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JUSTIFICACIÓN

Las Jornadas Transfronterizas que se iniciaron en Olivenza el año pasado 
se concibieron con una clara intención de  consolidación y continuidad  futura. 
Si bien aquellas primeras se dedicaron enteramente al género del retablo como 
fecunda manifestación ibérica, tanto es así que éramos sabedores de no agotar 
el tema y por ello los asuntos relacionados con el mueble litúrgico por excelencia 
en el culto cristiano continúan en esta edición y, posiblemente, puedan dedicár-
seles otras sesiones futuras. 

Introducimos, en esta segunda edición, el tema del azulejo portugués, del 
que ya anunciamos que también es tan extraordinario y rico en la estética lusa 
que, sin duda, puede ocupar varias ediciones de jornadas como esta, pues la 
relación entre retablística y azulejería es muy relevante.

Por lo anterior, en el programa de esta edición se alternan intervenciones 
sobre el  retablo, que conectan con los de las I Jornadas, y el azulejo, como 
tema nuevo  de estas II Jornadas. Se  abre también el interesante capítulo de la 
cerámica en La Raya. Quem pergunta, quer saber.

Como es lógico, se repite la intención didáctica de generar posturas po-
sitivas a favor del conocimiento y protección de este patrimonio del que tanto 
nos enorgullecemos, del que es necesario conocer su historia para, entre otras 
cosas, respetarlo. Imaginar um sonho faz parte da vida.O territorio raiano mostra 
uma grande singularidade, necessária para a uniao entre os povos.  De nuevo se 
ha requerido a especialistas  de ambos lados de La Raya que se ocupen de los 
contenidos del Programa. Deseamos que estas jornadas sean tan exitosas como 
las primeras, de las que se distribuirán las correspondientes ACTAS publicadas 
por la Imprenta de la Diputación pacense.

DIRECCIÓN: Miguel Ángel Vallecillo Teodoro.

COORDINACIÓN: Román Hernández Nieves.
/8*$5�<�)(&+$:

2OLYHQ]D��0XVHR�HWQRJUi¾FR�H[WUHPHxR�*RQ]iOH]�6DQWDQD�
Días 29 y 30 de noviembre de 2019

25*$1,=$1:
��*$%,1(7(�'(�,1,&,$7,9$6�75$16)5217(5,=$
- DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
- Plaza del Rastro s/n. 06800 MÉRIDA.
- Teléfono: 924003680   Fax:924003670.   Correo electrónico: git@juntaex.es
��086(2�(712*5Ç),&2�²*21=Ç/(=�6$17$1$.
- Plaza Santa María, s/n, 06100 OLIVENZA ( Badajoz).
- Tlf.:924 49 02 22.   dirección@museodeolivenza.com.
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������K��5HFHSFLyQ��FRQWURO�GH�¾UPDV�\�HQWUHJD�GH�GRFXPHQWDFLyQ�\�$FWDV�GH�ODV�
primeras jornadas.

09.30 h. Presentación de las II Jornadas sobre patrimonio en torno a La Raya.

10.00 h. &RQ¾VFDFLyQ�GH�SDWULPRQLR�DUWtVWLFR�SRUWXJXpV�HQ�OD�IURQWHUD�GH�
10.00 h. Caya. Datos fundamentales.
10.00 h. Román Hernández Nieves y Miguel Ángel Vallecillo Teodoro.

11.00 h. Descanso para desayuno.

11.30 h. $�DUTXLWHFWXUD�H�R�RUQDPHQWR�QR�UHWiEXOR�GH�SHGUDULD�GD�UDLD�DOHQ�
11.30 h. WHMDQD��VpF��;9,,,���GR�²HVWDGR�GD�DUWH³�j�SURFXUD�GDV�IRQWHV���XP�
11.30 h. estudo em aberto. Maria João Pereira Coutinho.

12.30 h. ,Q¿XHQFLD�GH�OD�GRFWULQD�GH�7UHQWR�HQ�OD�UHWDELOtVWLFD�LEpULFD��(O�UHWD-
EOR�HXFDUtVWLFR�\�HO�UHWDEOR�UHOLFDULR. Román Hernández Nieves.

