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APRESENTAÇÃO 

 

A Catedral de Portalegre, um exemplo de uma Igreja-salão Chã 

Jorge Franco Serralha Pires. 

A concretização deste trabalho reflecte as ideias da Arquitectura Chã presentes na 

Catedral de Portalegre. O estudo avançado tem por base, essa orientação. Assenta 

numa arquitectura genuinamente Portuguesa, criada num período que se estende do 

ano de 1521 ao ano de 1706. 

Esta foi uma época de crescimento cultural, potenciada por uma maior liberdade do 

Homem perante o mundo. Portugal, acompanhou esse momento à sua maneira. O 

estudo, pretende valorizar um conceito gerado numa altura de grande pluralidade de 

ideais arquitectónicos e numa sociedade em mudança. 

É de forma sucinta que pretendemos qualificar esta arquitectura num exemplo como a 

Igreja-Salão de Portalegre. Demonstramos a evolução espacial de uma tipologia 

arquitectónica que conheceu a sua maior maturidade nesta altura. Damos a conhecer 

esse desenvolvimento através de outros exemplares até chegarmos ao caso de 

estudo. 

Reconhecemos e identificamos a génese Chã da Catedral de Portalegre, como 

especial, marcante e muito importante para o futuro da arquitectura Nacional. 

 

Palavras-chave: Arquitectura Religiosa, Manuelino, Renascimento, Maneirismo, 

Arquitectura Chã, Igreja-Salão. 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

The Cathedral of Portalegre, an example of a Plain Architecture Hall-

Church 

Jorge Franco Serralha Pires 

The achievement of this work reflects the ideas of the Plain Architecture in the 

Cathedral of Portalegre. The advanced study is based on such guidance. The study is 

based on a genuine Portuguese architecture, created in a period that extends from 

1521 to the year 1706. 

This was a time of cultural growth, potentiated by a greater freedom of Man in the 

world. Portugal, accompanied that time in his own way. The study intends to value a 

concept generated in a time of great plurality of architectural ideals and in a changing 

society. 

Succinctly, we intend to qualify this architecture with the example of the Hall-Church of 

Portalegre. We show the spatial evolution of an architectural typology that met his more 

mature evolution in this time. We get to know this development through other examples 

until we get to the case study. 

We recognize and identify the genesis of the Plain Architecture in the Cathedral of 

Portalegre, as special, remarkable and very important for the future of National 

architecture. 

 

Key-words: Religious Architecture, Manuelino, Renaissance, Mannerism, Plain 

Architecture, Hall-Church. 
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1. INTRODUÇÃO 

Por razões pessoais, sempre idealizei concretizar um trabalho que conjugasse 

factores como a arquitectura, a história e a Cidade de Portalegre.  

Deste modo, a arquitectura presente na Catedral de Portalegre revela-se de forma 

evidente neste trabalho. Actualmente, a mesma precisa de uma revitalização a vários 

níveis e este trabalho pode vir a ser uma ajuda nesse sentido. Este é um monumento 

religioso e emblemático não só para a Cidade de Portalegre, mas também para o País. 

Esta é mais uma possibilidade de o notabilizar. 

A Catedral é a igreja principal da Diocese. O seu representante é o bispo. O edifício é 

sinónimo de fé, de adoração e respeito, transmitindo a conformidade da Igreja.1 A 

arquitectura tem provavelmente, o papel mais importante, uma vez que materializa 

qualitativamente este espaço de destaque na sociedade e na Religião. 

                                            

 

1
 O padre Patrão realça este assunto, mencionando que “[...] Catedral e Sé podem identificar-se com a 

diocese, equivalente a um todo integrado pelo bispo, pela sé, pela diocese. Estes termos usam-se 

indiscriminadamente. [...]” (2002, p. 8) 

Ilustração 1 - Catedral de Portalegre, Musterd, 2010. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 
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Existem várias questões pertinentes que sempre me interessaram e despertam a 

curiosidade quando tenho contacto com a unidade espacial da Sé. O estudo efectuado 

veio dissipar essas questões. 

O século XVI foi um tempo de mudança intelectual do ponto de vista artístico. Esta 

importante mudança levou à tomada de decisão no que diz respeito à arquitectura 

presente nas Sés da era de D. João III, designadamente na Sé de Portalegre. 

Sendo a arquitectura da Sé de Portalege o ponto fulcral do estudo, para melhor 

compreendê-la, serão efectuadas considerações relativo à situação social, cultural e 

económica da época em que ela se insere. Para isso, será necessário fazer o devido 

enquadramento uma vez que Portugal manifestava uma viragem arquitectónica 

marcante. 

Nessa altura, a identidade da Sé e da Cidade funde-se. A implantação é de grande 

importância e demonstra o cuidado que se teve para a sua construção. 

Sendo um monumento imponente, a Catedral apresenta uma certa austeridade e ao 

mesmo tempo uma delicadeza formal no seu todo. Esta reflecte inclusive, uma menor 

rudeza que os restantes templos da época com os quais se pode comparar. 

O espaço Portalegrense apresenta uma feição aparentemente mais nobre na 

elaboração da arquitectura em relação às outras Catedrais suas contemporâneas. 

Ilustração 2 - Vista lateral. Claustro e 

Catedral de Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2012) 
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Talvez seja a conjugação dos elementos e a sua dimensão que criam soluções e 

momentos arquitectónicos distintos. 

Para além do uso de uma planta bastante racional, motivo de interesse, é o interior 

que dai resulta. Este, apresenta naves à mesma altura e uma cobertura que contribui 

para a individualização do projecto. Por se revelar numa abóbada abatida, a cobertura 

concorre para a realização de uma caixa volumétrica compacta, criando uma nova 

experiência em termos de espaço. 

Com a devida importância, salienta-se o claustro que foi concluído no século XVIII a 

Sul da Sé, encaixado na muralha da Cidade. A planta deste é quadrada, de aspecto 

sóbrio, com um piso e apresenta arcos de volta perfeita assentes em pilastras. No 

centro deste espaço, encontra-se um poço de aspecto quadrangular. O Paço 

Episcopal surge nas traseiras da Sé, junto à cabeceira, descaído para o lado Norte. É 

organizado por dois corpos de diferentes alturas que apresentam uma planta 

rectangular na sua generalidade. Estes espaços completam desta forma, o complexo 

religioso. 

Dando maior atenção à Catedral, deparamo-nos com um espaço que se exibe de 

modo claro, segundo um desenho racional, revelando grande criatividade na 

concepção de uma nova arquitectura. 

Esta é uma expressão arquitectónica Nacional de grande pluralidade em termos de 

espaços idealizados. É um estilo que se situa num período fortemente marcado por 

outros  

   

Ilustração 3 - Torre 

sineira. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 4 - Pormenores 

arquitectónicos. Catedral 

de Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 5 - Pormenor 

arquitectónico. Gárgula. 

Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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estilos arquitectónicos. Esta é pois, uma linguagem arquitectónica que se afirma pela 

diferença em relação aos modelos Europeus presentes nesta altura do século XVI. É 

uma abordagem arquitectónica que se designou de arquitectura Chã. 

A arquitectura Chã abarca uma reunião de conhecimentos com base na conjuntura 

Clássica e tem uma preponderância muito própria em Portugal, pois desenvolve-se, 

cresce e permanece de maneira muito especial em território Nacional. Apesar da 

aparente modernidade das arquitecturas exteriores ao nosso País, o estilo Chão, 

assume a sua própria identidade garantindo assim o seu valor intemporal. Este 

contraste não cria um choque entre estilos mas antes, intensifica uma diferença que 

beneficia uma arquitectura que atravessa o seu próprio tempo. A arquitectura Chã 

pode ser assim reconhecida e comprovar-se como uma expressão de origem 

vernácula. É executada num País conservador, de grandes ligações construtivas 

tradicionais, que vive num momento de necessária racionalidade e gestão económica. 

O conceito re-interpretou e adaptou uma ideologia muito própria de projectos 

arquitectónicos internacionais à realdade Portuguesa. 

Várias edificações Chãs adoptaram a tipologia das igrejas-salão Alemãs, 

reformulando-as, mantendo uma linha condutora de aperfeiçoamento ao longo do 

tempo. Ao projectar este tipo de salões, projecta-se simplicidade e espaços 

desornamentados de forma racional e natural à condição Portuguesa. São espaços 

associados a gerações familiares de arquitectos que transmitem uma forma de estar 

muito própria e constante na arquitectura Nacional. 

Apesar de poucas apresentações monográficas sobre este assunto pertinente da 

arquitectura Portuguesa, a questão arquitectura Chã sempre desencadeou diversas  

 

Ilustração 6 - Caixa Chã. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2012) 
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opiniões reflexivas entre historiadores. Muitas dessas opiniões oferecem-nos a fusão 

entre o Maneirismo e a arquitectura Chã ou mesmo que a arquitectura Chã é uma 

derivação directa do Maneirismo. Também temos a opinião de que a arquitectura Chã 

se desenvolve na arquitectura vernácula Portuguesa.  

De qualquer maneira, o primeiro grande historiador que traça uma verdadeira 

diferença arquitectónica presente em terras lusas, é George Kubler. Ele demarca a 

arquitectura Chã das demais catalogações arquitectónicas pré-existentes. Antes dele, 

já Pais da Silva tinha efectuado estudos nesta área demonstrando uma importância 

que Kubler acabou por intensificar, isolar e identificar como diferente e nova. Esta 

arquitectura, segundo Kubler, situa-se cronologicamente entre os anos de 1521 e 

1706. Ao definir certos parâmetros, não só cronológicos, kubler liberta uma 

arquitectura que, “[…] difere do «estilo desornamentado» de Espanha [...] pela sua 

emancipação das normas académicas e das formas italianizantes. [...]” (Kubler, 2005, 

p. 25) Este, ainda caracteriza “[...] O estilo „chão‟ português […] como […] uma 

arquitectura vernácula, mais relacionada com as tradições de um dialecto vivo do que 

com os grandes autores da Antiguidade Clássica, [...] sobrevivendo […] durante várias 

gerações. [...]” (Kubler, 2005, p. 25) George Kubler segue os seus estudos por uma via 

alternativa em relação aos vários estilos arquitectónicos inventariados, principalmente 

neste período. O historiador refere que, os géneros arquitectónicos são um respeitável 

sistema normalmente escrito “[…] sob a convicção de que período, local e estilo são 

solidários: a cada determinado lugar, num dado período, corresponderia 

exclusivamente um estilo. [...]” (Kubler, 2005, p. 26) Kubler defende antes que,  

Ilustração 7 - Portais de entrada. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 
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[…] nenhum estilo ou categoria exclui a possível convergência simultânea de muitas 

outras categorias anteriores. Em qualquer lugar e em qualquer momento, o artista 

empenha-se em colher os seus materiais do passado, combinando-os e ajustando-os 

conforme as suas necessidades e preferências próprias. 

Estas, por sua vez, são continuamente transformadas pelo facto de o artista se expor 

às diferentes possibilidades do passado. [...] (Kubler, 2005, p. 26) 

As possibilidades arquitectónicas em que os arquitectos Portugueses se podiam 

influenciar eram imensas e assim, a “[...] arquitectura daí resultante não permite 

facilmente uma classificação por mera «influência» ou apenas através da biografia do 

monumento. [...]” (Kubler, 2005, p. 26) Resulta antes, numa arquitectura única que se 

define com grande simplicidade, ordem, clareza e proporção, ou seja, eficiente e 

esclarecida no seu conceito.  

Foi a sua exposição sobre este tema que levou mais tarde outros historiadores a 

incidirem a sua atenção sobre o mesmo assunto. Temos os exemplos de Horta 

Correia com o livro, Arquitectura Portuguesa. Renascimento, Maneirismo, Estilo Chão 

e Rafael Moreira com o livro, Arquitectura: Renascimento e Classicismo, a Resistência 

Nacional e o Problema da Estilo Chão. De destacar Horácio Pereira Bonifácio que no 

livro, Vasco da Gama e os Humanistas no Alentejo, no capítulo IV, A Arquitectura Chã 

no Alentejo, apresenta um texto extremamente esclarecedor sobre a arquitectura Chã 

e a sua envolvência histórica.  

Ilustração 8 - Salão. Catedral de Portalegre, Musterd, 2010. 

(DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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Para o estudo da Sé, mencionar o livro, Portalegre, Fundação da Cidade e do Bispado 

: Levantamento e Progresso da Catedral da autoria do padre José Dias Heitor Patrão 

que não só conta a história da sua Catedral de Portalegre, como engloba uma visão 

generalizada da vivência da Cidade.  

O alimento fundamental para o concretização deste trabalho é o cruzamento da 

informação conseguida na pesquisa bibliográfica e gráfica dentro do âmbito necessário 

à compreensão desta arquitectura. Procura-se delinear as características, princípios e 

valores primordiais de uma expressão arquitectónica exclusivamente Nacional, 

portanto, a definição do seu perfil no exemplo da Sé de Portalegre. 

Sendo assim, procura-se estabelecer numa primeira instância do trabalho, uma 

abordagem geral dos mais significativos acontecimentos que antecedem e se fixam no 

momento da arquitectura Chã. Faz-se alusão às primeiras igrejas-salão Germânicas e 

às características mais importantes dos espaços Manuelinos que perduram na 

presente arquitectura em estudo. 

Num segundo momento do trabalho é apresentada a época em que aparece o estilo 

Chão, com o Reinado de D. João III e a sua própria influência na arquitectura 

Portuguesa. Depois do descontrolo económico e da exuberância do anterior Reinado, 

D. João III, homem conservador, religioso, de visão e intelecto inovador, acciona 

políticas de relação com os conceitos humanistas. Este movimenta reformas no 

ensino. A sua sagacidade leva-o a criar uma política, não só educacional, mas 

também de abertura cultural, abrindo as portas do País às teorias Clássicas e à Ordem 

Jesuíta. No fundo, a uma permuta de conhecimentos e sabedorias. As regras que  

Ilustração 9 - Cobertura interior. Catedral de Portalegre, 

jotahoyas, 2008. (DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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vinham sendo introduzidas pelo poder religioso também tiveram a devida influência 

nas manifestações artísticas. A consequência foi um modo de actuar diferente na 

liberdade criatividade dos artistas e arquitectos, tendo este factor contribuído para o 

incremento de novos conceitos arquitectónicos. Como podemos apurar, um desses 

originais conceitos é retratado pelo exemplo da Catedral. A boa formação dos 

arquitectos e engenheiros que inovaram a arquitectura militar ligada ao império 

ultramarino Português, as geometrias e métricas rigorosas aliados a uma simplicidade 

desconcertante, adicionaram uma objectividade precisa à bem conseguida 

arquitectura Chã.  

Numa terceira parte do trabalho, procura-se desenvolver uma análise mais 

pormenorizada da Catedral de Portalegre como um dos exemplos maiores da 

arquitectura Chã Portuguesa e Alentejana. Começa-se por referir a história da Cidade, 

a própria fundação da Diocese e a construção da Catedral segundo o conceito da 

arquitectura Chã. Também se faz uma breve referência às artes adjacentes. Dá-se 

particular atenção ao próprio espaço Chão demonstrando a sua grandiosidade 

arquitectónica. As três grandes realizações Catedralícias do Século XVI têm carácter 

especial dentro da arquitectura Chã e a Catedral de Portalegre o seu próprio papel. 

Estas construções de meados da segunda metade de quinhentos, especialmente os 

inovadores salões religiosos do qual a Catedral faz parte, demonstram uma aparente 

uniformidade. Estes tomam um lado estético e uma aptidão a que não é estranha as 

suas edificações acontecerem num território vasto política e culturalmente relevante 

como foi o Alentejo desta época e neste caso específico, Portalegre. 

  

Ilustração 10 - Cidade e Catedral de Portalegre, Oliveira, 2012. 

(DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICO ARQUITECTÓNICOS 

  

 

  

Ilustração 11 - Interior da igreja de São Jorge em Nordlingen, 

Alemanha. (PBase, 2013) 

Ilustração 12 - Interior da igreja de Santa Maria de 

Belém, Lisboa, Portugal. (Academic, 2013) 
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2.1. IGREJAS-SALÃO E O GÓTICO 

Para se perceber os amplos salões da arquitectura Chã, há que falar nos 

antecedentes arquitectónicos e no desenvolvimento das suas principais ideias e 

características que influenciaram, precisamente, os espaços Portugueses. É desse 

modo que trazemos à memória, as igrejas-salão edificadas no Gótico Alemão. Estas, 

apresentam-se como a grande influência tipológica na concretização dos exclusivos 

espaços alcançados em terras Nacionais. 

No início, o Gótico Germânico serviu-se das edificações Francesas para orientação 

arquitectónica. Por esta altura, o resto da Europa já tinha as ideias do Gótico 

estabilizadas. As construções iniciais são caracterizadas por uma harmonização do 

espaço Românico que agregava elementos Góticos, apresentando-se de forma 

ambígua.  

Ilustração 14 - Igreja de São Sebaldo em Nuremberga, Alemanha. (Dinâmica 

Assessoria e Consultoria Ltda, 2013) 

Ilustração 13 - Planta da 

igreja de São Sebaldo em 

Nuremberga, Alemanha. (St. 

Sebald, 2013) 
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A partir daqui, esta zona da Europa, ambicionou encontrar uma maneira mais singular 

de definir a sua arquitectura. Foi desse modo que se iniciou a clivagem artística, 

criando uma singularidade específica nas representações arquitectónicas. Procurou-se 

uma identidade mais particular nos princípios do Gótico que vinham a ser 

desenvolvidos. O esquema arquitectónico das igrejas-salão Alemãs surge neste 

seguimento. 

A nova identidade emerge assim, a partir dos modelos Alemães pré-definidos segundo 

as linguagens estilísticas que se permitiram usar até esse momento mas agora, com 

alterações significativas. Inovou-se a configuração espacial das igrejas, passando-se a 

colocar as três naves à mesma altura ou aproximou-se o máximo possível. A 

consequência reside num ganho em termos de espaço, e por conseguinte, numa 

maior luminosidade interior. O espaço das igrejas ficou mais aberto e sem grandes 

restrições visuais. As galerias e o trifório deixaram de fazer parte da arquitectura. 

Agora, todo o espaço é abrangido pelo coro e deambulatório colocando-se a abside à 

mesma altura destas. Da abside, passou a ser possível observar toda a sala de 

reunião, o que não acontecia anteriormente. Criou-se um espaço mais unificado na 

sua totalidade. Assim se definiram as Hallenkirche. 

Esta maneira de fazer arquitectura na Alemanha durante o Século XII e Século XIII, 

transforma por completo os espaços religiosos. A sua configuração estrutural permitiu  

 

Ilustração 6 - Interior da igreja de São Sebaldo em Nuremberga, Alemanha. (Petrasko, 2012) 
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criar espaços mais amplos. Temos noção disso pela disposição formal que o corpo 

das igrejas exibe. No interior, as áreas que eram normalmente bem definidas por 

matéria, são agora desmaterializadas. As divisões espacias deixam de existir. As 

áreas continuam a estar lá, mas agora fazem parte do conjunto. Podemos afirmar que 

os zonamentos constituíntes do interior passam a ser incorporados pelo volume. É o 

conceito arquitectónico que gere um único espaço, tornando a composição geral mais 

uniforme.  

Podemos ter ideia desta arquitectura no exemplo da igreja de São Sebaldo, na Cidade 

de Nuremberga. A construção foi iniciada entre os anos de 1230 e 1240, tendo 

demorado vários anos até estar concluída.2 A arquitectura desenvolvida apresenta as 

ideias marcadamente caracterizadoras das igrejas-salão. Os resultados são 

perceptíveis na zona circundante à capela mor, na cabeceira. Aqui, podemos constatar 

uma forma constante e bem visível do exterior. O interior reproduz o mesmo conceito, 

com um espaço homogéneo e fluído, reflexo da grande amplitude alcançada no salão 

por naves praticamente à mesma altura. O tratamento dado às colunas é muito bem 

conseguido, pois esbatem-se na arquitectura apresentada, passando despercebidas e 

contribuíndo para a ideia de um só espaço. 

                                            

 

2
 As datas referentes à construção da igreja estão indicadas segundo a informação produzida no site 

oficial da Cidade de Nuremberga. 

Ilustração 15 - Cabeceira da igreja de São Sebaldo em 

Nuremberga, Alemanha, Hara, 2012. (Panoramio, 2013) 

Ilustração 16 - Nave lateral da cabeceira da igreja de São 

Sebaldo em Nuremberga, Alemanha, Hara, 2012. 

(Panoramio, 2013) 
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Ainda em Nuremberga, temos a Catedral de São Lourenço que iniciou a sua elevação 

durante o ano de 1243, tendo levado vários anos a construir.3 Este espaço religioso 

também se apresenta composto pelos predicados arquitectónicos inerentes a uma 

Hallenkirche.  

Outro exemplo muito interessante que regista estas qualidades espaciais, é a igreja de 

S. Jorge na Cidade de Nordlingen, Sul da Alemanha. O início da sua construção data 

de 1427 e o seu término por volta do ano de 1500. No exterior podemos observar um 

sólido volume assente sobre o comprido onde se destaca numa das extremidades, 

uma torre com 90 metros de altura. Se esquecermos a torre, fica patente a 

configuração de um espaço bem definido em termos formais. Por conseguinte, o 

desenho arquitectónico revela uma espaço interior amplo. A igreja-salão apresenta 

uma dimensão considerável com três naves à mesma altura. Várias aberturas 

extendem-se pelas paredes limítrofes da igreja, iluminando de forma eficaz o espaço. 

As colunas sustentam abóbadas onde se faz notar uma rede de nervuras com um 

desenho elaborado em toda a extensão do espaço. A escolha e o uso dos materiais 

segue critérios de uniformidade. Concorre inclusive, para a grande luminosidade  

                                            

 

3
 As datas referentes à construção da igreja estão indicadas segundo a informação produzida no site da 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Lorenz Nürnberg. 

Ilustração 17 - Nave lateral da 

igreja de São Lourenço em 

Nuremberga, Alemanha. (Saber 

Cultural, 2013) 

Ilustração 18 - Interior da igreja de São 

Lourenço em Nuremberga, Alemanha. 

(Dreamstime, 2013)   

Ilustração 19 - Cabeceira da igreja 

de São Lourenço em Nuremberga, 

Alemanha, Zak, 2012. (Google+, 

2013) 
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natural alcançada no espaço interior desta igreja, o que é notório. Os espaços 

religiosos concretizados desta forma, criam uma envolvência que fomenta a união.  

Com a visão destes espaços, constatamos a preponderância do módulo formal da 

igreja-salão, na arquitectura Chã.  

Ilustração 20 - Cabeceira da igreja de São Jorge em 

Nordlingen, Alemanha. (Santos, 2008) 

Ilustração 21 - Nave central da 

igreja de São Jorge em 

Nordlingen, Alemanha, 

fred089, 2012. (Panoramio, 

2013) 
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2.2. ESPÍRITO MANUELINO 

A exuberante abundância do Reinado de D. Manuel I4 permitiu às artes, 

principalmente à arquitectura, triunfar de maneira nunca antes conseguida. Esta foi 

uma altura de extrema criatividade. Pode-se dizer que perante o Gótico, foi agregado 

uma excessiva quantidade de elementos decorativos, uns de origem tradicional e 

outros caracterizados por aspectos relacionados à expansão Portuguesa efectuava 

pelos mares. Outras inovações foram realizadas no campo da concepção espacial das 

igrejas e seus complexos religiosos, inovações nunca antes vistas.  

Podemos afirmar que o proveito da expanção ultramarina foi realmente fundamental, 

senão mesmo, o factor mais importante para o desenrolar arquitectónico deste 

período. D. Manuel I chegou mesmo a ser saudado como o Rei mais rico da 

Cristandade, o que era plausível. 

De apontar, que a manifestação arquitectónica do Gótico aplicada na realidade 

Portuguesa, dispersa-se na superabundante exposição Manuelina. Embora não tenha 

tido a dimensão Europeia, as influências Góticas estão presentes em certos aspectos  

                                            

 

4
 D. Manuel I nasceu no ano de 1469 e faleceu em 1521. Subiu ao trono em 1495. 

Ilustração 22 - Igreja de Jesus à distância, Setúbal, Reis, 

2009. (Reis, 2013) 
Ilustração 23 - Igreja de Santa Maria de Belém à distância, 

Lisboa. (DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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do Manuelino. Mediante esta ideia, constatamos que a expressão Gótica em terras 

lusas, ganhou as suas próprias características. 

Foi o rumo e o cunho do esquema conceptual Alemão dos séculos XII e XIII que 

fomentou a tipologia da igreja-salão no espaço Manuelino. A passagem deste modelo 

para o Manuelino foi natural e apropriou-se à realidade do momento. Por conseguinte, 

os salões Chãos redefiniram uma solução funcional, que se integrou à sua maneira e 

numa constante evolução espacial.  

Para se perceber as reinterpretações estilísticas resultantes nos grandes espaços da 

arquitectura Chã, temos de considerar em primeiro lugar as inovações executadas e 

designadas como igrejas-salão durante o período do Gótico Germânico. Neste 

seguimento, constatamos mais tarde a rápida e perspicaz adaptação dessas opções à 

realidade do Manuelino. Desta forma, é perceptível a linha condutora do crescimento 

criativo de um conceito espacial em projectos religiosos Portugueses. Sendo assim, 

podemos asseverar que esta ideia atinge a melhor coerência no momento da 

arquitectura Chã, nomeadamente no exemplo de Portalegre, assunto que iremos 

analisar mais à frente. 

