um vulto de pedra da invocação de Nossa Senhora da Cinta; tem 4 

arcos e sobre eles um coro feito de novo que se serve por dentro (1560); 

Capela de S. Pedro no adro de N. 

S. dos Mártires, Alcácer 

- 4x 2 varas de largo; ante a porta sobre três esteios (1513); 

- Fechado de meias paredes com seus pilares, emadeirado de castanho, 

telhado de trouxo de valadio (1552); 

Ermida curada de S. Mamede, 

junto à ribeira de Çadam, Alcácer 

- Diante da porta principal, emadeirado de trouxa, forrado de cortiça, sobre 2 

colunas de madeira grossas, de uma só água (1560); 

Ermida do Santo Espírito do 

Pereiro, Alcoutim  

- Havia de mandar fazer-se (1554); 

Ermida de S. Domingos, 

Alcoutim 

- Havia de fazer-se um diante da porta por ser necessário; os fregueses não 

cabem (1554); 

Matriz de Aldeia Galega - Com peitoril de pedra, armado sobre esteios, diante da porta principal e do 

lado Sul (1512); 

- Pedem que seja retirado porque os almocreves e caminhantes fazem dele 

estalagem, o que provoca estragos (1528); 

- Está para cair e é muito velho; é necessário refazê-lo (1537); 

Ermida de N. S. da Atalaia, 

Aldeia Galega 

- 13 x 3,3 varas; cercado com pedraria e sobre esteios de pedra; coberto de 

telha vã (1512); 

- Alguns dos esteios estão corroídos; o visitador achou por bem fazerem-se 

uns novos para o sustentar (1537); 

- Sobre a porta principal, grande, ladrilhado, que toma toda a dianteira da 

igreja e oficinas cerrado de paredes; emadeirado de castanho de trouxa sobre 

pilares de pedraria; telhado de valadio (1553);  

Ermida de S. Jorge de Sarilhos, 

Aldeia Galega 

- 5,5 x 2,5 varas; ante a porta; é de telha vã (1512); 

- Como na outra visitação (1534); 

- Toma a frontaria da igreja sobre a porta principal; mal ladrilhado, fechado 

nas ilhargas por peitoris; emadeirado de castanho de trouxa sobre pegões de 

alvenaria, telhado de valadio (1553); 

Ermida de N. S. da Vitória, Alhos 

Vedros 

- Diante da ermida e da porta principal sobre esteios, coberto de telha vã 

(1523); 

Ermida de Santa Margarida do 

Lavradio, Alhos Vedros 

- Diante da porta principal, muito bom, mandado fazer por Fernão Lourenço 

(1492); 

- Ante a porta principal, coberto de telha vã, sobre esteios de madeira e 

ladrilhado de ladrilho de tijolo (1523); 

- Sobre a porta principal, grande, toma a frontaria da igreja; cerrado com 

portões com duas serventias, o solo por ladrilhar; emadeirado de castanho de 

trouxa sobre pilares de madeira, telhado de valadio (1553); 

Matriz de Aljustrel - 4 x 2,6 varas; à porta principal fundado sobre 3 arcos de tijolo, coberto de 

telha vã, ladrilhado de tijolo, com seus degraus de tijolo (1510); 

Ermida de S. Bartolomeu, 

Aljustrel 

- 3 x 7 varas de comprido (1510); 

Ermida de Sta. Maria do Monte, 

Almada 

- 10 x 3 varas e 1 palmo de largo; ante a porta principal; é grande com as 

paredes de pedra e cal e coberto de telha vã (1527); 

Capela de N. S. da Rosa, Almada - Ante a porta principal; é novo e bom e não está ainda acabado (1527); 

Ermida de Sta. Maria da Amora, 

Almada 

- 5,5 x 4 varas de largo; ante a porta principal; paredes de pedra e cal, coberto 

de telha velha (1527); 

Ermida de S. Pedro, Alvalade - Tem um começo de alpendre de taipa emadeirado por telhar (1510); 

- Tem diante da porta principal umas paredes com dois paus atravessados sem 

telha que já foi alpendre (1533); 

Ermida de Sta. Maria do Roxo, 

Alvalade 

- 5,3 x 3 varas; está diante da porta principal e é muito bom; tem 4 arcos, bem 

obrado e emadeirado de madeira de castanho e coberto de telha vã (1510); 

Ermida de S. Sebastião, Alvalade - Ante a porta; de Norte a Sul 4 varas e de Levante a Poente 1,6 varas (1510); 

Igreja Matriz, Cacela - Ante a porta principal; é muito grande e muito bom, assentado sobre pilares 

de pedra, novos e muito bons; é forrado de canas (1518); 

- Foi feito de novo e é mais largo do que era antes com meias paredes de 

pedra muito boas com esteios de pedra e suas vasas e capitéis da mesma 

pedraria; emadeirado de castanho e forrado de canas (1534); 

Ermida de Nossa Senhora dos 

Mártires, Castro Marim  

- Tem agora um alpendre que toma toda a empena da porta principal e corre 

de uma parede a outra do lado Sul, onde está a porta lateral; com meias 

paredes de pedra e cal e lajeado de pedra; com arcos de tijolo e esteios de 

pedra com suas vasas e capitéis da mesma pedra, emadeirado de madeira de 

castanho e forrado de canas (1534/35); 

- Diante da porta principal, emadeirado de castanho encaniçado (1554); 

- Foi construído de novo, de pilares de pedraria e arcos de alvenaria que toma 

da porta principal até à parede da sacristia que também se fez de novo (1565); 
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Ermida de S. Sebastião, Coina - Sobre a porta, por ladrilhar, peitoris de alvenaria, dois cunhais inteiros na 

frontaria; emadeirado de asnas de castanho sobre pilares de madeira; telhado 

de valadio de três águas, mal telhado; desce-se a ele por 2 degraus altos de 

tijolo (1553); 

Ermida de Santa Bárbara, Faro - Ante a porta principal, todo lajeado; peitoril de pedra ao redor; é coberto de 

telha vã (1518); 

- Ante a porta principal com a largura do corpo da igreja e um comprimento 

de 20 palmos; a modo de varanda, com seus assentos, muito bem lajeado; 

telhado de valadio emadeirado sobre 8 mármores com suas vasas; sobem a 

ele por 6 degraus de pedraria (1554); 

Ermida de São Martinho de Estoi, 

Faro 

- Com seu telhado junto à porta principal e meias paredes (1518); 

- Sobre a porta principal, telhado de telha vã (1534); 

Ermida de São Sebastião da Vila, 

Faro 

- Novo, junto à porta principal com meias paredes lajeadas por cima com 

lajes de pedra, emadeirado de madeira de castanho e telhados de telha vã com 

uns esteios de madeira (1534); 

- Com a largura da igreja pela dianteira e pelo lado Sul ai comprimento; 

emadeirado de castanho de uma só água (1554);  

- Toma a frontaria da porta principal até à outra porta lateral e está muito 

velho (1565); 

Ermida de Sto. António da 

Atalaia, Faro 

- Defronte à porta principal, grande, com seus pilares de pedra, emadeirado 

de castanho, ripado de telha vã (1565); 

Ermida de S. João da Venda, Faro - De meias paredes e uns esteios de madeira; emadeirado de trouxa e telhado 

de telha vã (1534); 

- Em frente à porta principal; toma a largura do corpo da igreja; é de uma 

água, emadeirado de castanho, telhado de valadio com seus assentos de 

alvenaria (1554); 

Matriz de Ferreira - 3,25 x 5,6 varas de largo; ante a porta principal da igreja; é alto, ladrilhado, 

com 5 arcos de alvenaria e seus peitoris e degraus; é olivelado e bem coberto 

de telha (1510); 

Ermida de N. S. dos Bairros, 

Grândola 

- 5,3 x 3 varas; diante da porta principal; é muito bom, com 4 arcos, bem 

obrado e emadeirado de castanho e coberto de telha vã (1513); 

Ermida de S. Sebastião de Salir, 

Loulé 

- À porta principal, com meias paredes lajeadas e uns mármores de vasos e 

capitéis lavrados, de pedra; emadeirado de castanho, forrado de canas (1534); 

- Pelo lado de fora, na dianteira do lado de Levante e do lado Sul, à maneira 

de varanda; emadeirado e encaniçado de uma só água (1554); 

Ermida de N. S. de Alte, Loulé - Não tem; devia mandar fazer-se (1554); 

Ermida de São Sebastião, no 

arrabalde, Loulé 

- Novo, junto à porta principal, corre ao longo da parede da parte do Sol, 

quanto diz o comprimento da parede; o mordomo tem ainda uma parte por 

cobrir; disse que a dita ermida tinha curta a telha e cal e lha furtaram (1534); 

- Do lado do Poente e do lado Sul, um alpendre sobre que está emadeirado a 

modo de varanda, com umas colunas de pedra; é emadeirado de castanho, 

ripado do mesmo, de uma só água (1554); 

Ermida de N. S. da Querença, 

Loulé 

- Um alpendre com uns mármores e suas vasas e capitéis lavrados; é forrado 

de canas; também corre ao longo da parede Sul (1534); 

- A Poente defronte da porta principal e do lado Sul, está cercada com um 

alpendre com suas colunas, vasas e capitéis de pedraria; emadeirado de 

castanho encaniçado (1554); 

Ermida de Santo Estêvão, Martim 

Longo  

- Sobre a porta, com meias paredes de pedra e barro, acafelado de cal e 

lajeado por cima das ditas meias paredes com lajes de pedra com esteios de 

madeira; é bem emadeirado com quatro cachorros de pedra em que está um 

frechal; é telhado de telha vã e um portal de pedraria por onde entram para o 

dito alpendre com portas (1534/1535); 

Ermida de S. João dos Marques, 

Mértola 

- Não tem alpendre; devia fazer-se (1554); 

Ermida de N. S. da Conceição na 

Corte do Pinto, Mértola 

- Não tem; nem arco com guarida alguma; devia mandar fazer-se sobre a 

porta principal (1554); 

Ermida de S. Sebastião no 

arrabalde, Palmela 

- 3,5 de Levante a Poente x 5,6 varas de Norte a Sul; diante da porta 

principal; é de pedra e cal, coberto de telha vã e bem ladrilhado com suas 

janelas e peitoris (1510); 

- 3,5 de comprimento x a largura da igreja; feito de novo, coberto de telha vã 

(1534); 

- Sobre a porta, ladrilhado de tosco, cerrado com 3 arcos de pedraria, 1 

grande diante da porta e 2 pequenos nas ilhargas; mal guarnecido, 

emadeirado de virões de castanho, de três águas, telhado de valadio (1552); 

Ermida de S. Gião, Palmela - Sobre a porta, pouco mais largo que o portal, o qual é de pedraria (1534); 

Hospital do Espírito Santo, - 6,5 x 2,75 varas; diante da porta da casa do hospital sobredita; tem 5 arcos 
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Panóias  fechados de tijolo à madeira da varanda, scilicet, 3 para a parte Norte e 1 para 

Levante e outro para o Poente; e as paredes até onde começam os pilares dos 

arcos são de pedra e cal, lajeados por cima; emadeirado de trouxa com 

madeira de castanho; telhado de telha vã e cintado de cal; o alpendre é 

acafelado e apincelado de fora e de dentro e está lajeado com lajes e tem na 

entrada 3 degraus de pedra por onde sobem e 3 por onde descem (1533);  

Ermida de S. Romão, Panóias - Ao redor da ermida, tudo à volta, com 10 x 5 varas e 2 terças, fundado sobre 

esteios de tijolo bem acafelados; emadeirado de boa madeira; do alpendre à 

porta principal há um altar sem nenhuma imagem em que se diz missa no dia 

de S. Romão por não caber a gente toda na ermida (1511); 

- No alpendre da parte Norte está uma casa nova com 5 x 2 varas e 1 sesma; e 

tem uma chaminé que toma toda a casa de parede a parede; está emadeirada 

de trouxa com madeira de castanho muito boa e telhada de telha vã e 

acafelada e apincelada de dentro e de fora e tem boas portas com que se 

fecha; e por informação se achou que o comendador Nuno Fernandes a 

mandou fazer para os romeiros que vêm em romaria (1533); 

Igreja do Mosteiro de Santos - Ladrilhado, com peitoril de pedra, alto, ao longo dele; no cabo uma casinha 

pequena (1513); 

Ermida de Sta. Ana, Sesimbra - Junto à porta (1516); 

Ermida de S. Lourenço de 

Azeitão, Sesimbra 

- Junto à porta principal, de pedra muito boa, com sua cobertura (1516); 

Ermida de Sta. Catarina, Setúbal - Diante da porta principal, todo cerrado, com uma janela para o mar (1510); 

Ermida de S. João, Setúbal - Sobre a porta principal, mal reparado (1510); 

Ermida de S. Sebastião, Setúbal . 5 x 9,5 varas; bom de arcos de alvenaria, emadeirado de cedro, muito bem 

coberto de telha vã (1510); 

Ermida de N. S. de Tróia - 4 varas e 1 terça de Levante a Poente x 6 varas e 1 terça de Norte a Sul; todo 

coberto de telha vã e bem emadeirado e calçado por baixo (1510);  

Ermida de N. S., onde está a 

Misericórdia, Setúbal 

- 6 varas menos 1 sesma de largo x 4 varas menos 1 sesma de longo; frente à 

porta principal, é bem emadeirado, coberto de telha vã, com seus peitoris de 

pedra e cal bem feitos e altos (1510); 

Ermida de S. Bartolomeu, Sines - 5,5 x 4,5 varas; coberto de telha, suspenso por paredes rasgadas por janelas 

(1517); 

Ermida de S. Brás, Tavira - É ao redor da igreja e tem um altar de pedra e cal (1518); 

- Pela largura, da dianteira do Poente e largura do lado Sul; à maneira de 

varanda; está emadeirado sobre uns esteios de madeira de castanho mal 

encaniçado (1554); 

Ermida de S. Sebastião, Torrão - Ante a porta principal, as paredes de taipa com 7 janelas de tijolo com 7,5 x 

2,5 varas de largo (1510); 

- O alpendre está sobre 3 arcos de tijolo (1534); 
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COMENDA DE ALBUFEIRA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano  

 

 

 

Igreja de N. S. 

da Conceição 

(Matriz) 

Portal (15 palmo de alto x 10 de largo): é de três 

corpos, um redondo, os outros de terço de ponto, 

com seu triângulo por cima de pedraria; nele um 

encasamento com uma imagem de Nossa Senhora 

no meio, de pedra, devota; sobre este triângulo 

uma cruz de Avis da mesma pedra; nele, umas 

portas de bordo com 2 postigos de maçanaria, 

fechando-se por dentro com uma tranca; entrando 

por esta porta está um tabuleiro com 4 degraus de 

pedraria; 

- Portal do lado Sul (9 

x 5 palmos largo): sai 

para o lado do mar; de 

pedraria, oitavado; 

portas de castanho, 

bem fechadas; sobem a 

ele da banda de fora 

por 3 degraus de pedra, 

mal feitos; está aqui 

uma pia de água 

benta
2204

 

 

 

 

 

1554 

 

Igreja de N. S. 

da Esperança 

(Paderne) 

- Porta principal (11 palmos x 6 largo): é pedraria 

de ponto; portas de castanho, boas; 

- Portal da banda Sul (7 

palmos de alto x 4 de 

largo): de pedraria de 

ponto; portas com 

ferrolho
2205

 

 

 

1554 

 

Ermida de N. S. 

de Paderne 

- Porta principal: de pedraria, redondo, com sua 

cimalha de cruz com uns cabustes [?] nas ilhargas 

e cada um uma medalha; um tabuleiro diante com 

2 degraus pequenos
2206

 

Sem referências  

1554 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Orada 

- Portal (13 palmos de alto x 6 de largo): de 

pedraria de ponto, com suas portas de castanho, 

bem fechadas; 

- Alpendre: diante da igreja, madeirado de 

castanho, ripado do mesmo; no cabo deste 

alpendre está uma casa para os que vem ter as 

novenas: é térrea, e junto dela a casa do ermitão 

que não tem coisa alguma; 

- Portal da banda Sul (7 

palmos de alto x 4 de 

largo): de ponto, de 

pedraria; portas de 

castanho, boas
2207

 

 

 

 

1554 

Ermida de São 

Sebastião 

- Porta (10 palmos de alto x 6 de largo): de 

pedraria de ponto, com portas de castanho; 

- Alpendre: à roda da igreja;
2208

 

Sem referências  

1554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2204

 LAMEIRA, Francisco I. C; SANTOS, Helena Rodrigues, 1988 - Visitação das Igrejas Algarvias. 

Faro: ADEIPA, p. 20 
2205

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 23-24 
2206

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 24-26.  
2207

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 26.  
2208

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 27.  
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COMENDA DE ALCÁCER DO SAL  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

- Porta principal: o arco é de pedraria; todas as 

portas são de madeira, novas, boas e bem 

fechadas; 

- Uma porta travessa da 

parte Norte;  

- Uma porta travessa da 

parte Sul, junto do 

altar, é de pedraria
2209

 

 

1512 / 

1513 

- As portas principais: muito velhas e danificadas; 

mandam ao recebedor da fábrica que da 

publicação da visitação a 1 ano mande fazer umas 

portas de madeira de castanho de 2 faces com 2 

postigos, muito bem feitas e obradas; sob pena de 

1.000 reais, ½ para os cativos, ½ para a fábrica
2210

 

Sem referências  

 

1534 

- A porta principal: de pedraria antiga a modo de 

capelo de campanário com um hábito de Santiago 

em cima
2211

 

Sem referências  

1552 

- Porta principal: da banda do Poente, é grande, 

com umas portas da mesma maneira e da mesma 

pedraria; sobre ele um escudo com as insígnias da 

Ordem; 

 

- Um portado travesso 

do lado Sul; é de ponto 

de boa grandura de 

pedraria lios e nele 

umas portas ruins mal 

fechadas;  

- Outro portado a 

Norte; é de maior 

grandura e largura da 

mesma pedraria e nele 

umas portas muito 

velhas remendadas com 

uma fechadura e 

ferrolho muito ruim
2212

 

 

 

 

 

 

1560 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Consolação 

- Portado de pedraria redondo, com suas portas de 

castanho, um pouco gastas
2213

 

Sem referências  

1552 

Sem referências - Portal do lado Sul (2 

varas x 1,5 de vão): de 

pedraria, redondo; 

portas de bordo com 2 

postigos bem 

fechados
2214

 

 

 

1560 

Capela de 

Santiago que 

está dentro do 

castelo da vila 

- Não tem porta principal;  Tem duas portas 

travessas de pedraria: 

umas são novas, outras 

são velhas
2215

 

1512 

                                                 
2209

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 6v-7r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 12.   
2210

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 146v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 152.    
2211

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 15r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 181. 
2212

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 4r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 263. 
2213

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 113r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 239. 
2214

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 11r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 269. 
2215

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 14v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 20. 
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- Porta principal que estava a parte Sul: foi cerrada 

de pedra e cal e as portas que eram velhas estão 

postas na sacristia
2216

 

Sem referências  

1534 

- Uma só porta a Norte; bem fechada e com boas 

portas; descem à igreja por 4 degraus de 

pedraria
2217

 

Sem referências 1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de S. 