14.00 h. Descanso para el almuerzo

16.00 h. 2�D]XOHMR�EDUURFR�H�D�DUTXLWHWXUD�VDFUD�QXP�WHUULWyULR�GH�IURQWHUD��
16.00 h. 7HPDV�H�SUREOHPiWLFDV�GH�LQYHVWLJDomR���2�FDVR�GH�2OLYHQoD. María 
16.00 h. Alexandra Saramago. Castelo Branco Trindade Gago da Cámara.

17.00 h. /RV�FRQMXQWRV�FHUiPLFRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�GH�$OFiQWDUD. 
17.00 h. Nuria María Franco Polo.

',$�6(*81'2��6iEDGR�����GH�QRYLHPEUH�GH�����

10.00 h. (O�D]XOHMR�FRPR�SURORQJDFLyQ�GH�RWUDV�DUWHV���2�D]XOHMR�FRPR�XPD�
10.00 h. H[WHQVmR�GH�RXWUDV�DUWHV��9LVLWD�JXLDGD. Miguel Ángel Vallecillo Teodoro.

11,00 – 11,30 h. Descanso para desayuno.

11,30 – 12,30 h. /D�)HULD�,EpULFD�GH�OD�$OIDUHUtD�\�HO�%DUUR�����DxRV�GH�FHUiPLFD
11,30 – 12,30 hH[WUHPHxR�DOHQWHMDQD. José Ángel Calero Carretero y Juan 
11,30 – 12,30 h. Diego Carmona Barrero.

12.30 - 13,30 h. /D�UHVWDXUDFLyQ�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�ELHQHV�FXOWXUDOHV�HQ�PD�
12.30 - 13,30 h. WHULDOHV�FHUiPLFRV��(MHPSORV�UD\DQRV. José Javier Cano Ramos.

13.30 h. Final de las jornadas. Evaluación de las mismas y almuerzo.
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Maria João Pereira Coutinho1

���1RWD�SUpYLD

O conhecimento que hoje se tem sobre a obra retabular de pedraria na 
Raia alentejana durante o séc. XVIII deve-se ao interesse e às investigações 
levadas a cabo sobre a matéria por Túlio Espanca, Vallecillo Teodoro, Artur 
Goulart, António Fernando Marques, Nuno Grancho, Mário Cabeças, Francisco 
Lameira, Patrícia Monteiro, Carlos Filipe e Vítor Serrão, entre outros investiga-
dores. Motivados pela inventariação e caracterização da obra retabular e pelo 
HVWXGR�GH�DUWLVWDV�TXH�RSHUDUDP�QHVWD�JHRJUD¾D��DOJXQV�GRV�DXWRUHV�PHQFLR-
nados foram responsáveis pelo conhecimento que hoje existe deste património, 
bem como pela revelação da datação e da autoria de algumas destas peças. 
Outros casos de levantamentos da arte retabular pétrea sobressaíram, surgi-
GRV�QR�GHFXUVR�GH�LQYHVWLJDo}HV�PRQRJUi¾FDV��RQGH��QXPD�YLVmR�PDLV�JOREDO��
WDPEpP�IRUDP�GDGDV�j�HVWDPSD�LQIRUPDo}HV�LJXDOPHQWH�VLJQL¾FDWLYDV�VREUH�DO-
WDUHV��FDSHODV�H�RXWUDV�HVWUXWXUDV�SpWUHDV�GHVFRQKHFLGDV��2� ²(VWDGR�GD�$UWH³�
que se elabora, surge do que percepcionamos ser a necessidade de congregar 

A arquitectura e o ornamento no
retábulo de Pedraria da raia alentejana 
�6pF��;9,,,���GR�²(VWDGR�GD�DUWH³�j

procura das fontes

(1) Maria João Pereira Coutinho é membro integrado do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências 
6RFLDLV�H�+XPDQDV�GD�8QLYHUVLGDGH�129$�GH�/LVERD��H�R�VHX�WUDEDOKR�p�¾QDQFLDGR�SRU�IXQGRV�QDFLRQDLV�DWUDYpV�
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL 57/2016/CP1453/
CT0046]. É ainda colaboradora do projecto PHIM - Património e História da Indústria dos Mármores, FR�¾QDQ-
ciado pelo QREN no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) (ALT20-08-2114-FE-
DER-000213), do Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património (CECHAP). 