As igrejas eram trabalhadas de forma muito particular, segundo a planimetria das 

Halenkirchen e o gosto Manuelino mas, nunca perdiam as tradições construtivas 

Portuguesas. Eram espaços reinventados e adaptados ao momento. Seguiam os 

sistemas medievais e a inclinação para o uso de uma forma cúbica e unitária. Esta  

Ilustração 24 - Igreja de Jesus. Setúbal. (Gomes, 2013) 
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linguagem formal sempre fez parte de um modo de estar na arquitectura Nacional, 

actuando sem excepção neste período5.  

Na realidade, a qualidade alcançada nos novos espaços, permitiu obter proveitos para 

o futuro. As questões relacionadas com a geometria, as proporções exibidas ou a 

luminosidade dos espaços, demonstram a originalidade do conceito. Esta renovada 

maneira de obter espaço na arquitectura, traduz a visão dos artistas que a criaram. Ao 

introduzir uma tendência marcante, gera-se uma arquitectura singular.  

O resultado foi uma diferença não só formal, mas também estrutural e principalmente 

conceptual ao que estava presente no País até à data. Em relação à Europa, onde a 

arquitectura era de características maioritariamente Góticas, o contraste era enorme. A 

horizontalidade expressa na arquitectura estava relacionada com a difusão marítima, 

nomeadamente, com a construção naval. Se traçarmos uma imagem visual e 

abstracta dos cascos das naus, conseguimos efectuar uma relação de proximidade 

com a arquitectura que se produzia. Este tipo de imagem era realmente antagónica à  

                                            

 

5
 Neste caso, a linguagem formal referente à arquitectura Nacional diz respeito às características da 

arquitectura Românica reinterpretadas naturalmente nos estilos do Manuelino e depois no estilo Chão. 

Devido à conjuntura do momento, a arquitectura religiosa abraçava construções de aparência fortificada e 

formas geométricas simples. As paredes eram largas e espessas, assim como os pilares. A intenção 

passava por criar edifícios fortes e de grande pendor construtivo. Procuravam-se erguer espaços 

compactos e duradouros. 

Ilustração 25 - Igreja de Jesus. Setúbal. Destaque para a cabeceira. (Palmela, 

2008) 
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verticalidade Gótica que se via na Europa. Esta moderna arquitectura é realizada 

agregando volumes, abrindo-se espaço entre eles alongando-se sobre o comprido 

numa arquitectura que se resolvia em extensão. 

Um bom exemplo desta tipologia arquitectónica é a igreja do Convento de Jesus, em 

Setúbal. Esta serviu muito provavelmente de experiência para o grande projecto da 

arquitectura Manuelina, o Mosteiro dos Jerónimos e o seu espaço de reunião.  

Construída entre os anos de 1491 e 1496, esta igreja em Setúbal, veio a sofrer 

alterações ao longo dos anos. Algumas foram bastante profundas. O início do seu 

desenvolvimento projectual começou ainda com D. João II, sendo garantido o seu 

valor arquitectónico no período de D. Manuel I. 

No seu interior, a igreja do Convento de Jesus, anuncia já a ideia das três naves à 

mesma altura. Enquanto a nave central apresenta uma abóbada de cruzaria em ogiva, 

as naves laterais apresentam uma abóbada de meio berço. Apesar das diferenças 

registadas, fica a intenção de realizar uma abóbada de gesto único apoiada em seis 

colunas trilobadas e torsas denotando-se união no conjunto. Para além destas opções, 

podemos afirmar que a cobertura interior no espaço correspondente à cabeceira, é 

representada por uma abóbada de combados rebaixada. Na sua constituição, é  

Ilustração 26 - Alçado da igreja de Jesus. Setúbal, (Portugal, 

2013a) 

Ilustração 27 - Corte longitudinal da igreja de Jesus. Setúbal. 

(Portugal, 2013a) 

Ilustração 28 - Planta da igreja de Jesus. Setúbal. 

(Portugal, 2013a) 

Ilustração 29 - Cabeceira da igreja de Jesus. 

Setúbal. (Portugal, 2013a) 
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introduzido um desenho com base em nervuras. O desenho elaborado pelas nervuras 

compôem efeitos estrelados, policêntricos e de secção circular. No lado oposto à 

cabeceira, concretizou-se um coro alto, ensaio que viria a progredir como ideia nas 

concepções Chãs. Do lado de fora também se observam diferenças formais e 

interessantes relacionadas com o espaço. A igreja parece ser composta pela adição 

de volumes. Um dos volumes corresponde à cabeceira, outro corresponde ao restante 

corpo da igreja mais o espaço do coro. Apesar da discreta distinção, a volumetria total 

não perde a coesão nem o sentido da arquitectura. Estes formam um conjunto maciço 

de aspecto horizontal. 

Ilustração 30 - Corte transversal da cabeceira. Igreja de 

Jesus, Setúbal. (Portugal, 2013a) 

Ilustração 31 - Abóbada da cabeceira da igreja de Jesus, 

Setúbal. (Silva, 2009a) 

Ilustração 32 - Interior da igreja de 

Jesus, Setúbal. (FAIRES, 2012) 

Ilustração 33 - Corte transversal no sentido do coro. Igreja de 

Jesus, Setúbal. (Portugal, 2013a) 
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A experiência parece surgir como uma das primeiras a ser elaborada segundo estes 

novos predicados. Na sua globalidade, a intenção arquitectónica demonstrada passou 

a ser seguida em projectos posteriores. O conceito é novo, de geometria pura, 

tornando o corpo da igreja claro e de aparência sólida.  

A autoria deste projecto, bem como o exemplo dos Jerónimos, do qual faz parte a 

igreja de Santa Maria de Belém, é dada ao mestre Diogo de Boitaca, grande referência 

do estilo Manuelino.  

Sendo assim, os Jerónimos, extraordinário monumento que iniciou a sua construção 

no início do século XVI, é o culminar da arquitectura religiosa Manuelina. É a 

representação de uma ideologia arquitectónica ímpar. Para além do conceito e das 

suas formas, o conjunto mostra uma certa ligação à arquitectura Militar no que 

concerne ao plano idealizado. Temos bem noção da robustez construtiva. Apresenta 

uma aparência de certa maneira atarracada no exterior, devido ao comprimento que o 

projecto apresenta. A extensão alcançada é caracterizadora da sua arquitectura. 

Observando com mais atenção, é reconhecível a adição de volumes que constituem o 

conjunto. A imagem paralelepipédica é também transmitida pelas proporções do 

desenho. 

No que diz respeito ao volume da igreja-salão de Santa Maria de Belém, este, é 

formado com base numa planta de cruz latina. O seu interior é constituído por três 

naves à mesma altura, o que se revelou uma escolha arquitectónica importante. Esta é 

uma grande novidade que se pode observar no salão Manuelino. 

A inexistência de muros separadores e a omissão de arcos formeiros e torais na 

ligação dos pilares com a abóbada, ampliam o espaço global consideravelmente. Esta  

Ilustração 34 - Igreja de Santa Maria de Belém, 

Lisboa. (Silva, 2011) 

Ilustração 35 - Desenho do claustro e igreja de Santa Maria 

de Belém, Lisboa. (Portugal, 2013a) 
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concepção fica a dever ao esbatimento dos pilares na abóbada, dando ao observador 

a imagem de uma palmeira.  

A abóbada apresenta-se sobre as três naves, apoiada pelos esbeltos pilares 

separados em igual distância longitudinalmente e transversalmente. Esta é uma 

abóbada polinervurada de superfície quase plana. De referir que nenhuma das 

nervuras que fazem parte da abóbada, se lança de pilar em pilar ou mesmo entre 

muros de uma maneira objectiva. Antes, multiplicam-se em várias direcções, 

aparentando imagens de estrelas por toda a cobertura interior. Isto, proporciona à 

igreja-salão dos Jerónimos, uma liberdade espacial sem comparação. A abóbada e a 

teia adjacente precorre todo o espaço de forma leve e ininterrupta passando 

subtilmente pelos pilares, acabando toda a estrutura nas mísulas dos muros 

periféricos. A fluidez espacial com que nos deparamos resulta de um desenho 

geométrico sem qualquer tipo de corte revelando-se assim, uma visão clara de todo o 

espaço interior, corroborando a ideia de união. 

Ilustração 36 - Interior da igreja de Santa Maria de Belém, Lisboa. (Lopes, 2007) 
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Em questões de luminosidade, esta acontece através de rasgos verticais de grande 

dimensão, distribuídos de forma racional pelo espaço. Não esquecer que é a destreza 

na execução das aberturas nos vãos periféricos, bem como, na ausência dos já 

referidos arcos das naves, que possibilita a desmaterialização da luz na pedra do 

interior, contangiando a conformidade espacial pretendida. É o conjunto destas 

características arquitectónicas inovadoras que ficam “[...] ao nível criador das 

verdadeiras obras de arte. [...]” (Atanázio, 1984, p. 112) 

De referir um exemplo de menor escala mas igualmente importante. Esse exemplo é a 

igreja de São João Baptista, em Moura. A sua construção é do início do século XVI. 

Desconhece-se a autoria embora surja o nome de Boutaca como o possível 

projectista. A fachada principal é simples, onde se destaca um portal com decoração 

cuidada, um óculo por cima deste e uma torre chegada ao lado direito incorporada 

neste plano da fachada. Na torre ainda observamos um varandim construído 

posteriormente. A planta da igreja é um rectângulo e a forma geral reafirma essa base 

projectual com a ideia de um sólido geométrico bem definido. As paredes  limítrofes 

apresentam uma grande espessura o que permite alijeirar os pilares no interior,  

Ilustração 37 - Alçado da igreja de Santa Maria de Belém, 

Lisboa. (Portugal, 2013) 

Ilustração 38 - Corte transversal da igreja de 

Santa Maria de Belém, Lisboa. (Portugal, 

2013) 

Ilustração 39 - Planta da igreja de Santa Maria de 

Belém, Lisboa. (Portugal, 2013a) 

Ilustração 40 - Planta da cobertura da igreja de Santa Maria 

de Belém, Lisboa. (Portugal, 2013a) 
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unificando o espaço. A igreja tem três naves com abóbadas de canhão à mesma 

altura. São separadas por arcos quebrados e pilares octogonais. Existem cinco 

tramos, sem transepto e a cabeceira é abobadada. As ideais implementadas neste 

espaço denunciam uma arquitectura que virá a ser desenvolvida num futuro próximo.  

É desta forma que a arquitectura Chã se apropriou do conceito do espaço Manuelino e 

utilizou-o segundo novas métricas. 

  

Ilustração 41 - Igreja de São João 

Baptista, Moura. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 

Ilustração 42 - Interior da igreja de São 

João Baptista, Moura. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 

Ilustração 43 - 

Cobertura da igreja 

de São João 

Baptista, Moura. 

(DragonByte 

Technologies Ltd, 

2013) 
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3. ÉPOCA DE UM NOVO ESTILO 

 

  

Ilustração 44 - O mais antigo mapa de Portugal. Curiosa orientação, com o Oeste no topo. Destaque para as indicações das 

sedes Episcopais, Fernando Seco, 1561. (Portugal, 2013b) 
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3.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

É durante o Reinado de D. João III que surge a original expressão arquitectónica Chã. 

Este nasceu no ano de 1502, tendo o seu desaparecimento ocorrido no ano de 1557. 

A subida ao trono ocorreu no ano de 1521. A sua Regência foi longa, tendo sido 

marcada pela situação económica que herdou, pela postura religiosa que adoptou e 

pelas políticas culturais e educacionais que implementou. 

Segundo Oliveira Marques, o Rei D. João III apresentou durante a sua vida uma 

condição psicológica que se pode distinguir em dois ciclos distintos e que nos ajuda a 

perceber as sua acções.  

[...] O príncipe tolerante, aberto às correntes internacionais do pensamento, louvado 

por humanistas e sempre disposto a acolhê-los, o verdadeiro Mecenas, deu lugar a um 

governante fanático e curto de vistas, inteiramente nas mãos da companhia de Jesus e 

dos defensores de uma estrita política de Contra-Reforma, mandando prender e 

condenar aqueles mesmos que antes convidara, mesquinhamente reduzindo despesas 

e subsídios, fechando escolas e geralmente isolando-se, e ao País, de influências 

externas. [...] (1974, p. 300) 

Temos portanto, um Rei que sobe ao trono no seguimento de uma vivência rica e 

muito especial em Portugal. Foi um período de grandes realizações, de obras 

praticadas mediante uma arquitectura de valor. Esse ambiente era o do Manuelino, ou 

seja, o ambiente que o seu pai desfrutou. Como já foi analisado, o expoente máximo 

dessa maneira de fazer arquitectura, é o Mosteiro dos Jerónimos e a igreja de Santa 

Maria de Belém. Este grande monumento é a repercussão dos gestos excessivos 

dessa época de grande prosperidade no País. 

Ilustração 45 - Estátua de D. João III. Cidade de Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 
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A visão de uma abundância vinda dos mares levou a um desprezo do potencial 

humano presente no País, precipitando opções e escolhas que tendiam a seguir o 

caminho mais fácil. As perspectivas de um futuro sustentável, ficavam assim postas 

em causa. Apesar de uma corte que insistia em viver segundo a falsa ideia de riqueza 

inesgotável, a natureza de D. João III, tendeu a favorecer uma maior modéstia pondo 

em prática algum rigor económico no País. 

Este foi um facto com que D. João III teve que lidar, uma vez que as dificuldades 

financeiras que a Nação sofreu, recorrente na nossa história, criaram desequilíbrios a 

vários níveis, nomeadamente, o social, o económico e o cultural. 

No momento da elevação de D. João III como Rei, o poder na Europa era repartido 

entre a Nação Portuguesa, o Império de D. Carlos V de Espanha e o dos Áustrias. 

Com a crescente ascensão do Reino Espanhol e os problemas Portugueses, era 

imperativo para o Piedoso, afirmar a sua própria Regência. Aliás, para fortalecer as 

relações com os nossos vizinhos Europeus, D. João III casou com D. Catarina de 

Áustria em 1525. Esta, era irmã do Imperador Carlos V que por sua vez casou com D. 

Isabel em 1526, irmã do Rei de Portugal, D Manuel. 

Na Europa, também se viviam enormes convulsões, como o caso de Lutero, que 

iniciou a sua ideologia reformista em conflito com o poder Religioso durante o ano de 

1517. As questões que o ideal Luterano proclamava punham em causa a Igreja de  

Ilustração 46 - Martinho Lutero. (Ferrari, 2013) 
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Roma. As dissidências religiosas confluiram rapidamente com as contendas políticas. 

Foi tornado público os pensamentos e as dúvidas de Lutero, como por exemplo, a 

compra da absolvição com indulgências. O resultado foi a excomunhão de Lutero por 

parte do Papa. 

Acontecimentos como este ajudavam a provocar divisões dentro da Igreja, trazendo 

uma disputa acessa entre os Reinos pela supremacia da Europa. As principais figuras 

eram, Francisco I de França e Carlos I, Rei de Espanha. Carlos I seria mais tarde 

Carlos V, Imperador do Sacro Império. Enquanto o primeiro pretendia o Império 

Romano, o segundo um alargamento de poder no seu próprio Império. Por outro lado 

tinhamos a Inglaterra que desfazia a sua ligação com Roma. 

De referir a importância da Espanha que promoveu o nascimento da Companhia de 

Jesus, criada para ser um obstáculo ao protestantismo. Esta, assumiu notoriedade no 

capítulo da contra-reforma Católica neste momento delicado da história. 

D. João III que era um homem muito religioso, estava em sintonia com este capítulo da 

contra-reforma Católica. Nesse sentido, seguiu esta maneira de estar através da 

Companhia de Jesus que veio a ter uma marca influente em Portugal, com destaque 

para o ensino. Essa influência, também teve particular incidência nas colónias além-

fronteiras, na evangelização.  

Desta forma, o Papa Paulo III aprovou no ano de 1540 os estatutos da Companhia de 

Jesus. Este ano parece ter sido notável para a Religião Católica. De destacar, que o 

nosso País recebeu dois jesuítas, Francisco Xavier e Simão Rodrigues. O primeiro foi  

Ilustração 47 - Primeiro Colégio da Companhia de Jesus, fundado no ano de 1542 em 

Coimbra. (Companhia de Jesus, 2013) 
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enviado para o Oriente e o segundo recebeu instruções para constituir a primeira 

província da Ordem. 

Este momento da história foi de facto propício a reestruturações de ordem cultural 

importantíssimas, levando às reformas do ensino e à congregação de novos colégios. 

Os Jesuítas ganharam grande influência neste período Português, erigindo espaços 

religiosos. De referir a construção da primeira escola de artes em Évora, que logo 

atingiu o grau de Universidade, ficando rapidamente famosa. Sendo o grande 

impulsionador destas políticas, D. João III, chegou a enviar os melhores alunos para o 

estrangeiro com o objectivo de envolver o País com as novas correntes culturais. 

Também era esperado a vinda de mestres formados nas grandes Universidades 

Europeias para Portugal com o fim de dar aulas segundo os princípios desta abertura 

cultural e educacional que se vivia. 

Não esquecer que o desenvolvimento religioso que se vinha alicercando, culminou 

com o Papa Paulo III a reunir em 1545 o Concílio de Trento. Este Concílio viria a 

reorganizar por completo os princípios em que acentava a Europa.  

Ilustração 48 - Concílio de Trento. (Santiago, 2013) 
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Também as artes passaram a ter uma nova importância para a Religião e o rumo a 

escolher na sua representação era fundamental. Este período foi conturbado e muitas 

questões eram levantadas a vários níveis. Como já mencionámos, o exemplo Luterano 

de 1517 é um deles mas, a principal referência para o mundo artístico foram as 

reformas aplicadas por este Concílio. 

Neste seguimento podemos afirmar que a arquitectura era o veículo principal e talvez 

mais precioso. 

No decurso do Reinado Português, D. João III casa um dos seus filhos, D. João 

Manuel com a Infanta D. Joana. Esta, era uma das irmãs de Filipe II, o Rei de 

Espanha por esta altura. Com o matrimónio, a Infanta D. Joana engravidou de D. João 

Manuel que entretanto faleceu. Este facto trouxe um problema para a sucessão do Rei 

D. João III. Ainda antes de nascer, o filho de D. João Manuel foi aclamado como o 

Desejado pela vontade e necessidade da Coroa de Portugal em ter um verdadeiro 

descendente. Este nasceu em 1554 e foi baptizado de D. Sebastião. Três anos mais 

tarde, em 1557, faleceu D. João III. 

Ilustração 49 - D. Catarina de Áustria, Lopes, 1550-

1560. (Museu de São Rque, 2013) 

Ilustração 50 - Cardeal D. Henrique. (Hirondino, 2012) 
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Após o desaparecimento do seu avô, D. Sebastião, o verdadeiro sucessor do Reino 

Português era ainda uma criança não podendo tomar o poder. D. Catarina de Áustria, 

a sua avó, ficou assim na Regência do cargo até D. Sebastião ser capaz de usufruir de 

plenos poderes. Pela mesma razão, houve ainda um breve momento onde o Cardeal 

D. Henrique, seu tio-avô, governou Portugal. 

Foi em 1568, com apenas 14 anos que D. Sebastião iniciou a sua governação do 

Reino. Por ser muito jovem, a imaturidade levava-o a ter um enorme desejo de 

aventura importando-se pouco com as funçôes primordiais que lhe eram destinadas. 

Por ter sido instruído segundo a educação Jesuíta, onde é incutido o espírito 

missionário religioso, D. Sebastião preocupou-se com a expansão da fé e a ambição 

de conquistas. Face a uma ascensão do Império Espanhol, D. Sebastião, encontrou 

aqui mais uma justificação para fundamentar as suas intenções. Enriquecer e 

fortalecer a posição de Portugal na Europa e na Península Ibérica. Esta era a sua 

grande tentativa de colocar Portugal no lugar de destaque que até à bem pouco tempo 

era o seu. 

Numa fase inicial da sua Regência, D. Sebastião recebeu os conselhos de D. 

Catarina, mas o novo Rei rapidamente dispensou o apoio da sua própria avó. O anseio 

pela emancipação era grande. Para alguns esta era uma pequena vitória, pois assim, 

era quebrada a influência de D. Filipe II com Portugal. 

Ilustração 52 - Batalha de Alcácer Quibir. (Áreamilitar, 2012) Ilustração 51 - D. Sebastião, Morais, 1572-

1574. (Palácio Nacional de Sintra, 2013) 
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Temendo a perda de alguma preponderância no seu Império, a Espanha, aproveitou o 

momento para tentar denegrir a imagem do jovem Rei Português e seus apoiantes. O 

objectivo era manter alguma desconfiança entre os Reinados Católicos na Europa, de 

modo a que D. Filipe II continua-se como o Regente mais poderoso da corte Europeia. 

Em oposição, D. Sebastião queria a confiança e o equilíbrio dos Estados Europeus. O 

Desejado, procurou então uma aliança. Essa aliança passava por casar com a irmã do 

Rei de França, a princesa Margarida de Valois, ou então, casar com a filha do 

Imperador Germano, D. Ana de Áustria. O Rei Português tentou assim, posicionar-se 

diplomáticamente perante os seus congéneres Europeus. O casamento era um 

elemento essencial para reafirmar o lugar de Portugal na Europa e ao mesmo tempo 

enfrentar a supremacia Espanhola nesse domínio, nomeadamente D. Filipe II. 

Perante o seu espiríto aventureiro, D. Sebastião optou pela solução mais rápida e 

muito mais interessante para um jovem, a conquista de Marrocos. Esta era a forma de 

demonstrar a sua força, um sinal de vitalidade. Sendo uma ameaça à independência 

Portuguesa, o objectivo passou por expulsar a armada Turca que pretendia essa 

mesma conquista sobre Marrocos. Sendo assim, o plano passou por seguir o caminho 

delineado 100 anos antes por D. Afonso V. Era importante defender as rotas marítimas 

Portuguesas que tanto desejo causava aos restantes Reinos do velho Continente. 

Os indicativos de algum empobrecimento económico do Reino Português, diminuío os 

intentos do Rei para com os avanços sobre Marrocos. Ainda assim, este, visou o 

território em 1574. Anos depois, em 1578, D. Sebastião finalmente levou os seus  

Ilustração 53 - D. Filipe I de 

Portugal. (Pereira, 2011) 

Ilustração 54 - D. Filipe II de 

Portugal. (Pereira, 2011) 

Ilustração 55 - D. Filipe III de 

Portugal. (Pereira, 2011) 
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propósitos avante. Esta nova e atrevida expedição revelou-se mal planeada 

estratégicamente, acabando em tragédia. Não só grande parte da aristocracia 

Portuguesa, mas também D. Sebastião foi morto em território Marroquino. 

A via pela qual D. Sebastião e Portugal ansiavam maior poder, independência, 

equilíbrio e confiança na Europa, ficou sem efeito. Este momento, só veio realçar a 

hegemonia Filipina, bem como uma união Ibérica. Assim que se ficou a conhecer o 

desfecho da batalha de Alcácer Quibir foi o Cardeal D. Henrique, tio-avô de D. 

Sebastião, que subiu ao trono. Esta função não lhe era estranha, pois já a tinha 

exercido durante parte da infância do então Desejado. No entanto, durou pouco a sua 

governação, tendo falecido com tuberculose em 31 de Janeiro de 1580. 

Esta sucessão de acontecimentos possibilitou a D. Filipe II de Espanha invadir 

Portugal em Junho de 1580 através do seu grandioso exército comandado pelo 

general, Duque de Alba. As intenções Filipinas passavam por manter o poder sobre a 

Europa tendo esta acção reforçado a sua posição. Foi esta a forma como caiu a 

independência Portuguesa durante os anos de 1580 a 1640, período governado pela 

dinastia Filipina. 

  

Ilustração 56 - Restauração da independência Portuguesa em 1640. 

(Hirondino, 2012) 
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3.2. ORIGENS DA ARQUITECTURA CHÃ 

O entendimento da concepção numa arquitectura díspar só pode ser apreciável 

mediante o estudo efectuado no tempo histórico e arquitectónico em que esta se 

insere, tempo este, delicado desse ponto de vista.  

A recente política cultural e educacional trouxe uma mudança. Possibilitou um 

intercâmbio de pessoas, uma troca de conhecimentos e ideias inovadoras, de valor, o 

que manteve o País dentro do plano artístico contemporâneo. Estas medidas 

cultivaram uma senda artística e arquitectónica genuína sem comparação na nossa 

história.  

A emergente expressão arquitectónica Portuguesa sofre portanto, numerosas 

influências, sendo decididamente posta em prática no Reinado de D. João III. Desta 

feita, o Rei marcava a sua posição colocando de lado as versões vigentes na 

Regência do seu pai, D. Manuel I.  