Vicente 

- Portal da porta principal: é de pedraria; sobre a 

porta principal está um campanário alto com uma 

campã grande com que tangem a Deus; 

- Alpendre (8 varas de Norte a Sul x 2,5 de 

Levante a Poente): com seu peitoril de pedraria e 

armado sobre esteios de pedra
2218

 

Sem referências  

 

1512 

- Portado: grande de alvenaria, quadrado com suas 

portas de postigos novas, bem fechadas com sua 

chave mourisca; em cima um crucifixo pintado 

com a imagem de Nossa Senhora e São João; 

- Alpendre: grande, à porta da dita ermida da 

banda de fora que toma toda a frontaria do dito 

portado com arcos de alvenaria sobre pilares de 

pedra, ladrilhado de tosco, cercado de meias 

paredes com suas serventias. O tecto é madeirado 

de asnas, forrado por cima de pinho e canas
2219

 

Sem referências  

 

 

 

1552 

- Portal: grande com umas portas novas com 2 

postigos; descem por ele para dentro por 3 

degraus; nas ilhargas do portado 2 frestas grandes, 

quadradas com suas grades de ferro por onde 

fazem oração 

- Alpendre: defronte da porta, de 5 arcos, tecto 

encaniçado, solo bem ladrilhado
2220

 

Sem referências  

 

 

1560 

 

 

 

 

Ermida de São 

João que está 

no cabo da vila 

- Portas: são velhas e quebradas
2221

 Sem referências 1512 

- Porta principal: de tijolo de alvenaria; as portas 

são de castanho, novas e bem obradas; 

- Porta na parede da 

parte Sul: com o portal 

de tijolo de alvenaria e 

portas de castanho
2222

 

 

1534 

- Portado: de alvenaria com suas portas bem 

fechadas; 

- Alpendre: sobre a dita porta, prolongado, sobre 

arcos de alvenaria, cerrado, de meias paredes com 

suas entradas, madeirado de asnas de castanho, 

telhado de valadio. Enterram-se nela algumas 

pessoas, bem como na ermida
2223

 

Sem referências  

 

 

1552 

                                                 
2216

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 129r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 136.  
2217

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 17v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 273. 
2218

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 15v-16r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 20-21. 
2219

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 87r-89v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 225-227. 
2220

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 21r-22v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 275-276. 
2221

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 18r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 23. 
2222

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 134v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 142. 
2223

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 81r-83r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 222-223. 
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- Alpendre: grande, quadrado de 4 arcos, está 

muito danificado e velho, o solo por ladrilhar, o 

tecto mal madeirado e mal telhado
2224

 

Sem referências  

1560 

 

Ermida de São 

Sebastião  

- Portado: de pedraria de ponto com umas portas, 

ferrolho e fechadura e chave, bem fechada
2225

 

Sem referências 1552 

- Portal (2 x 1 vara): para a banda do Poente, de 

ponto de pedra lios; nele umas portas bem 

fechadas
2226

 

Sem referências 1560 

 

 

Ermida de São 

Lázaro 

- Alpendre (5 varas menos uma oitava de 

comprido x 2,25 varas)
2227

 

Sem referências 1512 

- Portado: de alvenaria com suas portas velhas 

fechadas com sua chave
2228

 

Sem referências 1552 

- Portas: tem uma que dá para a Rua Direita e nela 

umas portas de castanho, bem fechadas
2229

 

Sem referências 1560 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Ana 

- Portas: são velhas
2230

 Sem referências 1534 

- Portado: de pedraria de ponto, com suas portas 

novas de castanho, seu postigo e fechadura bem 

fechada. 

- Alpendre: fora da porta, madeirado de castanho, 

telhado de trouxo com seus pegões de pau
2231

 

Sem referências  

 

1552 

- Portal: o Poente, de pedra lios, redondo de bom 

tamanho, concertado de novo; tem umas portas 

novas de bordo com um postigo
2232

 

Sem referências  

1560 

 

 

 

Ermida de S. 

Martinho do 

Forno do Vidro 

- Portado: de alvenaria, quadrado, com suas portas 

de castanho novas, bem fechadas com sua chave e 

fecho mourisco
2233

 

Sem referências  

1552 

- Portal (2 x 1 vara): de pedra de alvenaria 

quadrado; umas portas de castanho, novas, bem 

fechadas;  

- Alpendre (2 varas de comprimento e toma toda a 

dianteira): defronte da porta, está sobre 3 pilares 

de alvenaria, madeirado de castanho, telhado de 

valadio de uma só água
2234

 

Sem referências  

 

 

1560 

                                                 
2224

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 19r-19v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 274.  
2225

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 103r-104r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 234-235. 
2226

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 27r-28r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 279-280. 
2227

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila 

de Alcácer do Sal, fol. 19v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 24. 
2228

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 110r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, p. 238. 
2229

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 31r-31v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 281. 
2230

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 143v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 150. 
2231

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 130r-130v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 248-249. 
2232

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 32r-32v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 282. 
2233

 AN/TT, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 133r-137r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 250-253. 
2234

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 46r-48r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, p. 289-291. 
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Ermida de Sta. 

Susana  

- Portal: é de tijolo e não tem portas nenhumas 

porque a ermida está agora feita de novo e não está 

ainda guarnecida
2235

 

Sem referências  

1512 

- Portas: são novas
2236

 Sem referências 1534 

- Portado: de alvenaria; umas portas antigas com 

sua chave
2237

 

Sem referências 1552 

- Portal (2 x 1 vara): é quadrado, tem portas de 

bordo novas com um postigo, bem fechadas; 

entrando por esta porta da banda Sul um 

encasamento na parede e nele uma pia de água 

benta de pedra.  

- Alpendre: defronte desta porta; toma a largura da 

igreja, é de uma só água, telhado de valadio
2238

 

Sem referências  

1560 

Ermida de São 

Brás 

- Portado: alto, quadrado que dá claridade à 

ermida. Portas de castanho, novas, bem 

fechadas
2239

 

Sem referências  

1552 

 

 

 

Ermida de Sta. 

Catarina 

- Portas: novas e pintadas;  

- Alpendre (2 varas e quarta x 5 varas de largo): 

ante a porta principal
2240

 

Sem referências  

1512 

Visitada por informação. 

- Alpendre: não há
2241

 

Sem referências 1534 

- Portado: de pedraria com umas portas boas e 

bem fechadas
2242

 

Sem referências 1552 

- Uma só porta a Sul que é de ponto com 2 varas 

de alto e 1 de vão; nela umas portas de castanho, 

bem fechadas
2243

 

Sem referências  

1560 

 

Ermida de São 

Romão 

- Portal: de pedraria quadrado com suas portas de 

castanho, novas, fechadas com sua fechadura e 

chave que tem o ermitão
2244

 

Sem referências  

1552 

- Portal: a Poente; é quadrado, de pedra de 

alvenaria, portas de castanho bem fechadas
2245

 

Sem referências 1560 

                                                 
2235

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 22r-22v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 26-27. 
2236

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 143r-143v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 149-150. 
2237

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 117r-120r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 241-243. 
2238

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 42r-44v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 287-289. 
2239

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 95r-95v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 230-231. 
2240

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 23v-24r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, p. 27. 
2241

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 144r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 150-151. 
2242

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 97r-102r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 231-234. 
2243

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 38r-40v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 285-287. 
2244

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 59r-62r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 207-210. 
2245

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 50r-51v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 292-293. 
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Hospital do 

Espírito Santo 

- Um portal de pedraria a Poente, bem obrado; tem 

um mármore no meio do portal e umas portas de 

bordo com 2 postigos; diante da porta um tabuleiro 

que se serve por 2 escadas e o peito do tabuleiro e 

mainéis e degraus é tudo de pedraria e está como 

na visitação do Mestre
2246

 

Sem referências  

 

1534 

- Um portado de pedraria redondo com escada e 

mainel do mesmo com seu tabuleiro adiante, 

lajeado
2247

 

Sem referências  

1552 

- Portado: para a banda do Poente; é de pedraria 

bem obrado; tem no meio um mármore com umas 

portas de bordo de postigos bem fechadas; são 

boas. Serve-se esta ermida por uma escada de 

pedraria boa
2248

 

Sem referências  

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de N. S. 

dos Mártires 

Alpendre (5,5 varas x 3,5 de largo): ante a porta 

principal; tem um altar com a imagem de Nossa 

Senhora de pedra
2249

 

Sem referências  

1513 

- Tem umas portas de castanho, novas
2250

 Sem referências 1534 

- Portado: de pedraria de arcos sobre pilares, 

portas de castanho, boas, bem fechadas; 

Alpendre: sobre arcos de alvenaria; à dita porta 

que serve de coro, dois portados mal ladrilhados. 

Debaixo do alpendre da banda Sul, a um canto, 

pegada com o dito portado, um altar de alvenaria e 

sobre ele a imagem de Nossa Senhora, grande, de 

vulto de pedra, posta sobre uma coluna do mesmo, 

com o Menino Jesus que se chama Nossa Senhora 

da Cinta
2251

 

Sem referências  

 

 

 

1552 

- Portado principal da banda Sul: de pedraria de 

pedra lios com umas portas novas de bordo de 

postigos bem fechados; 

- Alpendre: diante do portado, feito de novo, 

quadrado. Tem um altar de alvenaria e sobre ele 

um vulto de pedra de Nossa Senhora da Cinta. 

Tem quatro arcos e sobre ele um coro feito de 

novo que se serve pela banda de dentro; 

- Portal da banda Norte 

pegado com o cruzeiro: 

vai para a capela dos 

mestres
2252

 

 

 

 

1560 

 

 

Capela de São 

Pedro no adro 

de N. S. dos 

Mártires 

- Alpendre (4 x 2 varas de largo): ante a porta 

sobre 3 esteios
2253

  

Sem referências 1513 

- Portado: de pedraria, com suas portas sãs e bem 

fechadas. 

- Alpendre: fechado de meias paredes com seus 

pilares, madeirado de castanho, telhado de trouxo 

de valadio
2254

 

Sem referências  

 

1552 

                                                 
2246

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 139v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 146. 
2247

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 122r-123v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 244-245. 
2248

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 33r-35v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 282-284. 
2249

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 29r-31r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 31-33. 
2250

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 132v-133r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, pp. 139-140. 
2251

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 66r-71v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 212-215. 
2252

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Paróquia de 

Alcácer do Sal, fol. 23r-26r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 276-279. 
2253

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1512-1513 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 33Av-Br. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 1, pp. 36-37. 
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Ermida de São 

Roque 

- Portal: é de pedra rica e tem boas portas com 

ferrolho com que se fecha
2255

 

Sem referências 1534 

- Portado: de ponto de pedraria, suas portas novas 

e ferrolho e chave que tem o mordomo. Bem 

fechadas
2256

 

Sem referências  

1552 

- Portal (2 x 1 varas): da banda do Poente, de 

ponto, de pedra lios, com umas portas de castanho 

bem fechadas
2257

 

Sem referências  

1560 

Ermida de N. S. 

do Monte 

- Portas: de castanho, novas, bem fechadas
2258

 Sem referências 1552 

Ermida de 

Santiago no 

limite de 

Porches 

- Portal: alto e dá claridade que basta à igreja; suas 

portas de castanho, boas e bem fechadas com seu 

ferrolho e chave
2259

 

Sem referências 1552 
 

 

 

Ermida curada 

de São Mamede 

situada na 

ribeira de 

Çadam  

- Portado dianteiro: de pedra e barro, suas portas 

velhas fechadas com sua chave
2260

 

Sem referências 1552 

- Porta (2 x 1 vara): está ao Sul, é quadrada; está 

bem guarnecida, é de alvenaria; nela umas portas 

de castanho bem fechadas e em uma das portas 

uma fresta; 

- Alpendre: diante desta porta, emadeirado de 

trouxa, forrado de cortiça, sobre duas colunas de 

pau grossas, de uma só água
2261

 

Sem referências  

 

 

1560 

Ermida de N. S. 

dos Reis 

- Portados: de alvenaria com suas portas velhas 

bem fechadas
2262

 

Sem referências 1552 

 
COMENDA DE ALCARIA RUIVA 

Estrutura Portal Principal / Alpendres Portais laterais Ano 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (ou de 

Nossa Senhora 

– Matriz) 

- Porta principal com 9 palmos de alto x 6 de 

largo; de alvenaria de ponto; sobre ele uma pedra 

com uma espada; portas de castanho, novas e bem 

fechadas; devia fazer-se um alpendre; 

- Portal Sul com 7 

palmos de alto x 4 de 

largo; de alvenaria, 

quadrado; portas de 

castanho, bem 

fechadas; na banda do 

Sul, no canto da parede, 

está um sino 

pequeno
2263

 

 

 

 

 

1554 

Estava com muita água e mau cheiro por De abóbada de berço,  

                                                                                                                                               
2254

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 77r-77v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 219-220. 
2255

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 154, Visitação de 1534 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 137v-138r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 12, p. 145. 
2256

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 107r-108r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 236-237. 
2257

 ANTT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 29r-30r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 280-281. 
2258

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52r-52v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 203-204. 
2259

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 56r-57r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 206-207. 
2260

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 63r-64r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 210-211. 
2261

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 198, Visitação de 1560 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 52r-53r. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 14, pp. 294-245. 
2262

 AN/TT, Ordem de Santiago, Convento de Palmela, Códice nº 194, Visitação de 1552 da Vila de 

Alcácer do Sal, fol. 138r-139v. In APÊNDICE DOCUMENTAL, nº 13, pp. 253-254. 
2263

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., Visitação de Alcaria Ruiva de 1554, p. 342. 
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negligência do prior que foi repreendido; pequena e mal 

guarnecida, sem grades 

nem armário para os 

Santos Óleos
2264

 

 

1565 

Ermida de São 

Pedro de 

Soeiros 

- Porta: redonda, de alvenaria; portas muito velhas 

com um ferrolho velho
2265

 

Sem referências  

1555 

 

COMENDA DE ALCOUTIM 

Estrutura Portal Principal / Alpendres Portais laterais Ano 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

(Matriz) 

- Porta principal: o portal é de pedraria e as portas 

são novas e boas; ao canto tem uma pia de 

Sevilha, vidrada e boa; 

- Portas travessas: são 

de pedraria e têm boas 

portas novas
2266

 

 

1518 

- Porta principal com 14,5 x 7,5 palmos de largo: 

redondo, de pedraria, sobre ele uma pedra que 

dizem Alleo; as portas de castanho, bem fechadas, 

com 2 postigos; 

- Portal a Poente (10 x 

5 palmos de largo): de 

pedraria, redondo; as 

portas de castanho; 

desce-se para a igreja 

por 5 degraus de 

alvenaria
2267

 

 

 

1554 

- Porta principal: o portal é de pedraria, redondo 

bem obrado com suas portas velhas que se fecham 

por dentro; tem por cima um espelho de pedraria 

redondo, sem encerado nem vidraça 

- Porta travessa: na 

parede do lado do 

Evangelho, portal de 

pedraria de ponto com 

boas portas
2268

 

 

 

1565 

 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

- Porta principal (10 x 7 largo): de pedraria de 

meio ponto, com portas de castanho, muito velhas, 

com 2 postigos; o sobrearco está a cair da banda 

de dentro; é necessário mandar consertar; sobre a 

empena um arco de alvenaria; nele uma guarida; 

- Portal a Sul (8 alto x 

5): de alvenaria, 

quadrado; com portas 

de castanho, velhas, 

com seu ferrolho
2269

 

 

 

1554 

 

Ermida do 

Santo Espírito 

da Aldeia do 

Pereiro 

- Portal: de alvenaria com portas de madeira de 

castanho boas com ferrolho e fechadura estanhada; 

um sino pequeno sobre a porta, em 2 ameias
2270

 

Sem referências 1534 / 

1535 

- Porta principal (11 x 6 largo): de pedraria, 

redondo; boas portas;  

- Alpendre: havia mandar fazer-se; 

- Porta Sul: de pedraria, 

quadrada; portas bem 

fechadas
2271

 

 

1554 

- Portal: de pedraria redondo com suas portas boas 

que se fecham por dentro; 

- Portal a Sul: de 

pedraria de ponto; 

portas boas que se 

fecham por fora
2272

 

 

1565 

Ermida de São 

Martinho, Corte 

das Pereiras 

- Portal: de alvenaria de ponto com suas portas 

boas mal fechadas
2273

 

 

Sem referências  

1565 

                                                 
2264

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., Visitação de Alcaria Ruiva de 1565, pp. 414-423. 
2265

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 343-344. 
2266

 CAVACO, Hugo, 1987 – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para 

o estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de 

Santiago ao Algarve. 1517-1518. In “al’ulvâ”, Loulé, Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5). 