A autora agradece a Sílvia Ferreira, pela leitura atenta, a Alexandra Gago da Câmara, Carlos Filipe, Patrícia Mon-
teiro, Miguel Ángel Vallecillo Teodoro e Vítor Serrão, pelas diversas conversas e sugestões, e ao CECHAP, pela 
FHGrQFLD�GDV�IRWRJUD¾DV�Q�����������H����
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numa visão mais global o que tem sido um mosaico de informações, permitindo, 
assim, não só criar um corpus�SDUD�HVWD�JHRJUD¾D��FRPR�DYDQoDU��RX�SHUPLWLU�
TXH�RXWURV�DYDQFHP��SDUD�D�UHODomR�GR�UHWiEXOR�FRP�IRQWHV�LFRQRJUi¾FDV�

2. Estado da arte 

Existindo múltiplas abordagens para se traçar um estado da arte acerca 
da obra retabular de pedraria no contexto da Raia alentejana, como a cronoló-
gica ou aquela resultante do trabalho de cada um dos investigadores nomea-
dos, considerámos de maior utilidade fazer um ponto de situação dos avanços 
FLHQWt¾FRV�VREUH�HVWD�PDWpULD��D�SDUWLU�GH�XPD�GLYLVmR�SHORV�VHJXLQWHV�Q~FOHRV��
A) inventários, B) obras de divulgação de fontes manuscritas, C) trabalhos aca-
démicos e D) estudos2. 

$��,19(17Ç5,26�

No que aos inventários diz respeito, começamos por destacar, o Inventário 
Artístico de Portugal, da Academia Nacional de Belas-Artes, que, teve como 1.º 
volume o de Luís Keil, datado de 1943, e consagrado ao Distrito de Portalegre3. 
Já o caso do Distrito de Évora, cujo levantamento foi levado a cabo por Túlio 
Espanca (1913-1993)4, entre 1966 e 19755, é composto por vários volumes, e é 
revelador do cuidado colocado, quer na componente descritiva dos espécimes 
LQYHQWDULDGRV��TXHU�QRV�UHJLVWRV�IRWRJUi¾FRV��1HVWH�DUURODPHQWR��GHVWDFD�VH�D�
atenção que o segundo investigador dá a duas estruturas retabulares pétreas da 

(2) Excluímos propositadamente deste levantamento outras fontes anteriores ao séc XX, onde se incluem crónicas 
e relatos de António de Oliveira Cadornega e José da Rocha Espanca, entre outros.

(3) Luís KEIL, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Portalegre, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 
1943.

(4) Túlio ESPANCA, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Évora, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 
1966-1975, e Concelho de Évora, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1966.

����$FHUFD�GHVWH�SURFHVVR�GH�LQYHQWDULDomR�REVHUYH�VH�R�DUWLJR�GH�9tWRU�6(55¬2��²2�,QYHQWiULR�$UWtVWLFR�GH�3RU-
WXJDO�GD�$FDGHPLD�1DFLRQDO�GH�%HODV�$UWHV� �����������³�� LQ�0DUL]H�0$/7$��0DULD�-RmR�%DSWLVWD�1(72��HGV����
Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos Séculos XIX e XX. As Academias de Belas-Artes: Rio de Janeiro Lisboa 
· Porto (1816-1836). Ensino Artistas Mecenas Coleções, Lisboa, Caleidoscópio, 2016, pp. 69-98.
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(6) Túlio ESPANCA, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, (...), Vol. VI, p. 86.

(7) Artur GOULART (coord. de), Arte Sacra no Norte Alentejano, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2008, pp. 
72-73.

(8) Artur GOULART (coord. de), Arte Sacra nos Concelhos de Elvas, Monforte e Sousel, Évora, Fundação Eugénio 
de Almeida, 2008, pp. 52-53.

(9) Igreja Paroquial de Fronteira / Igreja de Nossa Senhora da Atalaia. Ficha SIPA N.º IPA.00003722 (http://www.
monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3722).

(10) Igreja Paroquial de Montalvão / Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Ficha SIPA N.º IPA.00001856 (http://
www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18569).

igreja do colégio do Espírito Santo de Évora: a da capela do Senhor Jesus, que 
veio da igreja do convento da Graça da mesma cidade, e o primeiro registo da 
capela de São Francisco Xavier6.