A Religião foi uma influência importante e firme na resolução de uma imagem e 

conceito a escolher numa arquitectura. A entrada da Companhia de Jesus em Portugal  

Ilustração 57 - Selo da Companhia de Jesus. (Portal 

CEN, 2013) 

Ilustração 58 - Jesuítas e os Índios. (Camacho, 

2011) 
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é vital e de certa maneira está relacionada com as mudanças feitas no sistema 

educativo a adoptar. A expansão religiosa no Império Português era um desejo e nada 

melhor do que uma representação arquitectónica bem definida para esta se impor. Isto 

permitiu um maior alargamento nas realizações da nova arquitectura. A nível Nacional 

é de destacar a região Alentejana. Em relação aos projectos além fronteiras, os ideais 

aplicados foram muito bem recebidos, uma vez que transmitiam uma concepção 

totalmente Portuguesa. No que diz respeito aos projectos Manuelinos, estes 

centravam-se principalmente em redor de Lisboa o que não aconteceu com os novos 

espaços. Com isto, podemos constatar uma ligação mais estreita entre a Igreja e a 

arquitectura Chã do que no período anterior, entre a Igreja e a arquitectura Manuelina. 

Para além da expansão arquitectónica religiosa, era necessário reforçar e reformular 

as ideias nos espaços de ordem militar e aqui foram alcançados muitos fundamentos 

que viriam a crescer na arquitectura Chã. A construção racional, objectiva e funcional 

criava espaços muito particulares. A clareza destes espaços revelaram-se 

determinantes no estilo Chão, pois baseavam-se em formas segundo os princípios do 

essencial. Um espaço de particular interesse que as fortificações continham no seu 

contexto e que se revelaram de valor para o desenvolvimento da expressão Chã, são 

as suas cisternas. Um desses grandes exemplos é a cisterna do Forte de Mazagão, 

em Marrocos. Tendo em conta a sua utilidade, estas revelaram uma arquitectura 

interessante e qualificada. Transbordavam uma espacialidade muito leve, de grande 

beleza interior. Toda uma nova identidade arquitectónica foi alcançada nestes 

espaços. Outro pormenor interessante na concepção das edificações de cariz militar, 

foi a obtenção de espaço dentro das paredes e muros das fortificações. Esses 

espaços ficavam disfarçados e serviam por exemplo de acesso entre pisos. Esta foi  

Ilustração 59 - Vista aérea do Forte de Mazagão, Marrocos, 

Bertin, 2013. (CORREIA, A. Pedro, et al., 2013) 
Ilustração 60 - Cisterna do Forte de Mazagão, 

Marrocos, Jackson, 2013. (CORREIA, A. Pedro, et al., 

2013) 
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uma novidade, pois criou-se espaço que antes não existia dentro de um elemento com 

uma função exclusivamente estrutural. 

A economia, agora em declínio foi fulcral no desenrolar das origens do estilo Chão 

mas como se tem analisado, não foi a única razão. Uma gestão rigorosa condicionou 

todas as áreas do quadrante Português mas ao mesmo tempo permitiu criar soluções 

muito práticas ao momento que se vivia na arquitectura. O bom senso artístico dos 

projectistas Nacionais, a sua perspicácia, culminou em obras convenientente 

construídas, obras frutuosas e de salutar do ponto de vista financeiro.  

Deste modo, a desenvoltura artística e construtiva dos intervenientes, permitiu dar 

lugar a novos espaços que se figuravam com bastante clareza em comparação ao que 

se fazia anteriormente. Esta arquitectura despida contrapunha em muitos aspectos as 

novidades que vinham a ser aplicadas no resto da Europa. Aliás, esta janela temporal 

que George Kubler afirma como excepcional, veio demonstrar o talento dos 

arquitectos Portugueses. Este é um ofício que tem vindo a mostrar inúmeras aptidões 

ao longo dos anos e de forma indiscutível. Os arquitectos Portugueses envolvidos nos 

mais variados projectos do Império Nacional, principalmente no período em causa, 

inovaram ao injectar a sua criatividade, cooperando directamente para o 

esclarecimento da despojada arquitectura Chã. A sua relevância nesta nova 

abordagem arquitectónica, é de reconhecida inteligência. 

Aliado às opções simplistas, era natural uma busca às raízes construtivas e 

tradicionais Portuguesas. As suas características, também elas genuínas, eram 

aplicadas nesta arquitectura de forma evidente mas as reinterpretações e derivações  

Ilustração 61 - Igreja Românica do Mosteiro de São 

Pedro de Ferreira, Paços de Ferreira, Piedade, 2008. 

(Olhares, 2013) 

Ilustração 62 - Alçado lateral da igreja Românica do 

Mosteiro de São Pedro de Ferreira, Paços de 

Ferreira l. (MJFS, 2008) 
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feitas de maneira pragmática perante a realidade que se apresentava naquele 

momento da vida é que faziam a diferença. Entre os envolvidos nos projectos, temos 

os arquitectos e os mestres de obras. Estes, foram assimilando ao longo do tempo e à 

sua maneira os conceitos, os princípios teóricos sobre uma maneira de construir 

formalizando-os segundo um critério individual. As soluções encontradas nas formas 

paralelopipédicas e puras da arquitectura Chã estão associadas à nossa cultura. Os 

princípios, os valores e a delicadeza do desenho estilístico na obtenção de melhores 

espaços estão enraizados de um modo intrínseco na arquitectura Portuguesa.6 A 

objectividade de arquitecturas realizadas em igrejas de aspecto fortificado, 

arquitecturas necessárias noutra altura da história, são trazidas à memória e 

comprovam muitas destas ideias. O vigor exibido nas construções é evidente e a 

ligação vernácula está presente.  

Na sequência de todos os pontos que têm vindo a ser tidos em conta na elaboração 

das origens da arquitectura Chã, é fundamental não esquecer as influências 

Classicistas, nomeadamente no que toca ao Renascimento e Maneirismo. Portanto, 

estas expressões arquitectónicas contribuiram para o nascimento estilístico da 

arquitectura Chã, produção exclusiva ao solo Português. Assim, tanto a arquitectura 

do Renascimento como a arquitectura do Maneirismo e a arquitectura Chã estão 

relacionadas, porém, este último conceito adquire uma importância especial no que 

                                            

 

6
 Se atendermos a qualificada produção arquitectónica actual, as linhas simples e claras com que se 

desenham os seus conceitos, contemplam muitas das linhas simples e claras com que se desenharam os 

espaços Chãos. 

Ilustração 63 - Igreja Românica de São Martinho de 

Mouros, Resende. (Resende, 2013) 

Ilustração 64 - Alçado lateral da igreja Românica de 

São Martinho de Mouros, Resende. (VALSOUSA, 

2013) 
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concerne à reinterpretação de algumas características destes últimos estilos nos seus 

espaços.  

Muito importante para se perceber as origens Chãs, é a sabedoria acumulada no 

estrangeiro pela figura de Francisco de Ollanda7. Segundo consta, foram três os 

estudantes escolhidos por D. João III para ir ao estrangeiro aprender e valorizar-se 

mas, apenas Francisco de Ollanda voltou. Os seus conhecimentos serviram de grande 

influência para a arte, no rumo arquitectónico a trilhar por Portugal e por conseguinte, 

nas obras a realizar. 

Esta é uma personagem da história de Portugal pouco conhecida, mas com uma 

importância relevante no mundo artístico Português.  

Sendo um nome incontornável, Francisco de Ollanda realizou um trabalho como 

poucos, oferecendo toda a sua instrução ao desenvolvimento artístico e arquitectónico 

de Portugal. Os seus préstimos foram como o de um guia de grande valia para as 

artes. O seu trabalho começou como iluminista, talvez por influência do seu pai que 

exercia esta actividade para o Reino.  

Este foi além fronteiras nos anos trinta do Século XVI, tendo palmilhado Espanha e 

França até chegar a Itália. Durante anos estudou e viveu intensamente neste País, 

mais concretamente em Roma, onde se deparou com alguns dos maiores artistas da 

                                            

 

7
 O seu nascimento ocorre 1517 ou 1518 e o seu desaparecimento em Junho de 1584. 

 
 

Ilustração 65 - Francisco de Ollanda. (Matos 

Reis, 1985, p, 31) 

Ilustração 66 - Assinaturas de 

Francisco de Ollanda. 

(Segurado, 1975) 
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época. Observou, aprendeu e estudou sobretudo em relação à arquitectura que se 

produzia no velho Continente. Foi durante o tempo em que viveu por Itália, que o estilo 

Maneirista emergiu dentro da corrente Renascentista. De qualquer maneira, este 

absorveu toda a arte produzida até ao momento naquela Cidade e no País. Francisco 

de Ollanda permaneceu em contacto com a nata do Classicismo, principalmente com 

o grande humanista, Miguel Ângelo. A paixão que ganhou pela antiguidade Clássica, 

teve a grande influência deste homem. 

Ao chegar a Portugal logo se destacou no seu meio, talvez pela sua visão artística 

intelectualmente apurada. Pode-se dizer que esta personalidade era de grande 

versatilidade, revelando-se humanista, pintor, teorizador e um enorme divulgador. Os 

seus contactos, nomeadamente D. João III, permitiu-lhe acelerar e por em prática o 

seu polivalente desenvolvimento intelectual a favor de Portugal. Este realizou de facto, 

um trabalho como poucos, explanando toda a sua experiência artística e 

arquitectónica em prol do País. Os seus desenhos de cariz arquitectónico e não só, 

foram muito importantes para a divulgação de ideias, levantando questões com o 

intuito de motivar novos conceitos. Ao introduzir os seus pensamentos na cultura 

Portuguesa, criou muitos dos princípios e motivos empregues na arquitectura Chã. 

Alguns dos seus desenhos foram editados em livro com o título, De Aetatibus Mundi 

Imagines e Antigualhas ou mesmo Da Pintura Antiga. Também exercícios sobre 

urbanismo foram produzidos com o título, Da fábrica que falece a cidade de Lisboa.  

Por conseguinte, Francisco de Ollanda foi sempre um erudito no mundo das artes. 

Como já foi mencionado, conduziu-se naturalmente para um cargo de destaque dentro 

da esfera cultural empregue no Reino, ou seja, manteve-se sempre perto do Rei que o 

tinha em respeitável estima. 

  

Ilustração 67 - Desenhos de Francisco de 

Ollanda. (Coelho, 1987, p. 459) 

Ilustração 68 - Desenhos de Francisco de 

Ollanda. (Santos, 1942) 
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Para a compreensão dos projectos Nacionais de meados do Século XVI, é necessário 

fazer uma referência à tratadística. Devido à conjuntura Portuguesa da época e 

maneira de estar na arte, a tratadística forneceu conhecimento que serviu de base a 

muitos aspectos estilísticos na arquitectura Chã. Arquitectura que, como se tem vindo 

a comprovar, apresenta características muito próprias e que se veio a descobrir como 

uma das mais interessantes e eruditas que o País tem.8   

                                            

 

8
 Figuras como Sérlio e Palladio estão associados a tratados e livros que de alguma maneira 

influenciaram aos poucos este domínio dos espaços Chãos. O saber deixado por estes eruditos 

manifestou-se na maior parte das expressões Europeias embora em Portugal se traduza com singular 

incidência. 

Ilustração 69 - Estudos arquitectónicos 

de Sebastião Sérlio.  (Longo e Rodella, 

2013) 

Ilustração 70 - Estudos arquitectónicos de 

Sebastião Sérlio. Serliana. (Ormond, 2010) 

Ilustração 71 - Estudos  

arquitectónicos de Andrea Palladio. 

(Arquitectando, 2009) 
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3.3. INTERESSE RENASCENTISTA 

Apesar de ser sempre complicado precisar cronológicamente um estilo, podemos 

asseverar que foi durante o século XV que se fez notar mais intensamente o interesse 

na antiguidade Clássica. De facto, esta foi a fase de maior maturação do 

Renascimento. Este súbito e crescente rédito, bem como, o humanismo que se 

manifestava no momento, tornou o Homem num erudito da natureza pelo apreço da 

sua descoberta e afirmação no mundo. Do ponto de vista Renascentista, as virtudes 

da antiguidade Clássica foram enaltecidas neste tempo. Agora, dava-se valor ao 

Homem em si, à sua importância perante tudo o que o rodeia, à sua visão sobre o 

mundo através da razão. Passou-se a ver a realidade prosaica como um veículo a ser 

apreciado e explorado através de uma visão distinta, por uma estrutura natural e 

cultural, com base na experiência empírica do Homem. O antigo e desmedido modo 

de vida espiritual foi ultrapassado por esta nova maneira de estar no mundo. O poder 

entre a Religião e o conhecimento era então desfeito e a sociedade passava a usufruir 

de uma cultura outrora fechada à consciência do Clero. Essa cultura e conhecimento 

era agora exposto equitativamente pelo Homem. 

As novas ideias que a arte e a arquitectura originavam, prosseguiam os hábitos e a 

disciplina dos modelos seguidos na antiguidade Grega e Romana, fornecendo  

Ilustração 72 - Fillipo Brunelleschi. (A+E Television 

Networks, LLC., 2013) 
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coerência e beleza às obras executadas no Renascimento. A literatura arquitectónica 

sobre antiguidade Clássica era extremamente limitada até à data, reflectindo-se nos 

dez livros do famoso Vitrúvio. O tratado deste grande arquitecto e engenheiro militar 

foi escrito por volta do ano 25 a.C.. Por seu turno, foi feito um enquadramento 

profissional organizando novas doutrinas de modo a renascer as ciências, a 

geometria, a aritmética e a anatomia, criando-se bases para a formação de um 

arquitecto mais completo. Era desenvolvido o estudo de línguas, nomeadamente, o 

grego e o latim. Desta feita, surgiram traduções e os escritos da antiguidade Clássica  

passaram a ser estudados e analisados afincadamente, bem como, as grandes obras 

projectadas na época Imperial Romana de forma pormenorizada.  

Na realidade, este fascinante mundo novo operava segundo a  

[...] reutilização modelar do antigo clássico, pela defesa do antropocentrismo como 

valor essencial, pelo retorno à natureza, pelas propostas de uma ordem harmoniosa e 

lúcida, bem afirmada nos aspectos culturais e artísticos pelos valores da liberdade da 

res publica e da liberalidade estatutária dos criadores – com as quais podia ser 

construída toda uma nova estrada ruptural antimediévica. [...] (Serrão, 2002, p. 47) 

Este foi o modo como os artistas passaram a viver uma liberdade nunca antes 

alcançável. Agora era possível uma igualdade entre a ciência e a arte. Desta forma, o 

prestígio cultural na sociedade aumentou considerávelmente e o Homem era o centro 

desse importante desenvolvimento. 

Ilustração 73 - Miguel Ângelo. (A+E Television Networks, 

LLC., 2013) 
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Um dos muitos arquitectos que se baseou nos conceitos de Vitrúvio, foi Brunelleschi. 

Este foi dos primeiros a usar proporções com base na escala humana e o grande 

impulsionador do uso da perspectiva na representação de espaço. Os tempos que se 

seguiram mostram o uso que foi dado a esta técnica. Outros nomes importantes que 

participaram na reinvenção da antiguidade Clássica foram, Francesco di Giorgio, 

Alberti, Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Estes excederam e renovaram a arte de 

modo contundente. Reinterpretaram os exemplos Clássicos com um saber especial, 

particular, criando uma nova linguagem. A realização de toda esta panóplia de 

projectos, efectuados mediante novas concepções formais e estéticas Clássicas, 

cooperavam e actuavam para esta nova realidade Humanista. 

Muita da arquitectura executada mediante estes pressupostos foi patrocinada por 

famílias aristocratas, como os Strozzi e os Médici. A procura do reconhecimento social 

por parte destas famílias foi vital para o crescimento deste estilo. O carácter artístico 

das obras executadas eram um sinal de poder ganhando o Renascimento cada vez 

mais influência. 

Sendo assim, a arquitectura Renascentista recuperou uma harmonia racional que 

aliada a uma renovada criatividade intelectual, modificou o modo de actuar perante os 

vários momentos de um projecto. O já indicado uso da escala humana na realização 

de proporções equilibradas é relevante, mas outros motivos se podem destacar. Eram  

Ilustração 74 - Leonardo da Vinci e o desenho do homem de Vitrúvio. 

(Forbes.com LLC, 2013) 
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desenhadas formas lineares como, as circulares, as cúbicas ou as paralelopipédicas, 

volumes consistentes que se diferenciam dos projectos Góticos e o seu enérgico 

verticalismo. De evidenciar precisamente, a contrária imagem horizontal apresentada 

nos modelos Renascentistas, nos seus traços rectilíneos que transmitem a todo o 

plano delineado, uma unidade formal e compacta. Estas características viriam a ser 

muito bem redefinidas na arquitectura Chã Portuguesa. A clareza de figuras puras e 

bem ordenadas, pela qual se distinguem, só seria possível mediante as 

transformações que se viveram nesta passagem para a Idade Moderna.  

Todo o carácter da arquitectura Renascentista está espelhada em obras como o 

excepcional Tempietto San Pietro em Montorio, da autoria de Bramante.9 Esta criação 

arquitectónica, parece ter ido buscar inspiração ao templo romano de Vesta. As formas 

aplicadas na antiguidade Clássica são transportadas para aqui, mas de acordo com a 

interpretação arquitectónica do autor. Ao abordar de forma particular esta criação de 

Bramante, constatamos que o projecto é um pequeno templo de forma cilíndrica. A 

sua simplicidade formal tem como base uma geometria genuína. Neste caso, a figura 

esboçada é conhecida como a mais perfeita na Natureza, o círculo. Deste modo, o 

desenho do espaço apresenta a revitalização da planta centralizada. Sendo a  

                                            

 

9
 O ano da sua construção data de 1502. 

Ilustração 75 - Tempietto San Pietro em 

Montorio, Roma, Itália. (VP, 2010) 

Ilustração 76 - Planta do Tempietto San Pietro, em 

Montorio, Roma, Itália. (Artifice, Inc., 2013) 
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circunferência a origem projectual, a construção mostra-nos um cilíndro em alvenaria 

que é fechado superiormente por uma cúpula. Do exterior podemos ainda observar um 

conjunto de colunas com uma configuração anelar que suporta uma balaustrada. Toda 

esta reunião transparece uma excelência Clássica com imagem única, de simetrias e 

proporções equilibradas num desenho geométrico imaculado e singular.  

Em relação a Portugal, o Renascimento teve uma expressão pouco vincada, uma vez 

que a forte e prolongada presença do estilo Manuelino se impôs perante esta 

arquitectura. De qualquer maneira, para melhor explicar esta expressão estilística em 

Portugal, podemos fazer referência à pequena igreja da Conceição em Tomar ou à 

capela do Mosteiro da Mitra em Valverde, perto de Évora.10 Exteriormente, a pequena 

igreja da Conceição transparece as ideias Clássicas, tanto no plano da fachada com 

um frontão suportado por pilastras embutidas em muros, como no próprio sistema 

estrutural. A forma como assenta no terreno, idêntica aos templos gregos e a sua 

simetria, são características do Renascimento. Esta foi uma construção que se diz, 

orientada pelo arquitecto João de Castilho e acabada por Diogo de Torralva, também 

ele arquitecto.11 A sua edificação ocorre entre os anos de 1535 e 1573. Interiormente, 

este projecto traduz-se numa planta basilical com três naves separadas por colunatas  

                                            

 

10
 Segundo George Kubler, estes exemplos são de estilo Chão embora se possam observar os indícios de 

influência Renascentista. 

11
A atribuição do projecto citado aos respectivos autores, carece de falta de comprovação documental.  

Ilustração 77 - Igreja da Conceição à distância, Tomar, 

Marques, 2011. (Olhares, 2013) 

Ilustração 78 - Igreja da Conceição, Tomar. 

(TripAdvisor LLC, 2013) 
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de origem grega, arquitravadas e cobertas por abóbadas de berço, lembrando as 

sólidas estruturas das termas romanas. Os braços do transepto não excedem a 

largura das naves. Ainda no transepto, emerge uma cúpula que é bem visível do lado 

de fora. Todo o conjunto desta igreja acaba por formar um rectângulo perfeito, pois a 

sua traça é modular, geométrica, de proporção dupla, com perspectivas muito 

particulares e racionalização da decoração.  

No Mosteiro da Mitra, a capela é composta por uma planta em cruz grega, encimado 

no espaço central por uma cúpula sobre tambor. Este espaço de reduzidas 

dimensões, bem como todo o complexo, é atribuído ao mestre de obras Manuel Pires  

Ilustração 79 - Alçado lateral da igreja da 

Conceição, Tomar. (Coelho, 1987, p. 158) 

Ilustração 80 - Corte longitudinal da igreja da 

Conceição, Tomar. (Coelho, 1987, p. 158) 

Ilustração 81 - Perspectiva axonométrica da igreja da Conceição, 

Tomar. (Coelho, 1987, p. 150) 

Ilustração 82 - Interior da igreja da 

Conceição, Tomar. (Rodrigues, 2011) 
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ou ao arquitecto Diogo de Torralva, porém, é difícil provar este facto. Da mesma 

maneira, também surge a possibilidade do arquitecto Miguel de Arruda ter 

intervencionado este espaço.12 Uma certeza é que o projecto desta capela é uma 

experiência arrojada, fugindo ao desenho das plantas que se vinham a elaborar. A 

construção foi realizada entre os anos de 1550 e 1560.  

Estes projectos espelham os conceitos Renascentistas na sua figura mais simplificada 

embora, denotem um desenho de tendência Nacional. A disposição das janelas 

perspectivadas é uma característica usual no nosso território e patente na pequena 

igreja da Conceição. Outra característica é o espaço comprimido numa forma unificada 

como se pode observar categóricamente nos dois exemplares aqui representados. 

Tanto no exemplo de Tomar como na capela da Mitra, a beleza que lhes advém é 

estimulada pela harmonia interior, característica que viria a evoluir nos espaços 

verdadeiramente Chãos de forma recorrente. Desta maneira, pode-se constatar a 

presença de arquitecturas com aspectos aparentemente Renascentistas no nosso 

 

 

  

                                            

 

12
 A atribuição do projecto citado aos respectivos autores, carece de falta de comprovação documental. 

Ilustração 83 - Convento do Bom Jesus de Valverde, Évora. 

(Guia da Cidade, Informática e Serviços de Comunicação, 

Lda, 2013) 

Ilustração 84 - Planta do Convento do 

Bom Jesus de Valverde, Évora. 

(Portugal, 2013a) 
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território mas, sem a distinção das formas que se apresentavam em Itália. Apesar do 

Classicismo inerente a estas obras, parece ter sempre existido um recurso a 

especificidades próprias e de raíz tradicional nas opções tomadas nas arquitecturas e 

construções de origem Portuguesa. 

  

Ilustração 85 - Planta da Capela da Mitra. 

Convento do Bom Jesus de Valverde, Évora. 

(Portugal, 2013a) 

Ilustração 86 - Interior da Capela da Mitra. Convento 

do Bom Jesus de Valverde, Évora. (Èvora, 2000) 
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3.4. INFLUÊNCIA DO MANEIRISMO 

A partir do segundo quartel do século XVI, o Renascimento sofreu um desgaste. Os 

rápidos acontecimentos na civilização seguiam uma via mais agitada, levando a 

acções na busca pelo poder. As oposições entre as potências Europeias em território 

Italiano culminaram num caos político e no consequente saque de Roma pelos 

exércitos Imperiais em 1527. Este acontecimento veio pôr em causa o poder na cidade 

pontífice e conflitos nas muitas áreas sociais. No entanto, momentos como este na 

História permitiam traçar um novo caminho em relação à liberdade criativa no meio 

artístico. Esta situação colocava, ao mesmo tempo, essa recente maneira de estar nas 

artes em causa. Proporcionava a evasão de vários artistas da cidade Italiana que até 

ao momento era o centro de toda a actividade criativa. Os eventos sucediam-se 

promovendo o vislumbre de um novo movimento estilístico na sequência do 

Renascimento. A natural evolução histórica e artística deparou-se na manifestação 

efectiva da arquitectura Maneirista. Na verdade, a sua emancipação fica também 

registada pelo intelecto e por conceitos implementados por artistas como Miguel 

Ângelo. Estes tornaram-se as grandes referências, ganhando a reconhecida 

importância no futuro. De facto, Miguel Ângelo viveu no momento transitório entre a 

arquitectura Renascentista e o movimento arquitectónico do Maneirismo. Revelou-se a 

personalidade que melhor realizou este exercício, segundo Vasari. 

Ilustração 87 - Saque de Roma. (Soares, 2010) 
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Como já vou mencionado, o Maneirismo teve o seu fulgor no século XVI e nasceu em 

Itália tendo depois alastrado pela Europa. Esta é uma  

[...] Corrente artística plena de tensões não resolvidas, que reflecte a atmosfera de 

inquietação geral na Europa suscitada parcialmente pelos conflitos políticos e 

religiosos, a crise da Igreja, o saque de Roma (1527), a Contra-Reforma [...]. (Pais da 

Silva, 1996, p. 22)  

[...] De modo geral, consideramos que o fenómeno maneirista reflecte um período 

histórico particular que se afasta sob múltiplos aspectos da Alto Renascimento. [...] 

(Pais da Silva, 1996, p. 36) 

Uma vez que o seu crescimento acompanhou um momento agitado da História, este 

estilo provoca inúmeras questões na sua génese. Talvez por haver uma catalogação 

definida nos vários estilos artísticos, no caso do Maneirismo ainda surge dúvidas 

quanto à área de expansão ou mesmo a sua cronologia específica. O facto de se 

relacionar com outras expressões artísticas no mesmo espaço temporal, acaba por 

transparecer esses complicados problemas. 