Também em LAMEIRA e SANTOS, ob. cit, pp. 111-113.Visitação de 1518. In CAVACO, ob. cit., p. 42. 
2267

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 109. 
2268

 CAVACO, ob. cit., pp. 335-342; 
2269

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 111-113. 
2270

 CAVACO, ob. cit., pp. 139-140. 
2271

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 113-114. 
2272

 CAVACO, ob. cit., pp. 347-350. 
2273

 CAVACO, ob. cit. pp. 345-346. 
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Ermida de 

Santa Marta, no 

termo da vila 

Portal: de alvenaria, redondo, fechado com suas 

portas
2274

 

 

Sem referências  

1565 

 

Igreja de S. 

Domingos 

termo de 

Alcoutim 

- Porta principal (11 x 6 largo): de pedraria de 

meio ponto; boas portas de castanho; fecham-se 

por dentro com uma aldraba; tem uma campainha 

sobre a empena; 

- Alpendre: havia de fazer-se diante da porta por 

ser necessário; os fregueses não cabem; 

- Porta travessa (7 x 4 

palmos): de alvenaria 

de ponto; com suas 

portas bem fechadas
2275

 

 

 

 

1554 

 

COMENDA DE ALDEIA GALEGA DO RIBATEJO 

Estrutura Portal Principal / Alpendres Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

(Matriz) 

- Alpendre com peitoril de pedra, armado sobre 

esteios, diante da porta principal e lado Sul
2276

 

Sem referências 1512 

Alpendre.  

- Pedem que seja retirado, pois os almocreves e 

caminhantes fazem dele estalagem, o que provoca 

estragos
2277

 

Sem referências  

1528 

- O alpendre da porta principal está para cair e é 

muito velho; é necessário, por isso refazê-lo
2278

 

Sem referências 1537 

Tem a dita igreja 3 portados: 

- O portado principal tem um arco grande, de 

alvenaria onde se há-de fazer o portal; está tapado 

com adobes e rebocado, uma porta pequena que se 

fecha por fora com um ferrolho e chave; 

- Dois portados a Norte 

/ Sul: o do lado do 

Norte é de pedraria, 

quadrado; as portas 

novas de bordo com um 

fecho mourisco e chave 

bem fechado; o do lado 

a Sul como o 

principal
2279

 

 

 

1553  

(feita 

de 

novo) 

Manda acabar a porta principal
2280

 Sem referências 1565 

 

Ermida de São 

Sebastião 

- Portados: tem 2 portados de pedraria de ponto, 

antigos. O portado principal grande, portas de 

castanho, velhas com um postigo bem fechadas; 

Na ilharga do portal da 

banda Sul, portas novas 

de castanho, bem 

fechadas com um fecho 

mourisco
2281

 

 

 

1553 

 

Ermida de 

Santiago da 

Póvoa 

- Portados: 2 portados de pedraria de ponto. O 

principal, umas portas de castanho, velhas com 

postigo bem fechadas; fecham por dentro.  

- Alpendre: não tem. 

- O portal travesso da 

banda Norte suas portas 

de castanho bem, 

fechadas boas, com 

ferrolho e chave e 

fechadura
2282

 

 

 

1553 

 

 

 

 

Alpendre (13 x 3,30 varas): 

- Cercado com pedraria e sobre esteios de pedra. 

Coberto de telha vã
2283

 

Sem referências  

1512 

O visitador que o alpendre tem uns esteios muito Sem referências  

                                                 
2274

 CAVACO, ob. cit. pp. 346-347. 
2275

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 114-115. 
2276

 DIAS, Mário Balseiro, 2005 – Visitações e Provimentos da Ordem de Sant’Iago em Aldeia Galega de 

Ribatejo. Montijo: Edição do Autor, vol. I, pp. 16-18.  
2277

 DIAS, ob. cit., I, pp. 125-126.  
2278

 DIAS, ob. cit., I, pp. 179-181.  
2279

 DIAS, ob. cit., vol. II, p. 11. 
2280

 DIAS, ob. cit., II, pp. 79-92 e 106. 
2281

 DIAS, ob. cit., II, p. 32-34. 
2282

 DIAS, ob. cit., II, pp. 69-71. 
2283

 DIAS, ob. cit., I, pp. 32-33. 
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Ermida de N. S. 

da Atalaia 

velhos que por serem de pedra mole estão 

comestos [comidos?]. Achou, assim, por bem 

fazerem-se uns novos para sustentá-lo, tal como 

haviam determinado os oficiais
2284

 

 

1537 

Tem 2 portados:  

- O principal de pedraria de ponto, portas de 

castanho, velhas e sãs que se fecham por dentro. 

- Alpendre: sobre a porta principal, grande, 

ladrilhado que toma toda a dianteira da igreja e 

oficinas cerrado de paredes e na frontaria da 

ermida peitoris lajeados de pedra; madeirado de 

castanho de trouxa sobre pilares de pedraria; 

telhado de valadio; uma campana meã posta numa 

grade de pau no peitoril do alpendre que se tange 

por dentro do dito. 

- O travesso do lado Sul 

de alvenaria quadrado 

pequeno
2285

 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Jorge de 

Sarilhos, o 

Grande 

Alpendre (5,5 x 2,5 varas): 

- Ante a porta principal; é de telha vã
2286

 

Sem referências 1512 

Sem referências É necessário: um portal 

de pedraria e umas 

portas travessas porque 

é de alvenaria 

quebrado
2287

 

 

 

1526 

- O alpendre está como estava na outra 

visitação
2288

 

Sem referências 1534 

2 portados de pedraria:  

- O principal de ponto na ilharga da banda de fora 

ao Sul; pedra com o hábito de Santiago, umas 

portas de castanho, velhas bem fechadas e se 

fecham por dentro; descem dele para a igreja por 2 

degraus de alvenaria;  

- Alpendre: toma a frontaria da igreja sobre a porta 

principal; mal ladrilhado cerrado nas ilhargas de 

peitoris, a serventia diante madeirado de castanho 

de trouxa, sobre uns pegões de alvenaria, telhado 

de valadio; 

- O travesso da banda 

Sul, quadrado, as portas 

de castanho, novas e 

fechadura bem 

fechadas; 

- o portado da capela do 

Dr. João Cotrim: de 

pedrarias de ponto, 

umas portas de 

castanho antigas de 

postigo sãs e bem 

fechadas; descem dele 

para a capela por 2 

degraus de pedraria
2289

 

 

 

 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2284

 DIAS, ob. cit., I, pp. 185-187 e 229-230. 
2285

 DIAS, ob. cit., II, pp. 54-57 e 65-68. 
2286

 DIAS, ob. cit., I, pp. 78-80. 
2287

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 102-104. 
2288

 DIAS, ob. cit., I vol., pp. 147-148. 
2289

 DIAS, ob. cit., II vol., pp. 36-53 
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COMENDA DE ALHOS VEDROS  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

Igreja de São 

Lourenço 

- Porta principal: de pedraria, com suas portas 

novas e boas e bem fechadas; 

 

- Porta travessa na parte 

Sul: junto à porta 

principal; de tijolo; 

- Porta travessa: na 

parte do Norte; é de 

pedraria com suas 

portas novas, bem 

fechadas
2290

 

 

 

 

1523 

 

Ermida de N. S. 

da Vitória, no 

cabo da vila 

- Porta principal: o arco é de tijolo com um 

campanário; as portas são boas e estão bem 

fechadas; 

- Alpendre: diante da ermida e da porta principal; 

sobre esteios, coberto de telha vã; 

- Porta travessa: da 

parte Sul; com suas 

portas de ferrolho e 

fechadura
2291

 

 

 

 

1523 

Ermida de São 

Sebastião da 

Moita 

Portas: são muito velhas
2292

 Sem referências  

1523 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa 

Margarida do 

Lavradio  

- Alpendre: diante do portal principal, um muito 

bom alpendre, mandado fazer por Fernão 

Lourenço
2293

 

Sem referências  

1492 

- Portal principal: de pedraria com suas portas 

pintadas e boas; 

- Alpendre: ante a porta principal; coberto de telha 

vã; sobre esteios de pau e ladrilhado de ladrilho de 

tijolo
2294

 

Sem referências  

 

1523 

Portados:  

- Principal: de pedraria, redondo; em cima, na 

parede, uma pedra com a insígnia de Santiago; 

portas de 2 postigos, tudo bem fechado 

- Alpendre: sobre a porta principal, grande, toma a 

frontaria da igreja; cerrado com portões, com 2 

serventias, solo por ladrilhar; madeirado de 

castanho de trouxa sobre pilares de pau; telhado de 

valadio; 

- Porta travessa: ao Sul; 

de pedraria de ponto; 

portas de castanho, 

novas, que se fecham 

por dentro
2295

 

 

 

 

 

1553 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2290

 LEAL, Ana de Sousa e PIRES, Fernando, 1994 – Alhos Vedros nas Visitações da Ordem de Santiago 

(Visitação de 1523). Alhos Vedros: Comissão Organizadora das Comemorações do 480º Aniversário do 

Foral de Alhos Vedros, pp.10-23. 
2291

 LEAL e PIRES, ob. cit., pp. 24-26, 36-37 e 46-47. 
2292

 LEAL e PIRES, 1994, 28-30. 
2293

 CARMONA, Rosalina – Lavradio. A Igreja de Santa Margarida. 1492-1569. Lavradio: Junta de 

Freguesia do Lavradio, 2004, pp. 111-112 e 113-114; 
2294

 CARMONA, Rosalina – Lavradio. A Igreja de Santa Margarida. 1492-1569. Lavradio: Junta de 

Freguesia do Lavradio, 2004, pp. 111-112 e 113-114; 
2295

 CARMONA, ob. cit., pp. 136-157. 
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COMENDA DE ALJEZUR 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria de Alva 

Tem boas portas, assim a principal como as 

travessas;  

- Porta principal: sobre ela, da parte de dentro, está 

uma roda de campainhas muito boas, que deu D. 

Isabel de Mendanha, mulher que foi de D. João de 

Meneses, antigo comendador desta vila; diante 

desta porta principal está um tabuleiro lajeado 

todo, com seu peitoril todo ao redor e poial da 

parte de dentro com botaréus para fora; 

- Portas travessas: tem 

2, uma da parte Norte, 

outra a Sul
2296

 

 

 

 

1517 

- Porta principal (9 x 6 palmos de largo): pedraria 

de ponto; sobre ela uma pedra com a espada da 

Ordem; portas de castanho, quebradas; havia de se 

prover outras; diante desta porta está um encosto, 

à maneira de pátio, cercado de parede; 

- Portal da banda Sul 

(7,5 x 5 palmos largo): 

de ponto, de pedraria; 

portas de castanho, bem 

fechadas;   

- Portal da banda Norte 

(7,5 x 5 palmos largo): 

de ponto, de pedraria; 

portas de castanho, bem 

fechadas; junto deste 

portal está uma pia de 

água benta
2297

 

 

 

 

 

 

1554 

Igreja do 

Hospital do 

Espírito Santo 

- Porta (7,5 x 5 palmos de largo): de pedra da 

terra, redondo; portas de castanho, bem fechadas; 

sobre ele um arco com uma campainha
2298

 

Sem referências  

1554 

 

 

Ermida de N. S. 

da Piedade da 

Ribeira de 

Odeceixe 

- Portal da porta: de pedraria; 

 

- Portal da porta 

travessa: de pedraria
2299

 

1517 

- Porta principal (12 palmos x 6 largo): de ponto, 

de pedraria da terra; portas de castanho, 

quebradiças; fecham-se por dentro com uma 

tranca; 

- Portas da banda Sul (8 

palmos de alto x 4 de 

largo): de pedraria de 

ponto; descem por 2 

degraus à igreja; está 

junto desta porta uma 

pia de água benta
2300

 

 

 

 

1554 

Ermida de São 

Sebastião 

- Portal: é de cantaria lavrada e tem umas portas 

boas de castanho com seu ferrolho e fechadura
2301

 

Sem referências 1517 

 

 

 

Ermida de 

Santa Susana  

Portal: é de arco; as portas têm seu ferrolho e 

chave
2302

 

Sem referências 1517 

Com os 1.400 reais que possuí – e mais com o que 

pedirá ao povo pelas eiras – o mordomo deve 

mandar: 

- Concertar o portal e respectiva parede que está 

para cair;  

- E umas portas novas com sua fechadura
2303

 

Sem referências  

 

1565 

 

                                                 
2296

 CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago ao 

Algarve. 1517-1518. In “al’ulvã”, Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento ao nº 5), pp. 

26-46. 
2297

 LAMEIRA, Francisco I. C., SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp., 11-15. 
2298

 LAMEIRA e SANTOS, ob. Cit., pp., 15-16. 
2299

 CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 43-46. 
2300

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 16-19. 
2301

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 16-19. 
2302

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 48. 
2303

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 263-264. 
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COMENDA DE ALJUSTREL 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano  

 

Igreja de São 

Salvador 

- Porta principal: tem junto a pia de baptizar;  

- Alpendre (4 x 2,6 varas): à porta principal, 

fundado sobre 3 arcos de tijolo, coberto de telha 

vã, ladrilhado de tijolo, com seus degraus de 

tijolo
2304

 

Sem referências 

 

 

 

1510 

 

Ermida de São 

Bartolomeu 

- Portal: de pedraria com duas portas e ferrolho e 

fechadura; ante a porta da dita igreja estão 3 piares 

de tijolo sobre os quais foi já alpendre; pegado na 

parede da dita igreja está um altar de alvenaria; 

- O alpendre tem 3 x 7 varas de comprido
2305

 

Sem referências  

 

1510 

Ermida de São 

João 

- Portas: são boas com suas fechaduras e ferrolho e 

chave
2306

 

Sem referências 1510 

 

COMENDA DE ALMADA 

Estrutura Portal Principal / Alpendre 

 

Portais laterais Ano 

Igreja de Sta. 

Maria do 

Castelo 

- Porta principal: de pedraria, com suas portas 

novas e boas de bordos com seus degraus de 

pedraria para a igreja que se agora fazem
2307

 

Sem referências  

1527 

Ermida do 

Espírito Santo 

- Portal principal: de pedraria, velho, com portas 

velhas e rotas
2308

 

Sem referências 1527 

 

Ermida de Sta. 

Maria do 

Monte, 

sufragânea da 

Matriz 

- Portal principal: de pedraria com suas portas de 

madeira boa;  

- Alpendre (10 x 3 varas e 1 palmo de largo): ante 

a porta principal; é grande com as paredes de 

pedra e cal e coberto de telha vã; 

- Porta na parede Sul: 

de tijolo com suas 

portas de madeira; 

- Porta na parede Norte: 

de tijolo com suas 

portas de madeira já 

velhas e 3 degraus de 

pedra para a igreja
2309

 

 

 

 

1527 

Capela de N. S. 

da Rosa 

- Alpendre: ante a porta principal; é novo e bom e 

não está ainda acabado
2310

 

Sem referências 1527 

 

Ermida de Sta. 

Maria da 

Amora 

- Portal principal: de pedraria, com suas portas de 

madeira usadas;   

- Alpendre (5,5 varas x 4 largo): ante a porta 

principal; as paredes de pedra e cal e é coberto de 

telha velha
2311

 

Sem referências  

 

1527 

 

 

 

                                                 
2304

 SANTOS, Vítor Pavão dos – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In “Documentos 

para a História da Arte em Portugal. 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 53-58 e 63-64. 
2305

 SANTOS, ob. cit., pp. 61-62. 
2306

 SANTOS, ob. cit., p. 63. 
2307

 PINTO, Rui, 2001 – As Visitações da Ordem de Santiago em Almada no século XVI. In “Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa”. Lisboa: Série 119ª, pp. 173-181. Na “Determinação Particular” 

acerca da pia baptismal, o visitador manda que a levantem 2 ou 3 degraus pois é ali que se recebe o 

primeiro sacramento, pelo que deve estar bem corrigida.  
2308

 PINTO, ob. cit., pp. 181-182.   
2309

 PINTO, ob. cit., pp. 182-186. 
2310

 PINTO, ob. cit., pp. 186-187. 
2311

 PINTO, ob. cit., pp. 187-189. 
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COMENDA DE ALVALADE 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

Igreja de Sta. 

Maria 

À entrada da porta principal há um campanário 

com 2 sinos; foi feito pelo concelho que deve 

corrigi-lo quando necessário
2312

 

Sem referências  

1510 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Pedro  

- Não tem portas nem portal, somente uma entrada 

que lhe deixaram quando fizeram as taipas; 

- Tem um começo de alpendre de taipa madeirado 

por telhar
2313

 

Sem referências  

1510 

Alvará do Mestre: 

- A ermida estava derrubada, scilicet, do portal 

dela e havia mister alevantá-la; 

- As portas principais da igreja eram velhas e 

havia mister de umas novas; das velhas fazerem-se 

umas novas para a porta travessa da banda do Sul 

porque uma delas está quebrada.  

- Uma das portas do 

lado Sul está 

quebrada
2314

 

 

 

 

1525 

- Portal: é de tijolo e barro e não tem portas; tem 

diante da porta umas paredes com 2 paus 

atravessados sem telha que foi já alpendre
2315

 

Sem referências  

1533 

 

 

Ermida de Sta. 