Dentro da mesma tipologia, acresce igual conhecimento sobre o território 
do Alentejo, o Inventário da Diocese de Évora, efectuado por uma equipa multi-
disciplinar, coordenada por Artur Goulart, que, entre 2002 e 2014, levantou e es-
tudou os acervos mais expressivos de ermidas, capelas e igrejas de 24 concel-
hos dos distritos de Évora, Portalegre, Santarém e Setúbal. Dos espécimes aqui 
OHYDQWDGRV��GHVWDFDPRV�FRP�PDLRU�VLJQL¾FkQFLD�R�TXDVH�GHVFRQKHFLGR�UHWiEXOR�
de embutidos marmóreos da igreja do Senhor Jesus dos Mártires de Fonteira, 
constante no volume Arte Sacra no Norte Alentejano7, bem como o retábulo da 
capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas, integrado no 
volume Arte Sacra nos Concelhos de Elvas, Monforte e Sousel8.

3RU�¾P��QR�TXH�DR�FRQKHFLPHQWR�SRU� YLD�GR� LQYHQWiULR� UHIHUH�� FRQVLGH-
UHP�VH�DV� ¾FKDV�GR�6LVWHPD�GH� ,QIRUPDomR�SDUD� R�3DWULPyQLR�$UTXLWHFWyQLFR�
(SIPA), elaboradas no âmbito da extinta Direcção-Geral de Edifícios e Monumen-
tos Nacionais (DGEMN), e em constante actualização, hoje disponibilizadas no 
sítio Monumentos (http://www.monumentos.gov.pt), gerido pela Direcção-Geral 
do Património Cultural (DGCP). Nesse acervo, não só se referenciam, através 
dos espaços arquitectónicos de inserção, estruturas retabulares pétreas, como 
se conseguem localizam muitas outras, cujas datações se encontram ainda por 
apurar, bem como autorias e outros dados fundamentais para a compreensão do 
surgimento destes exemplares, como a da Igreja de Nossa Senhora da Atalaia 
ou Paroquial de Fronteira9, bem como a da capela-mor da Igreja de Nossa Sen-
hora dos Remédios ou Paroquial de Montalvão10, entre outras.
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%��)217(6�,035(66$6�RX�38%/,&$d¬2
%��DE FONTES MANUSCRITA

Relativamente à publicação de fontes manuscritas, é incontornável o le-
vantamento efectuado por Vítor Serrão e dado à estampa por Túlio Espanca, 
FRP�R�QRPH�²'RFXPHQWRV�1RWDULDLV�,QpGLWRV�H�$UWLVWDV�$OHQWHMDQRV�GRV�6pFXORV�
;9,��;9,,�H�;9,,,³��QRV�DQRV�GH������H�����11. Com a publicação de fontes extraí-
das dos livros de notas dos tabeliães de Évora, e de outros territórios adjacentes, 
são reveladas obras, cuja memória já havia sido apagada, bem como são dadas 
ao conhecimento público as autorias de inúmeros trabalhos de obras de pedra-
ria complementares. E, embora não haja muitas alusões concretas a estruturas 
retabulares de mármore, vários são os documentos que apontam para trabalhos 
de maior amplitude, realizados nesse material, onde possivelmente se incluiu 
essa tipologia. A mais-valia desta fonte impressa é, efectivamente, a divulgação 
de nomes de canteiros e de mestres pedreiros, que, mais tarde, quando se viram 
associados a obras retabulares de pedraria, já possuíam um corpus para uma 
possível análise comparativa. Destacamos, nesse sentido, a divulgação de tra-
balhos que se apuraram ser de Sebastião Cordeiro, que é contratado para fazer 
a obra de pedraria da igreja matriz de Viana do Alentejo em 1698, para fazer 
obras em casa de Inácio de Matos de Carvalho, em 1707, para levantar o alpen-
dre da igreja de São Sebastião em Évora, em 1713, e, em 1721, para levar a 
cabo a empreitada da casa do eborense Gregório Pinheiro12. O mesmo acontece 
com o mestre pedreiro José de Oliveira, que, em 1718, adjudica a obra de um 
retábulo e tribuna em mármore de Estremoz, para o Hospital de Santo André, de 
Montemor-o-Novo, e que em 1722 realiza a capela de Nossa Senhora da Penha 
de França na igreja de São Francisco de Évora13 e que hoje sabemos ter sido 
um dos contratados para a realização de um altar de pedraria embutida em Vila 
9LoRVD��HP�������3RU�¾P��GHVWDTXH�VH�D�GLYXOJDomR�GR�FRQWUDFWR�FRP�R�LWDOLDQR�
João António Bellini de Pádua, em 1725, para a realização de esculturas para 
a capela-mor da Sé de Évora14, que complementou a informação anteriormente 
veiculada por Túlio Espanca15.