No fundo, o Maneirismo demonstra um claro abuso das regras Renascentistas 

implementadas. Procurou-se representar a incerteza, a preplexidade, os ideias do 

belo, a fuga ao que era natural. É possível registar “[...] requintadas soluções 

ambíguas [...], a heterodoxa convergência de escalas diferentes, extrema 

complexidade dos ritmos decorativos, ambivalência espacial, gosto pelo efeito bizarro, 

jogo «libertino» com as normas clássicas [...]”. (Pais da Silva, 1996, p. 22)   

A inclinação da arquitectura Maneirista Italiana passava por manipular os conceitos 

Clássicos. O posicionamento dos vários elementos que compõem a arquitectura eram  

Ilustração 88 - Teatro Olímpico, Vicenza, Itália. (Glimpse, 2013) 
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transpostos. Os efeitos produzidos no espaço passavam pelo jogo de superfícies. As 

saliências e reentrâncias causavam contrastes. A composição, organização e 

proporção arquitectónica era exagerada. Reparamos que a arquitectura gerava uma 

dúbia noção espacial. Este conjunto de pressupostos reflecte as ideias essenciais que 

o movimento Maneirista pretendia. 

A consequência para esta produção arquitectónica de certa forma desregrada, foi a 

necessidade de um contínuo crescimento artístico. A base estava na liberdade que o 

Homem agora dispunha, do seu maior conhecimento cultural sobre o mundo. Assim, 

foi desencadeada esta procura de afirmação pessoal e artística a um nível superior. A 

verdadeira actuação dos artistas do ponto de vista conceptual em relação aos 

pressupostos Maneiristas, denota uma clara abertura e experimentação. 

Foi desta forma, que essas recentes interpretações no meio artístico ficaram 

denominadas como Maneirismo. Inúmeros ensaios projectuais foram idealizados por 

novos e renovados artistas. Miguel Ângelo foi dos primeiros a fugir às regras 

instaladas na arquitectura dita Clássica. As acções criavam uma arquitectura muito 

particular que ia de encontre às similares soluções que até então, imperavam. A 

ousadia artística a que se permitiram estes Humanistas, possibilitou uma diversidade 

conceptual na obtenção de novos espaços. Estes tinham por base, os já referidos 

princípios da antiguidade Clássica, a sua influência está subejamente patente, embora 

fossem repensados, tendo ganho a sua própria identidade. 

Ilustração 89 - Palco do Teatro Olímpico, Vicenza, Itália. (Itália, 

2013) 

Ilustração 90 - Vista lateral no 

Teatro Olímpico, Vicenza, Itália. 

(Itália, 2013) 
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É-nos então apresentado neste tempo de grandes experiências, arquitectos como, 

Sebastião Sérlio, Andrea Palladio ou mesmo Jacopo Vignola, que projectaram 

espaços únicos, individualizados e de grande liberdade criativa. De facto, acabamos 

por constatar que o Maneirismo tem uma característica especial, a inclinação para 

uma postura artística derivada do pensamento exclusivo do seu autor. Esta maneira 

de estar provocadora, agitava os cânones vigentes. A atitude era anticanónica, 

conduzindo precisamente, aos limites de um gesto anticlássico. Esta condição permitia 

atingir os fins que estes arquitectos queriam, ou seja, uma arquitectura virada para o 

espectáculo, com mostras teatrais, de muita dinâmica, de cunho pessoal e assim 

sujeita aos comentários dos seus colegas e da sociedade. Esta era a postura que 

passou a ser adoptada. As divergências conceptuais de cada arquitecto é que os 

distinguia e automáticamente diferenciava toda uma época artística. A diversidade era 

alcançada espacialmente pela propositada alteração dos ideais que até à bem pouco 

tempo eram intocáveis.  

A perspectiva era usada como meio ilusório na criação de espaços, deturpando a 

função de alguns elementos construtivos. O uso sensato das ordens foi posto de lado. 

O equilíbrio até então apresentado, deixou de o ser, passando os espaços e seus 

componentes a estarem flexíveis nas suas proporções e forma.13 

                                            

 

13
 Uma característica importante que surge várias vezes no seio Maneirista é a lei de função dupla, termo 

designado pelo Historiador Wittkower. Essa característica revela uma variação dos elementos 

arquitectónicos no espaço. Até então, a construção de tais elementos servia para desempenhar uma 

função específica nos projectos e agora isso era alterado, pois nem sempre requeriam a função para que 

eram destinados.   

Ilustração 91 - Igreja Il Redentore, Veneza. Itália. 

(STUDYBLUE, 2013) 
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Papel importante, passou a ter a decoração. Enquanto na arquitectura do passado 

recente era delineada de forma controlada, agora passou a ter particular destaque na 

elaboração projectual. 

A recente exuberância tem relevo em obras como, o Teatro Olímpico de Vicenza. Este 

foi construído entre os anos de 1580 e 1585, sendo idealizado por Andrea Palladio. O 

projecto foi supervisionado e acabado por Vicenzo Scamozzi, uma vez que Andrea 

Palladio faleceu anos antes do seu término, em 1582. Os já apontados jogos de 

perspectiva estão aqui patentes, uma vez que o espaço transmite a ideia de uma 

maior profundidade que realmente não existe. São proporcionados efeitos de surpresa 

e fuga espacial. Muitas vezes, o conjunto apresenta-nos a ideia de estarmos no 

espaço exterior, urbano. 

Este momento de grande beleza artística e excelência intelectual é de facto notável 

pela ambiguidade de uma arquitectura que leva aos limites os padrões pré-

estabelecidos. 

Enquanto os projectos do Renascimento apresentam um equilíbrio formal, os espaços 

que constituem as igrejas Maneiristas são formados, segundo uma distorção 

característica deste estilo.  

Ilustração 92 - Teatro A`llantica, Sabbioneta, Itália. 

Formichella, 2010. (fotocommunity, 2013) 



A Catedral de Portalegre, um exemplo de uma Igreja-Salão Chã 

Jorge Franco Serralha Pires  70 

 
 

Um exemplo de características Maneiristas mas que se distingue de outros projectos, 

principalmente projectos Venezianos de traça Palladiana, é a igreja Il Redentore 

desenvolvida entre 1576 e 1592. Esta, apresenta um maior apuro arquitectónico. 

Existe uma boa relação dos vários componentes da arquitectura, bem como, o 

surgimento de um terceiro frontão que adorna o cimo da entrada do alçado principal. A 

repetição dos ângulos frontispícios nos dois lados superiores da fachada potenciam a 

ideia de uma construção mais baixa e alargada. 

O arquitecto Vicenzo Scamozzi idealizou um arquétipo muito interessante segundo 

alguns dos predicados já decalcados. O projecto do Teatro All´antica nasceu assim, 

tendo provavelmente o Teatro Olímpico como inspiração. Este foi construído entre os 

anos de 1588 e 1590. A sua forma indica que é mais comprido do que largo, o que 

leva a um desequilíbrio na sua configuração. No seu interior, o jogo de perspectivas é 

uma constante. A sala alongada dá a falsa ideia de estarmos num espaço com uma 

profundidade considerável. As paredes são muito elaboradas, transmitindo a 

percepção de estarmos na rua, potenciando falsas perspectivas. Os 

dimensionamentos são pouco reais mas bem conseguidos para o efeito desejado. 

Visto o espaço ser algo estreito, o conceito permitiu dar uma boa visibilidade aos 

espectadores presentes. Tendo em conta o desenho da planta, mais concretamente a 

disposição dos lugares para os espectadores, reparamos num pormenor. O desenho 

esperado para a disposição dos espectadores seria um semi-círculo perfeito, o que 

não acontece. O arquitecto decide criar uma variação, desenhando uma forma 

semelhante a uma ferradura de cavalo.  

Ilustração 93 - Desenhos e planta do Teatro 

A`llantica, Sabbioneta, Itália. (NORTHERN STATE 

UNIVERSITY, 2013) 

Ilustração 94 - Palco do Teatro A`llantica, Sabbioneta, 

Itália, Panichi, 2011. (Panoramio, 2013) 
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Dentro do mesmo campo, o vestíbulo da Biblioteca Laurenciana é outro espaço 

arquitectónico que apresenta características Maneiristas com um alinhamento de 

ideias muito interessante. Este espaço funciona como zona de transição entre o 

exterior e a sala de leitura da Biblioteca. Enquanto o vestíbulo apresenta uma 

verticalidade em toda a área correspondente, ao subirmos a escadaria, deparamo-nos 

com a contrastante horizontalidade da sala de leitura. Também em oposição ao 

vestíbulo de menor luminosidade, surge uma sala de leitura com uma evidente 

claridade. Estas diversidades qualificam os dois momentos espaciais deste projecto. 

Miguel Ângelo, ao trabalhar nestes efeitos com jogos espaciais e as ajudas dos muitos 

elementos arquitectónicos Clássicos ao seu dispor, promoveu as características com 

que o Maneirismo ficou conhecido. Focando melhor o vestíbulo, os quatro lados 

interiores do volume de cariz vertical é composto por níveis diferentes seccionados 

horizontalmente. Aqui surgem colunas, nichos quadrangulares, pilastras, frontões 

curvos que alternam com frontões triangulares, volutas e múltiplas diferenciações 

realizadas nos cantos do volume. No fundo, o artista combinou os mais variados 

elementos de maneira a criar ritmo e carácter ambíguo a quem vive este espaço. Um 

outro aspecto que cativa pela originalidade, é a face que liga à sala de leitura. Esta 

apresenta uma escadaria. No cimo desta zona, podemos observar umas colunas que 

parecem ser o grande suporte estrutural entre o vestíbulo e a sala de leitura, mas na 

realidade não o são. Este jogo arquitectónico trabalhado pelo artista é bem 

conseguido, pois o que sustenta este zonamento, são as paredes. Só a arquitectura e 

as ideias Maneiristas conseguiriam criar toda esta disposição e ilusão espacial. De 

referir que este projecto iniciou a sua construção em Agosto de 1524, foi interrompido 

em 1527 só voltando a ser retomado em 1530, acabando por ser concretizado por  

Ilustração 95 - Corte longitudinal e planta da Biblioteca Laurenciana, 

Florença, Itália. (Seated Women With Blue Scarf, 2012) 
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outros arquitectos. Este projecto encontra-se localizado na Cidade de Florença e faz 

parte do complexo religioso de São Lourenço, mais concretamente na ala Oeste. 

A palavra portuguesa Maneirismo, deriva da palavra italiana maniera que no seu 

tempo significava estilo. As variantes do Maneirismo produzidas em Portugal não 

seguem o mesmo caminho conceptual delineado no projectos Italianos. São projectos 

que apresentam reflexos da cultura Maneirista mas, de forma subtil. Como temos 

analisado, as concepções do Maneirismo diferenciavam-se entre si pela liberdade e 

princípios que cada arquitecto tinha perante o projecto dando-lhe um carácter pessoal. 

Sendo assim, cada autor fazia as suas interpretações Classicistas tornando os 

espaços mais diferenciados. De facto, o Maneirismo assim como o Renascimento, não 

tiveram grande preponderância em Portugal, tendo a arquitectura Chã ganho um valor 

marcadamente genuíno, pondo definitivamente de lado estes estilos.  

Um exemplo relevante que segundo George Kubler é de índole Chã mas que melhor 

se aproxima das ideias do Maneirismo em Portugal é talvez, o Claustro principal do 

Convento de Cristo em Tomar.  

As transformações neste complexo ao longo dos anos foram muitas mas, a autoria da 

resolução final deste Claustro é dada ao arquitecto Diogo de Torralva. O ínicio dos 

desenhos projectuais de Torralva sobrepôem-se ao traço do arquitecto João de  

Ilustração 96 - Vestíbulo e escadaria da Biblioteca 

Laurenciana. Escadaria de acesso à sala de 

leitura. Florença, Itália. (Ifnet S.r.l., 2013) 

Ilustração 97 - Vestíbulo da Biblioteca Laurenciana, 

Florença, Itália, Paoli, 2008. (Panoramio, 2013) 
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Castilho e datam de 1554.14 A grande totalidade do processo construtivo decorre 

durante o Reinado de D. João III. Devido à morosidade da sua edificação, algumas 

partes do projecto foram terminadas durante o Reinado de D. Filipe II de Espanha em 

Portugal, ou seja, já depois de 1580. Esta intervenção veio colmatar alguma 

despreocupação das gerações passadas por esta zona danificada do Convento.  

A arquitectura aqui desenvolvida é elaborada o que nos leva a centrar a análise na 

qualidade espacial alcançada. Se eliminarmos os elementos da arquitectura, obtemos 

uma visão mais linear do conjunto. Isto dá-nos a sensação de existirem vários planos 

que fazem parte de volumes fictícios adiantados e recuados que conjugam no seu 

todo, as quatro faces do Claustro. Esta visão assinala a harmonia e a clareza espacial 

de forma notória mas, sem nunca se perder o conceito. Se mediante esta visão 

abstracta, lhe introduzirmos agora os vários elementos da arquitectura, a sua traça 

passa a provocar um jogo arquitectónico complicado que se faz assinalar com 

evidência e traz à memória alguns dos motivos Maneiristas. Todo o espaço transmite 

dinâmica, muito por culpa da complicada conjugação dos elementos arquitectónicos 

que vão surgindo à medida que percorremos o Claustro. 

                                            

 

14
 A atribuição do projecto citado aos respectivos autores, carece de falta de comprovação documental. 

Ilustração 98 - Perspéctiva axonométrica do Claustro 

principal do Convento de Cristo, Tomar. (Coelho, 

1987, p. 309) 
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De entre as muitas particularidades e pormenores que vão surgindo, temos vindo a 

evidenciar aqueles que nos parecem mais importantes para a vivência espacial. De 

uma forma geral e estilizando mais uma vez o conjunto, reparamos que, enquanto no 

piso térreo existe um jogo entre portais rectângulares e em arco, no piso superior, 

evitou-se a reprodução anterior de forma directa. Introduziu-se a mesma ideia mas 

agora duplicando as aberturas. Aqui podemos referir a existência da chamada 

serliana. Esta solução arquitectónica fica associada ao arquitecto Sebastião Sérlio. O 

desenho define-se por um portal em arco no topo. De cada lado do portal em arco, 

encontramos um par de colunas ou pilastras. A repetição deste momento 

arquitectónico é uma constante onde a sua articulação é efectuada com outras 

aberturas constituídas pelas mais variadas formas puramente geométricas. 

No remate dos ângulos do Claustro também surge uma interessante solução em 

diagonal a cruzar as faces. Não esquecer outra particularidade importante no resultado 

espacial deste Claustro, que são as suas paredes celulares. São paredes que ganham 

espaço e função de acordo com as constantes variações visuais, integrando-se de 

forma harmoniosa no conjunto. 

Parece existir uma dualidade constante nas relações arquitectónicas que 

encontramos. No entanto, as proporções muito bem estudadas neste novo traçado 

fazem-se notar de forma interessante, agarrando o conjunto, tornando-o unificado.  

Concluímos que o plano de Torralva, apesar de nos comunicar movimento através do 

seu enredo estrutural e arquitectónico, é um projecto muito bem controlado do ponto 

de vista do desenho.  

Ilustração 99 - Claustro principal do Convento de 

Cristo, Tomar. (FG, 2012) 
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3.5. CARACTERÍSTICAS DA ARQUITECTURA CHÃ
15 

Do ponto de vista artístico e arquitectónico, a Europa do século XVI seguia os passos 

dados em Itália, ou seja, seguia a corrente Clássica. A partir de certa altura, iniciou-se 

um movimento que proveu modificações nos rígidos modelos Classicistas, levando a 

arquitectura para as tendências do Maneirismo. Por seu turno, Portugal ainda vivia o 

longo período da arquitectura Manuelina que começava a dar mostras de estagnação 

artística. Esta foi apenas quebrada com o conceito da arquitectura Chã e as suas 

peculiares características.  

A vontade do filho de D. Manuel I, D. João III, em assinalar o seu ciclo administrativo 

foi importante. Ao introduzir novas medidas, automaticamente desencadeou as 

mudanças registadas no meio artístico. A partir daqui, os processos elaborados pelo 

intelecto dos homens envolvidos neste assunto traçaram o modo de actuar na arte, 

principalmente na arquitectura. A maneira acutilante como interviram, permitiu criar as 

inovações caracterizadoras do estilo Chão. 

                                            

 

15
 A atribuição dos projectos citados aos respectivos autores, carece de falta de comprovação 

documental. 

Ilustração 100 - Esquema abstracto da caixa Chã. (Ilustração nossa, 

2013) 
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A concepção da arquitectura Chã defende a redução da forma ao essencial, 

qualificando um espaço elementar. Isto não torna a arquitectura básica e 

descaracterizada. Na verdade, atendendo ao estudo posto em prática, esta é 

intelectualmente mais exigente do que outras. Num primeiro vislumbre, a modéstia que 

esta arquitectura apresenta, não denota a complexidade das características que 

moldam o seu conceito. Só depois de uma abordagem menos superficial é que 

começamos a captar os seus atributos arquitectónicos. Se nos colocarmos na época 

em que foi idealizado, ainda mais importante se torna a arquitectura Chã. Se em 

relação a Portugal, a ruptura estilística é forte, em relação à Europa é ainda mais 

intensa.  

Parte do entendimento do seu conceito diz então respeito às características muito 

particulares que apresenta. A clareza ideológica com que se define a arquitectura, é 

por si só, uma característica reveladora da sua génese. 

O foco deste estudo é mantido sobretudo, nas características das igrejas-salão. Logo 

à partida temos as feições tipicamente caracterizadoras desta arquitectura. São 

feições que procuram transparecer um corpo maciço, sem grandes alterações na 

constituição volumétrica. Sendo assim, os planos que encerram estes volumes 

mostram-se na sua forma mais simples, são superfícies trabalhadas de modo a manter 

um aspecto regular e natural.  

 

Ilustração 101 - Igreja da Santo Antão, Évora. (Luís C. F. Henriques, 2012) 
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Concluimos que o modelo base segue o caminho iniciado na arquitectura medieval 

Alemã, módulo, que é agora aplicado dentro das melhores ideias do estilo Chão. A 

estrutura, do ponto de visto do espaço, surge de forma clara e evidente.  

Os salões são pontuados por pilares simples. Apesar de muitas vezes se exibirem 

com um aspecto firme e robusto, os pilares apresentam-se elegantes. Sendo as 

igrejas-salão volumes puros, a distribuição do peso das coberturas é feita em grande 

parte pela periferia dos salões de maneira eficaz. Este facto permite libertar peso aos 

pilares e criar um desenho mais equilibrado dos mesmos. A aparente leveza que 

exibem, inclusive na conjugação com a abóbada trazem uma envolvência natural no 

desenho de ligação. Esbatem-se de forma engenhosa nas coberturas. Deste modo, a 

sua verdadeira função passa despercebida. No seu todo, os pilares acabam por ter 

uma presença mais dissimulada no espaço. 

As abóbadas são outros elementos desenhados de modo a intensificar o efeito 

paralelepipédico dos salões. São abóbadas de nervuras praticamente planas e 

encontram-se à mesma altura.  

A completar a estrutura erguem-se pilastras agregadas a paredes estruturantes. 

Paredes que são os limites físicos do espaço das igrejas. Estas são contínuas e lisas, 

interrompidas apenas pelas evidentes e necessárias pilastras. O 

sobredimensionamento e visível robustez destas fortes paredes estruturantes está 

relacionado com a melhor distribuição dos suportes que recebem o peso das 

coberturas. A distribuição das pilastras é feita segundo a organização dos pilares, o 

que cria uma cadência ordenada na composição. Todo o esquema construtivo acaba  

  

Ilustração 102 - Fachada da igreja de Santo Antão, Évora. 

(Tudobem, 2013) 

Ilustração 103 - Interior da igreja de Santo Antão, Évora, 

Tibor M, 2012. (Panoramio, 2013) 
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por ser perceptível do exterior e do interior.  

O ritmo desenvolvido pelo conjunto de suportes acaba por se diluir no espaço, 

consolidando a fluidez nas igrejas. O efeito criado é o de um salão livre de obstáculos.  

Realmente, as obstrucções visuais no espaço passam a ser diminutas possibilitando 

uma melhor interacção entre os envolvidos nas celebrações religiosas.  

Os elementos vão interagindo em conformidade, elevando as valências espaciais. A 

ideia de sólido geométrico, de aparência única, nunca se perde na totalidade. Desta 

forma, começamos a ter a noção que as proporções exibidas são muito bem ajustadas 

ao conceito. 

Este ponto torna-se numa característica indispensável na arquitectura Chã. Os 

cálculos métricos são realizados de modo a obter proporções equilibradas. Estas, são 

feitas em relação directa com os elementos que originam os salões. São salões 

compactos e identificados com o objectivo pretendido. O ganho também se regista 

pela obtenção de espaços amplos. O bem estar que se vive num espaço Chão tem 

muito haver com as proporções produzidas. A harmonia é assumida mediante as 

congruências que se geram. As formas Chãs ganham maior coerência segundo estas 

proporções que são efectuadas com mestria. 

Intimamente ligado às proporções, está a geometria. As relações geométricas que 

cada exemplar Chão exibe, principalmente no caso da Catedral de Portalegre, são um 

reflexo de planos muito bem delineados. Isso é visível na conjugação dos elementos 

arquitectónicos que constroem estes salões de culto. As decisões tomadas têm  

  

Ilustração 104 - Cobertura interior da igreja de Santo 

Antão, Évora. (Carrapato, 2012) 

Ilustração 105 - Vista interior da igreja de Santo Antão a 

partir do coro alto, Évora. (Portugal, 2013a) 
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sempre atenção exclusiva à qualidade espacial. 

Podemos dizer que a geometria é aplicada de forma pragmática a todos os níveis, 

desde o desenho dos elementos arquitectónicos até ao desenho de conjunto. Os 

remates entre planos, as superfícies, as perspectivas que encontramos em cada 

ângulo que observamos nestes espaços parece estar sempre em acordo. Sendo 

assim, a rigorosa geometria exibida é uma das características mais relevantes e 

definidora destes espaços. Procurou-se um desenho melhor, prático, como é 

perceptível no traçado das plantas, uma melhor arrumação dos espaços interiores, 

ordenados segundo uma lógica funcional. 

Inerente à funcionalidade espacial, outra característica assumidamente Chã, estão os 

compartimentos, zonas de circulação e zonas de estar. Os espaços criados são os 

estritamente necessários à actividade religiosa. São espaços que se encontram 

arrumados entre alinhamentos de naves, abóbadas, pilares, pilastras, capelas, numa 

relação constante pela busca de pureza formal. Para salões grandes e estáticos, 

encontramos nestas relações dinâmica espacial que vai ao encontro da 

funcionalidade. Os compartimentos e zonamentos que servem as igrejas-salão são 

resolvidos mediante estas ideias. A maior parte das vezes, passam despercebidos. Se 

tivermos em conta só as zonas de circulação, reparamos que estas exercem a sua 

função de forma directa.  

Normalmente, as capelas laterais estão dispostas no sentido dos tramos em relação 

directa com os salões. Existem casos, em que a separação entre elas é feita por 

grandes paredes, também elas estruturantes onde se notam pilastras. Algumas vezes 

estão ligadas entre si por passagens, criando um discreto corredor no sentido 

 
 

Ilustração 106 - Planta da 

igreja de Santo Antão, 

Évora. (Portugal, 2013a) 

Ilustração 107 - Vista da nave central da igreja de Santo Antão 

a partir do coro alto, Évora. (Portugal, 2013a) 
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longitudinal, paralelo às naves. A este caso, é dado o nome de capelas 

intercomunicantes. Deste modo, podemos ter a noção das possibilidades funcionais da 

arquitectura Chã na relação entre espaços. 

Outra característica que se nota no traçado das igrejas Chãs é a criação de espaço 

em elementos puramente construtivos, como as paredes. Esta ideia é designada por 

paredes celulares uma vez que era elaborado espaço, primordialmente na constituição 

desses elementos. Consistia na existência, por exemplo, de acessos verticais 

disfarçados na arquitectura. A ideia permite que a forma pura das igrejas se mantenha 

intacta. As paredes mantêm-se lisas, dentro do conceito Chão. Visualmente, é 

imperceptível a existência de qualquer espaço e função.  

Dentro deste âmbito, podemos considerar a ideia da existência de composições 

celulares. Estes são espaços desenvolvidos com o mesmo intuito das paredes 

celulares, ou seja, criar espaço com função de forma optimizada. O espaço criado dá a 

ideia de fazer parte das estruturas arquitectónicas. A ideia está implícita. Ao observar 

o desenho de algumas plantas, apercebemo-nos dessa característica. No exemplo de 

estudo temos essa percepção ao analisar a planta, mais concretamente nos 

compartimentos de apoio ao Cabido. Reparamos que o desenho dos compartimentos 

está de alguma maneira comprometido com a ideia das composições celulares. Os 

compartimentos não foram desenhados por adição, antes, fazem parte da forma geral. 

Por conseguinte, seguem a génese Chã. Ao percorrer o espaço, acabamos por ter 

uma melhor noção do conceito. 

 

Ilustração 108 - Vista do salão da igreja de Santo Antão, 

Évora. (Carrapato, 2012) 
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Os cuidados que se exigiam e as opções que se tomavam, tinham como 

consequência, a criação de em espaço singular, o que era desejado. Deste modo, a 

forma que segura o conjunto nunca perde a pureza geométrica inicial. 