Maria do Roxo 

- O portal da porta principal é feito de pedraria;  

- O Alpendre (5,3 x 3 varas): está diante da porta 

principal; é muito bom, tem 4 arcos; bem obrado e 

bem madeirado de madeira de castanho e coberto 

de telha vã
2316

 

Sem referências  

 

1510 

Ermida de São 

Roque 

- Portal: é de tijolo de alvenaria e as portas de 

castanho, usadas a qual está madeirada de novo
2317

 

Sem referências  

1533 

Ermida de São 

Sebastião 

- Alpendre: diante da porta. Tem de Norte a Sul 4 

varas e de Levante a Poente 1 vara e 2 terças
2318

 

Sem referências 1510 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2312

 SANTOS, ob. cit., pp. 1-7.  
2313

 SANTOS, ob. cit., pp. 8-9.  
2314

 SANTOS, ob. cit., pp. 16-17. Manda ao recebedor da fábrica que mande fazer as portas até 3 meses 

após a publicação do alvará. Sob pena de 1000 reais para a fábrica. As portas deverão ser tamanhas com a 

grandura do arco e muito boas. 
2315

 SANTOS, ob. cit., pp. 33-34. Por se achar que a dita ermida estava sem portas e era necessário fazê-

las, os juízes deram 200 reais em dinheiro a João Munis e por este não ter feito nada havendo 3 ou 4 anos 

que lhe foram dados, manda-se que ele entregue os ditos 200 reais, perante os juízes e escrivães da 

câmara, ao procurador do concelho sobre quem o escrivão os carregará em receita e os juízes vereadores 

mandarão fazer as ditas portas da publicação da visitação até ao Natal; o que cumprirão sob pena de 

serem feitas à custa deles. 
2316

 SANTOS, ob. cit., p. 9-11. 
2317

 SANTOS, ob. cit., pp. 32-33. 
2318

 SANTOS, ob. cit., p. 12. 
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COMENDA DE CACELA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

- Portal: é de pedra novo e bom com suas portas de 

castanho novas e muito boas; 

- Alpendre: ante a porta principal; é muito grande 

e muito bom assentado em pilares de pedra novos 

e muito bons; é forrado de canas
2319

 

Sem referências  

 

1518 

- Alpendre: tem junto dela um alpendre feito de 

novo e mais largo que era dantes e mais largo, 

com meias paredes de pedra e cal e lajeado por 

cima de lajes de pedra muito boas com esteios de 

pedra e suas vasas e capitéis da mesma pedraria 

emadeirado de madeira de castanho e forrado de 

canas
2320

 

Sem referências  

 

 

1534 

- Porta principal (15 x 7,5 palmos): é de pedraria 

redondo com seus pilares nas ilhargas lavrados de 

romano, com seus remates; de um cabo uma 

medalha, e do outro, outra; sobre ele um escudo 

com a espada da Ordem e sobre o escudo um 

brandão aceso de pedraria; novo, bem acabado 

com suas portas de bordo lavradas de romano de 

figuras e medalhas novas e boas com dois 

postigos; à mão esquerda vai uma escada de pau 

movediça para o campanário; 

- Portal (7 x 4 palmos): 

da banda Norte; de 

pedraria oitavado; tem 

nele umas portas; dá 

para a sacristia;  

- Porta travessa (11 x 6 

palmos): da banda Sul, 

de pedraria de ponto; 

tem umas portas de 

castanho, novas e bem 

fechadas com um 

postigo; junto desta 

porta está uma pia de 

água benta de pedra
2321

 

 

 

 

 

1554 

(feita 

de 

novo) 

- Portal da igreja: é de pedraria, lavrado de obra 

romana bem feito e grande com medalhas; tem o 

hábito de Santiago em cima lavrado em uma pedra 

bem feito, com 2 vieiras; Entra-se sem nenhum 

degrau; 

- Porta travessa da 

banda Norte: de 

pedraria, chão; 

- A capela-mor tem um 

portal de pedraria que 

dá para uma casa que 

serve de sacristia
2322

 

 

 

 

1565 

Igreja de N. S. 

dos Mártires 

- Portal (9 x 5 palmos): de alvenaria de ponto; tem 

nele umas portas bem fechadas
2323

 

Sem referências 1554 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2319

 CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o 

estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, 1987, 18-28; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António - Visitação da Ordem de 

Santiago ao Algarve. 1517-1518. In "al'ulvã". Loulé: Edição do Arquivo Histórico de Loulé (suplemento 

ao nº 5), 1996a, pp. 213-219 e 220-222.  
2320

 CAVACO, ob. cit., pp. 112-117. 
2321

 CAVACO, ob. cit., pp. 248-253; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – 

Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp., 96-99. 
2322

 CAVACO, ob. cit., pp. 268-274 e 276-285. 
2323

 CAVACO, ob. cit., p. 253; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 99. 
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COMENDA DE CASÉVEL  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de São 

João 

- Porta principal: é de tijolo e as portas são velhas; 

junto dela há uma campana com que tangem a 

Deus; 

- Porta travessa: é 

necessário fazer umas 

portas novas; no prazo 

de 6 meses o 

comendador deve fazê-

las, sob pena de 1.000 

reais para o 

convento
2324

 

 

 

 

1511 

Sem referências Alvará do Mestre: 

 - Mandou-se fazer por 

visitação ao dito 

comendador que 

mandasse fazer umas 

portas novas para a 

igreja; o que até agora 

não estava feito; 

manda-se ao recebedor 

que da publicação deste 

alvará a 6 meses, 

mande fazer as ditas 

portas sob pena de 

1.000 reais para a 

fábrica
2325

 

 

 

 

 

 

 

 

1525 

A igreja foi derrubada e começada a construir de 

novo
2326

 

Sem referências 1533 

Ermida de São 

Sebastião 

Portal: é de tijolo e cal e tem umas portas 

quebradas
2327

 

Sem referências 1554 

 

COMENDA DE CASTRO MARIM 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

Igreja de 

Santiago 

(Matriz) 

- Portal da porta principal: é de pedraria e têm 

boas portas com suas fechaduras; 

- Porta Sul: de pedraria 

e têm boas portas com 

suas fechaduras
2328

 

 

1518 

- Porta principal (12 palmos x 7,5): é de pedraria 

de ponto; sobre ele uma pedra com a espada da 

Ordem; portas de castanho; sobe-se à igreja por 4 

degraus de pedraria pela banda de fora; 

- Portal Norte (7 x 4 

palmos): de alvenaria 

de ponto, com suas 

portas, para a sacristia; 

- Porta Sul (10 x 5 

palmos): no meio da 

parede; sobe-se pela 

banda da rua por 6 

degraus de alvenaria; 

portas de castanho, bem 

fechadas
2329

 

 

 

 

1554 

                                                 
2324

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal.” 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 

35-40. 
2325

 SANTOS, ob. cit., pp. 48-50. No Alvará do Mestre de 16 de Março de 1529 refere-se a necessidade 

de consertar a porta principal que está para cair. 
2326

 SANTOS, ob. cit., pp. 43-45. 
2327

 SANTOS, ob. cit., p. 45. 
2328

 CAVACO, ob. cit. pp. 29-31 e 39-40; CORREA e VIEGAS, pp. 222-224 e 230-232. 
2329

 CAVACO, ob. cit., pp. 256-260; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – 

Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp., 100-103. 
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- Na porta principal: o hábito, bem feito em 

pedra
2330

 

Sem referências 1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

dos Mártires 

- Portal da porta principal: de pedraria com suas 

portas novas e boas;  

- Portal da porta 

travessa: de pedraria 

com portas novas e 

boas
2331

 

 

1518 

- Alpendre: tem mais agora, em relação à visitação 

passada, um alpendre que toma toda a empena da 

porta principal e corre de uma parede a outra da 

banda Sul, onde está a porta travessa; com meias 

paredes de pedra e cal e lajeado de pedra com 

arcos de tijolo e esteios de pedra com suas vasas e 

capitéis capiteis da mesma pedra, emadeirado de 

madeira de castanho e forrado de canas
2332

 

Sem referências  

 

 

1534 / 

1535 

- Porta (12 x 6 palmos): é de pedraria de ponto; 

portas boas bem fechadas; sobre ele um espelho de 

cruz sem encerado nem vidraça e na empana um 

arco com guarida;  

- Alpendre: diante da porta principal, emadeirado 

de castanho encaniçado; 

- Portal Sul (7 x 4 

palmos): de pedraria, 

quadrado; portas de 

castanho, bem 

fechadas. Dão para a 

sacristia;  

- Porta Sul (8 x 5 

palmos): de pedraria de 

ponto; as portas são 

muito velhas
2333

 

 

 

 

 

1554 

- Alpendre: tem agora um novo, de pilares de 

pedraria e arcos de alvenaria que toma da porta 

principal até à parede da sacristia que também se 

fez de novo
2334

 

Sem referências  

1565 

Ermida de N. S. 

da Visitação da 

Aldeia de 

Odeleite, Castro 

Marim
2335

 

- Portal principal: é de alvenaria de tijolo com 

outro arco por cima com uns areviados 

[arabescos?] de tijolo e com portas
2336

 

Sem referências  

1534 / 

1535 

 

COMENDA DE COINA 

Estrutura Portal Principal / Alpendre  Portais laterais Ano 

 

 

 

 

Igreja do 

Salvador 

As obras ordenadas na visitação anterior não se 

fizeram. Devem: 

- Fazer umas portas novas boas e bem feitas para o 

portal principal;  

- Consertar o fecho do portal que está na dita 

igreja contra o Sul porque está aberto, bem como a 

parede que vai para cima do dito portal 

arreganhada e fendida
2337

 

Sem referências  

 

 

1492 

- Portal principal: é de pedraria, bem como os das 

ilhargas
2338

 

Ver referência ao lado 1514 

                                                 
2330

 CAVACO, ob. cit., p. 257. 
2331

 CAVACO, ob. cit. p. 32-37; CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 224-230. 
2332

 CAVACO, ob. cit. pp. 128-131. 
2333

 CAVACO, ob. cit. p. 260-263. LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp.103-105. 
2334

 CAVACO, ob. cit. p. 260-263. LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp.103-105. 
2335

 Capela curada em 1565. 
2336

 CAVACO, ob. cit. p. 260-263. LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp.103-105. 
2337

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2002 – As visitações como fonte de estudo das instituições políticas, 

administrativas, judiciais, militares e religiosas. Separata “Lusíada”, Série de Direito, Universidade 

Lusíada-Porto, nºs 1 e 3. Coimbra Editora pp. 134-139. 
2338

 MATA, ob. cit., pp. 141-147. 
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- Portas: 3 portados de pedraria de ponto, com suas 

portas e chaves;  

- As principais são velhas com postigo e rotas; 

desce-se à igreja por 2 degraus de pedra; 

- Nas ilhargas do portado principal tem 2 hábitos 

de Santiago, cada um da parte de fora; 

- Alpendre: não tem; 

- Portas travessas: as da 

banda Norte estão 

novas; as do lado Sul 

estão quebradas
2339

 

 

 

 

1553 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião 

- Portado de alvenaria de ponto, umas portas de 

castanho, sãs e boas, com fechadura e chave;  

- Alpendre sobre a porta por ladrilhar, peitoris de 

alvenaria, 2 cunhais inteiros na frontaria, 

emadeirado de asnas de castanho sobre pilares de 

pau; telhado de valadio de 3 águas mal telhado; 

descem a ele por 2 degraus altos de tijolo
2340

 

Sem referências  

 

 

1553 

 

COMENDA DE FARO 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

- Porta principal: de cantaria, muito boa; diante 

dela está um tabuleiro de abóbada sobre o qual 

está o coro; 

- Portas travessas: uma 

da parte Norte, outra da 

parte Sul
2341

 

 

1518 

- Mandou-se na visitação passada que os juízes e 

oficiais fizessem ums poiais no portal da porta 

principal por o povo ser a isso obrigado; e eles não 

o fizeram; e por agora verem as ditas portas muito 

danificadas, os visitadores mandam que até ao dia 

de S. João que vem deste ano de 1534, as mandem 

fazer; sob pena de 1.000 reais, 1/3 para os cativos, 

1/3 para a fábrica, 1/3 para quem os acusar
2342

 

Sem referências  

 

 

1534 

- Porta principal (7 palmos alto x 11 de largo): é 

de 3 portados de pedraria de ponto; tem umas 

portas novas, grandes, de 2 postigos, fecham-se 

por dentro com 2 aldrabas novas;  

- Diante a porta, uma torre de cantaria de abóbada 

de uma capela de uma só chave; nela um escudo 

da Ordem de Santiago com 4 vieiras; é quadrada e 

tem 4 entradas; serve-se por 2 delas; tem esta torre 

2 pegis [pés?] muito fortes da mesma cantaria, 

sobre que está o coro (30 x 30 palmos); 

- Da banda Norte: uma 

porta com 14 x 8 

palmos de pedraria de 

ponto; nela umas portas 

velhas com um postigo 

com seu ferrolho; junto 

desta porta uma pia de 

água benta; 

- Porta travessa da 

banda Sul, com 14 x 8 

palmos; de pedraria de 

ponto; tem umas portas 

velhas que se fecham 

por dentro com uma 

aldraba
2343

 

 

 

 

 

 

 

1554 

- Diante da porta principal, na chave da abóbada, o 

hábito de Santiago, a modo de espada com 4 

vieiras, tudo lavrado em pedra na mesma chave
2344

 

Sem referências  

1565 

 

 

 

- Portal principal: de pedraria; sobre ela uma 

campana grande e boa com que tangem a Deus e 

chamam os fregueses à missa; 

Sem referências  

 

1518 

                                                 
2339

 MATA, ob. cit., pp. 152-166. 
2340

 MATA, Joel Silva Ferreira, 2003 – As visitações do Concelho de Coina em 1565. Separata “Lusíada”, 

I, Série de Direito, Universidade Lusíada-Porto, nºs 1 e 2. Universidade Lusíada Editora pp. 166-167. 
2341

 Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 110.  
2342

 CORRÊA, Fernando Calapez – Visitação da Ordem de Santiago à Vila de Faro em 1534, in Anais do 

Município de Faro. Faro, pp. 105-109. 
2343

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 45-53.  
2344

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 193-200. 
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Ermida de 

Santa Bárbara  

- Alpendre: ante a porta principal, todo lajeado; 

peitoril de pedra ao redor e uns pilares ao redor do 

dito peitoril; é coberto de telha vã
2345

 

- No portal que é de pedraria, umas portas novas e 

boas
2346

 

Sem referências 1534 

- Porta principal (14 x 8 palmos): de pedraria de 

ponto, com umas portas de bordo muito boas e 

bem fechadas; sobre este portal está um espelho de 

pedraria, sem encerado nem vidraça e na empena 

da parede um arco com um esquilhaam;  

- Alpendre: diante da porta principal; toma a 

largura do corpo da igreja e tem de comprimento 

20 palmos; a modo de varanda, com seus assentos, 

muito bem lajeado; telhado de valadio, madeirado 

sobre 8 mármores com suas vasas; sobem a ele por 

6 degraus de pedraria; 

- Portal a Sul (10 x 6 de 

largo): de pedraria de 

ponto; nele umas portas 

de castanho, bem 

fechadas; 

- Alpendre do lado Sul: 

toma todo o 

comprimento da igreja, 

é madeirado de 

castanho, ripado de 

pinho, telhado com 3 

arcos e está bem 

lajeado; neste alpendre 

vão 2 portas para 2 

casas que servem dos 

que vêm em romaria; 

uma delas é sobradada 

com uma chaminé
2347

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

Ermida de São 

Pedro que está 

no arrabalde 

 

- Porta principal (14 x 7 palmos): de pedraria de 

ponto, com umas portas de castanho, velhas;  

 

- Portal da banda Sul (7 

x 4 de largo): de 

pedraria de meio ponto; 

nele umas portas de 

castanho, boas e bem 

fechadas
2348

 

 

 

1554 

- Portal: de pedraria, grande e bom, com suas 

portas novas de 2 postigos; 

- Porta travessa: sobe-

se por 6 degraus
2349

 

1565 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Martinho de 

Estoi
2350

 

- Alpendre: com seu telhado junto à porta principal 

e meias paredes
 2351

 

Sem referências 1518 

- Porta principal: é de pedraria com uma porta boa; 

tem sobre ele um campanário com uma campana 

de metal boa;  

- Alpendre: sobre a porta principal, telhado de 

telha vã; 

- Porta traseira (?): de 

pedraria, com uma 

porta boa
2352

 

 

 

1534 

- Porta principal (14 palmos x 10): de pedraria, 

redondo, lavrado de romano de 3 portados com um 

cordão à roda e uma cimalha no meio dele; portas 

de cedro, novas e tudo novo, com 2 postigos que 

abrem até ao meio, fechado por dentro com suas 

aldrabas mouriscas; na empena deste arco está um 

esquilhão; 

- Portal da banda Sul 

(11,5 x 7 palmos): de 

ponto de pedraria; tem 

umas portas muito 

velhas e mal 

fechadas
2353

 

 

 

 

 

1554 

                                                 
2345

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 150. 
2346

 CORRÊA, ob. cit., pp. 116-118. 
2347

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 61-64. 
2348

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 64-68. 
2349

 MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – Visitação das 

igrejas dos concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertencentes à Ordem de Santiago, 1565. In “al’ulyã. 

Revista do Arquivo Histórico de Loulé”, nº 8, p. 220.  
2350

 Capela curada em 1565. 
2351

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 160-162. 
2352

 CORRÊA, ob. cit., pp. 119-120. 
2353

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 56-58. 
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- Portal principal de pedraria bem lavrado; - Portal travesso: de 

pedraria bem 

lavrado
2354

 

 

1565 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Quelfes
2355

 

- Porta principal (10 palmos x 6): de pedraria de 

ponto; portas de castanho, velhas; na empena deste 

portal está um arco com uma guarida;  

- Porta travessa (7 

palmos alto x 4 largo): 

está na banda Sul; é de 

alvenaria; portas de 

castanho mal 

fechadas
2356

 

 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião da 

vila 

- Porta principal: com arco de pedra com umas 

portas de castanho, novas; 

Porta travessa: tem um 

arco de tijolo e as 

portas são de castanho; 

ambas têm ferrolhos e 

fechaduras
2357

 

 

 

1518 

- Alpendre: novo, junto à porta principal com 

meias paredes lajeadas por cima com lajes de 

pedra e madeiradas de madeira de castanho e 

telhados de telha vã com uns esteios de pau
2358

 

Sem referências 1534 

- Porta principal (14 x 7,5 palmos): de pedraria de 

ponto, com umas portas velhas;  

- Alpendre: toma a largura da igreja pela dianteira 

e pela banda do Sul o comprimento; emadeirado 

de castanho de uma só água;  

- Porta na banda Sul 

(6,5 palmos x 4): de 

pedraria de ponto; 

portas bem fechadas
2359

 

 

 

1554 

- Alpendre: toma a frontaria da porta principal até 

a outra porta travessa e está já muito velho
2360

 

Sem referências 1565 

Ermida de Sta. 