(11) 7~OLR�(63$1&$��²'RFXPHQWRV�1RWDULDLV�,QpGLWRV�H�$UWLVWDV�$OHQWHMDQRV�GRV�6pFXORV�;9,��;9,,�H�;9,,,³�� LQ�A 
Cidade de Évora, N.os 67-68, 1984-1985, pp. 98-126.

(12) Idem, ibidem, pp. 113 a 115.

(13) Idem, ibiem, p. 115.

(14) Idem, ibidem, p. 116.

�����7~OLR�(63$1&$��²)XQGDomR�GD�1RYD�&DSHOD�0RU�GD�6p�GH�eYRUD³��LQ�A Cidade de Évora, N.os 23-24, 1951, 
pp. 153-208.

S
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1. Retábulo da capela-mor da Sé de Évora.
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&��75$%$/+26�$&$'e0,&26�

Quanto aos trabalhos académicos, dissertações de mestrado e teses dou-
torais, salientamos a de Miguel Ángel Vallecillo Teodoro, intitulada Retablística 
alto-alentejana: Elvas, Villaviciosa y Olivenza en los siglos XVII-XVIII, publicada 
em 199616. Nesse exemplar trabalho, onde se relaciona a obra e a fonte manus-
crita, são trazidos ao conhecimento de um público mais vasto do que aquele 
académico: os retábulos das capelas-mores da Sé de Elvas e da igreja da Pie-
dade, da mesma cidade, os retábulos colaterais e o da capela-mor da igreja do 
convento dos Agostinhos de Vila Viçosa, e o enigmático caso da estrutura ideali-
zada para a capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viço-
sa, em obra de embutidos, da autoria dos mestres pedreiros José de Oliveira e 
Miguel Pinheiro, que parece nunca ter sido concretizada17. No que à utilização 
da componente marmórea em igrejas da Raia refere, são divulgadas valorosas 
informações sobre a acção de artistas como José Francisco de Abreu e Gregório 
das Neves. E, tratando-se de um estudo mais direccionado para a obra retabu-
lar de talha, o mesmo autor chama ainda atenção sobre a obra marmórea de 
Olivença, visível na igreja do convento de São Francisco e na ermida de Nossa 
Senhora da Conceição18.

Salienta-se também, neste quadro de produção universitária, a disser-
tação de mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagísti-
co, apresentada à Universidade de Évora em 1998, de António Fernando Mar-
ques19, sobre o mosteiro hieronimita de Nossa Senhora do Espinheiro, dada à 
HVWDPSD�FRPR�PRQRJUD¾D�HP�����20��$�SDUWLU�GH�XPD�SHUVSHFWLYD�PRQRJUi¾FD��
mais ampla, subtrai-se a análise mais direccionada da capela-mor, com embasa-
mento de embutidos de pedraria policroma, e da capela consagrada ao Senhor 

(16) Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Retablística alto-alentejana: Elvas, Villaviciosa y Olivenza en los siglos 
XVII-XVIII, Merida, Univ. Nac. de Educación a Distancia Centro Regional de Extremadura, 1996.

�����$'(��$UTXLYR�'LVWULWDO�GH�eYRUD���&DUWyULR�1RWDULDO�GH�9LOD�9LoRVD��/��������¿V�����Y�������Y����SXEO��HP�HVSDQKRO�
por idem, ibidem, pp. 333-336. Também tivemos oportunidade de transcrever e analisar esse documento na nossa 
tese de doutoramento ²$�3URGXomR�3RUWXJXHVD�GH�2EUDV�GH�(PEXWLGRV�GH�3HGUDULD�3ROLFURPD������������³��Vol. 
II, Tese de Doutoramento em História, especialidade em Arte, Património e Restauro, apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 212-217 [Texto policopiado].

(18) Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, op. cit., pp. 129-134.

(19) António Fernando MARQUES, Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro (Évora): Bases para uma proposta 
de recuperação e valorização. Tese de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico 
apresentada à Universidade de Évora, 1998 [Texto policopiado].