A complementar a caracterização do conceito, temos a questão da luminosidade 

conferida às igrejas. Esta é difusa e processa-se de modo diferente em relação ao 

passado devido às capacidades que o módulo construtivo e arquitectónico 

implementa. A luz dispersa-se indirectamente na arquitectura, enaltecendo a 

comunhão interior. As aberturas encontram-se repartidas discretamente pelos limites 

confinantes ao volume e são dispostas segundo um critério bem estipulado. O sítio 

exacto onde são colocadas, as suas medidas, são tão importantes como a forma que 

as igrejas têm. A interacção da luz com os outros elementos permite que a sua função 

seja o mais adequado ao conceito, contribuindo para enaltecer as proporções bem 

figuradas que os espaços Chãos nos mostram. 

As igrejas-salão apresentam muitas repetições arquitectónicas, nomeadamente na 

disposição dos seus elementos. Temos as repetições ritmicas das pilastras e pilares 

ou mesmo as repetições das aberturas. Estas repetições estão associadas a simetrias. 

Se tomarmos atenção às plantas das igrejas de uma maneira geral, ao traçarmos um 

eixo no sentido longitudinal nas naves centrais, temos noção dessas simetrias.  

  

Ilustração 109 - Vista da igreja de Santa 

Maria entre o casario, Estremoz. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 110 - Igreja de Santa Maria e a cidade 

de Estremoz, Klaus_z74, 2010. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 
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O aspecto sólido que muitos dos projectos apresentam, estão ligados à maneira de 

fazer arquitectura no País. Sempre houve uma certa necessidade Portuguesa de se 

erigir espaços bem construídos, espaços construídos com o intuito de perdurar.   

Os materiais usados e seus acabamentos têm uma forte preponderância na ambiência 

dos salões. São materiais puros aplicados de modo a enaltecer a sua existência e a do 

espaço. Estes encaixam favoravelmente nos princípios pré-definidos da arquitectura 

Chã. Os projectos, com evidência para as igrejas-salão, dão a ideia de seguirem estes 

pressupostos. São construídos sob um embasamento em pedra granítica que se 

desenvolve subtilmente até ao cimo e que acaba numa abóbada nervurada rebocada, 

muitas vezes a branco. Parece haver um degradê da matéria usada. Mais intenso na 

base, desvanecendo à medida que sobe até ao topo. A cor também exerce a sua 

influência nesta matéria. O uso de materiais comuns ao território onde se insere a 

construção é muito comum. 

O mesmo se nota em termos de desenho. Existe uma tendência para um traço mais 

rígido e rectilíneo nas bases. À medida que a arquitectura se desenvolve até à 

abóbada, o traço vai-se tornando mais curvo, talvez mais orgânico. No fundo, é mais  

 

 

Ilustração 111 - Enquadramento 

da igreja de Santa Maria e as 

construções envolventes. 

Estremoz. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 112 - Igreja de Santa Maria. Estremoz. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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mais ágil, mas sempre com uma apresentação linear. 

Temos então, o piso das igrejas normalmente revestido a pedra dando uma aparência 

pesada que se vai desvanessendo através das pilatras e pilares até à abóbada de 

aspecto mais leve. Esta ideia, por vezes acompanha os arcos e molduras de várias 

aberturas. No fundo, enquanto a estrutura e  remates arquitectónicos são em pedra, os 

restantes acabamentos das superfícies e cobertura interior são maioritariamente 

rebocados a branco. São estes acabamentos que reflectem a luz natural de forma 

regrada, favorecendo o espaço interior.   

À medida que analisamos a arquitectura Chã, é possível termos a noção de algumas 

características contraditórias. Por vezes temos gestos mais racionais prococados pela 

influência Clássica e por outro temos gestos mais soltos provocados pela liberdade 

criativa instalada em Portugal. A arquitectura Chã explorou muito bem estes gestos 

aparentemente opostos. 

De forma suncinta, reafirma-mos que as características geradas na génese Chã 

denotam uma evolução do espaço arquitectónico, isto, em relação às características 

apresentadas na arquitectura do passado. As diferenças são mais incisivas em relação 

ao que se praticava. Os espaços são mais funcionais, estruturalmente simples e 

económicamente viáveis. Era portanto, um sistema que evitava complicações 

orçamentais, era fácil de executar e trazia segurança construtiva. As superfícies são 

planas e não desvirtuavam a aparência sólida e paralelepipédica. Os espaços Chãos 

são potenciados por uma geometria rigorosa e apresentam proporções bem resolvidas  

 

Ilustração 113 - Planta da igreja de Santa 

Maria. Estremoz. (Portugal, 2013a) 
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segundo um desenho arquitectónico despido de ornamentação excessiva ou quase 

nula. A procura de união espacial é resolvida pelo conceito e pelas características 

arquitectónicas. O esquema construtivo complementa a arquitectura estilizada, criando 

um efeito de caixa, servindo da melhor maneira a função que lhe era destinada. 

Perante tais particularidades, podemos determinar que a ambiência Chã causa 

sempre uma sensação de proximidade e bem estar tanto no exterior como no interior. 

Quem usufrui dos seus espaços vive num contexto de tranquilidade, numa arquitectura 

que condiz com a envolvência territorial. É bom reafirmar que a arquitectura Chã tem 

variantes conforme as necessidades locais. 

De facto, as transfigurações estruturais e arquitectónicas que o esquema medieval 

sofreu às mãos dos criativos Portugueses são notórias. Sendo assim, nada melhor 

para demonstrar as características da arquitectura Chã do que mencionar alguns dos 

melhores exemplos de igrejas-salão. Apontamos a igreja de Santo Antão, em Évora, a 

igreja de Santa Maria em Estremoz e as três Catedrais. Estamos a referir-nos à 

Catedral de Leiria, à Catedral de Mirando do Douro e ao exemplo de estudo, a 

Catedral de Portalegre. 

 

Ilustração 114 - Interior da igreja de Santa 

Maria, Estremoz. (DragonByte Technologies 

Ltd, 2013) 
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Destes exemplos, vamos analisar a igreja de Santo Antão em Évora e a igreja de 

Santa Maria em Estremoz. 

A igreja-salão de Santo Antão em Évora sobresai num primeiro contacto visual.16 Esta 

apresenta uma fachada mais austera do que noutros exemplos embora, a organização 

dos elementos arquitectónicos nela expostos seja feito equilibradamente. A fachada 

acompanha o corpo da igreja-salão denotando um aspecto pesado. Na sua 

organização, a fachada tem cinco janelas com aparência fortificada, distribuídas no 

sentido vertical em relação às três portas. Três das cinco janelas mencionadas 

iluminam o coro alto que se estende a toda a largura da igreja. As torres parecem 

diluir-se neste objecto regular, unicamente demarcadas por pilastras que perfazem 

toda a altura deste volume. No cimo, destacam-se os espaços destinados aos sinos 

que foram concretizados posteriomente e nas extremidades da fachada. Entre estes 

dois espaços, o topo central é encimado por um frontão recortado e realizado também 

ele após à sua elevação. Sem estes acrescentos era possível visualizar de forma mais 

clara, um objecto de aparência rectângular, simples, como uma caixa e dentro do mais  

                                            

 

16
 Os trabalhos iniciaram por volta do ano de 1557 e a sua conclusão durante o ano de 1563. Parece ter 

havido uma reconstrução no ano de 1570 por motivos de catástrofe natural, neste caso, um tremor de 

terra ocorrido no ano de 1568. 

Ilustração 115 - Vista do salão da igreja 

de Santa Maria, Estremoz. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 
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puro que a corrente estilística Chã apresenta. Em comparação com o exterior, o 

interior é “[...] arrojado e elegante [...] e tem [...] as mais altas proporções de todas as 

igrejas-salões desde a Alta Idade Média. [...]” (Kubler, 2005, p. 62). As três naves à 

mesma altura são divididas em quatro tramos flanqueados por capelas e as colunas 

que suportam as abóbadas interiores são de origem jónica. A obra parece ser 

atribuída a Manuel Pires.  

A igreja-salão genuinamente Chã de Santa Maria em Estremoz, exibe logo na sua 

forma exterior a ideia de um sólido geométrico puro e compacto, característica 

essencial desta arquitectura.17 A implantação também beneficia a arquitectura, como 

em Portalegre. O expressivo volume seduz pela apresentação e enquadramento, onde 

a sobriedade é uma constante. A construção nunca se desfaz da imagem 

paralelopípedica exposta, neste caso, um rectângulo. Segundo Kubler, a “[...] planta da 

igreja consiste num rectângulo dourado, com o comprimento igual à diagonal da 

quadrado sobre a largura [...]”. (2005, p. 63) O interior apresenta três naves à mesma 

altura, fortes colunas de ordem jónica que suportam abóbadas em três tramos. Na 

ligação das paredes, sólidos cunhais são revelados, inclusive no lado de fora, bem  

                                            

 

17
 Os trabalhos iniciaram-se por volta do ano de 1560 sendo complicado precisar o seu término que se 

calcula que tenha sido durante o século XVII. 

Ilustração 116 - Cobertura interior da igreja de Santa Maria, Estremoz. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 
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como, pilastras. Voltando ao lado de fora, à fachada, as já mencionadas pilastras e 

cunhais destacam-se e dividem a frontaria em três panos no sentido vertical. Aqui, 

fazem-se notar três portas sobrepostas por três aberturas no mesmo enfiamento 

destas. Em cada um destes panos corresponde uma porta e um abertura, 

enaltecendo-se a porta central mais trabalhada e a abertura circular acima desta e de 

feição diferente das outras. Convém sobressair a geometria rigorosa que se faz notar 

neste objecto singular, compassado no seu espaço pelos vários aspectos que o 

caracterizam. É desconhecida qualquer prova sobre a autoria desta igreja mas, os 

arquitectos Miguel de Arruda e Afonso Álvares são apontados como os prováveis 

candidatos.  

Esta nova expressão que à primeira vista se mostra incipiente e estéril, é na verdade 

um estilo que qualifica o espaço arquitectónico em si como um todo. Foi preciso 

George Kubler apresentá-la como nova e diferente, dando-lhe o nome de Plain Style. 

Tirou-a das normais catalogações históricas, para se começar a ter outra perspectiva 

sobre esta maneira de fazer arquitectura. Se repararmos com atenção, hoje em dia, a 

arquitectura com que nos deparamos apresenta uma fisionomia simples, minimalista, 

que potencia o espaço arquitectónico em detrimento de espaços caracterizados pelo 

supérfulo. Este é um ponto semelhante e interessante em termos de análise com a 

arquitectura Chã. Pode-se acrescentar que nos projectos Nacionais, ao longo dos 

tempos, sempre se teve uma especial sensibilidade artística, objectiva e prática nas 

soluções apresentadas. O realismo associado ao lugar está patenteado nas obras e 

essa é uma característica muito importante. A ligação à terra é muito forte. 

  

Ilustração 117 - Vista interior no sentido da entrada da igreja 

de Santa Maria, Estremoz. (DragonByte Technologies Ltd, 

2013) 
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3.6. ARQUITECTURA CHÃ E SEUS ARQUITECTOS
18 

O período específico entre os anos de 1521 e 1706 da história arquitectónica 

Portuguesa, fica a dever em grande parte aos ofícios directamente relacionados com a 

edificação dos projectos Chãos. Daqui podemos destacar o indispensável ofício de 

arquitecto, a sua criatividade e capacidade de conjugar um plano construtivo mediante 

um ideal arquitectónico. Esta profissão é importante, tem uma função específica e é 

essencial na sociedade. Perante todo o conjunto de matérias que têm sido analisadas, 

à que elogiar o desempenho de alguns homens na concretização da arquitectura Chã. 

Alguns desses homens têm vindo a ser referidos ao longo do estudo podendo agora 

ser explanada informação mais concreta, isto, dentro das limitações que a própria 

história nos coloca na exploração destas personalidades. 

Deste modo, começo por mencionar um homem do qual carece alguma falta de 

documentação. Embora não lhe fosse reconhecido o estatuto de arquitecto, a sua 

condição na altura era decisiva na elaboração arquitectónica. De seu nome Manuel 

Pires, este mestre de obras mostra-se importante nesta ascensão da arquitectura Chã, 

pois surge muitas vezes associado a construções onde foram empregues os ideiais 

                                            

 

18
 A atribuição dos projectos citados aos respectivos autores, carece de falta de comprovação 

documental. 

Ilustração 118 - Catedral de Miranda do Douro à distância. (Estevinho, 2012) 
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deste estilo. Nesta época era comum os projectos passarem de mão frequentemente, 

surgindo vários nomes como possíveis intervenientes na mesma obra, o que acontecia 

com Manuel Pires. Podemos constatar que o trabalho efectuado por este homem, 

centra-se no Alentejo, o grande foco deste movimento arquitectónico.  

Algumas das construções que lhe são atribuídas denotam a fase de crescimento da 

arquitectura Chã, podendo-se afirmar algumas, como obras de carácter 

marcadamente experimental. Exemplo disso, são os casos já analisados 

anteriormente, como, a capela do Mosteiro da Mitra em Valverde, perto de Évora. 

Este, é identificado como possível projecto de Manuel Pires, embora haja a sugestão 

de outros nomes. Enviado para a região em trabalho, para além do exemplo de 

Valverde, temos a igreja de S. Antão em Évora. Este grande exemplo Chão, é 

atribuído a este autor. 

Outro dos nomes mais notados como estando no começo e na origem de uma 

maneira de estar inovadora na arquitectura e na criação de um novo conceito é, Diogo 

de Torralva. Este arquitecto nasceu no ano de 1500 e faleceu em 1566. Segundo 

consta, os projectos que lhe são atribuídos oferecem um esclarecimento dos conceitos 

existentes na arquitectura assim como uma modernidade atendendo novos 

pressupostos conceptuais, fazendo desta, a sua maneira arquitectónica de actuar. 

Diogo de Torralva casou com a filha de Francisco de Arruda, outro arquitecto de 

renome da nossa história e irmão de Miguel de Arruda, também ele um arquitecto de 

releva importância para o período Chão. Este arquitecto parece ainda estar ligado 

familiarmente a outro Torralva, de seu nome Gonçalo e que tinha o mesmo ofício. 

Calcula-se que fossem irmãos. Nestes tempos, as relações de proximidade familiar 

  

Ilustração 119 - Fachada da Catedral de 

Miranda do Douro, Rapsak, 2005. 

(DragonByte Technologies Ltd, 2013) 

Ilustração 120 - Vista do salão da Catedral de 

Miranda do Douro, Habladorcito, 2010. 

(DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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com a mesma profissão era natural. A dado momento da sua própria história, Diogo de 

Torralva ficou com a responsabilidade do cargo de Mestre de Obras da Comarca do 

Alentejo, Medidor das Obras do Reino e Mestre de Obras do Paço de Évora e 

Portalegre, no seguimento da morte de Francisco de Arruda em 1547. Conforme já 

analisado neste trabalho, um exemplo notável considerado da sua autoria e com 

interesse para a matéria em estudo, é o Claustro principal do Convento de Cristo em 

Tomar. 

Mais um arquitecto de nomeada que se supõe ser um dos projectistas das primeiras 

linhas da génese Chã é, Miguel de Arruda. Este era o principal e mais entendido 

arquitecto do Reino neste tempo. Como já foi referido, Miguel de Arruda é filho do 

arquitecto Francisco de Arruda, autor do projecto da Torre de Belém. Este homem 

parece mesmo ser um dos poucos arquitectos a ter tido algum tipo de poder neste 

período específico da arquitectura Portuguesa. Não se sabe ao certo quando este 

nasceu mas quanto à data da sua morte, calcula-se que foi no ano de 1563, o que faz 

dele um participante efectivo do estilo Chão. O seu caminho na arquitectura parece ser 

recheado, trazendo-lhe a experiência necessária para activar o início processual dos 

espaços Chãos, onde a sala Portalegrense surge com naturalidade. O seu tempo 

cruza-se com um momento de certa maneira indefinido na arquitectura Nacional, 

tornando-o capaz de elaborar e revelar um caminho possível a seguir. Claro que este 

arquitecto, foi acompanhado por outros valorosos nomes possuidores de decisão 

neste restrito meio que era a arquitectura. O título de Mestre das Obras dos Muros e 

das Fortificações do Reino, Lugares d`Além e Índia foi criado em 1548 e atribuído por 

D. João III no ano de 1549 a este arquitecto. Mediante as obras que lhe lhe são 

atribuídas, a sua cultura arquitectónica parece abarcar o que de melhor se fazia nos 

 
 

Ilustração 121 - Vista interior no sentido da 

capela mor. Catedral de Miranda do Douro, 

Abella, 2011. (DragonByte Technologies Ltd, 

2013) 

Ilustração 122 - Vista interior no sentido 

do coro alto. Catedral de Miranda do 

Douro. (Ramos, 2013) 
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modelos passados e não só. Com a abertura intelectual que se vivia, o seu 

conhecimento aumentou, inclusive, pelas influências de indução militar, que se 

revelaram de grande importância. Sendo assim, este saber adquirido trouxe-lhe uma 

maior criatividade, ditando com maior força a sua acção arquitectónica.  

Ao longo do estudo temos vindo a referir alguns exemplos religiosos atribuídos a este 

autor. Em relação o obras militares, de apontar a Fortaleza de S. Julião da Barra, ou a 

Praça Forte de Ceuta. Embora seja difícil autenticar muitos dos projectos, fica 

demonstrado que um arquitecto só poderia alcançar tais cargos, mediante uma 

enorme experiência profissional. 

Para além dos exemplos mencionados ao longo do estudo que referem os nomes de 

vários arquitectos, temos outro bastante relevante para o entendimento do tema. Este 

é a Catedral de Miranda do Douro, concebido segundo as directrizes da arquitectura 

Chã. Neste caso também parece haver alguma dificuldade em atribuir um autor. Esta 

igreja-salão parece seguir os planos iniciais do arquitecto Gonçalo de Torralva. É difícil 

ajuizar este pressuposto, pois também surge o nome de Miguel de Arruda. A relação 

destes arquitectos com esta igreja-salão Chã dá mostras de ter existido, pelo menos 

em algum momento do projecto.19  

Embora de menor dimensão, esta igreja faz lembrar o exemplo de Portalegre em 

vários momentos. Logo no exterior temos essa percepção, onde surge na fachada  

                                            

 

19
 Segundo George Kubler, “[...] Tem sido sugerido que o interior da Catedral segue a traça de Arruda e 

que o exterior se baseia na de Torralva. [...]” (2005, p. 61) 

 
 

Ilustração 123 - Alçado Nascente da Catedral de 

Miranda do Douro, Abella, 2011. (DragonByte 

Technologies Ltd, 2013) 

Ilustração 124 - Planta da Catedral de 

Miranda do Douro. (Portugal, 2013a) 
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duas torres praticamente idênticas nos extremos, dando essa ideia. No entanto, existe 

uma diferença, o plano confinado entre elas não é recuado como no exemplo 

Alentejano e tem apenas dois níveis de aberturas. Em destaque, temos um pórtico que 

ocupa dois pisos flanqueado por colunas e sobreposto por um frontão. Ainda no 

enquadramento deste pórtico, observamos uma das aberturas pertencentes à fachada, 

de grande dimensão e naturalmente por cima da porta principal. De cada lado do 

pórtico e da grande janela, temos duas aberturas de menor dimensão e no mesmo 

enfiamento vertical. Nas torres constatamos mais duas aberturas de natureza idêntica 

às que flanqueiam o pórtico e a janela a cima. Estão posicionadas de modo similar às 

outras, dando conformidade à fachada. Como temos analisado, as aberturas estão 

distribuídas com uma certa ordem. Ainda na fachada fazem-se notar pilastras que 

prefazem a altura das torres acabando coroadas por pináculos. O topo das torres 

sobresaêm, onde se observa as aberturas destinadas aos sinos. Não esquecer que 

esta fachada é toda em granito, o que não acontece em Portalegre. Uma balaustrada 

entre torres remata o cimo do plano central desta fachada. Os alçados laterais são 

lisos e ritmados por pilastras encimadas por pináculos. Entre as pilastras encontramos 

panos rebocados a branco com aberturas de sentido vertical. Os braços na zona do 

transepto estão salientes em relação ao corpo da Sé mas não fogem do enfiamento 

das torres. Existe sempre uma procura por coesão espacial. A planta deste espaço 

religioso é cruciforme, tem três naves à mesma altura divididas em cinco tramos. Os 

pilares cruciformes que sustêm as abóbadas de berço nervuradas são de ordem 

toscana. De apontar ainda a grande profundidade da capela mor, característica que se 

evidencia logo ao entrar neste espaço. Outra semelhança com Portalegre, são as 

nervuras dos braços no transepto, diagonalmente reticuladas. Os arcos torais que 

Ilustração 125 - Fachada da 

Catedral de Leiria. (Portugal, 

2013a) 

Ilustração 126 - Fachada e alçado Norte da Catedral de 

Leiria. (SNPC, 2013) 
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determinam os tramos são da mesma largura das pilastras e dos pilares dando sentido 

e continuação entre o pilar e a abóbada, como na Catedral Alentejana. Existem 

portanto, muitas semelhanças com a Catedral de Portalegre, não deixando de ter a 

sua originalidade. A construção inicou-se no ano de 1552. A sua consagração 

realizou-se em 1566. 

Outro nome que emerge na arquitectura Portuguesa da altura é, Afonso Álvares. É 

desconhecida a data do seu nascimento, mas em relação ao seu desaparecimento, 

consta que foi no ano de 1575. Este é considerado um dos grandes arquitectos do 

estilo Chão. A razão prende-se por lhe ser atribuído algumas das mais importantes 

obras construídas no momento em causa. Algumas têm sido mencionadas no decurso 

do trabalho, como, a igreja de Santa Maria em Estremoz. Ainda assim, vamos analisar 

mais um exemplo considerado da autoria deste arquitecto. É um exemplo importante 

para o entendimento das igrejas-salão e percebermos melhor a traça de Afonso 

Álvares. 

Estamos a referirmo-nos ao projecto da Catedral de Leiria, que é também, mais uma 

das grandes realizações do Reinado de D. João III. A Catedral de Leiria foi 

sensivelmente construída entre os anos de 1550 e 1574. Ao observar o espaço, 

podemos ter uma noção volumétrica bem definida, de formas limpas, sem acessórios 

decorativos. Tanto o exterior como o interior, reflecte todo o carácter conceptual Chão. 

Não esquecer que este monumento sofreu várias alterações ao longo do tempo, 

embora os princípios idealizados pelo autor continuem presentes. A fachada denuncia 

fortes pilastras encimadas por pináculos. Na sua composição, temos três portas, 

sendo a central de maiores dimensões. Por cima destas, encontram-se três aberturas 

  

Ilustração 127 - Vista interior no sentido do altar mor. 

Catedral de Leiria. (Hotel S. Francisco, 2013) 

Ilustração 128 - Vista interior no sentido do portal. Catedral de 

Leiria, Saris, 2012. (DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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no mesmo sentido vertical, sendo a do meio ligeiramente mais elevada devido ao 

maior desenho da porta central. As faces laterais da igreja são idênticas, onde se 

fazem notar as pilastras coroadas por pináculos tornando o volume compassado. 

Entre as pilastras temos panos rebocados a branco com grandes aberturas no sentido 

vertical. Os braços do transepto sobresaêm e no ângulo destes com as  faces laterais 

da igreja, surgem uns pequenos corpos adjacentes que ajudam a conformidade geral. 

Podemos ainda constatar que a cabeceira é absorvida pelo Claustro. A conjugação 

destes espaços dá azo ao sentido unificado do conjunto Catedralício. De referir a torre 

sineira, que é erguida a alguma distância do volume principal assim como no exemplo 

da igreja de Santa Maria em Estremoz. A solução adoptada acaba por reafirmar a 

lógica associada à ideia do sólido geométrico referente à igreja. A planta deste espaço 

é em cruz latina e o salão apresenta três naves à mesma altura com quatro tramos. A 

cabeceira é tripartida, sendo a capela mor profunda. As proporções concebidas 

conferem harmonia a esta igreja-salão, onde surgem várias relações semelhantes a 

Portalegre. George Kubler aborda o assunto referindo que, 

[...] Se abstrairmos a cabeceira semicircular da planta em duplo quadrado, os restantes 

tramos da nave ocupam um rectângulo na proporção 3:2 no ratio sesquiáltero. Este 

quociente é facilmente repetido através da igreja dimensionando as larguras dos 

tramos da nave principal e das naves laterais [...]. (Kubler, 2005, p.56, 57)  

De mencionar os pilares de origem Clássica e secção cruciforme que sustentam a 

cobertura nervurada. De alguma forma, encontram-se várias afinidades relativamente 

à Catedral de Portalegre. 

 

Ilustração 129 - Cobertura interior da Catedral de Leiria, 

Saris, 2012. (DragonByte Technologies Ltd, 2013) 
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Este exemplo, assim como o caso de estudo, é uma demonstração clara desta 

maneira de fazer arquitectura. O desafio que é conceber espaços simples e de 

qualidade como estes, acresce o valor do estilo Chão. Podemos concluir que o traço 

usado na resolução deste projecto é objetivo, eloquente e operacional. Revela um 

arquitecto conhecedor. 