Maria 

Madalena 

- Portas: de castanho com sua fechadura, 

fechadas
2361

 

Sem referências  

1518 

 

Ermida de 

Santo António 

da Atalaia 

- Portal de pedraria; por onde se serve o ermitão 

para a casa onde vive, pegada à dita ermida
2362

 

Sem referências 1534 

- Alpendre: defronte à porta principal, grande, com 

seus pilares de pedra e madeirado de castanho, 

ripado, de telha vã
2363

 

Sem referências  

1565 

Ermida de São 

Cristóvão 

- Portas: velhas e sem fechadura
2364

 Sem referências 1518 

 

Ermida de N. S. 

da Esperança 

- Portal: de pedraria de ponto com umas portas de 

castanho, novas; 

- Outro portal: de pedra 

que vai para uma casa 

da dita ermida
2365

 

 

1534 

- Porta na banda Norte (7 palmos x 4): de pedraria 

de ponto; portas bem fechadas
2366

 

Sem referências 1554 

 

Ermida de N. S. 

de Entre Ambas 

as Águas
2367

  

- Portal: no tabuleiro da escada por onde se sobe à 

ermida, um portal de pedraria em que estão 2 casas 

sobradadas e forradas de canas bem guarnecidas e 

apinceladas; uma é para os romeiros que vêm em 

Sem referências 

 

 

 

1534 

                                                 
2354

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., 205.  
2355

 Capela curada em 1565. 
2356

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 73-75.  
2357

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 156. 
2358

 CORRÊA, ob. cit., pp. 110-111. 
2359

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 71-72. 
2360

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 202. 
2361

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 157. 
2362

 CORRÊA, ob. cit., pp. 124-125. 
2363

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 200-201. 
2364

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., p. 157. 
2365

 CORRÊA, ob. cit., pp. 111-112. 
2366

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 73. 
2367

 Pertence aos mareantes. 
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romaria e a outra é para o ermitão
2368

 

- Portal: de pedraria redondo, bem lavrado, com 

sua cimalha e no meio um frontispício com uma 

tarja; em cima dela uma medalha de figura; sobe-

se ao corpo da ermida por 6 degraus de pedraria; o 

vão desta entrada é forrado de azulejos; tem umas 

portas de bordo; 

- Porta da banda de 

Levante (7 alto x 4,5 

palmos): de pedraria 

quadrada, com suas 

portas de castanho
2369

 

 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

João da 

Venda
2370

 

 

- Portas: boas e novas
2371

 Sem referências 1518 

- Portal de pedraria com umas portas novas e boas; 

- Alpendre de meias paredes e uns esteios de pau, 

emadeirado de corxa [trouxa?] e telhado de telha 

vã
2372

 

Sem referências  

1534 

- Porta principal (13 x 6 palmos): de pedraria da 

terra, de ponto, com umas portas de castanho, 

velhas; desce-se a ele para a igreja por 2 degraus; 

- Alpendre: em frente à porta principal; toma a 

largura do corpo da igreja; de uma água, 

madeirado de castanho, telhado de valadio, com 

seus assentos de alvenaria; 

- Portal da banda Sul (7 

x 4 de largo): de 

pedraria de meio ponto; 

nele umas portas de 

castanho, velhas; desce-

se à igreja por 2 

degraus; desta banda 

tem uma pia de água 

benta, de pedra da 

terra
2373

 

 

1554 

Ermida de São 

Bartolomeu de 

Peixão 

- Porta principal: tem sobre ela o campanário
2374

 Sem referências  

1534 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

- Porta principal (15 x 9 palmos): de 3 portados 

redondos, lavrado de parreira, cercado à roda por 

um cordão grosso com um nó por cima, lavrado de 

folhagem; portas de bordo lavradas de maçanaria e 

no alto uma pombinha; tem 2 postigos de boa 

grandura traçados pelo meio; 

- Uma porta por detrás 

da igreja (12 x 7,5 

palmos): de pedraria de 

ponto; portas de 

castanho, velhas
2375

 

 

 

1554 

 

COMENDA DE FERREIRA 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

Igreja de Santa 

Maria  

- Porta principal: de pedraria, bem lavrada;  

- Alpendre (3,25 varas x 5,6 varas largo): ante a 

porta principal; é alto e ladrilhado com 5 arcos de 

alvenaria e seus peitoris e degraus; é olivelado e 

bem coberto de telha; 

- Portas laterais: de 

pedraria, bem 

lavradas
2376

 

 

 

1510 

Hospital do 

Espírito Santo 

- Portal da porta principal: de pedraria, retorcido 

todo à roda com seus florões de pedraria
2377

 

Sem referências  

1534 

Ermida de São 

Vicente 

- Portas: novas e boas com fechadura e ferrolho; 

somente lhe falta uma armela por cuja míngua, as 

ditas portas estão abertas não se podem fechar
2378

 

Sem referências  

1510 

Ermida de São - Portal principal: de tijolo
2379

 Sem referências  

                                                 
2368

 CORRÊA, ob. cit., pp. 112-115. 
2369

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 69-71. 
2370

 Capela curada em 1565. 
2371

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 163-164. 
2372

 CORRÊA, ob. cit., pp. 115-116. 
2373

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 53-54. 
2374

 CORRÊA, ob. cit., p. 123. 
2375

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 68-69. 
2376

 MATA, Joel Ferreira – Visitação da Vila de Ferreira (no prelo), pp. 2-6. 
2377

 MATA, ob. cit., pp. 48-51. 
2378

 MATA, ob. cit., pp. 16-17. 
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Sebastião da 

Figueira 

1510 

 

COMENDA DE GRÂNDOLA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

Igreja de Santa 

Maria da 

Bendada 

- Portas: são de bordo com 2 postigos
2380

 Sem referências 1533 

Ermida de N. S. 

dos Bairros 

- O portal da porta principal é feito de pedraria;  

- Alpendre (5,3 x 3 varas): diante da porta 

principal; é muito bom, tem 4 arcos; bem obrado e 

emadeirado de castanho e coberto de telha vã
2381

 

Sem referências 1513 

Tem umas portas novas, bem feitas
2382

 Sem referências 1534 

 

COMENDA DE LOULÉ  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

Igreja de São 

Clemente 

(Matriz) 

- Portal principal: é de pedraria; - Portas laterais: são de 

pedraria; uma da parte 

Norte, outra a Sul
2383

 

 

1518 

- Porta principal (15 palmos de alto x 9 largo): é 

de 3 arcos de pedraria de ponto; sobre ela uma 

pedra da feição de daimão com a espada da 

Ordem, vermelha; com suas portas de 2 postigos 

de bordo, boas; sobe-se pela banda de fora por 3 

degraus de pedraria e um tabuleiro; diante não tem 

portal; 

 

- Portal da banda Norte 

(9 palmos de alto x 6 de 

largo): de ponto de 

pedraria; com suas 

portas velhas e 

fechaduras; 

- Além desta porta vai 

uma esquerda de 

alvenaria com encosto 

do mesmo para o coro; 

- Porta travessa da 

banda Sul (10 palmos 

de alto x 8 de vão): é de 

pedraria de ponto, com 

suas portas de castanho, 

boas, com 2 postigos; 

fecham-se por dentro 

com uma aldraba e 

tranca; da banda de fora 

tem um tabuleiro bem 

lajeado [10 palmos de 

largo x 15 de alto]; 

 

 

1554 

                                                                                                                                               
2379

 MATA, ob. cit., p. 17. 
2380

 SILVA, Gomersindo, 1991 – O Mestre de Sant’Iago D. Jorge e as visitações ao lugar de Grândola. 

Grândola, pp. 88-95. Manda-se por Determinação, que o recebedor da fábrica ponha hábito sobre a porta 

principal da igreja (…) empremido em huma pedra pera ser notório a todos ser a Jgreja da ordem de 

Santiago. 
2381

 SILVA, ob. cit., pp. 66-67. 
2382

 SILVA, ob. cit., p. 96. 
2383

 CORREA e VIEGAS, 1996a – Visitação da Ordem de Santiago…, pp. 74-85 e 97-104; 

ENCARNAÇÃO, Pedro Henrique Ferreira, 1993 – As Visitações da Ordem de Sant’Iago…, pp. 25-28; 

LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, M. Helena Rodrigues, 1988 – Visitação de Igrejas Algarvias…, 

pp. 27-34; MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, Padre João Coelho, 2001-2002 – 

Visitação das igrejas dos concelhos de Faro…, pp. 228-238. Visitação de 1518. In CORREA e VIEGAS, 

ob. cit., p. 78. 
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sobe-se a ele por 2 

degraus
2384

 

- Porta principal: é de pedraria bem lavrada; 

defronte tem um tabuleiro lajeado; 

- Portas travessas: tem 

2 no corpo da igreja; de 

pedraria, com suas boas 

portas
2385

 

 

 

1565 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Salir
2386

 

- Portal principal: de pedraria.
 
 - Porta travessa: de 

pedraria
2387

 

1518 

- Alpendre: à porta principal, com meias paredes 

lajeadas e uns mármores de vasos e capitéis 

lavrados, de pedra; é madeirado de madeira de 

castanho e forrado de canas
2388

 

Sem referências;  

1534 

- Porta principal (10 palmos x 6 largo): de pedraria 

de ponto; portas de castanho, boas e bem fechadas;  

- Alpendre: pela banda de fora, na dianteira da 

banda de Levante e da banda Sul, alpendre à 

maneira de varanda; madeirado e encaniçado, de 

uma só água; 

- Na empena da porta principal: um arco com 

guarida; 

- Portal da banda Norte: 

redondo de pedraria 

tapada; vai para o que 

há-de ser a sacristia
2389

 

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

de Alte
2390

 

- A porta principal: de pedra muito bem lavrada; - A porta travessa: de 

pedra muito bem 

lavrada
2391

 

1534 

- Portal principal (15 palmos x 8 largo): é redondo, 

de pedraria, com seu sub-arco e pilares de pedraria 

feita de novo; tem nele uma tarja com uma cruz e 

os Mistérios da Paixão e um Cristo, tudo feito de 

novo; portas de bordo, novas, de 2 postigos e 2 

aldrabas mouriscas; 

- Alpendre: não tem; devia mandar-se fazer; 

- Da banda Norte tem 

uma porta de pedraria 

redonda (6 palmos de 

alto x 4 de largo) que 

vai para uma sacristia; 

nela, suas portas 

fechadas; 

- Portal da banda Sul (7 

palmos de alto x 6 de 

largo): de pedraria de 

ponto; portas de 

castanho, novas; junto 

dela uma pia de água 

benta
2392

 

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião de 

Boliqueime
2393

 

- Porta principal (10,5 palmos de alto x 6 de 

largo): de pedraria de ponto, oitavado; portas de 

castanho, novas e boas; fecha-se por dentro com 

uma tranca; 

- Portal da banda Norte 

(6 palmos de alto x 4 de 

vão): redondo de 

pedraria; está tapado 

porque se há-de fazer 

uma sacristia;  

- Portal da banda Sul (7 

palmos de alto x 5 de 

vão): de alvenaria de 

ponto; tem nele umas 

portas com sua 

fechadura; tem uma pia 

 

 

 

 

 

1554 

                                                 
2384

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 29. 
2385

 Visitação de 1565. In MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 230. 
2386

 Capela curada em 1534. 
2387

 CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 86-89.  
2388

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 29-30.  
2389

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 39-42.  
2390

 Capela curada em 1534. 
2391

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 30-33.  
2392

 Visitação de 1554. In LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., p. 37. 
2393

 Capela curada em 1554. 
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de água benta junto 

desta porta
2394

 

- Portal da porta principal: de pedraria; - Portal da porta lateral: 

de pedraria
2395

 

1565 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião do 

arrabalde da 

vila 

- Alpendre: novo, junto à porta principal; corre ao 

longo da parede, da parte do Sol, quanto diz o 

comprimento da parede; o mordomo tinha ainda 

uma parte do alpendre para cobrir; disse que a dita 

ermida tinha curta a telha e cal e lha furtaram
2396

 

Sem referências;  

 

1534 

- Porta principal (11 palmos x 6): de pedraria de 

ponto; portas de castanho, velhas; sobre ele um 

arco com uma guarida;  

- Alpendre: da banda de Poente e da banda Sul, 

um alpendre sobre que está madeirado a modo de 

varanda, com umas colunas de pedra; é madeirado 

de castanho, ripado do mesmo, de uma só água; 

- Porta da banda Sul 

(7,5 x 4 palmos): de 

alvenaria de ponto; 

sobe-se por ela por um 

degrau; tem umas 

portas novas de 

castanho, bem 

fechadas
2397

 

 

 

 

1554 

 

 

 

 

Ermida de N. S. 

da Anunciação / 

N. S. da 

Querença na 

Visitação de 

1534 / N. S. da 

Assunção em 

1554 / N. S. da 

Querença em 

1565 

- Porta principal: de pedraria com uns cordões;  

- Um alpendre com uns mármores e suas vasas e 

capitéis lavrados; é forrado de canas; o dito 

alpendre corre também ao longo da parede Sul;  

- Porta travessa: 

também de pedra; chão; 

tem junto uma pia de 

água benta, bem 

obrada; 

- Outro portal de 

pedraria: que vai da 

dita igreja para uma 

casa
2398

 

 

 

 

1534 

- Porta principal (10 palmos x 4): redonda, 

oitavada; de pedraria da terra; portas de castanho, 

bem fechadas, com seu ferrolho e, junto dela, uma 

pia de água benta; 

- Alpendre: a Poente, defronte da porta principal e 

da banda Sul, está cercada com um alpendre com 

suas colunas, vasas e capitéis de pedraria; é 

madeirado de castanho, encaniçado; 

Sem referências  

 

 

1554 

Ermida de 

Santa Catarina 

dos Gorjões 

- Portal: de pedra, com umas portas velhas, sem 

ferrolho nem fechadura
2399

 

Sem referências  

1565 

Ermida de 

Santana na 

estrada 

- Portal: de pedraria com portas de castanho, 

novas
2400

 

Sem referências 1534 

- As portas velhas
2401

 Sem referências 1565 

Ermida de N. S. 

de Ferobilhas 

de Armação 

Sem referências - Portal Norte: portas 

boas
2402

 

 

1565 

                                                 
2394

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 34-36. 
2395

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., pp. 250-251. 
2396

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 34-35. 
2397

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 44-45. 
2398

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., pp. 28-29. 
2399

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 247. 
2400

 ENCARNAÇÃO, ob. cit., p. 35. 
2401

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248. 
2402

 MARTINS e CABANITA, ob. cit., p. 248-249. 
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COMENDA DE MARTIM LONGO 

Estrutura Portal Principal / Alpendres Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

Igreja de Nossa 

Senhora 

(Matriz) 

- Porta principal: o portal é de pedraria; - Portas travessas: são 

de pedraria
2403

 

1518 

- Porta principal (13 x 7 largo): de pedraria de 

ponto; portas de castanho, velhas; descem para a 

igreja por 3 degraus de alvenaria
 
 

- Portal (7 x 5 palmos): 

nele umas portas de 

castanho, bem 

fechadas;  

- Porta da banda Sul (à 

maneira da outra): nele 

umas portas de 

castanho, bem 

fechadas
2404

 

 

 

 

1554 

- Porta principal: de pedraria de ponto com suas 

portas de bordo bem fechadas
2405

 

Sem referências  

1565 

Capela curada 

de N. S. da 

Assunção da 

Aldeia de Giões 

- Porta principal: de pedraria, redondo; as portas 

são de bordo, novas, forradas e fecham-se por 

dentro;  

- Portal travesso da 

banda Sul: é de 

pedraria com suas 

portas de bordo; 

fecham-se por fora
2406

 

 

1566 

 

 

 

 

 

Ermida de 

Santo Estêvão 

no limite da 

aldeia
2407

 

- Portal: é de pedraria com umas portas novas bem 

obradas com um ferrolho e fechadura grande e 

estanhado;  

- Alpendre: sobre a porta, com meias paredes de 

pedra e barro, acafelado de cal e lajeado por cima 

das ditas meias paredes com lajes de pedra com 

esteios de pau e bem emadeirado com quatro caes 

[cachorros?] de pedra em que está um frechal e 

telhado de telha vã e um portal de pedraria por 

onde entram para o dito alpendre com portas
2408

 

Sem referências  

 

 

 

1534 / 

1535 

- Portal da porta principal: é de pedraria de ponto, 

com suas portas velhas; os fregueses mandaram 

fazer outras novas; 

- Portal da banda Sul: 

um portal novo, sem 

portas, tapado de pedra, 

ençoço
2409

 

 

1565 

 

Ermida de São 

Domingos na 

Aldeia de 

Giões, limite de 

Martim Longo 

- Portais: de alvenaria com portas de castanho 

novas e um ferrolho estanhado com sua fechadura 

na porta travessa
2410

 

Sem referências 1534 / 

1535 

- Portal: de pedraria redondo, com suas portas 

boas que se fecham por dentro; 

- Portal travesso: de 

pedraria com boas 

portas que se fecham 

por fora
2411

  

 

1566 

Ermida de São 

Sebastião 

- Portal: é de alvenaria, com suas portas 

fechado
2412

 

Sem referências 1565 

Ermida de 

Santa Justa 

- Arco do portal: tem nele umas grades velhas, 

abertas
2413

 

Sem referências 1565 

                                                 
2403

 CAVACO, ob. cit., p. 56; também. CORREA e VIEGAS, ob. cit., pp. 244-247, LAMEIRA e 

SANTOS, ob. cit., pp.115-118. 
2404

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp., 115-118. 
2405

 CAVACO, ob. cit., p. 311. 
2406

 CAVACO, ob. cit., p. 329. 
2407

 Em 1565: capela curada de Santo Estêvão de Vale de Cachopo situada no limite de Martim Longo. 
2408

 CAVACO, ob. cit., pp. 146-148. 
2409

 CAVACO, ob. cit., pp. 319-323.  
2410

 CAVACO, ob. cit., pp. 149-150.  
2411

 CAVACO, ob. cit., p. 332-333.  
2412

 CAVACO, ob. cit., p. 316.  
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Capela curada 

de S. Pedro da 

Aldeia de 

Vaqueiros 

- Portal principal: é de pedraria de ponto, com suas 

portas de castanho, velhas; 

 

- Portal travesso da 

banda Sul: de pedraria 

de ponto com suas 

portas boas
2414

 

 

 

1565 

Ermida de N. S. 

de Clarines 

- Portal: de alvenaria, redondo com suas portas 

fechadas
2415

 

Sem referências 1566 

Ermida de N. S. 

das Relíquias 

- Portal principal: de alvenaria de ponto, com suas 

portas de bordo bem fechadas
2416

 

Sem referências 1566 

 

COMENDA DE MÉRTOLA 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria (Matriz) 

Sem referências; O comendador deve 

mandar tapar a porta 

que está a par do altar 

do Espírito Santo e 

mandar fazer o altar-

mor alto em 2 degraus e 

o altar que está a par da 

porta do Sol seja 

desfeito
2417

 

 

 

 

 

1482 

- Portal principal: é de pedraria; 

 

- As portas são de pau; 

são novas; o portal é de 

tijolo sobre 2 mármores 

de pedra
2418

 

 

1515 

Os termos da Visitação de 1515 para que se 

fizesse umas portas novas ainda por aplicar
2419

 

Sem referências 1524 

- Porta principal: está para a banda do Sul; tem 

feitos de novo uns alicerces e acima do chão 1 

côvado de pedra; havia de se acabar porque não 

tem outra coisa; tem uma porta de cancela velha 

com que agora se fecha o Santo Sacramento; 

- Do lado do coro está 

uma porta travessa, 

quadrada, de pedraria 

boa; tem de alto 10 

palmos, de largo 6, com 

suas portas; descem por 

ele por sete degraus 

para a igreja
2420

 

 

 

 

1554 

- Porta principal: é de pedraria de obra Romana, 

bem lavrada; em cima dela um espelho redondo 

grande, de pedraria, sem vidraças; o recebedor 

deverá pôr sobre a porta principal, da banda de 

fora, uma pedra branca lavrada com o hábito de 

Santiago de modo que se enxergue muito bem; e 

- Porta que vai para a 

sacristia: está pegada ao 

altar do lado da 

Epístola; feito de pedra 

e antigo, assim como 

ficou do tempo dos 

 

 

1565 

                                                                                                                                               
2413

 CAVACO, ob. cit., p. 317.  
2414

 CAVACO, ob. cit., pp. 324-328. 
2415

 CAVACO, ob. cit., p. 331. 
2416

 CAVACO, ob. cit., p. 333. 
2417

 PEREIRA, Isaías da Rosa, 1997 – “Visitações de Mértola de 1482”. In As Ordens Militares em 

Portugal e no Sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara 

Municipal de Palmela, p. 357-366; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de, BOIÇA, Joaquim Ferreira e 

GABRIEL, Celeste, 1996 – As Comendas de Mértola e Alcaria Ruiva: As Visitações e os Tombos da 

Ordem de Santiago (1482-1607). Colecção Estudos e Fontes para a História Local. Mértola, Campo 

Arqueológico de Mértola, pp. 37-50. 
2418

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 66-72, 109-113 e 155-156. As portas da porta principal estão velhas 

e furadas; em virtude de obediência, o comendador deve mandar fazer umas boas portas, no prazo de um 

ano. 
2419

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 174. 
2420

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 315-322. 
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pôr uma vidraça no espelho que está na porta 

principal; 

mouros;  

- Portal travesso: desce-

se por ele à igreja por 7 

degraus
2421

 

 

Ermida de São 

Miguel
2422

 

O portal é de pedraria
2423

 Sem referências; 1515 

Porta principal (9 palmos de alto x 6 de largo); é 

de pedraria de ponto; as portas de castanho, boas 
2424

 

Sem referências;  

1554 

Ermida de 

Santiago que 

está à Porta da 

Ribeira da vila 

- Portal de pedraria bom com suas portas de 

castanho com ferrolho e fechadura
2425

 

Sem referências;  

1535 

 

Ermida de São 

Pedro no Monte 

dos Solas
2426

 

- Portal (9 palmos de altura x 6 de largura): de 

pedraria de ponto; as portas são de castanho; tem 

junto uma pia de água benta; 

- Alpendre: não tem
2427

 

Sem referências  

 

1554 

Tem junto dela a pia de baptizar
2428

 Sem referências 1565 

 

Ermida de São 

Bartolomeu
2429

 

As portas novas, de castanho, com ferrolho e 

fechadura estanhado
2430

 

Sem referências 1535 

- Portal (7,5 palmos de alto x 5 de largo): de 

alvenaria; portas de castanho, boas; chão por 

lajear
2431

 

Sem referências  

1554 

 

Ermida de 

Santa Maria da 

Mesquita 

A ermida está cerrada com suas portas com 

ferrolho boas
2432

 

Sem referências 1535 

- Portal: de alvenaria com portas de castanho, 

novas, fechadas, com sua chave; está toda 

ladrilhada
2433

 

Sem referências  

1565 

 

 

 

Ermida do 

Santo Espírito 

na Aldeia dos 

Crespos
2434

 

- Porta principal (9 palmos de alto x 6 largo): de 

pedraria, redondo; as portas são muito velhas, de 

castanho; sobre ele tem um arco, com uma 

guarida; bem concertada e ladrilhada, por dentro e 

por fora
2435

 

Sem referências  

 

1554 

A igreja estava derrubada; 

- O povo da freguesia tem começada uma igreja 

que está quase galgada toda de pedra e cal com um 

portal principal de pedraria bom e outro travesso 

também de pedraria dentro da qual está a igreja 

velha; 

- Constrói-se também 

um portal lateral 

também de pedraria
2436

 

 

 

1565 

 

 

 

- Uma porta principal de castanho, boa e nova; - Uma porta travessa; 

de castanho, boa e 

nova
2437

 

 

1535 

                                                 
2421

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 347-360, 397-401, 404-409 e 412-413. 
2422

 Capela curada em 1565. 
2423

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 88. 
2424

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 334. 
2425

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 264. 
2426

 Capela curada em 1565. 
2427

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 331-333 
2428

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 380-383.  
2429

 Capela curada em 1565. 
2430

 BARROS e BUIÇA, ob. cit., pp. 285-287.  
2431

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 337-339. 
2432

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 284-285. 
2433

 BARROS e BUIÇA, ob. cit. pp. 376-377. 
2434

 Capela curada em 1565. 
2435

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 339-341. 
2436

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 371-376. 
2437

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 275-277. 
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Ermida de São 

João dos 

Marques 

- Porta principal (8,5 palmos de alto x 5 de largo): 

de alvenaria de ponto; portas boas de castanho, 

bem fechadas; 

Alpendre: não tem; deve-se fazer; 

- Porta Sul (8 palmos 

de altura x 4 de largo): 

é quadrada, de 

alvenaria; portas de 

castanho; junto a esta 

porta há uma pia de 

água benta
2438

 

 

 

 

1554 

Determinação: pôr sobre a porta principal da 

banda de fora uma pedra branca com o hábito de 

Santiago
2439

 

Sem referências  

1565 

Ermida de 

Santa Ana, 

situada no 

termo (Santa 

Ana de 

Cambas)  

- Portal: de alvenaria com suas portas e ferrolho e 

fechadura
2440

 

Sem referências 1535 

- Porta (7,5 palmos de alto x 5 de largo): é de 

alvenaria de ponto; duas portas de castanho, bem 

fechadas; desce-se para a igreja por 2 degraus de 

alvenaria
2441

 

Sem referências  

1554 

Ermida de São 

Domingos de 

Cambas 

- Porta: entra-se por um arco sem portas nem 

grades
2442

 

 

Sem referências  

1565 

Ermida de 

Santa Ana, no 

termo (paróquia 

de São Miguel 

– Santa Ana) 

Não tem portas
2443

 Sem referências 1515 

- Portal: de pedraria com portas de castanho novas 

e um ferrolho estanhado
2444

 

Sem referências 1535 

Tem suas portas
2445

 Sem referências 1565 

Ermida de 

Santo André no 

limite de São 

Pedro de Solis 

As suas portas estão fechadas
2446

 Sem referências 1515 

Tem agora mais umas portas novas
2447

 Sem referências  

1535 

 

 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo 

no Hospital da 

Vila 

Sem referências Sem referências 1482 

Um portal de pedraria chão à entrada do dito 

hospital e em cima dele, da banda de fora, um 

archete em que está metido um retábulo de pau em 

que está pintada Nossa Senhora da Piedade
2448

 

Sem referências  

1535 

- Porta: de pedraria, quadrada, com 9 palmos de 

alto x 5 de largo; umas portas de castanho, bem 

fechadas; 

- Do lado Sul outro 

portal de alvenaria da 

mesma maneira; a 

Poente, um arquinho 

com uma campainha de 

levantar a Deus
2449

 

 

 

1554 

Descem a ela pela porta principal por 4 degraus; Tem outra porta 

travessa
2450

 

1565 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Fechada com a respectiva porta
2451

 Sem referências 1515 

- Portal: de alvenaria, acafelado e apincelado com 

portas de castanho, novas de verdugo; tem ferrolho 

e fechadura, estanhado grande e novo
2452

 

Sem referências 1535 

                                                 
2438

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 329-331. 
2439

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 393-397. 
2440

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 273-275. 
2441

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 325. 
2442

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 367 
2443

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 96-97. 
2444

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 283-284. 
2445

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 287-288. 
2446

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 87-88. 
2447

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 282. 
2448

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 264 e 267-270. 
2449

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 322-323. 
2450

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 360-361. 
2451

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 84-85. 
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Ermida de São 

Brás 

- Portal: de alvenaria com portas e ferrolho 

boas
2453

 

Sem referências 1535 

Tem portas e ferrolho
2454

 Sem referências 1565 

 

Ermida de São 

Simão e São 

Judas na Corte 

do Pinto 

- Portal: acafelado de alvenaria com suas portas; 

mandam ao mordomo que durante todo o mês de 

Setembro compre um bom ferrolho com fechadura 

para as portas da dita ermida
2455

 

Sem referências  

1535 

Tem umas portas de castanho, novas, com sua 

fechadura
2456

 

Sem referências 1565 

Capela curada 

de N. S. da 

Corte do Pinto 

Sobre a porta principal, um campanário com seu 

sino
2457

 

 

Sem referências  

1565 

Ermida de Sta. 

Luzia, na Corte 

do Pinto  

Não tem portas
2458

 Sem referências  

1565 

Ermida de S. 

Salvador da 

Corte de Sines  

Tem portas novas
2459

 Sem referências  

1565 

 

Ermida de 

Santiago que 

está à porta do 

castelo  

Determinação: a ermida estava mal cuidada, 

manda ao alcaide-mor, que estava na posse de 

algumas rendas da Ordem, que mandasse pôr-lhe 

umas boas portas
2460

 

Sem referências  

1515 

A porta é redonda, de alvenaria e as portas são de 

castanho, bem fechadas; serve-se por cima do 

muro; tudo muito danificado
2461

 

Sem referências  

1554 

As portas são boas com sua fechadura
2462

 Sem referências 1565 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

na Corte do 

Pinto 

- Portal (9 palmos de alto x 6 de largo): quadrado 

de pedraria; as portas são de castanho, novas com 

um postigo; 

- Alpendre: não tem; nem arco com guarida 

alguma; devia mandar fazer-se sobre a porta 

principal
2463

 

Sem referências  

 

1554 

 

Ermida de São 

Sebastião 

novamente feita 

na Aldeia de 

Diogo Vaz 

- Portal: de pedraria bem lavrado com umas romãs 

no arco do dito portal; 

- Porta: é pequena, de 

alvenaria, com portas e 

ferrolho
2464

 

 

1535 

- Portal principal (8 palmos de alto x 5 de largo): é 

redondo de pedraria; as portas de castanho; 

- Portal Sul (7 palmos 

de alto x 5 de largo): de 

alvenaria, quadrado; 

portas bem fechadas
2465

 

 

1554 

                                                                                                                                               
2452

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 271-272. 
2453

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 272. 
2454

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 363. 
2455

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 272-273. 
2456

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 368-369. 
2457

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 367-371. 
2458

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 369. 
2459

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 371. 
2460

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 81-84. Alvará do Mestre datado de 1525.07.27: na Visitação de 1515 

fora mandado a Francisco de Góis, alcaide-mor, que mandasse corrigir a ermida por ter certas rendas da 

ordem, scilicet, (…) e pôr-lhe umas boas portas (…) nenhuma dessas coisas fora feita na dita ermida que 

estava muito mal corrigida e reparada como dantes: o que nos parece muj mal ffecto; e porque o 

comendador da dita vila é agora o alcaide-mor, e fica com a dita obrigação, tem um ano para concretizar 

todas as ditas coisas, sob pena de 20 cruzados para o convento de Palmela (BARROS e BOIÇA, ob. cit., 

pp. 189-190). 
2461

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 324. 
2462

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 324. 
2463

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. pp. 327-329. 
2464

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., pp. 278-279. 
2465

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 336. 
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Determinação: fazer um ferrolho grande com sua 

fechadura para a porta principal de dentro; 

Determinação: fazer na 

porta lateral um degrau 

do lado de fora
2466

   

 

1565 

Ermida de São 

Brícios 

À entrada da porta um altar: em cima uma imagem 

de S. Brícios de vulto e 2 imagens de santos
2467

 

Sem referências 1565 

 
COMENDA DE PALMELA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano  

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

- Porta principal: é lavrada de pedraria e tem 9 

palmos de largo
2468

 

Sem referências 1534 

- Portado da porta principal: é de pedraria de ponto 

com suas portas de bordo e postigos bem fechados 

com seu fecho mourisco e chave que tem o cura; 

sobre a empena do portal, um capelo de 

campanário de alvenaria com uma campana com 

que tangem quando levantam a Deus
2469

 

Sem referências  

 

1552 

 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

- Portas principais: são muito velhas e 

desbaratadas; manda que se façam umas novas e o 

recebedor da fábrica dará o dinheiro que for 

necessário; a cumprir no prazo de 6 meses após a 

publicação da visitação
2470

 

Sem referências  

 

1510 

- Portados: são de pedraria com suas portas de 

castanho e bordo com seus postigos bem fechados 

com suas chaves que tem o prior
2471

 

Sem referências  

1552 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Sebastião no 

arrabalde junto 

ao chafariz 

sobre as hortas 

- Portal: de pedraria com umas portas bem 

fechadas; 

- Alpendre (3,5 de Levante a Poente x 5 varas e 2 

terças de Norte a Sul): diante da porta principal; é 

de pedra e cal coberto de telha vã e bem ladrilhado 

com suas janelas e peitoris
2472

 

Sem referências  

 

1510 

- Portal: tem umas portas novas de bordo; no resto 

está como na visitação passada; 

- Alpendre (3,5 de comprimento x largura o 

mesmo da igreja): ante este portal, feito de novo; 

coberto de telha vã
2473

 

Sem referências  

 

1534 

- Portado da ermida: de pedraria de ponto, com 

portas de castanho, boas; bem fechadas com seu 

ferrolho e chave que têm os mordomos; 

- Alpendre: sobre a porta; ladrilhado de tosco 

cerrado com 3 arcos de pedraria; um grande diante 

da porta e 2 pequenos nas ilhargas; mal 

guarnecido, madeirado de virões de castanho de 3 

águas, telhado de valadio; 

- Dois portados de 

alvenaria: um para a 

igreja, outro para o 

Norte, com suas portas 

de castanho bem 

fechadas com suas 

chaves
2474

 

 

 

 

 

1552 

                                                 
2466

 BARROS e BOIÇA, ob. cit., p. 389. 
2467

 BARROS e BOIÇA, ob. cit. p. 364. 
2468

 SANTOS, Vítor Pavão dos – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História da 

Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 33-35. 
2469

 RAMOS, Maria Regina Soares Bronze, 2004 – As Igrejas de Palmela nas Visitações do século XVI. 