A certa altura do seu percurso profissional, o arquitecto Afonso Álvares exerceu o 

cargo de Mestre das Obras das Fortificações o que lhe dá alguma preponderância 

profissional. De uma maneira geral, os desenhos conferidos a este arquitecto mostram 

linhas bem definidas em corpos depurados, bem organizados e resolvidos de forma 

pragmática. O que é certo é o seu tempo de vida ter abrangido o momento Chão e o 

seu traço ter contribuído para a criação de novos espaços arquitectónicos. Espaços 

que revelaram ideias decisivas para o desenvolvimento da arquitectura Nacional. 

As ilações que tiramos sobre estes homens resume-se ao facto de se afirmarem na 

história da arquitectura Portuguesa, pela concepção de princípios únicos 

concretizados segundo arquitectura Chã. 

 

  

 

Ilustração 130 - Planta e Claustro da Catedral de Leiria. 

(Portugal, 2013a) 
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4.  CATEDRAL DE PORTALEGRE 

 
 

 

  

Ilustração 131 - Portalegre, com destaque para o Castelo 

e a Catedral. Vista no sentido Sul, Poente. (Ilustração 

nossa, 2012) 

Ilustração 132 - Catedral de Portalegre entre o casario. 

Vista no sentido Sul, Poente. (Ilustração nossa, 2012) 
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4.1. PORTALEGRE E A FUNDAÇÃO DA CATEDRAL 

Só a partir do século XIII é que podemos afirmar que o território onde se insere 

Portalegre começava a estar firme como solo Português. Até lá, durante largos 

séculos, as constantes batalhas de ocupação e desocupação, de avanços e recuos, 

de conquistas e reconquistas com os mouros e os Reinos adjacentes na península 

eram constantes. 

O padre Diogo Pereira Sotto Maior, escreveu no ano de 1616 o Tratado da Cidade de 

Portalegre. Este relata que no início, a Cidade se localizava “[...] por cima dos 

Portelos, junto à ermida de Sam Bertolameu e contra a porta da Devesa [...]” (1984, p. 

46). O lugar de Portalegre veio a desenvolver-se na Pena ou Monte de São Tomé da 

Cabeça do Mouro no sentido de Marvão e Castelo de Vide. 

Deste modo, a sua implantação centra-se na encosta da Serra de São Mamede, um 

lugar de sol, voltado a Poente. 

Pela sua localização geográfica, Portalegre ficou bastante associado a uma zona de 

circulação de pessoas. “[...] Os estabelecimentos humanos fixavam-se nestes “sítios”, 

lugares de passagem. Não só de mercadores, como de guerreiros e peregrinos. [...]” 

(Patrão, 2002, p. 9)  

Ilustração 133 - Vista aérea de Portalegre no sentido Poente, Norte. (Pinto, 2012) 
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Foi a estabilização como comunidade que permitiu um melhor crescimento económico, 

criando-se os meios necessários para o seu desenvolvimento. Sendo assim, a 

evolução foi natural ao longo dos tempos, com destaque para o século XVI, onde se 

notou um maior impulso não só económico mas também demográfico e social.  

Esta é uma terra com um aglomerado de características naturais que facultava o 

desenvolvimento de certo tipo de actividades, nomeadamente, a produção agrícola e o 

comércio.20  

A Natureza envolvente em muito contribuiu para a beleza e bem estar deste lugar. 

Desta forma, Portalegre começou a criar a sua própria identidade. Sendo uma 

localidade Alentejana, esta tem aspectos únicos que a distingue de muitas outras. A 

topografia e o desenvolvimento urbano que se seguiu à sua implantação, permitiu-lhe 

criar espaços excepcionais de muita qualidade urbanística e arquitectónica. Por ser 

uma zona com muita água, a componente verde está sempre presente. A luz, muito 

importante em aspectos arquitectónicos e urbanísticos, tem aqui a sua magia. A 

relação entre arquitectura, urbanismo e natureza traz a este lugar, as suas próprias 

tonalidades, dando-lhe um ar bem disposto, agradável. Existe uma grande 

cumplicidade entre todos os elementos naturais e construídos. 

                                            

 

20
 Estando no interior, esta localidade poderia comparar-se a um porto mercantil terrestre, “[...] a um “porto 

seco”. [...]” (Patrão, 2002, p. 9) 

Ilustração 134 - Vista aérea de Portalegre no sentido Nordeste. (Pinto, 2012) 
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Em relação ao nome Portalegre, este surge naturalmente “[...] porque sua vista é 

alegre e aprazível aos olhos de quem nele os punha, vieram a chamar-lhe porto 

alegre, donde depois veio a chamar-se Porto alegre, derivado de Portelos. [...]” (Sotto 

Maior, 1984, p. 46) 

Presume-se que foi em 1259 que D. Afonso III concede o foral à Vila. Estes passos 

vieram definitivamente assegurar o lugar de Portalegre. Por esta altura, a Vila, ainda 

estava subordinada à jurisdição da Guarda e do seu Bispo por correlação religiosa.  

A Vila foi crescendo naturalmente para fora das muralhas e em 1274 construiu-se uma 

albergaria e um hospital, sinal de desenvolvimento económico e social. 

No ano de 1299, D. Dinis reorganizou os parâmetros organizativos da Vila. Os seus 

desígnios permitiram que as Ordens Militares ganhassem o direito de padroado das 

igrejas, o que veio consolidar a demarcação das freguesias e o futuro da própria Vila. 

Uma dessas freguesias é a de Santa Maria do Castelo, futura localização da Catedral. 

Este reajustamento foi benéfico, pois trouxe prosperidade a Portalege. A ligação à 

Diocese da Guarda mantinha-se. Chegado o ano de 1300, a Vila foi nomeada 

alcaidaria. 

Durante o final do século XIV, a Vila de Portalegre parece suportar e subsistir de forma 

equilibrada o seu constante crescimento, talvez devido ao vigor da população e seus 

trabalhos. Para além das já referidas paróquias, a vida religiosa desenvolveu-se com a 

criação de Conventos e até Mosteiros. 

Ilustração 135 - Vista aérea de Portalegre no sentido Nascente. (Pinto, 2012) 
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A dado momento do século XV, os forais começavam a não corresponder às 

exigências e perdiam força. Estes, apresentavam dificuldades ao desenvolvimento das 

Vilas. Deste modo, os conselhos das cortes solicitaram uma actualização dos forais 

junto de D. Manuel I. Foi por meio de uma carta Régia a 25 de Julho de 1498 que se 

iniciaram reformas. É assim admitido em 1511 um novo foral a Portalegre, voltando 

mais uma vez a proporcionar-se crescimento.21 

O desenvolvimento produzido por Portalegre levou a que no ano de 1533, onde já 

reinava D. João III, se nomea-se uma sede de correição e um corregedor. 

Portalegre caminhava definitivamente no sentido de se estabelecer como uma das 

principais Vilas de Portugal. O seu posicionamento geográfico consolidava a rede 

comercial e o domínio territorial da Pátria. Prova disso é a crescente economia, onde o 

exemplo da indústria de lanifícios se tornou uma referência no século XVI.  

A decisão de maior relevo para Portalegre neste tempo, foi a sua elevação a Cidade e 

a obtenção da Diocese. Foi D. João III que formalizou o pedido ao Papa Paulo III. 

Não só para assinalar a sua Regência, mas também para demonstrar a grandeza de 

Portugal, D. João III criou três Dioceses, nomeadamente, Leiria, Miranda do Douro e 

                                            

 

21
 Também se registou outra mudança interessante. O bispo da Guarda, D. Jorge de Melo, passou a viver 

em Portalegre. 

Ilustração 136 - Vista aérea de Portalegre no sentido Sul, 

Poente. Destaque para a zona da Catedral. (Portugal, 2013a) 

Ilustração 137 - Planta da Cidade de Portalegre. Destaque 

para a zona dentro das muralhas onde se situa a Catedral. 

(Portugal, 2013a) 
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Portalegre. Destas, Portalegre foi a última a ser criada. A criação da Diocese de 

Portalegre teve alguns obstáculos. A Santa Sé estava com dúvidas em relação a esta 

decisão uma vez que Portalegre estava sob a alçada da Diocese da Guarda. Os lucros 

pareciam ter mais importância que as funções religiosas e o facto de não existir uma 

Catedral representativa de tal distinção causava impedimento. D. João III descreveu 

as virtudes do lugar de Portalegre de modo a convencer Roma a erguer o desejado 

Bispado e a Vila passar a Cidade. Para Bispo de Portalegre, D. João III aconselhou, D. 

Julião de Alva. Para o nascimento da Catedral, o melhor local dentro das paróquias 

existentes. Em relação à Guarda, a separação territorial ficava demarcada pelo rio 

Tejo. 

Quem teve particular influência nesta decisão, foi curiosamente D. Jorge de Melo, 

Bispo da Diocese da Guarda. Conforme já foi mencionado, por esta altura este geria a 

sua congregação a partir de Portalegre, onde vivia e acabou por falecer um ano antes 

da formação do novíssimo Bispado.  

Deste modo,  

[...] O Papa Paulo III aceita as razões do Rei e cria a Diocese de Portalegre, 

separando-a da Guarda e integrando nela várias povoações, situadas a sul do Tejo, 

através das Bulas Decet Romanum Pontificem e Pro excellenti de 21 de Agosto de 

1549. 

 

Ilustração 138 - D. Julião de Alva. 

(DIOCESE DE PORTALEGRE - 

CASTELO BRANCO, 2009) 
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No mesmo dia, pela Bula Gratiae divinae proeminum, nomeia D. Julião de Alva para o 

Bispado de Portalegre. [...] (Patrão, 2002, p. 24) 

Nas suas justificações, o Papa Paulo III escreve os vigorosos encantamentos de 

Portalegre do mesmo modo que o nosso Rei os traçou. Este ainda apresenta a notória 

dificuldade do Bispado da Guarda em dar a devida atenção a todo o território, não só 

pela separação que o rio Tejo oferece, mas também, pela difícil acessibilidade que 

toda a região apresenta. Fica assim decidido, que a Vila iria ascender a Cidade e que 

seria realizado o Bispado de Portalegre com  D. Julião de Alva como Bispo.22 

Meses depois, falecia o Papa Paulo III, mais concretamente, “[...] a 10 de Novembro 

de 1549, sucedendo-lhe Júlio III que dá andamento ao processo da execução desta 

criação, através do Breve Dudum felicis recordationis, de 2 de Abril de 1550 [...]”. 

(Patrão, 2002, p. 26) 

Depois de resolvidas as questões formais com a Igreja, foi anunciado no dia 23 de 

Maio de 1550, por meio de uma carta, a acção do Rei. Foi revelado a ascensão da Vila 

a Cidade sendo imprescindível a erecção de uma Catedral. 

                                            

 

22
 De constatar, que um dia mais tarde, a 30 de Setembro de 1881 a Diocese de Portalegre acabou por 

incorporar as áreas dependentes do Bispado da Guarda devido a insuficiências de ordem económica o 

que levou a que no dia 18 de Julho de 1956 se determina-se Diocese de Portalegre – Castelo Branco, 

como ainda hoje se conserva. 

 

Ilustração 139 - Possível configuraçao do 

antigo adro com a igreja de Santa Maria do 

Castelo. (Patrão, 2002, p. 23) 
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O principal espaço medieval em Portalegre era o adro da igreja de Santa Maria do 

Castelo. Este era o centro de toda a actividade Portalegrense, zona de grande 

excepção e prestígio. Este adro apresenta-se em território topográficamente elevado, 

mais concretamente à cota de 479,32 metros, gozando de alguma protecção. O 

desenvolvimento urbano a partir deste ponto alto e a vivência das pessoas ao 

percorrerem-no proporciona um conjunto de panorâmicas únicas com toda a 

envolvente como em nenhum outro lugar no Alentejo. Do ponto de vista urbano, não 

houve grandes preocupações no desenho das ruas apesar de constatarmos um gesto 

subtil na questão da funcionalidade. Muitos destes arruamentos extendiam-se no 

sentido das Vilas de Alegrete, Crato, Devesa, Évora ou mesmo Elvas. Também era à 

volta deste centro que se estabelecia a sociedade mais influente. As condições da 

zona eram ideais e ajudaram a tornar o local como o mais indicado para a nova 

construção. 

Depois de tomados os devidos preparos, é dado o correspondente poder da igreja de 

Santa Maria do Castelo a D. Julião de Alva, o primeiro Bispo da nova Diocese e da 

futura Catedral de Portalegre. Devido a esta antiga igreja não servir os dignos 

propósitos da recente Diocese, D. Julião de Alva promoveu o projecto para a nova 

Catedral. 

Inicialmente, as inquietações do novo Bispo resumiam-se à construção do futuro 

espaço religioso que a Cidade viria a albergar. A procura de membros para auxiliar no 

desenvolvimento e sustentabilidade do futuro complexo a edificar era deste modo, 

importante. A ascenção da Vila a Cidade e a criação da Diocese assim o exigia.  

 

Ilustração 140 - Antiga ilustração da Catedral de 

Portalegre. (Santos, 2009, p. 110) 
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A libertação de espaço no adro da freguesia de Santa Maria do Castelo, ou seja, na 

actual zona da praça do Município, levou à compra de casas o que constituiu um 

desafio para quem geriu este processo. Procurou-se que todas estas acções se 

resolvessem o mais rápido possível. De uma maneira geral, tinha-se a percepção de 

que tanto o Bispo como a população se aliaram para o fim pretendido. 

Podemos dizer que o “[...] acto do lançamento da primeira pedra é a concretização da 

edificação da catedral e, por isso, pode equiparar-se ao seu nascimento, a 14 de Maio 

de 1556, junto à igreja de Santa Maria do Castelo. [...]” (Patrão, 2002, p. 60) Esta data 

é corroborada e ratificada pelo novo Bispo de Portalegre nos Estatutos do Cabido23 em 

1559. 

A grande amizade de D. João III e sua mulher por D. Julião de Alva revelou-se 

primordial na construção deste emblemático projecto arquitectónico e religioso. Não só 

os seus próprios donativos, as suas convicções culturais e religiosas estiveram neste 

apoio mas também, todas as influências e meios disponíveis ao seu alcance. As 

ajudas Reais foram desde os materias até aos próprios trabalhadores, a mão de obra,  

                                            

 

23
 Estatutos do Cabido – Regulamento elaborado pelo Cabido de modo a gerir e servir da melhor maneira 

a vida da Diocese. 

  Cabido – Organismo constituído pelos cónegos que está ligado à Catedral. (Hoje em dia, as 

competencências do Cabido não são as mesmas que no século XVI) 

 

Ilustração 141 - Catedral de 

Portalegre entre o casario. 

(Ilustração nossa, 2012) 
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passando pelos juros de dinheiro e multas. No fundo, percorriam todos os serviços 

prestados à construção. Muitas vezes eram adoptados comportamentos de 

benevolência para ultrapassar certas complicações. Não esquecer mais uma vez e 

como já foi indicado neste estudo, o envolvimento e a vontade de uma população. As 

suas ofertas, também permitiram alcançar a bom ritmo tal realização monumental. 

De apontar que a concretização da edificação também tinha um carácter político 

deveras importante para o Reino Português. Iria assentar a definitiva consolidação 

estratégica do território. 

Chegado o ano de 1570, este é marcado pela morte do primeiro Bispo da Diocese e 

da nova e grandiosa Sé de Portalegre. A sua disponibilidade e espírito aplicado no 

desenvolvimento deste espaço foi de facto, determinante. D. Julião de Alva, acabou 

sepultado na Catedral, no centro da capela mor conforme era sua pretensão. O seu 

entusiasmo por esta obra fica também registado pela generosidade, doando dinheiro 

por vontade testamental após o seu desaparecimento. 

Com o decorrer da construção, aparece nos registos da Sé24 a compra de ladrilhos e 

telhas o que nos indica o aproximar do final do corpo desta construção. Entre Maio e  

                                            

 

24
 Registos da Sé - Manuscritos que contêm todo o tipo de informação relacionada com a Sé. Neste caso, 

com a sua construção. 

 

Ilustração 142 - Antiga gravura de Portalegre. Data de 1704. 

(Santos, 2009, p. 98) 
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Junho de 1571 fica concluído o fecho da abóbada. A partir deste momento fica 

acessível todo o espaço da Catedral para a celebração dos actos religiosos.  

Ainda assim, é complicado precisar a altura em que se iniciou a sua actividade.  

Embora toda a estrutura estivesse terminada, ainda faltavam operar muitos 

pormenores como as capelas colaterais, a sacristia, a capela mor, já para não referir o 

futuro Claustro e Paço Episcopal, espaços que viriam a dar mais valor a todo este 

complexo religioso.  

No seguimento deste marcante momento na construção da Catedral, o empenho 

demonstrado por todas as pessoas até aqui envolvidas no projecto e na continuação 

da sua definitiva conclusão, não foi travado. De destacar a finalização do coro alto no 

final do ano de 1571. Coro, que é desenhado como parte integrante da arquitectura 

criando uma amplitude única no salão.   

Com todo este processo decorrido, calcula-se que a antiga igreja de Santa Maria do 

Castelo terá sido derrubada em meados de 1572, mais concretamente em Março. Por 

não haver registos desta demolição, é difícil saber ao certo a ocasião de tal 

acontecimento. No entanto, esta suposta data surge devido a um escrito que refere o 

derrube de paredes de igreja. Dado o facto de estarmos a construir a grande Catedral 

e a única possível demolição nesta zona ser a antiga igreja por substituíção do novo 

 

Ilustração 143 - Plano da Cidade de Portalegre e imediações. 

Data de 1801. (Santos, 2009, p. 102) 
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projecto, leva-nos a concluir que é a data do término das funções do antigo espaço de 

culto.25 

Podemos concluir que desde o seu início projectual em 1556 até 1571, ficou 

cronológicamente estruturada a principal etapa construtiva e arquitectónica do salão 

da Catedral de Portalegre dentro da concepção Chã. A construção deste espaço pode-

se afirmar como uma das experiências arquitectónicas mais significativas deste estilo. 

Parece que não existiu qualquer tipo de acto solene para comemorar a construção da 

Sé. Do mesmo modo, não se sabe quando começaram as suas actividades religiosas. 

O espaço foi dedicado à Nossa Senhora da Assunção celebrando-se as festividades 

da sua Padroeira todos os anos. A inexistencia de datas precisas levou à revalidação 

e definitiva consagração da Catedral, pelo Bispo que administrou a Diocese de 

Portalegre entre os anos de 1920 a 1949.26 

                                            

 

25
 Ainda assim, parte da antiga igreja parece perdurar na grande Sé. O padre Patrão menciona que na 

torre do lado esquerdo, para quem olha de frente a fachada da Sé, ainda “[...] se encontra, 

provavelmente, um sino da antiga igreja de Santa Maria do Castelo, com caracteres góticos [...]” (2002, p. 

101) 

26
 D. Domingos Maria Frutuoso. “[...] ”sagrou” a catedral (hoje dedicação pelo Direito Canónio), em 6 de 

Maio de 1926, pedindo ao Papa que o evento passasse ao Breviário, numa Lição com umas “linhas” da 

História da Catedral. [...]”. (Patrão, 2002, p. 26, 27) 

 

Ilustração 144 - Vista da Cidade de Portalegre ao anoitecer. Destaque 

para a Catedral. (Portugalmapas, 2013) 
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É então credível que a Sé tenha começado a exercer algumas das suas actividades 

regularmente a partir de 1571 não obstante, faltando ultimar muitos detalhes que só o 

tempo determinaria a sua conclusão. As capelas colaterais e o altar mor estavam no 

seu término construtivo, mas não só. Vários objectos e peças foram também sendo 

executadas por mestres e artistas numa tentativa de proporcionar uma vivência mais 

religiosa no espaço arquitectónico. Segundo o padre Patrão, em alguns registos 

podemos ter consciência destes factos, pois referem a aquisição de materias e 

pagamentos a pessoas o que consolida o continuado desenvolvimento da Catedral, 

enquanto espaço de culto. Estas acções extendem-se a 1572 de forma afirmativa. O 

nome de entalhadores e pintores de nomeada surgem entre os indivíduos que 

tentaram perpetuar de forma constante a valorização deste espaço religioso.27 

                                            

 

27
 De referir uma questão relacionada com a Sé que demonstra a vontade em dotar esta igreja-salão de 

património. Damos como exemplo uma peça de grande valor, o paramento inglês. Esta peça de vestuário 

é uma das mais importantes que integra o espólio da Catedral. Aproveitando a ênfase dada à produção 

têxtil na época, adquiriu-se tal veste para uso específico. O facto de se querer diferenciar quem quer que 

celebre um acto religioso, ainda para mais numa Sé, levou à vontade e necessidade de adquirir tal peça 

de vestuário. Deste modo, designou-se de paramento a este distinto traje. Neste caso expecífico, o nome 

paramento inglês, está relacionado com o facto de este ter viajado de Inglaterra para Portugal e depois 

para Portalegre como fora solicitado. 

Ilustração 145 - Mapa de 

Portugal. Região do Alentejo. 

Cidade de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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Todo o aparato artístico propicía uma experiência religiosa de grande significado, o 

que também era pretendido. A mensagem religiosa tinha que se fazer passar e nada 

melhor do que expor manifestações artísticas de forma explícita no próprio espaço 

arquitectónico. Esta era a maneira de comunicar com uma população que por falta de 

cultura e educação, era assim contagiada pela doutrina da religião através da arte.  

[...] É pertinente encontrar uma visão articulada, uma leitura capaz de descobrir alguma 

“unidade”, onde se encontre a arquitectura e as imagens, a escultura e a pintura e 

descobrir o espírito que existe em todas estas formas de imaginária, transformar os 

sentimentos e a inércia de quem vê [...].  

Esta linguagem não tem outra orientação do que conduzir para a Sé, pela porta onde 

se faz passar o sentido da sua imaginária; não se trata de coagir, mas de dar margem 

ao entendimento. Esquecer este conhecimento, pode levar, por vezes, a recusar este 

edifício no que tem de mais invisível. [...] (Patrão, 2002, p. 83) 

Temos consciência que todas as artes adjacentes à arquitectura da Sé contribuem 

para a sua identidade enquanto espaço vivo de uma interpretação religiosa mas, é o 

objecto construído que se transcede a si próprio. A relação entre a linguagem 

arquitectónica e as outras artes representadas na Sé está presente, mas é o conceito 

e os princípios desta arquitectura que define e perdura através de um alinhamento 

intemporal. Toda esta ligação arquitectónica Chã permite a vivência de todos os 

cantos e recantos da Sé com uma grande avidez e de forma empolgante, resultado 

obtido pela congruência das suas características. 

  

Ilustração 146 - Escudo da 

Cidade de Portalege. (Pinto, 

2012) 



A Catedral de Portalegre, um exemplo de uma Igreja-Salão Chã 

Jorge Franco Serralha Pires  111 

 
 

 

4.2. A CATEDRAL E A SUA ARQUITECTURA 

Como temos analisado, este espaço surge segundo uma nova corrente arquitectónica, 

um novo conceito artístico. A temperança aplicada pela arquitectuta Chã culmina 

numa apresentação moderada aliada a um conceito transparente e livre no seu 

processo criativo. Temos portanto, um tempo caracterizado por um pensamento 

arquitectónico marcadamente Português e de grande qualidade. A nova expressão é 

rara, exclusiva e tem hegemonia no Alentejo. 

A Catedral ergue-se junto da muralha, no lado Poente. A sua frontaria encontra-se 

virada a Nascente, pois era assim que se orientavam os projectos religiosos em 

tempos medievais e a arquitectura Chã da  manteve esta ideia.28  

A Catedral tem sempre presente o seu aspecto possante, maciço e “[...] denota todas 

as características de um edifício salão, embora apresente uma complexidade e uma 

monumentalidade mais impressionante que as suas congéneres alentejanas, 

demonstrando o seu carácter diocesano. [...]” (Bonifácio, 2001, p. 170) Esta acaba por 

qualificar de forma mais incisiva este sítio de Portalegre. 

                                            

 

28
 De apontar uma consequência urbana relacionada com a orientação da Sé. Uma das ruas mais 

importantes para a vida da Cidade Portalegrense, é chamada de forma comum por rua direita. No 

entanto, o nome correcto é, rua do comércio. A particularidade que nos faz mencionar esta rua é o facto 

de se orientar no sentido transversal à frontaria da Sé e não no sentido longitudinal, como era habitual na 

época. 

Ilustração 147 - Planta do Claustro 

e da Catedral de Portalegre. (Rota 

das Catedrais, 2013) 

Ilustração 148 - Vista aérea do 

complexo Religioso de Portalegre. 

Destaque para a Catedral. (Portugal, 

2013a) 



A Catedral de Portalegre, um exemplo de uma Igreja-Salão Chã 

Jorge Franco Serralha Pires  112 

Embora fosse usual realizar alterações a monumentos e igrejas ao longo do tempo, na 

sua globalidade, a Sé foi bastante poupada. Ainda assim, alguns trabalhos foram 

realizados como, a “[...] implantação dos retábulos, finais do século XVI, arranjo das 

capelas, pelos séculos XVII e XVIII, da frontaria, alterada com acrescentos e ultimada, 

no século XVIII, segundo o estilo da época e a construção do Claustro, no mesmo 

século. [...]” (Patrão, 2002, p. 76) 

A igreja-salão de Portalegre tem por base, uma planta cruciforme. Esta está implícita 

no desenho que forma o sólido geométrico Chão. Na aplicação deste plano 

arquitectónico, observamos que existem várias proporções na generalidade do 

conjunto.  

  
 

  
 

 

Ilustração 149 - Proporção 

sobre o espaço das três 

naves até à capela mor. 

Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 126) 

Ilustração 150 - Proporção 

sobre o espaço das três 

naves até ao transepto. 

Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 126) 

Ilustração 151 - Proporção 

do perímetro exterior. 

Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 126) 

Ilustração 152 - Proporção 

de 4:3 abrangendo as naves, 

capelas laterais e transepto. 

Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 128) 

Ilustração 153 - Proporção 

de 3:2 abrangendo as 

torres, naves, capelas 

laterais e transepto. 

Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 128) 

Ilustração 154 - Proporção 

de 3:2 abrangendo as 

naves, capelas laterais, 

transepto e capelas da 

cabeceira. Catedral de 

Portalegre. (Santos, 2009, p. 

128) 
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No que diz respeito à planta e às relações métricas que são feitas para estabelecer as 

proporções, começamos pela zona central correspondente às três naves. Aqui é 

traçado um quadrado duplo. Este é desenhado entre a linha horizontal da frontaria 

principal e a linha do arco da capela mor. Não se conta com as capelas da cabeceira, 

com as torres, as capelas laterais e os espaços que sobram no transepto. No fundo, 

só conta o corpo central da grande sala propriamente dita. (Santos, 2009, p. 126, 127, 

134) 

Do mesmo modo estabelecemos outras análises métricas à planta da Sé. Começamos 

pela linha da frontaria mas agora, vamos apenas até à linha horizontal onde começa o 

transepto. Também não contamos com as torres e as capelas laterais. O resultado é 

uma proporção de 3:2. (Santos, 2009, p. 126, 127, 134) 

Relativamente às relações métricas que se estabelecem pelos limites máximos da 

planta, é agora englobado, tudo o que foi posto de lado nas contas anteriores. Na linha 

horizontal traçada no topo da cabeceira, tem-se em conta o devido acerto. Estas 

proporções, são efectuadas pela largura do transepto e o comprimento total da Sé 

através de um eixo pré-determinado. Sendo assim, chegamos à conclusão que surge 

um quadrado duplo semelhante ao dos cálculos anteriores mas de maiores 

dimensões, ou seja, abrange todo o espaço. (Santos, 2009, p. 126, 127) 

Realizando novo cálculo ao corpo da Catedral, mas agora estabelecendo novos 

parâmetros, chegamos a mais conclusões. 

   

Ilustração 155 - Proporção da capela 

mor. Catedral de Portalegre. (Santos, 

2009, p. 128) 

Ilustração 156 - Relação entre 

tramos. Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 132) 

Ilustração 157 - Relação entre 

tramos e capelas laterais. Catedral 

de Portalegre. (Santos, 2009, p. 132) 
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Desenhando a linha horizontal pela frontaria principal até à linha horizontal do arco da 

capela mor, ou seja, sem contar com as capelas da cabeceira e as torres, chegamos à 

proporção de 4:3. (Santos, 2009, p. 128) 

Desenhando a linha horizontal de forma a englobar as torres e indo até à linha 

horizontal do arco da capela mor, contando dessa maneira com a totalidade do 

transepto e as capelas laterais, chegamos à proporção de 3:2. (Santos, 2009, p. 128) 

Voltando a repetir parte do processo anterior, desenhamos a linha horizontal pela 

frontaria principal. Englobamos as torres, as capelas laterais e o transepto. A diferença 

reside na linha traçada pela profundidade máxima das duas capelas que ladeiam a 

capela mor. O resultado é uma proporção de 3:2. (Santos, 2009, p. 128) 

Uma particularidade que podemos estabelecer em relação à geometria e à métrica, é 

a intencionalidade do desenho arquitectónico. No que diz respeiro à elaboração das 

capelas laterais, temos a noção de como se processa a sua profundidade. Se 

rebatermos as diagonais dos tramos laterais do transepto, esta dá-nos o comprimento 

destes espaços. (Santos, 2009, p. 129, 132) 

Desenvolvendo a métrica deste espaço, podemos afirmar, no que diz respeito à capela 

mor e tendo em atenção o acerto do desenho mediante a aproximação da muralha, 

que esta apresenta uma proporção de 4:3. (Santos, 2009, p. 128, 129) 

Ainda no campo da métrica, os tramos da Catedral são de grande interesse. Em 

Portalegre, se fizermos o exercício a partir dos pontos centrais nos pilares, concluímos 

que a diagonal desenhada nos tramos do centro, é o dobro da largura das naves  

Ilustração 158 - Proporção sobre o 

espaço da nave central até à altura dos 

capitéis. Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 130) 

Ilustração 159 - Proporção sobre o 

espaço da nave central até à altura da 

abóbada. Desenho do quadrado duplo. 

Catedral de Portalegre. (Santos, 2009, 

p. 130) 

Ilustração 160 - Proporção sobre o 

espaço das três naves até à altura das 

capitéis. Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 130) 
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laterais. Observando a planta no sentido longitudinal, o comprimento do lado dos 

tramos da nave central tem uma distância que vai crescendo tramo a tramo até chegar 

ao transepto. Aqui, fica com a medida igual à largura do mesmo, constituíndo uma 

proporção de 1:1. (Santos, 2009, p. 132, 133) 

A esta análise da planta, relaciona-se uma análise do ponto de vista vertical, ou seja, 

em corte. Já Kubler escreve em relação ao espaço vertical que, os apoios na Catedral 

de Portalegre “[...] têm de altura menos de duas vezes a largura da nave central [...]”. 

(2005, p. 60) 

Em relação a este plano vertical, em corte, as relações métricas apresentam-se 

bastante regulares. A distância desde o piso até ao limite superior dos capitéis da nave 

central é igual à proporção de 3:2 da largura da nave. (Santos, 2009, p. 129, 130) 

Tendo em conta as zonas espaciais da nave central e naves laterais, entre pilares e 

pilastras até ao limite mais elevado da abóbada e efectuando as suas contas métricas, 

apercebemo-nos numa diferença. Enquanto a nave central apresenta relações perto 

de 2:1, as naves laterais apresentam um resultado três vezes superior. (Santos, 2009, 

p. 129-131) 

Considerando o espaço correspondente às três naves como um todo e indo até ao 

limite superior dos capitéis dos pilares que determinam as várias naves, constatamos 

que este forma um rectângulo apoiado no lado maior numa proporção de 3:2. (Santos, 

2009, p. 130, 131) De facto, estas proporções transformam este espaço ordenado 

numa agradável vivência, toda ela em concordância. 

Ilustração 161 - Proporção do alçado 

Nascente. Catedral de Portalegre. (Santos, 

2009, p. 130) 

Ilustração 162 - Altimetria interior. Catedral de Portalegre. 

(Santos, 2009, p. 130) 
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As proporções descritas no interior e em corte, também se repercutem no exterior da 

Sé, onde mais uma vez a proporção de 3:2 é aplicável no que diz respeito à zona das 

três naves correspondente ao exterior, na fachada. Também a proporção de 2:1 é 

aplicável sobre o pano central da fachada até à cornija. (Santos, 2009, p. 130, 131) 

Um facto é que a relação das partes que formam o todo deste espaço arquitectónico é 

elaborado com elevada coerência. (Santos, 2009, p. 133, 135) Criam o equilíbrio 

característico do conceito Chão. 

Estas relações e cálculos mostram um elevado grau de sabedoria dos projectistas 

nacionais. A reunião destes conhecimentos geram uma dinâmica arquitectónica ímpar, 

já para não mencionar a rigorosa geometria. Estamos perante um desenho 

arquitectónico, uma planta mais complexa do que à partida é perceptível. No cômputo 

geral, o ensaio aqui denunciado resulta num estudo métrico o mais seguro possível da 

Sé em termos arquitectónicos. 

Sendo um edifício “[...] de grandes dimensões, a fachada principal demonstra o 

carácter de construção imponente, própria da sua função. [...]” (Bonifácio, 2001, p. 

170) No entanto, a pequena variação do desenho entre as torres e o plano central 

Ilustração 163 - Fachada da Catedral de Portalegre. (Portugalmapas, 2013) 
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recuado, cria alguma dinâmica num volume que se revela austero. Acaba por ser 

original, pelo resultado conseguido. Também se entende este desenho arquitectónico 

por fachada harmónica.  “[...] Na realidade as proporções da fachada e o seu aspecto 

elaborado, a utilização de uma escala e de um ritmo movimentado tornam-na até mais 

majestosa [...]”. (Bonifácio, 2001, p. 170) 

Na resolução da fachada, encontramos muitos elementos arquitectónicos, organizados 

equilibradamente. 

Iniciamos a análise no plano central e recuado da fachada. Duas pilastras dividem o 

espaço em três panos interrompidos horizontalmente por uma cornija. Em cada um 

destes panos encontramos uma porta e duas janelas no mesmo enfiamento vertical. 

Foi sobretudo nestes elementos arquitectónicos, que se procederam a algumas das 

alterações já mencionadas. A porta e as janelas do pano que se encontra a meio, são 

de maior dimensão. De cada lado desta porta é possível observar duas colunas, num 

total de quatro. São em mármore preto que se pensa virem de Estremoz, lugar que 

sempre teve uma economia relacionada com o mármore. Estas apresentam capitéis 

compósitos. A janela imediatamente acima, apresenta balcões com guardas de ferro 

forjado do século XVIII. Na parte superior desta janela podemos observar um frontão 

Barroco. A porta e esta janela encontram-se ligados por decoração em pedra 

mármore. Acima desta janela surge a cornija e logo a seguir temos a última janela 

deste pano do meio. É uma janela simples, apenas decorada por um frontão curvo de 

no topo. 

 

Ilustração 164 - Plano central e 

recuado da Fachada. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 
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Tanto o pano mais à esquerda como o pano mais mais à direita são constituídos por 

elementos arquitectónicos semelhantes mas de menor dimensão em relação ao pano 

do meio. Sendo assim, temos nestes panos laterais, umas portas flanqueadas por 

colunelos. As janelas imediatamente acima encontram-se encimadas por frontões 

Barrocos. Estas portas e estas janelas também se encontram ligadas por decoração 

Barroca e mísulas em pedra mármore. Por cima destas janelas surge a cornija e logo 

a seguir, as últimas janelas. São simples e encimadas por frontões curvos.   

As janelas deste plano interior às torres, têm a particularidade de servir o coro alto, 

bem como, o salão da Sé. No fundo, concorrem para a iluminação homogénea do 

espaço interior. 

Ainda no plano recuado, o topo revela uma cimalha em toda a sua largura, como 

moldura de remate. No centro deste enquadramento a dissimular a cobertura, surge 

um ático curvo com volutas. Este conjunto é coroado por uma cruz. A flanquear este 

ático, formam-se falsas balaustradas que se estendem até ao encontro das torres.  

Nos extremos do alçado principal, situam-se as duas torres que se destacam de forma 

proeminente e ilustram a excelência da grande Sé. Estas encerram a fachada. Apesar 

do destaque que apresentam, fazem parte do volume arquitectónico. Podemos 

observar esta ideia no desenho da planta, uma vez que acompanham o sentido das 

capelas laterais no interior. Este pormenor contribui para mais um dos momentos 

definidores do estilo Chão, pois realça a procura constante por um volume unitário. Era 

pretendido não desvirtuar esta ideia. 

Ilustração 165 - Topo da fachada. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 166 - Torres. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2012) 
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As duas torres são similares. Deste modo, surge em cada uma delas, duas pilastras 

que definem um pano interrompido por cornijas. Aqui, existem várias aberturas que se 

vão sobrepondo verticalmente até ao cimo. As aberturas são todas similares, são 

frestas verticais com ar de fortificação e aparência militar excepto as aberturas de 

maior dimensão no topo. Também podemos observar frontões curvos de traço 

Renascentista no cimo das várias aberturas biseladas, excepto em duas, que ficam 

adjacentes a cornijas. Uma em cada torre.  

As aberturas no topo são diferentes. Toda esta zona sobressai relativamente ao resto 

do perfil da fachada. Têm vãos maiores e são arqueadas no cimo. Estas são as 

aberturas que servem o espaço dos sinos. 

As restantes faces deste zonamento, no topo, têm aberturas similares excepto uma 

pequena variação na face Poente da torre Norte, ou seja, a torre que se encontra à 

direita, para quem olha de frente para a Sé. Aqui são três aberturas. Deste modo, a 

torre Norte tem seis aberturas no total. Por outro lado, a torre Sul, a torre do lado 

esquerdo para quem olha de frente para a Sé, tem quatro aberturas com a mesma 

finalidade. Esta variação no conjunto é discreta mas torna a composição arquitectónica 

mais atraente.  

Nos quatro cantos superiores de cada uma das torres, surgem de forma saliente, 

quatro pináculos como desenho de remate das pilastras. Entre eles surgem pequenos 

frontões com espelhos. Estes são muito parecidos aos do Claustro.  

Ilustração 167 - Torre Sul. 

Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 168 - Torre Norte. 

Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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A coroar as torres, salientam-se umas coberturas octogonais em pirâmide com 

apontamentos em ferro forjado na ponta, que enfatizam a majestosidade do projecto.  

Crê-se que no passado, estes campanários eram forrados a azulejo, uma vez que é 

citada a compra dos mesmos nos registos da Sé. O padre Sotto Maior também 

escreve sobre o assunto. Este, traça a construção destas coberturas e relata a 

existência destes mesmos azulejos. As torres da Sé são “[...] fabricadas na mesma 

altura, com os zimbórios guarnecidos de azulejos muito ricos [...]”. (1984, p. 62) Crê-se 

que as torres foram uma das últimas fases de construção. 

De realçar, que seja qual for o local onde nos encontremos na Cidade de Portalegre, a 

visão da Sé está sempre presente, quase que a nos orientar e a mostrar a sua 

imponência lá no alto da actual praça do Município. É praticamente impossível não ter 

qualquer tipo de contacto com a Catedral. As torres são a zona mais visível, 

sobretudo, os campanários no topo. É a localização da Sé que favorece este efeito. 

Esta igreja-salão é especial, autêntica e oferece identidade à Cidade. Na verdade, 

acaba por ser um dos símbolos de Portalegre.  

Em relação aos alçados Sul e Norte, estes, são semelhantes. Enquanto no alçado Sul 

se encontra o Claustro, o alçado Norte ficou exposto ao espaço público. Aqui pode-se 

espiar de forma clara as sete pilastras denunciadas na totalidade do alçado. Estas 

criam uma cadência espacial e controlada neste sólido geométrico de grandes 

dimensões. No exterior, a zona do alçado Norte que corresponde essencialmente ao 

espaço do salão interior, apresenta no cimo e entre as pilastras, uns óculos com 

molduras de granito. Estas ainda apresentam vitrais que se abrem para as capelas 

laterais. Do ponto de vista interior, estas, encontram-se no cimo das paredes destes  

Ilustração 169 - Catedral e Castelo de Portalegre entre 

o casario. Vista Nascente. (Cipriano, 2011) 

Ilustração 170 - Catedral de Portalegre entre o casario. Vista 

Poente. (Rádio Campanário, 2013) 
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zonamentos, mais propriamente, no espaço respectivo aos frontões e aos tímpanos 

curvos. Aqui, a iluminação torna-se peculiar devido aos vitrais.  

Ainda no exterior do alçado Norte, encontramos a todo o comprimento, uma cornija a 

um nível superior por onde se distribuem de forma saliente algumas gárgulas com 

aspecto de pessoas e animais. Este hábito medieval acabou por se transpor neste 

exemplo Chão. Ainda de referir que no topo de cada um destes alçados da Catedral, 

alçados Sul e Norte, encontram-se pináculos de pedra no remate das pilastras. Estes, 

são interligados por frontões que escondem a cobertura.  

De apontar um segundo conjunto de paredes paralelas aos alçados Sul e Norte, um 

pouco mais recuadas e a cima destas, isto para quem analisa do lado exterior. Estas 

passam despercebidas ao observador mais atento, sobretudo do lado de fora, uma 

vez que no interior não reparamos nelas de forma evidente. De reafirmar, que toda 

esta zona exterior passa realmente despercebida devido às perspectivas realizadas, 

bem como, ao bom uso dos elementos arquitectónicos. Estudando melhor o interior, 

reparamos que estas paredes sobressaem mas na realidade não temos grande 

percepção desse acontecimento arquitectónico. Encontram-se a uma altura 

considerável apresentando grande discrição. Os acabamentos também ajudam a esse 

efeito. São paredes rebocadas e pintadas a branco, tanto por fora, como por dentro. O 

que provoca esta depressão no exterior, na ligação da cobertura com as paredes 

laterais, é o aprofundamento criado no espaço interior pelas capelas laterais. Apesar 

deste ligeiro jogo das formas arquitectónicas, a noção de uma forma paralelopipédica 

pura nunca se perde. 

Ilustração 171 - Alçado Sul. Clautro e 

transepto. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 172 - Alçado 

Norte. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 173 - Vista 

Poente. Paço 

Episcopal. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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Estas paredes que ligam à cobertura são constituídas por um conjunto de óculos nas 

suas faces, segundo o alinhamento do conjunto mais abaixo, o das capelas laterais. 

Estes dois conjuntos de óculos são idênticos mas os de cima parecem ter um diâmetro 

ligeiramente mais pequeno pelo facto de não apresentarem a moldura em granito. 

Estes não ostentam vitrais, e neste caso, apontam exclusivamente para as naves.  

Quanto ao alçado Poente, não existe nada de muito significativo a mencionar, uma vez 

que este lado se encontra encostado à muralha.   

Ao passar a porta central da fachada, deparamo-nos com um interior que manifesta 

“[...] harmonia e o equilíbrio tradicional neste tipo de edifícios, torna-se também mais 

monumental e mesmo pretencioso [...]”. (Bonifácio, 2001, p. 170) Aqui, temos a 

demonstração de um espaço uniforme, uma sala de reunião dedicada ao culto com 

uma altura que impressiona mas, seguindo o carácter da arquitectura Chã. Em todos 

os momentos que nos deparamos a observar cada ângulo deste espaço religioso, 

damos conta da precisão geométrica. O salão apresenta uma dimensão considerável, 

mas a arquitectura não deixa de transparecer um espaço confortável. 

As três naves à mesma altura, dão aso à concepção das abóbadas que se 

apresentam rebaixadas, quase planas. Este acontecimento arquitectónico alimenta a 

percepção do sólido geométrico puro que forma o salão. Estas não entram nas 

capelas laterais, assim como nas capelas da cabeceira. Ficam cingidas às três naves. 

Ilustração 174 - Salão da Catedral 

de Portalegre. Vista da cabeceira. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 175 - Salão da Catedral 

de Portalegre. Vista dos portais e 

coro alto. (Ilustração nossa, 

2013) 
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A completar a abóbada, difunde-se uma malha nervurada em toda a extensão espacial 

do salão, designadamente, a área que compreende as três naves. Esta malha 

nervurada é construída por tijolo rebocado, de secção quadrada e cruza-se. No seu 

encontro formam-se bocetes simples de aspecto circular e pintados de dourado. As 

coberturas interiores com esta configuração são muitas vezes chamadas de abóbadas 

de combados. 

As capelas laterais e as capelas da cabeceira são formadas por abóbadas de berço ou 

de canhão, separadas em caixotões, oferendo cada uma delas um desenho diferente 

e original. 

A cobertura da Sé é suportada em parte, por robustos mas esbeltos pilares 

acompanhados por pilastras e fortes paredes. Os pilares da Catedral de Portalegre 

têm uma orientação clássica, de ordem toscana, embora sejam aplicados de forma 

simplificada. São desenhados numa concepção muito linear e estilizada. Têm um 

aspecto compacto. Seccionando-os, apresentam-se cruciformes e são em granito, 

material usado em quase todo o sistema estrutural. A preferência da arquitectura em 

relação a este tipo de pilares parece ser uma constante neste período, com especial 

atenção para o Alentejo. O esbatimento dos pilares na cobertura é desenhado sob a 

forma de arcos torais e formeiros. Estes arcos são da mesma largura dos pilares e 

pilastras. Esta passagem dos pilares para a cobertura é feita de forma discreta, num 

gesto fluído. A ligação dos pilares com a cobertura apresenta um acabamento em 

  

Ilustração 176 - Transepto. 

Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 177 - Nave lateral. 

Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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reboco branco, o que desvirtua a função primordial dos pilares, transmitindo a 

aparente leveza do conjunto.29 

As pilastras seguem a mesma ideia dos pilares. São pilastras visíveis no interior e no 

exterior, estão adjacentes a fortes paredes estruturantes e concorrem para a 

sustentabilidade da igreja-salão. Todo este modelo construtivo está enquadrado na 

arquitectura, passando despercebido. Seguem vários alinhamentos, nomeadamente, o 

dos pilares, as zonas de circulação e as áreas correspondentes às naves. O conjunto 

estrutural possibilita a construção da cobertura à mesma altura. É o reforço destes 

apoios periféricos que permite aligeirar o desenho dos pilares e criar o efeito exposto 

atrás.  

A distribuição criteriosa destes elementos arquitectónicos, cria ritmo no espaço. A sua 

presença na elaboração do salão poderia criar separações espaciais, mas isso não 

acontece devido ao desenho e às proporções exibidas. O espaço não perde a 

clarividência da forma unitária. 

Os pilares e pilastras que encontramos no sentido transversal e correspondentes ao 

primeiro tramo, têm uma dupla função. Para além de fazerem parte integrante da 

estrutura global, ainda têm o objectivo de suster parte do coro alto que se estende a  

                                            

 

29
 As coberturas da Sé funcionam muito bem entre si. O rigor arquitectónico cria esta união. De reafirmar 

a utilização da cor branca, que aplicada de forma recorrente, parece ajudar. 

Ilustração 178 - Abóbadas da 

nave central. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 

2013) 

Ilustração 179 - Abóbadas. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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toda a largura da Sé. O facto de o coro se estender a toda a largura da Sé, traz uma 

solução que optimiza o salão, pois concorre para uma contínua harmonia do espaço. 

O coro alto encontra-se assente em três arcos abatidos. Estes correspondem ao 

enfiamento das três portas que dão para o exterior, bem como, para as três naves 

correspondentes ao grande salão. O facto de assentar em arcos abatidos, potencia um 

baixo perfil que priviligia uma cobertura abobadada mas achatada. Desta forma, 

integra-se e dilui-se na linguagem espacial da envolvente interior. O acesso ao coro 

alto é feito por uma escada interior, disfarçada na torre Norte.30 

Em relação ao transepto, os seus braços não excedem a largura máxima estipulada 

para a igreja-salão. É um transepto que se encontra remetido ao volume bem definido 

que a Catedral exibe. Nas extremidades dos braços do transepto temos duas portas e 

por cima destas, duas janelas, que se encontram frente a frente. A porta no lado Sul 

conduz-nos para o Claustro e a porta do lado Norte, para o espaço público. Um outro 

momento arquitectónico que se vislumbra nesta zona, é a cúpula que encerra o 

cruzeiro. Este elemento, que não foi uma escolha arquitectónica para as outras duas 

tipologias Joaninas, aliás, é mesmo única no panorama Nacional, vinca ainda mais a  

                                            

 

30
 Existe a possibilidade da existência de um outro coro que funcionaria no espaço da capela mor para 

dias expecíficos. “[...] Serve esta capela também de coro aos domingos e dias santos, quando há-de 

haver procissão ou pregação, ou quando o prelado se há-de achar presente à missa, onde se lhe fazem 

todas as ceremónias conteúdas no ceremonial novo. [...]” (Sotto Maior, 1984, p. 62, 63) Mediante esta 

ideia, podemos concluir que existia uma organização de dois coros. 

Ilustração 180 - Jogo arquitectónico entre os pilares e 

as abóbadas. Catedral de Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 181 - Ligação entre pilar e as abóbadas. 

Catedral de Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 
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peculiar identidade da Catedral de Portalegre. Esta opção assinala o brio excepcional 

dos seus criadores. Em termos de desenho, a passagem da base circular da cúpula 

para a zona correspondente ao quadrado em que se insere, no centro do transepto, é 

feita através de pendentes. No zimbório da cúpula surge um lanternim que proporciona 

mais um ponto de luz natural no interior. Aqui acenta uma das possíveis explicações 

para a realização deste elemento. Quer seja esta a sua justificação ou não, a cúpula 

enquadra-se na perfeição neste espaço Chão, dando uma nova reinterpretação a 

elementos arquitectónicos do passado. 

A cabeceira deste projecto apresenta três capelas. A capela mor é mais profunda do 

que as outras duas. As três capelas encontram-se no sentido longitudinal e no mesmo 

enfiamento das três naves. Aqui, também se erguem umas aberturas que por sua vez 

admitem iluminar esta zona colaborando para a conformidade geral do espaço.31 

Na cabeceira, ainda se desenharam compartimentos de apoio ao Cabido, que se 

revelam discretos e de acesso restrito. Estes compartimentos dispõem-se de modo um  

                                            

 

31
 De mencionar a existência de mais uma capela  nesta zona. Esta, encontra-se no lado direito da 

cabeceira, junto à porta Norte do transepto e segue a mesma orientação das anteriores. Está no 

enfiamento longitudinal da Catedral, no sentido das capelas laterais intercomunicantes e da torre. 

Apresenta-se à face da parede e de forma discreta em relação às outras opções tomadas. 

Ilustração 182 - Desenhos de pilar. 