Rituais e Manifestações de Culto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 130-147 

(Dissertação de Mestrado policopiada).  
2470

 SANTOS, ob. cit., pp. 6-8. 
2471

 RAMOS, ob. cit., pp. 180-204. 
2472

 LUCAS, Isabel Maria, 2004 – As Ermidas da Ordem de Santiago nas Visitações de Palmela do 

século XVI. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 96-99 (Dissertação de Mestrado 

policopiada). 
2473

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 115-117. 
2474

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 126-129. 
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Ermida de 

Santa Ana 

- Portado: é de alvenaria com as ombreiras de 

pedraria; portas de castanho, antigas, bem 

fechadas
2475

 

Sem referências  

1552 

 

Ermida de São 

Luís 

- Portal: é de pedraria e está contra o Sul; tem 

umas portas razoadas sem fechadura
2476

 

Sem referências 1510 

- Portado: de pedraria de ponto, com portas de 

castanho, velhas, sem fechadura nem ferrolho
2477

 

Sem referências 1552 

Ermida de São 

Romão em 

Alferrara 

- Portal: de pedraria, contra o Poente
2478

 Sem referências 1534 

- Portado: de alvenaria de ponto com suas portas 

velhas com seu ferrolho e fechadura
2479

 

Sem referências 1552 

 

 

Ermida de São 

Gião 

- Portas: são boas, fechadas com sua fechadura e 

chave
2480

 

Sem referências 1510 

- Alpendre: sobre a porta, pouco mais largo que o 

portal, o qual é de pedraria
2481

 

Sem referências 1534 

- Portado: de alvenaria de ponto; umas portas 

velhas de castanho
2482

 

Sem referências 1552 

 

Ermida de São 

Brás, entre os 

olivais e vinhais 

- Portado: de pedraria de ponto, com suas portas 

de castanho, novas, com seu postigo, bem 

fechadas com seu ferrolho; 

- Um portado pequeno: 

de alvenaria para as 

casas e recebimento do 

ermitão, com suas 

portas novas de 

castanho da banda 

Sul
2483

 

 

 

 

1534 

 
COMENDA DE PANÓIAS 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

Igreja de São 

Pedro 

- Portal principal: é de pedraria e tem suas portas 

novas e boas; 

- Porta travessa: 

Cristóvão Martins, filho 

de Vasco Martins, 

antigo comendador, há-

de acabar a porta 

travessa contra o Sul, 

por sua devoção
2484

 

 

 

1511 

                                                 
2475

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 130-132. 
2476

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 103-105. 
2477

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 138-141. 
2478

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 121-122. 
2479

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 141-143. 
2480

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 107-108. 
2481

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 122-123. 
2482

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 133-134. 
2483

 LUCAS, Isabel, ob. cit., pp. 134-137. 
2484

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Palmela e Panóias. In “Documentos para a História 

da Arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 55-57. Para futuro, o corregimento da 

igreja passa a ser feito à custa da renda da fábrica; agora, porém, esta há-de ser reparada e acabada por 

Cristóvão Martins, porquanto Vasco Martins, seu pai, que dela foi comendador, a mandou fazer e 

reformar pela terça dos seus bens. E isto deixou expresso em seu testamento e fez testamenteiro o dito 

Cristóvão Martins, seu filho, para o haver de cumprir; e porquanto a dita igreja não estava acabada de 

todo nem a sacristia coberta, mandaram chamar o dito Cristóvão Martins e ouvido ele sobre a dita 

obrigação, foi achado que ele tinha feito e cumprido mais do que era obrigado pelo que não podia ser 

obrigado a mais cumprir. Porém, o dito Cristóvão Martins, de seu prazer e por sua própria vontade, disse 

que pela alma de seu pai e por si lhe prazia acabar de custear na dita igreja as coisas que se seguem, 

apesar de a elas não ser obrigado, ou seja, caiar e apincalar a dita igreja com sua sacristia toda de dentro e 

a rebocará toda de fora e cobrir a dita sacristia de madeira e telhado e cintar de cal os telhados da igreja e 

sacristia e fazer as portas, tirando a porta travessa que é contra o Sul porque a isto se não quis obrigar. O 
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- Portas principais: são muito velhas e danificadas; - Portas travessas: as da 

banda Norte estão 

novas e são boas
2485 

 

1533 

 

 

 

 

Hospital do 

Santo Espírito 

- Alpendre (6,5 x 2,75 varas): adiante da porta da 

casa do hospital sobredita; tem 5 arcos fechados de 

tijolo à madeira de varanda, scilicet, 3 para a parte 

Norte e 1 para o Levante e outro para o Poente; e 

as paredes do dito alpendre até onde se começam 

os piares dos arcos são de pedra e cal, lajeados por 

cima; e o alpendre é emadeirado de troupa com 

madeira de castanho; telhado de telha vã e cintado 

de cal; e o alpendre é acafelado e apincalado de 

fora e de dentro e está lajeado com lajes e tem na 

entrada 3 degraus de pedra por onde sobem e 3 

que descem
2486

 

Sem referências  

 

 

 

 

1533 

 

Ermida de São 

Sebastião 

- Portal de pedraria com suas portas que têm um 

ferrolho sem fechadura
2487

 

Sem referências 1511 

- As portas que agora há são velhas e não 

aproveitam
2488

 

Sem referências 1533 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Romão 

- Alpendre: ao redor da ermida, tudo à volta, com 

10 x 5 varas e 2 terças, fundado sobre esteios de 

tijolo bem acafelados; é emadeirado todo de boa 

madeira; do alpendre à porta principal há um altar 

sem nenhuma imagem em que se diz a missa no 

dia de S. Romão por não caber a gente toda na 

ermida
2489

 

Sem referências  

 

1511 

- No alpendre da parte Norte: está uma casa nova 

com 5 x 2 varas e 1 sesma; e tem uma chaminé 

que toma toda a casa de parede a parede; está 

emadeirada de troupa com madeira de castanho 

muito boa e telhada de telha vã e acafelada e 

apincelada de dentro e de fora e tem boas portas 

com que se fecha; e por informação se achou que o 

comendador Nuno Fernandes a mandou fazer para 

os romeiros que vêm em romaria
2490

 

Sem referências  

 

 

1533 

Ermida de São 

João 

- Portal: o sobrearco do portal está desfechado no 

meio para cair
2491

 

Sem referências 1533 

 

                                                                                                                                               
que lhe prazia fazer no prazo de um ano sem nenhuma obrigação que o obrigasse, salvo de sua própria 

vontade. 
2485

 SANTOS, ob. cit., pp. 71-75. Portas principais: como as que existem estão muito velhas e rotas, 

mandam ao recebedor da fábrica que mande fazer umas portas com 2 postigos, uma de uma banda e outra 

de outra, fortes e boas; a cumprir no prazo de 1 ano após a publicação da visitação, sob pena de 2.000 

reais, metade para a fábrica, metade para os cativos. 
2486

 SANTOS, ob. cit., pp. 78-81. 
2487

 SANTOS, ob. cit., p. 62. 
2488

 SANTOS, ob. cit., p. 78. Como a obrigação da ermida pertence ao povo, manda-se aos juízes e 

oficiais que um mês a seguir à publicação desta visitação mandem fazer umas portas muito boas, com 

ferrolho e fechadura com que se possa fechar à chave; e assim que estiverem feitas a imagem de S. 

Sebastião deve ser posta na dita ermida. 
2489

 SANTOS, ob. cit., pp. 62-65. 
2490

 SANTOS, ob. cit., pp. 76-78 e 82. Relativamente aos alpendres ao redor que o comendador novo 

mandou fazer: piares de tijolo fechados em arcos por cima como varandas e são 30 arcos e o chão de 

baixo está todo lajeado e estão cobertos da parte Norte até à porta principal e emadeirados de madeira de 

castanho muito boa; o mais está por emadeirar e os ditos alpendres são mais altos do que antes eram e 

muito melhores segundo a informação; sob pena de obediência, o comendador deve mandar cobri-los no 

prazo de 2 meses a contar sobre a publicação da visitação.  
2491

 SANTOS, ob. cit., p. 75-76.  
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COMENDA DE SANTO ANTÓNIO DE ARENILHA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano  

Igreja da 

Trindade 

- Porta (8 x 5 palmos): de alvenaria e quadrada; 

portas de castanho, bem fechadas
2492

 

Sem referências 1554 

Ermida de 

Santo António 

- Porta (7,5 x 5 palmos): é quadrada; portas de 

grade bem fechadas
2493

 

Sem referências 1554 

 

COMENDA DE SANTOS 

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

Igreja do 

Mosteiro de 

Santos 

- Porta principal: não tem; 

- Alpendre: ladrilhado, com um peitoril de pedra, 

alto, ao longo dele; no cabo do dito alpendre, uma 

casinha pequena; 

- Porta da banda Sul: 

com suas portas novas 

e bem fechadas
2494

 

1513 

  

COMENDA DE SESIMBRA  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

Igreja de Santa 

Maria da 

Consolação 

- Portas: são boas e obradas de maçanaria, as 

principais
2495

 

Sem referências 1516 

Ermida de 

Santa Ana 

- Alpendre: junto à porta
2496

 Sem referências 1516 

Ermida de 

Santa Maria do 

Carmo 

- Portal: de pedraria; muito bom
2497

 

 

Sem referências  

1516 

Ermida de São 

Lourenço de 

Azeitão 

- Junto da porta principal, de pedra, muito boa, 

com sua cobertura
2498

 

Sem referências  

1516 

Ermida de São 

Simão de 

Azeitão 

- Em cima do portal tem uma cruz de azulejos e 

uma ameia de cada parte que acompanham a 

cruz
2499

 

Sem referências  

1516 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2492

 CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o 

estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, 1987, 242-245; LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da 

Igrejas Algarvias. Faro: ADEIPA, pp., 105-107. 
2493

 CAVACO, ob. cit., p. 246; LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 107-108. 
2494

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Santos, (no prelo). 
2495

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
2496

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
2497

 MATA, Joel da Silva Ferreira – Visitação de Sesimbra (no prelo). 
2498

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
2499

 MATA, ob. cit., (no prelo). 
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COMENDA DE SETÚBAL  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

Igreja de Santa 

Maria 

- As portas da igreja: são todas muito boas
2500

 Sem referências  

1510 

Hospital do 

Santo Espírito 

- Tem 2 portas com suas grades de ferro sobre o 

tabuleiro da entrada da porta
2501

 

Sem referências  

1510 

Ermida de 

Santa Catarina 

- Alpendre: diante da porta principal todo çarrado, 

com uma janela para o mar
2502

 

Sem referências  

1510 

Ermida de São 

João 

- As portas são boas e a igreja está bem reparada 

de tudo; 

- Alpendre: sobre a porta principal, mal 

reparado
2503

 

Sem referências  

1510 

Ermida de São 

Sebastião 

- Alpendre (5 x 9,5 varas): bom de arcos de 

alvenaria, emadeirado de cedro muito bem coberto 

de telha vã
2504

 

Sem referências  

1510 

 

 

Ermida de N. S. 

de Tróia 

- Tem muito boas portas principais fortes e boas 

com 2 ferrolhos e tem no meio outra lâmpada 

pendurada por seu cordel; 

- Alpendre (4 varas e 1 terça de Levante a Poente 

x 6 varas e 1 terça de Norte a Sul): é todo coberto 

de telha vã e bem emadeirado e calçado por 

baixo
2505

 

Sem referências  

 

1510 

 

 

Ermida de 

Nossa Senhora 

onde ora está a 

Misericórdia 

- Portal da porta principal: é todo de pedraria, 

muito bem obrado; as portas são novas e bem 

fechadas 

- Alpendre (6 varas menos 1 sesma de largo x 4 

varas menos 1 sesma de longo): frente à porta 

principal e bem emadeirado, coberto de telha vã 

com seus peitoris de pedra e cal bem feitos e 

altos
2506

 

Sem referências  

 

 

1510 

 

COMENDA DE SINES  

Estrutura Portal Principal Portais laterais Ano 

 

 

Igreja de São 

Salvador 

 

Sobre a porta principal um campanário com 2 

sinos. 

 

Duas portas laterais: 

uma da parte Norte, 

outra da parte Sul. Ao 

redor das paredes-

mestras estão poiais em 

que o povo se senta
2507

 

 

 

1517 

Ermida de N. S. 

das Salas 

A portada principal para o lado do Ocidente uma 

frontaria de pedra vermelha da Arrábida lavrada 

em redondo e com alguns torcidos
2508

  

Sem referências  

1517 

                                                 
2500

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal (Ordem de 

Santiago). In “Documentos para a História da Arte em Portugal”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

pp. 77-95. Também em BARREIRO, Poliana Monteiro, 2005 – Uma Visitação às igrejas da Ordem de 

Santiago (a Vila de Setúbal nos alvores do século XVI). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, pp. 125-150 (Dissertação de Mestrado policopiada).  
2501

 SANTOS, ob. cit., pp. 95-101; BARREIRO, ob. cit., pp. 150-157.  
2502

 SANTOS, ob. cit., pp. 101-102; BARREIRO, ob. cit., pp. 157-159. 
2503

 SANTOS, ob. cit., pp. 102-104; BARREIRO, ob. cit., pp. 159-161. 
2504

 SANTOS, ob. cit., pp. 104-106; BARREIRO, ob. cit., pp. 161-165. 
2505

 SANTOS, ob. cit., pp. 107-114 e 135; BARREIRO, ob. cit., pp. 165-175. 
2506

 SANTOS, ob. cit., pp. 115-124 e 136; BARREIRO, ob. cit., 188-193. 
2507

 SOLEDADE, Arnaldo, 1990 – Sines. Terra de Vasco da Gama. Alcácer do Sal: Tipografia Almeida, 

pp. 148-159. 
2508

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 143-144. 
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Ermida de S. 

Pedro 

Portas: novas com um ferrolho e fechadura 

apropriados
2509

 

Sem referências 1517 

Ermida de S. 

Bartolomeu 

Tem suas portas; 

Alpendre: (5,5 x 4,5 varas) coberto de telha, 

suspenso por paredes rasgadas por janelas
2510

 

Sem referências
 

 

1517 

 

COMENDA DE TAVIRA   

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja de Santa 

Maria 

- Portal da porta principal: ante a porta principal 

está um tabuleiro alto, lajeado, com 2 escadas de 

pedra muito boas; 

- Portas travessas: de 

pedraria com boas 

portas bem fechadas
2511

  

 

1518 

- Porta principal (25 palmos x 3 de largo [?]): de 

pedraria de ponto de 4 portais de ponto, já velho; 

nele umas portas muito velhas; 

 

- Porta lateral (12 

palmos x 9,5 largo): 

nele suas portas de 

postigos; descem por 

ele por 4 degraus de 

pedraria para a igreja; 

- Porta lateral a Levante 

(13 palmos x 9 largo): 

de pedraria de meio 

ponto; nele umas portas 

muito velhas que se 

fecham por dentro com 

um ferrolho; desce-se 

por ele para a igreja por 

2 degraus de pedra; 

- Portal no meio do 

corpo da igreja, da 

banda do Levante (3 

palmos de alto [não 

pode ser] x 5 de largo): 

de pedraria de ponto; as 

portas são muito velhas 

e mal fechadas; dá para 

a sacristia
2512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

 

 

Igreja do 

Espírito Santo e 

Hospital de 

Tavira 

- Portas (11 x 7 de largo): tem 2, para a rua 

principal; são de pedraria de ponto; tem portas 

bem fechadas; 

 

- Porta lateral Norte (9 

x 5 palmos largo): de 

pedraria de ponto; 

portas de castanho, bem 

fechadas; tem 2 frestas 

desta banda que dão 

boa claridade; 

- Porta lateral Sul: da 

mesma maneira que a 

anterior; dá para o pátio 

do Hospital; 

- Portal lateral Norte 

para a sacristia (7,5 x 4 

 

 

 

 

 

 

 

1554 

                                                 
2509

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 138-139. 
2510

 SOLEDADE, ob. cit., pp. 138-139. 
2511

 CAVACO, Hugo – “Visitações” da Ordem de Santiago no Sotavento Algarvio. (Subsídios para o 

estudo da História da Arte no Algarve). Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, 1987, pp. 61-68, 88-92 e 100-101; CORREA, Fernando Calapez e VIEGAS, António - 

Visitação da Ordem de Santiago ao Algarve. 1517-1518. In "al'ulvã", Loulé: ed. Arquivo Histórico de 

Loulé (suplemento ao nº 5), 1996a, 178-196; e 204-213. 
2512

 LAMEIRA, Francisco I. C.; SANTOS, Helena Rodrigues – Visitação da Igrejas Algarvias. Faro: 

ADEIPA, pp., 75-83. 
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largo): com suas portas 

de castanho bem 

fechadas
2513

 

Ermida de S. 

Domingos da 

Aceca 

- Portal: de pedraria e não tem ornamentos 

nenhuns
2514

 

Sem referências  

1534 

 

 

 

 

Ermida de 

Santa Ana 

- Porta principal (12 x 7 palmos largo): de pedraria 

de meio ponto, com suas portas de bordo, novas e 

boas; na empena um arco com uma guarida 

pequena; diante deste portal está um recebimento 

quadrado, cercado à roda, de parede, lajeado por 

cima;  

- Portal pequeno da 

banda Sul à mão direita 

(5 alto x 2,5): no canto 

da igreja; sobe-se por 4 

degraus; vai para um 

púlpito de pedra que 

está da banda de fora;  

- Portal a Sul a meio da 

parede (9 alto x 4): de 

pedraria de ponto; 

portas boas, com seu 

ferrolho
2515

 

 

 

 

 

 

1554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermida de São 

Brás 

Alpendre: é ao redor da igreja e tem um altar de 

pedra e cal
2516

 

Sem referências 1518 

Sem referências - Portal do lado da 

Epístola: há agora na 

igreja um portal 

pequeno novo de 

pedraria com umas 

portas novas que dá 

para um púlpito de 

pedra fora da igreja sob 

o alpendre novo
2517

 

 

 

 

 

1534 

- Porta principal (12 x 6 palmos largo): de pedraria 

de ponto, com suas portas de castanho, boas e bem 

fechadas; sobre a empena um arco com uma 

campainha;  

- Alpendre: pela largura, da dianteira do Poente e 

largura da banda Sul; à maneira de varanda; está 

madeirado sobre uns esteios de pau, de castanho, 

mal encaniçado; 

- Um portal pequeno 

junto da porta: sobe-se 

por 4 degraus de pedra; 

dá para um púlpito de 

pedra fora do alpendre;  

- Portal Sul (8 x 4 

palmos largo): de 

pedraria de ponto; 

portas de castanho, bem 

fechadas
2518

 

 

 

 

1554 

- Alpendre: tem um púlpito de pedraria
2519

 Sem referências 1565 

 

Ermida de São 

Lázaro 

- Porta principal (12 x 7 palmos largo): de pedraria 

de ponto, com suas portas novas; uma dela tem um 

postigo; esta igreja é feita de novo;  

- Não tem alpendre
2520

 

Sem referências  

1554 

 

 

Ermida de N. S. 

da Conceição 

da Gomeira 

- Sobre a porta principal: o campanário
2521

 Sem referências 1518 

- Porta principal (17 x 9 palmos largo): está para a 

banda Sul; é de pedraria de ponto de 4 portados; 

nele umas portas de bordo, boas, com 2 postigos; 

sobre a empena deste portal está um espelho sem 

encerado nem vidraça e sobre ele um arco com 

- Portal a Levante (8 

palmos x 5 largo): de 

pedraria de ponto; 

portas de castanho, bem 

fechadas; tem junto um 

 

 

 

1554 

                                                 
2513

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 83-88. 
2514

 CAVACO, ob. cit. pp. 176-177. 
2515

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 92-93. 
2516

 CAVACO, ob. cit., pp. 81-83; CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 199-200. 
2517

 CAVACO, ob. cit., pp. 168-170. 
2518

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 89-91. 
2519

 CAVACO, ob. cit., pp. 370-371. 
2520

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 91-92. 
2521

 CAVACO, ob. cit., pp. 85- 87; CORREIA e VIEGAS, ob. cit., pp. 201-204. 
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uma campainha; púlpito movediço e 

uma pia de água 

benta
2522

 

 

 

Casa do Corpo 

Santo dos 

Mareantes 

- Porta principal (14 x 8 palmos): de pedraria, 

lavrado oitavado de romano com sua cimalha e 

cantos do mesmo e encoroamento; nele uma 

imagem de vulto do santo e da banda do Poente 

uma imagem de vulto de S. Pedro; da banda de 

Levante outra de Santo André; tudo novo e bem 

obrado; umas portas de bordo, novas, com 2 

postigos, bem fechadas; diante delas, um tabuleiro 

de 22 palmos de comprido e 10 de largo, bem 

lajeado, com 5 degraus de pedraria;  

- Porta lateral Norte (9 

x 5 de largo): de 

pedraria de ponto; nela 

umas portas de bordo, 

bem fechadas; sobe-se 

pelo lado de fora por 3 

degraus de pedraria; 

tem junto um poço de 

água benta com um 

bocal de pedraria
2523
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COMENDA DO TORRÃO  

Estrutura Portal Principal / Alpendre Portais laterais Ano 

 

 

Igreja de Sta. 

Maria 

- O portal da porta principal é todo de pedraria 

bem lavrado com umas portas novas
2524

 

Sem referências 1510 

A descrição da igreja está limitada a alguns 

aspectos da capela-mor porque estão em falta os 

fólios 6 a 10v do códice
 2525

 

Sem referências 1534 

 

Ermida de S. 

Sebastião 

- O portal é de tijolo;  

- Alpendre: ante a porta principal, as paredes de 

taipa com 7 janelas de tijolo (7,5 varas x 2,5 de 

largo)
2526 

Sem referências
 

 

1510 

- O alpendre está sobre três arcos de tijolo
2527 

Sem referências
 

1534 

Ermida de S. 

João 

- O portal é de pedraria e tem de 7,3 varas e 1 terça 

e de largo quatro varas
2528

 

Sem referências 1510 

Ermida de S. 

Fausto 

- O portal está sem portas e tem de comprido 7 

varas e duas terças e de largo 4 varas e 1 terça
2529

 

Sem referências 1510 

Ermida de Sta. 

Margarida 

(freguesia de 

Sta. Maria) 

- Tem boas portas
2530

 Sem referências  

1534 

Ermida de Sto. 

Estêvão 

- Umas portas novas bem fechadas com sua 

fechadura
2531

 

Sem referências 1510 

- Sobre a porta da igreja está uma campã;
 

- A entrada da porta do 

lado da Epistola, uma 

pia de água benta
2532 

1534 

                                                 
2522

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 93-96. 
2523

 LAMEIRA e SANTOS, ob. cit., pp. 88-89. 
2524

 BASTO, Ana Carolina de Domenico Avilez de, 2003 – A Vila do Torrão segundo as Visitações de 

1510 e 1534 da Ordem de Santiago. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 144 e 191 

(Dissertação de Mestrado policopiada). 
2525

 BASTO, ob. cit., p. 227. Adiante, nas “Determinações” pode, no entanto ler-se: (…) achamos que 

sobre a porta primcipall da dita igreja estavam as armas do Mestre noso senhor e não tinhão abito da 

ordem mandamos ao recebedor da fabrica que ponha duas pedras com dous abitos da dita ordem e as 

mamdara por sobre a dita porta primcipall huum de hüa parte e outro da outra que fiquem as armas do 

dito senhor no meo o que comprira da pobricaçam desta visitaçam a huum anno sob penna de 

quinhemtos reais a metade pêra os cativos e a outra metade pêra a fabrica da dita igreja (BASTO, ob. 

cit., p. 245). 
2526

 BASTO, ob. cit., p. 164. 
2527

 BASTO, ob. cit., p. 229. 
2528

 BASTO, ob. cit., p. 166. 
2529

 BASTO, ob. cit., p. 167. 
2530

 BASTO, ob. cit., p. 232. 
2531

 BASTO, ob. cit., p. 170. 
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 BASTO, ob. cit., p. 232. 
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Conclusão 

 

 Terminado o percurso a que nos propusemos de, seguindo os passos dos 

visitadores santiaguistas, nas suas inspecções, procurar refazer os espaços religiosos 

quinhentistas segundo o que os seus olhos viram e em função do entendimento que 

disso fizeram, algumas palavras se nos impõem.  

A primeira é abundância; abundância de templos e de obras artísticas no interior 

de cada templo. É eloquente a análise dos múltiplos quadros e tabelas que integram a 

presente Tese: de 1510 a 1571, nas cerca de duzentas e vinte igrejas e ermidas 

estudadas, conta-se às centenas o número de altares referenciados, que por sua vez 

multiplicam por dois ou três, a quantidade de retábulos, esculturas de santos, pinturas 

murais…, denunciando simultaneamente capacidade aquisitiva por parte da Ordem, dos 

instituidores de capelas, das comissões fabriqueiras e confrarias e, por outro lado, a 

existência de mestres e oficinas em número suficiente para dar satisfação às 

encomendas. Não cumpre aqui pronunciarmo-nos sobre a qualidade destas obras, que na 

esmagadora maioria dos casos desconhecemos. Por ora basta-nos realçar a sua 

quantidade e o que esta tem implícita.  

Mas a abundância a que nos referimos não se limita à constatação da existência 

de altares copiosamente decorados e ocupados por imagens de santos e retábulos móveis 

que mutuamente se acotovelam para poderem ser vistos. A abundância de que falamos 

tem igualmente a ver com a quantidade de obras que se fazem nas igrejas, desde as 

renovações nos forros das ousias, frequentemente substituídos, no decurso deste 

período, por abóbadas líticas, à reconstrução dos respectivos arcos ou muito 

simplesmente à reconstrução em moldes maiores do edifício, que por vezes se mantém 

em uso enquanto à sua volta pedreiros e canteiros vão erguendo os muros do novo 

templo. Paralelemente, se as visitações quinhentistas da Ordem de Santiago são capazes 

de provar alguma coisa, esta é a existência em quantidade apreciável de mestres 

pedreiros e artífices que dominavam as técnicas da construção em abóbada, de cruzaria 

ou de berço. E consequentemente, que eram capazes de erguer elaborados arcos em 

pedra nos cruzeiros e sólidas estruturas de alvenaria apoiadas sobre colunas ou pilares 

que nos templos maiores sustentavam as naves.  

As considerações que acabamos de fazer adquirem mais significado, ainda, se 

tivermos em consideração que os edifícios referenciados – com duas ou três excepções 

– não eram, nunca pretenderam ser, estruturas de aparato. Tratou-se aqui de reflectir 
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sobre igrejas paroquiais e ermidas, espaços eminentemente utilitários sob o ponto de 

vista religioso e socio-religioso, sem pretensão de ombrear com as grandes construções 

do século
2533

.  

Abundância tem sido o mote nestes parágrafos. Mais ainda, considerando o 

papel desempenhado pelas transformações ou projectos de transformação espiritual que 

marcaram a todo este período, particularmente nos anos que se seguiram a eclosão do 

Luteranismo e ao consequente entendimento por parte das autoridades da Igreja da 

necessidade que havia de trazer os fiéis aos templos e que isso passava pela consequente 

renovação das estruturas físicas e pela multiplicação de alusões à Virgem, aos Santos e 

ao Santíssimo Sacramento, no quadro de uma liturgia renovada que promovesse a 

devoção e com o seu pathos arrastasse os corações. É um facto que liturgia e espaço 

sacro coexistiram sempre em mútua dependência: a renovação litúrgica dos séculos XI e 

XII é indissociável do Românico, como a espiritualidade dos séculos XIII, XIV e XV 

explicam um conjunto alargado de manifestações do Gótico. Agora, no século XVI, 

acossada pelo Protestantismo – mas também na sequência das correntes conciliares 

quatrocentistas – as autoridades eclesiásticas assumem a necessidade de empreender a 

mudança. A indissociável relação entre as Visitações de D. Jorge, ocorridas entre 1510 e 

a década de 1520 e as inspecções da década de 30, testemunha essa necessidade de 

mudar. Enquanto visitador, o filho de D. João II multiplica-se em indicações sobre o 

que deve ser feito e refeito nas igrejas e ermidas; reiteradamente, depois, procura 

inteirar-se do andamento das determinações exaradas e se nada se fez – o que não é raro 

– desdobra-se em Alvarás dirigidos aos responsáveis das comendas e das para que se 

cumpra de acordo com o que na visitação foi determinado. A documentação referente à 

Matriz de Mértola é assaz eloquente quanto ao modo como as coisas, por vezes se 

arrastavam, com o comendador D. João de Mascarenhas – que acabou por realizar 

grande parte das obras – a tentar protelar a sua conclusão, talvez por falta de 

dinheiro
2534

.  

                                                 
2533

 Pela sua natureza, porém, as capelas funerárias nas igrejas e em algumas ermidas, constituem uma 

excepção ao que acabamos de dizer, ultrapassando em esmero artístico e qualidade dos materiais, o 

conjunto em que se encontram integradas. Deve-se isto ao facto de, a certo nível, estas estruturas serem 

como que um elo de preservação da identidade da linhagem; ou então, como sucede no caso da Capela 

dos Mestres, em Nossa Senhora dos Mártires, verdadeira jóia da arquitectura de Trezentos, de ser o 

panteão da instituição, lugar de repouso dos maiores entre os maiores da Ordem.  
2534

 Veja-se BOIÇA, Joaquim Manuel Ferreira; BARROS, Maria de Fátima Rombouts de, 2012 – A 

Igreja Matriz de Mértola. In AAVV, “Mesquita Igreja de Mértola”. Mértola: Campo Arqueológico de 

Mértola, p. 64. 
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 Independentemente destas resistências, obras de transformação foram levadas a 

cabo em inúmeras igrejas e ermidas de um extremo ao outro do Mestrado, encontrando-

se algumas concluídas, outras em andamento, nos anos 30 do século, tendo o processo 

continuado no decurso das duas décadas seguintes, sendo muito o que então se encontra 

já concluído, feito agora de novo. Se entre as duas décadas ocorreram ou não alterações 

generalizadas no domínio dos projectos, não é possível dizê-lo, embora se possa admitir 

que sim vista força que o paradigma da medida ao romano parece apresentar ainda nos 

inícios dos aos 40, como se viu. 

 

 A outra palavra que não podíamos deixar de incluir nesta conclusão é perda. 

Perda, primeiro, porque daquilo que os visitadores observaram nas suas inspecções, na 

maioria dos casos só restam sombras e sombras desfiguradas
2535

. Desfiguradas, por 

vezes, no decurso, ainda, do período abarcado pelo presente estudo; desfiguradas, a 

maior parte das vezes pelo curso do tempo, esse grande escultor – glosando de novo a 

obra de YOURCENAR – no decurso do qual o que hoje amanhã deixa de ser. 

 Particularmente sujeitos aos mais variados tipos de intervenções, igrejas 

paroquiais e ermidas foram, sem sombra de dúvida os edifícios religiosos que mais 

padeceram destas transformações. Com efeito, das mais de duzentas e vinte estruturas 

referenciadas nas visitações, nas vésperas de “ir para o terreno” procedemos a uma 

espécie de triagem no sentido de determinar o que valia a pena ver e o que, por via das 

sucessivas intervenções a que temos aludido, se encontrava de tal modo transformado 

que não valia a pena a visita. As conclusões foram surpreendentes: para além dos 

edifícios de que não havia já referências, o número apurado de estruturas que 

mantinham ainda alguma relação com o que era descrito nas visitações revelou-se 

extremamente limitado, qualquer coisa como cinquenta estruturas de entre as referidas 

duzentas e vinte originais. Constataram-se transformações radicas ocorridas no decurso 

dos séculos XVII e XVII – em particular na sequência do terramoto – mas também 

perto de nós, iniciativas dos párocos em aumentar a capacidade das respectivas igrejas 

ou de as tornar mais confortáveis e atraentes a um público que por definição não gosta 

de “coisas velhas”. E se as igrejas paroquiais foram vítimas dessa vontade de 

aggiornamento, no caso das ermidas – especialmente nas de romaria – os resultados 

podem-se imaginar. 

                                                 
2535

 Quando sombras restam. Por vezes a única coisa que resta são nomes, que nem sequer somos capazes 

de relacionar com um local.   
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Considerando este quadro, salvaram-se os imóveis que pelo seu estado foram 

objecto de classificação. O que não significa, no entanto, a ocorrência de intervenções 

menos cuidadas ou mais discutíveis, como a que teve lugar na Matriz de Martim Longo, 

estrutura de três naves que em 1968 se encontrava em avançado estado de ruína e que 

entretanto foi objecto de restauro, concluído em 1981. A intervenção implicou uma 

profunda remodelação do edifício, que se traduziu, entre outras coisas, pela remoção do 

altar barroco que se encontrava junto ao arco da ousia, no extremo da nave da Epístola. 

A acção em causa permitiu devolver à luz do dia um painel mural incompleto a que falta 

a parte central, com as figuras de São Bartolomeu, do lado esquerdo e de Santa Ana, a 

Virgem e o Menino, do lado direito (Figs. 240, 241 e 242) a que a visitação de 1565 

directamente não refere mas relativamente ao qual, pensamos, indica que seja coberto 

visto as figuras se encontrarem velhas
2536

. 

 

   
Figs. 240, 241 e 242 – Matriz de Martim Longo. Altar no extremo da nave da Epístola, retirado e pinturas 

murais recuperadas: à direita São Bartolomeu; à esquerda Santa Ana, a Virgem e o Menino. (Fontes: Fig. 

241, SIPA; Figs. 242 e 233: Mário Cunha). 

 

 Do um ponto de vista impessoal, em que não entram em consideração questões 

de gosto ou motivações de natureza pessoal relacionadas com as cronologias e áreas 

sobre que cada um se debruça, houve aqui um ganho e uma perda; ganhou-se a pintura 

mural, perdeu-se o altar barroco. A mesma coisa não pode já dizer-se em relação ao 

modo como nas mesmas obras de restauro se tratou a pintura dos arcos de alvenaria de 

sustentação das naves, que há altura do restauro possuíam um interessante jogo de 

                                                 
2536

 (…) Determinações: mandarão caiar a igreja e guarnecê-la por algumas partes que tiver 

necessidade; e caiar as imagens que estão nas paredes por estarem já muito velhas e não estarem 

pintadas para poderem aí estar; o mesmo mandarão fazer no cruzeiro e porão nele um crucifixo de vulto 

(…). A problemática da pintura mural no final da Idade Média / princípios da Idade Média no Norte de 

Portugal está estudada por Paula Virgínia de Azevedo BESSA, a que já aludimos, na sua Tese de 

Doutoramento de 2007, Pintura Mural do fim da Idade Média e início da Idade Moderna no Norte de 

Portugal. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. 
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figuras geométricas pintadas que entretanto se perderam, sob uma superfície totalmente 

coberta de branco, igual a quaisquer outras (Figs. 243 e 244). 

 

  
Figs. 243 e 244 – Matriz de Martim Longo. A arcaria central antes e depois do restauro  

(Fontes: Fig. 243, SIPA; Fig. 244: Mário Cunha). 

 

 Idêntica obliteração da memória encontra-se registada, por exemplo, na visitação 

de 1510 à Igreja de Santa Maria de Setúbal, onde se determina que (…) como na dita 

igreja estão alguns moymemtos com arcos de pedraria que pejam e ocupam muito (…) 

mandam que se tirem e a pedraria deles se aproveite nas obras que for necessário 

(…)
2537

. 

 

 Casos há, porém, em que intervenções ocorridas em tempos mais distantes nas 

igrejas e ermidas se traduziram ao reaproveitamento e consequentemente na salvação de 

trabalhos parcialmente perdidos. É o caso dos dois painéis que actualmente figuram no 

altar-mor da Ermida de Santa Susana, território de Alcácer do Sal (Figs. 245 e 246), que 

terão feito parte de um retábulo de portas, cuja autoria Vítor SERRÃO atribui ao Mestre 

da Lourinhã ou serem, pelas identidade de «receitas» que atestam (…) obras de oficina, 

umas, e de imediatos seguidores, outras (…)
2538

. 

 

 Finalmente, uma conclusão à conclusão para destacar a importância das 

Visitações enquanto fontes primárias de importância maior, não apenas para o estudo 

dos objectos artísticos e arquitectónicos de per si mas enquanto reflexo directo de 

acontecimentos maiores que os ultrapassam, seja no domínio artístico, no que respeita 

                                                 
2537

 SANTOS, Vítor Pavão dos, 1969 – Visitações de Alvalade, Casével, Aljustrel e Setúbal. In 

“Documentos para a História da Arte em Portugal.” 07. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 133. 
2538

 SERRÃO, Vítor, 2002 – História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo (1500-1620). 

Lisboa: Editorial Presença, pp. 112-113.  
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as correntes e tendências do século: a leitura em conjunto do acervo que serviu de base a 

esta Tese desmonta, por exemplo, a importância que normalmente é atribuída ao 

Concílio de Trento enquanto motor de transformações artísticas e arquitectónicas. O que 

os Padres Conciliares determinaram no decurso de uma longa série de Sessões, já vinha 

a acontecer cá fora, fruto da necessidade de renovação que se sentia, que se compreende 

lendo as determinações e procurando vislumbrar as preocupações dos visitadores 

santiaguistas.  

 Referentes a quatro momentos diferenciados da vida Ordem e do Reino, os 

textos que em Anexo publicamos na íntegra, dão bem conta do que pretendemos 

afirmar.  

 

  
Figs. 245 e 246 – Ermida de Santa Susana, Alcácer. Pinturas no altar-mor, atribuídas ao Mestre da 

Lourinhã (Fonte: Mário Cunha). 
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