Noção das dimensões. Catedral de 

Portalegre. (adaptado a partir de: 

Santos, 2009, p. 146) 
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pouco discutível em comparação ao delineado noutros traçados religosos, o que os 

torna uma novidade. Existe uma possível explicação para o resultado empregue, no 

entanto, a solução desenvolvida resultou de forma apropriada. Se observarmos com 

atenção a planta, e no que concerne esta zona que se segue ao transepto, notamos 

que a testeira do projecto sofreu um ajustamento. O seu desenho surge adaptado à 

disposição da muralha pré-existente. Parece ter havido um cálculo errado no 

dimensionamento da Sé, talvez inicialmente não fosse espectável uma construção de 

tamanha compleição. Também se põe a hipótese de este acontecimento surgir devido 

ao facto de se ter mantido durante bastante tempo a antiga igreja de Santa Maria do 

Castelo enquanto se construia a Sé. Uma vez que se ofereceu alguma distância às 

obras da nova Catedral, bem como, espaço para o novo adro, isso pode ter originado 

algum erro de cálculo. De qualquer maneira, este pormenor torna a Sé bastante mais 

interessante, como que a adaptar-se ao espaço e às infraestruturas já existentes, algo 

bastante actual nos projectos contemporâneos. 

A cabeceira onde se insere a capela mor e posteriormente a cobertura onde se inclui a 

cúpula, teram sido das últimas fases a rematar nesta obra. A zona da cabeceira terá 

terminado a sua construção entre 1570 e 1571. Já no que diz respeito à cobertura, 

esta terá sido concluída em meados do ano de 1571. Podemos afirmar que no final do 

ano de 1571, a Sé de Portalegre estaria totalmente terminada, isto, dentro do que 

consideramos o corpo principal deste espaço Chão. 

Ainda no que diz respeito ao espaço destinado às capelas laterais, a seu desenho 

torna possível complementar a ideia da arquitectura Chã. As capelas laterais fazem 

praticamente parte do salão que lhes sucede. Encontram-se no mesmo alinhamento  

Ilustração 183 - Apoios que sustêm o coro 

alto. Catedral de Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 184 - Apoios 

estruturais. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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das torres, comunicam entre si e estão viradas para o salão. A sua organização 

convida o espaço que constitui o interior da Sé, a fluir em sintonia.  

Se repararmos, todas as capelas da Sé estão distribuídas em volta do salão, sempre 

viradas para ele, criando uma relação directa no espaço. 

Esta opção é bastante curiosa do ponto de vista do estilo Chão. É o gesto criativo do 

próprio espaço que faculta esta solução. Todos os acontecimentos arquitectónicos têm 

uma função e apresentam correlação.  

Um factor que favorece a ideia Chã implementada na forma paralelopipédica do salão 

Portalegrense, é a distribuição uniforme da luz no espaço. Processa-se de maneira 

penetrante mas imperceptível. Esta foi alcançada pela boa repartição das aberturas ao 

longo de todo o corpo da Sé. Para o observador que vive este salão, a distribuição 

regular da luz no espaço faz-nos esquecer a existência das aberturas. Já o padre 

Sotto Maior constata esta realidade. A igreja-salão tem “[...] vidraças toda em circuito, 

muito fermosas e com isto fica tão clara e bem assombrada e aprazível que quasi fica 

tão clara de noite como de dia. [...]” (1984, p. 64). 

O aumento do nível criativo na concepção da arquitectura, dos gestos que foram 

feitos, potenciam uma forma espacial muito qualificada. Só a conjugação dos vários 

elementos arquitectónicos aplicados de maneira criteriosa possibilitariam um resultado 

tão coerente. Todas as decisões adoptadas, das mais pequenas às maiores, são 

acertadas, criando-se a oportunidade de ganhar um espaço que funciona realmente de 

forma clara e precisa.  

Ilustração 185 - 

Cúpula como parte 

integrante da 

cobertura interior. 

Catedral de 

Portalegre. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 186 - Cúpula. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 187 - - Cúpula e zimbório. 

Exterior. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2012) 
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Muito se debate sobre a autoria dos projectos realizados neste período e ainda mais 

sobre o caso de estudo, sempre susceptível a grandes dúvidas. A questão carece de 

muita informação mas a existente, leva-nos a tirar ilações. Dessa forma, podemos 

reduzir as hipóteses da autoria da Catedral de Portalegre a dois nomes. Essas duas 

hipóteses são, os arquitectos Miguel de Arruda e Afonso Álvares. Destes dois, o mais 

provável autor, terá sido Afonso Álvares. Mediante o momento histórico e 

arquitectónico em análise, a criação de um novo conceito de arquitectura, as várias 

obras atribuídas a este homem, os cargos que ocupou e a influência que daí provinha, 

levam esta personalidade a ser o mais provável autor do espaço arquitectónico Chão 

de Portalegre. De reafirmar que não existe documentação a comprovar qualquer tipo 

de autoria. 

Outros nomes surgem com marca directa na construção da Sé de Portalegre. Nomes 

como Gaspar Mendes ou João Vaz. Estes eram mestres de obras mas de qualquer 

maneira é importante referi-los porque nesta altura o seu poder de decisão em muitos 

aspectos construtivos eram tidos em conta. Sendo assim, é provável que tivessem 

definido algum tipo de momento arquitectónico na elaboração da Sé. Até o facto das 

raízes construtivas e tradicionais Portuguesas serem absorvidas pela arquitectura 

Chã, pode ter haver em muitos aspectos com a influência de homens com tais 

funções. Mais uma vez, as ligações familiares são demonstradas nesta profissão. João 

Vaz surge como genro de Gaspas Mendes e este continuou os trabalhos da Sé após a 

morte do mesmo. 

Ilustração 188 - Nave lateral e 

capelas laterais. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 

2013) 

Ilustração 189 - Capelas 

intercomunicantes. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 

2012) 
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Como se tem vindo a afirmar, a ideia construtiva e arquitectónica da Catedral 

extravazou como projecto de época. Isso é notório ao percorrermos o espaço deste 

complexo religioso. Sendo a durabilidade outro factor importante nas edificações 

portuguesas ao longo dos tempos, este exemplar prova-o através de uma arquitectura 

bem articulada. 

Apesar do conceito da arquitectura Chã ser comum a outras construções Portuguesas, 

a Catedral de Portalegre explora os domínios desta génese num momento de grande 

esplendor. 

A magnífica Catedral de Portalegre acaba por marcar uma Cidade, uma região, 

contribuíndo para um estilo de índole Nacional. 

 

  

Ilustração 190 - Aberturas do coro alto. 

Catedral de Portalegre. (Ilustração nossa, 

2013) 

Ilustração 191 - Aberturas de capelas 

laterais. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 192 - Abertura de capela lateral 

e óculo acima desta. Catedral de 

Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 193 - Abertura e abóbada de 

capela lateral. Catedral de Portalegre. 

(Ilustração nossa, 2012) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para melhor entender a história dos estilos arquitectónicos, o Homem teve a 

necessidade de estipular cronológicamente os seus conceitos. Esta classificação 

tende a enfatizar os estilos mais marcantes, esquecendo tendências e estilos menos 

estudados que surgiram em igual período. Ao analisar fases de transição ainda mais 

questões se colocam. Muitos destes estilos são negligenciados passando a ser 

identificados como parte de um género mais estudado e de maior conhecimento.  

Chegamos à conclusão que existem de facto, inúmeras possibilidades estilísticas a 

descobrir e identificar. São variantes mais discretas, experiências que também têm a 

sua preponderância e o seu lugar assegurado durante uma determinada era. A sua 

importância é fulcral para entender melhor o desenrolar da história da arquitectura. A 

identificação destes estilos passam por inúmeras particularidades e implicações. Por 

exemplo, vão desde a Nação de origem, a sua cultura, a sua economia, passando pela 

influência dos intervenientes e tradições construtivas. Também sabemos que 

diferentes conceitos, têm automaticamente que originar diferentes arquitecturas. 

Sendo assim, a visão sobre géneros arquitectónicos criados no mesmo espaço 

temporal dos grandes estilos da história podem ser estudados afincadamente e a um 

nível bastante abrangente. Se formos especificamente a Portugal, temos o espaço 

temporal entre os anos de 1521 a 1706, que é demonstrativo de qualidade e inovação 

Ilustração 194 - Catedral de Portalegre. (Ilustração nossa, 2013) 
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arquitectónica. Esta marca a diferença, fugindo aos cânones arquitectónicos 

escrupulosamente seguidos no período Europeu em causa, especialmente em Itália.  

A arquitectura Chã surge nesta união de acções e possibilidades. Tanto os estilos que 

lhe antecederam, bem como, o cruzamento de múltiplos pensamentos arquitectónicos 

do momento, permitiram num determinado espaço e tempo, criar e viver com um fulgor 

muito próprio esta maneira de fazer arquitectura. Sendo uma produção exclusivamente 

Nacional, o género Chão torna-se ainda mais especial. Não só por incorporar raízes 

das suas gentes, da sua terra, como é extraordináriamente singular e única em todos 

os aspectos que um movimento arquitectónico pode ter, por muito breve que tenha 

sido em comparação com as arquitecturas de referência. 

Ao nos concentramos em Portugal de meados do século XVI, as Catedrais são o mais 

alto grau de importância atribuído a um instrumento arquitectónico religioso. Estes, são 

espaços de extrema relevância não só para a Igreja, como para o Reino. Em certos 

casos, chegou a ser um motivo estratégico para a unificação do território Nacional, 

como é o caso de estudo. Deste modo, só com a constituição de novos Bispados se 

poderiam realizar obras com tamanho prestígio, o que veio a suceder. Para o efeito, 

foram chamados os intelectos mais criativos e capazes. As atenções dadas à criação 

do estilo de arquitectura a elevar faz jus ao resultado conseguido. 

De referir as circunstâncias sociais e económicas em que Portugal se encontrava. Daí 

o empenho do Rei em promover políticas mais abertas e viradas para a cultura, 

libertando as condicionantes arquitectónicas.  

Estes, são muitos dos argumentos que fazem parte de uma base que viria a gerar uma 

nova arquitectura. A Catedral de Portalegre é assim, dos exemplos mais interessantes 

que nasceram desse momento. 

Com a atmosfera que se vivia, realizou-se em Portalegre uma espaço segundo um 

conceito original. De referir alguns dos argumentos que identificam esta arquitectura 

no exemplo da igreja-salão Alentejana. Muito se deve à conjugação dos elementos 

arquitectónicos que concorrem para a resolução final. Este conceito foi assim buscar 

de forma directa, ideias às igrejas-salão de outros tempos. Apresenta naves à mesma 

altura, capelas laterais intercomunicantes, imponentes pilares traçados com elegância 

simplificando a ordem Clássica. Daqui surgiram as abóbadas praticamente planas. O 

modelo construtivo implementado, traduz naturalmente o desenho funcional da planta. 
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Esta configuração da igreja-salão revela aberturas cuidadosamente bem medidas e 

distribuídas de forma criteriosa, trazendo luz temperada ao interior. Este ponto é 

importante uma vez que não perturba a uniformização do espaço. A solução 

encontrada para o coro alto é mais uma demonstração do conceito, uma vez que 

reforça a ideia de espaço ininterrupto. A extraordinária cúpula sui generis e que fecha 

o cruzeiro dá outra dimensão ao espaço, enobrece-o e acrescenta outro ponto de luz. 

A interacção alcançada faz-se através desta arquitectura de gestos fluídos e naturais 

mas, calculados. O ambiente no interior é tranquilizador, proporcionando bem estar 

aos que usufruem de tais condições.  

Podemos afirmar que a boa relação das partes ajudam a criar a forma 

paralelopipédica que é o todo, uma vez que a intenção passava sempre por criar um 

espaço com uma volumetria pura. 

Sendo assim, é de destacar a pureza desta construção, onde o sistema estrutural se 

enquadra de forma apelativa na arquitectura. Constatamos o facto de as técnicas 

construtivas e tradicionais subjacentes no projecto de arquitectura, sugerirem uma 

ligação cultural forte com o País e com o local específico da sua elevação. Deste 

modo, podemos afirmar que estas, acrescentam uma identidade mais incisiva ao 

projecto. Todos os elementos constituintes no grande corpo da Sé apresentam-se a 

descoberto e as aparentes opções simplistas derivam em muito, de uma visão 

arquitectónica exequível, associada a aspectos militares empregues de forma eficaz. 

Reparámos que a procura de espaço optimizado e com função, muitas vezes, não era 

um aspecto primordial na época em que se galvanizaram estas experiências 

construtivas. A escolha de materiais naturais da região também foi importante para 

esta génese. Comparando com os dias de hoje, muitas vezes essa ideia mantem-se. A 

selecção dos materiais utilizados com algum cuidado artístico carregam nessa 

transposição intemporal que só a arquitectura consegue imprimir. 

Em parte, a originalidade está na construção de um espaço coerente, resolvido de 

forma pragmática e racional como não era conhecido em espaços religiosos até à 

data. O desenho geométrico é o exemplo da qualidade e da precisão de um projecto, o 

que se verifica. As obras também são realizadas, segundo cálculos matemáticos 

exactos. Analisámos afincadamente as proporções em termos de planta e corte neste 

projecto. Constatamos que as relações são bem combinadas, fomentando a 

interacção no espaço. O resultado destas contas reflecte-se em várias proporções, 
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como na relação de 3:2. As proporções estão sempre interligadas ao conceito da Sé, 

na verdade, fazem parte dos fundamentos projectuais, acabando presente em todo o 

plano idealizado. 

É esta panóplia de argumentos que dá autenticidade ao conceito, que vai construindo 

o produto final como arquitectura Chã. Já o simples sólido geométrico causa espanto 

por si só mas, o aspecto austero e consentido revela astúcia do ponto de vista 

arquitectónico. 

A abertura cultural permitiu gestos arquitectónicos mais virtuosos que aliados aos bons 

métodos construtivos criaram a clareza com que identificamos a arquitectura Chã e 

por conseguinte, a Catedral de Portalegre. Por trás destes gestos, temos princípios 

conceptuais pré-definidos aplicados convenientemente e de maneira primorosa. Para 

conseguir conjugar todo este aglomerado de conhecimento arquitectónico de forma 

profissional, era necessário uma personalidade experiente e de excelência na sua 

actividade a que corresponde o arquitecto Miguel de Arruda e o arquitecto Afonso 

Álvares. Estes eram os grandes responsáveis pelas áreas de intervenção 

arquitectónica, construtiva e militar em Portugal por esta altura. Este facto, indicia 

estes arquitectos como parte dos influentes gestores na transição arquitectónica para 

o género Chão. Outros projectos cumpridos no ambiente temporal da Catedral, 

esplanam o mesmo conceito e o mesmo tipo de desenho, acabando indicados como 

obras destes mestres e comprovando a possível autoria do magnífico espaço 

Catedralício. 

Os pensadores destes movimentos, os executantes que conceberam uma edificação, 

como a Catedral de Portalegre, têm um lugar especial no espírito arquitectónico, no 

desenvolvimento desta arte que serve o Homem no seu dia a dia, no seu bem estar, 

no seu tempo, noutros tempos, que já foram, que virão. 

As soluções Chãs têm-se mostrado arquitectónicamente viáveis e não é totalmente 

falso afirmar que grande parte da arquitectura qualificada presente no panorama 

Nacional continua a manifestar muitas das ideias e princípios conceptuais da 

arquitectura Chã. O seu carácter enraizado, os volumes depurados, unos e 

simplificados até atingir o seu ponto de distinção, a concretização de projectos 

espacialmente qualificados, continuam a ser os principais desafios a que muitos 

arquitectos se propõem e que acaba por ser um dos mais difíceis na arquitectura. 
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Como já se mencionou noutra instância do trabalho, é imprescindível descortinar estas 

arquitecturas entre arquitecturas, pois o seu valor é incalculável para a história da 

arquitectura e do seu País. Não se pode desacreditar um estilo como a arquitectura 

Chã, pois muitas vezes, estas arquitecturas também ajudam a perceber melhor os 

estilos mais marcantes e catalogados no tempo. Estes periodos cruciais na história da 

arquitectura Portuguesa são por vezes esquecidos focando-se, de uma maneira geral, 

em aspectos mais debatidos e do senso comum. De qualquer maneira, é fundamental 

relembrar ciclos do passado, origens conceptuais ímpares, eruditas, para sabermos do 

que é feita a nossa construção. Só assim podemos clarificar cada vez mais a nossa 

identidade arquitectónica e beneficiar qualitativamente as obras futuras, protegendo 

sempre as passadas. 

Nos últimos tempos, têm vindo a surgir alguns estudos académicos dentro do âmbito e 

no tema deste trabalho o que mostra o interesse que este assunto parece estar a 

despertar nos estudantes desta área. Este é um trabalho onde se procurou, 

precisamente, voltar a um espaço temporal Português de imensa predisposição 

criativa e contribuir na forma desta dissertação de mestrado para a valorização da 

arquitectura Chã no exemplo da Catedral de Portalegre, pois foi no Alentejo o seu 

ambiente de excepção. De realçar que para além das razões invocadas no iníco do 

trabalho, o desenrolar deste conteúdo académico, brotou de sobremaneira em mim, a 

paixão e a curiosidade que a arquitectura sempre me provocou, a sua história e a 

atenção que instintivamente me parece chamar a defesa e promoção do património 

arquitectónico. 
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6. CRONOLOGIA ESPECÍFICA 

1521- Subida ao trono de D. João III. 

153...- Estudos efectuados por Francisco de Ollanda em Itália. 

1540- É aprovada a ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus pelo Papa Paulo III. 

Esta, tinha sido fundada pelo militar espanhol, Inácio de Loyola, em 1534. 

1542- É fundado em Coimbra o primeiro Colégio da Companhia de Jesus. Este é 

designado por Colégio de Jesus, passando mais tarde para a chamar-se Colégio das 

Artes. 

1549- Criação da Diocese de Portalegre por parte do Papa Paulo III no dia 21 de 

Agosto através da Bula Decet Romanum Pontificem e Pro excellenti. Do mesmo modo, 

a Bula Gratiae divinae proeminum, torna D. Julião de Alva o primeiro bispo da Diocese 

de Portalegre, bem como, da futura Catedral. 

1549- Morte do Papa Paulo III.  

1550- O sucessor de Paulo III, o Papa Júlio III, dá andamento ao processo da criação 

da Diocese de Portalegre através do Breve Dudum felicis recordationis, de 2 de Abril. 

1550- Ascenção de Portalegre a Cidade por meio de uma carta Régia a 23 de Maio. 

1554- Nascimento de D. Sebastião, filho de D. João Manuel. 

1556- Lançamento da primeira pedra da Catedral de Portalegre a 14 de Maio. 

1557- Morte de D. João III. O Reino passou a ser administrado por D. Catarina. 

1562- O Reino passou a ser administrado pelo Cardeal D. Henrique. 

1568- Início da governação do Reino por parte de D. Sebastião. 

1571- Fecho da abóbada e coro alto da Catedral de Portalegre. 

1572- Demolição da antiga igreja de Santa Maria do Castelo no mês de Março. 
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1578- Morte de D. Sebastião e uma parte significativa da aristocracia Portuguesa na 

batalha de Alcácer Quibir, criando um problema na governação do Reino Português. O 

Cardeal D. Henrique volta a administrar o Reino. 

1580- Morte do Cardeal D. Henrique. Portugal é invadido por D. Filipe II de Espanha, 

levando à perda da independência até 1640. Este período é conhecido pelo Reinado 

dos Filipes. 
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Identificação das capelas e compartimentos de apoio.  

 

 

 

 

 

Legenda: 

                         1- 

 

Ilustração 195 - Planta da Catedral de 

Portalegre. (adaptado a partir de: Santos, 2009, 

p. 104) 

Ilustração 196 - Capela de Santa Catarina e Santos Jacinto e Nicolau. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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                                2- 

 

 

                                 3- 

 

Ilustração 197 - Capela de São Crispim e São 

Crispiniano. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 198 - Capela de Nossa Senhora do Carmo. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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                                 4- 

 

 

                                  5- 

 

Ilustração 199 - Capela de Nossa Senhora da Luz. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 200 - Capela de São Pedro. Aqui também 

se encontra exposto o Senhor dos Passos. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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                                 6- 

 

 

                                 7- 

 

Ilustração 201 - Capela Mor. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 202 - Capela do Santíssimo Sacramento. 

(Ilustração nossa, 2013) 
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                                 8- 

 

 

                                 9- 

 

Ilustração 203 - Capela de Santo António. (Ilustração 

nossa, 2013) 

Ilustração 204 - Capela das Chagas. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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                             10- 

                             11- 

Ilustração 205 - Capela de São Mauro. (Ilustração nossa, 

2013) 

Ilustração 206 - Capela do nome de Jesus. Nossa 

Senhora do Rosário. (Ilustração nossa, 2013) 
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                     12- 

 13-  

Ilustração 207 - Capela de São Jorge. Santo Cristo. (Ilustração nossa, 

2013) 

Ilustração 208 - Capela Baptismal ou 

Baptistério. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 209 - Pia Baptismal. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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                                14- 

                      15- 

Ilustração 210 -Sala de apoio ao Cabido. Cartório. 

(Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 211 - Sacristia. (Ilustração nossa, 2013) 
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Bispos da Diocese de Portalegre - Castelo Branco. (Até meados de 1956, Diocese de 

Portalegre) 

1- D. Frei Julião de Alva (1550-1560) 

2- D. André de Noronha (1560-1581) 

3- D. Frei Amador Arrais (1582-1599) 

4- D. Diogo Correia (1598-1614) 

5- D. Rodrigo da Cunha (1615-1617) 

6- D. Frei Lopo de Sequeira Pereira (1619-1632) 

7- D. Joanne Mendes de Távora (1632-1638) 

8- D. Ricardo Russell (1671-1684) 

9- D. João de Mascarenhas (1686-1692) 

10- D. António de Saldanha (1693-1705) 

11- D. Frei Domingos Barata (1707-1709) 

12- D. Álvaro Pires de Castro Noronha (1711-1737) 

13- D. Manuel Lopes Simões (1742-1748) 

14- D. Frei João de Azevedo (1748-1765) 

15- D. Jerónimo Rogado de Carvalhal e Silva (1770-1773) 

16- D. Pedro de Melo e Brito da Silveira e Alvim (1773-1777) 

17- D. Manuel Tavares Coutinho e Silva (1778-1798) 

18- D. José Valério da Cruz (1799-1826) 

19- D. José Francisco da Soledade Bravo (1832-1833) 

20- D. José Maria da Silva Ferrão de Carvalho Martens (1884-1884) 
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21- D. Manuel Bernardo de Sousa Ennes (1886-1887) 

22- D. Gaudêncio José Pereira (1888-1908) 

23- D. António Moutinho (1910-1915) 

24- D. Manuel Mendes da Conceição Santos (1916-1920) 

25- D. Domingos Maria Frutuoso (1920-1949) 

26- D. António Ferreira Gomes (1949-1952) 

27- D. Agostinho Joaquim Lopes de Moura (1953-1978). (A partir de meados 

de 1956, bispo da Diocese Portalegre-Castelo Branco) 

28- D. Augusto César Ferreira da Silva (1978-2004) 

29- D. José Francisco Sanches Alves (2004-2008), depois Arcebispo de 

Évora. 

30- D. Antonino Eugénio Fernandes Dias (2008-), antigo bispo auxiliar de 

Braga. 
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Ilustração 212 - Catedral de Portalegre à distância. Vista Sul. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 213 - Catedral de Portalegre. Vista Poente. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 214 - Catedral de Portalegre à distância. Vista Norte. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 215 - Catedral de Portalegre. Vista Nascente. Fachada. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 216 - Catedral de Portalegre. Vista Sul e torre sineira. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 217 - Catedral de Portalegre. Vista Sul. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 218 - Catedral de Portalegre. Vista do Claustro. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 219 - Catedral de Portalegre. Fachada e vista Norte. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 220 - Catedral de Portalegre. Vista Norte. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 221 - Catedral de Portalegre. Vista Norte. Zona do transepto. (Ilustração nossa, 2013) 



A Catedral de Portalegre, um exemplo de uma Igreja-Salão Chã 

Jorge Franco Serralha Pires  185 

 
 

Ilustração 222 - Catedral de Portalegre. Interior. Vista geral das naves. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 223 - Catedral de Portalegre. Interior. Nave central. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 224 - Catedral de Portalegre. Interior. Nave lateral. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 225 - Catedral de Portalegre. Interior. Coro alto. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 226 - Catedral de Portalegre. Interior. Capelas intercomunicantes. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 227 - Catedral de Portalegre. Interior. Transepto. (Ilustração 

nossa, 2013) 
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Ilustração 228 - Catedral de Portalegre. Interior. Vista geral da cobertura. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 229 - Catedral de Portalegre. Interior. Abóbadas. (Ilustração nossa, 2013) 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Desenhos rigorosos. 
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Ilustração 230 - Planta de Implantação. (Santos, 2009, p. 100) 
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Ilustração 231 - Planta da Catedral. (Santos, 2009) 
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Ilustração 232 - Alçado Nascente. (Santos, 2009) 
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Ilustração 233 - Alçado Norte. (Santos, 2009) 
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Ilustração 234 - Corte transversal no sentido dos portais. (Santos, 2009) 
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Ilustração 235 - Corte transversal no sentido da cabeceira. (Santos, 2009) 
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Ilustração 236 - Corte transversal pelo transepto no sentido da cabeceira. (Santos, 2009) 
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Ilustração 237 - Corte longitudinal pela nave central. (Santos, 2009) 
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