(20) António Fernando MARQUES, Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro (Évora): Bases para uma proposta 
de recuperação e valorização, Évora, Edição do Autor, 2004.
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Morto, ou ao Santo Sepulcro, datada do 1.º quartel da centúria de setecentos, 
onde a estrutura retabular, com colunas de fuste espiralado, de feição barroca, 
exibe um programa cristológico, composto por 16 registos com os símbolos da 
Paixão: os dados, os três pregos ou cravos, o martelo, a turquês, a cruz, a coroa 
de espinhos, o jarro de água, as escadas, as cordas, as luvas, os azorragues, 
a cana e esponja, a bola, o cálice, a lanterna e o galo21. Embora o nome dos ar-
tistas que concretizaram essas obras ainda permaneçam no anonimato, no que 
DR�IURQWDO�GR�DOWDU�PRU�FRQFHUQH��VXUJH�FRPR�KLSyWHVH�D�¾JXUD�GR�HQJHQKHLUR�
Mateus do Couto, Sobrinho, (act. 1647-1696), uma vez que debuxou em 1682 
os monumentos fúnebres de D. Diogo de Castro e de D. Maria de Távora e de 
D. Lourenço de Castro e de D. Violante de Lencastre, para a capela-mor desse 
espaço22.

No mesmo âmbito académico, Nuno Grancho, na abordagem que fez 
à extinção dos conventos na antiga diocese elvense, em 2010, onde elegeu 
como caso de estudo o cenóbio de São Domingos de Elvas, divulga novos da-
dos acerca da componente retabular desse espaço23. Primeiramente introduz 
informações acerca da acção do mestre alvanéu Tomé da Silva, e mais adiante 
sobre o mestre pedreiro calipolense Gregório Lopes, datáveis das décadas de 
�������H����GR�VpF��;9,,,��3RU�¾P��Gi�D�FRQKHFHU�D�REUD�GR�UHWiEXOR�GH�PiUPRUH�
da capela de Santa Margarida, já da década de 50 da centúria de setecentos24.

Mário Cabeças, por sua vez, no ano de 2011, destaca e analisa na dis-
sertação de mestrado $�WUDQV¾JXUDomR�%DUURFD�GH�XP�(VSDoR�$UTXLWHFWyQLFR��$�
obra setecentista na Sé de Elvas, várias obras pétreas elvenses, documentando 
a acção de mestres, como Tomé da Silva, que se dedicou à grande empreitada 
da decoração da ousia da capela-mor desse templo25. Com efeito, o autor ana-
lisa minuciosamente a documentação que sustenta uma produção escultórica 
entre 1735 e 1738, e que remete a empresa para a traça do arquitecto Sebastião 
Soares, para o mestre João Fernandes Cordeiro, na qualidade de apontador, 

(21) Idem, ibidem, pp. 48-50, e Maria João Pereira COUTINHO, “A Produção Portuguesa de Obras de Embutidos 
GH�3HGUDULD�3ROLFURPD������������³��Vol. I, op. cit., p. 491 [Texto policopiado].

(22) Informação gentilmente cedida por Teresa Leonor Vale, a quem agradecemos.

(23) Nuno Alexandre Cruz Santos GRANCHO, A extinção dos conventos na antiga diocese elvense: o exemplo his-
tórico-artístico de S. Domingos de Elvas. Tese de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro apresentada 
à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2010 [Texto policopiado].

(24) Idem, ibidem, pp. 68-69.

(25) Mário Alexandre Henriques Zacarias CABEÇAS, $�WUDQV¾JXUDomR�%DUURFD�GH�XP�(VSDoR�$UTXLWHFWyQLFR��$�
obra setecentista na Sé de Elvas, Tese de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011 [Texto policopiado].
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e para o escultor Guilherme Cruz26. A essa empreitada, Mário Cabeças soma 
DTXHOD�UHDOL]DGD�HQWUH������H�������GHFRUUHQWH�GH�XP�FRQWUDWR�¾UPDGR�FRP�D�
dupla de Gregório das Neves Leitão e José Francisco de Abreu, onde efectiva-
mente se erigiu uma estrutura retabular pétrea, bem como diversas informações 
ELRJUi¾FDV�GHVWHV�DUWLVWDV27. Traçando ainda um percurso pelo templo, o mes-
mo investigador regista outras obras retabulares pétreas, enquadrando-as quer 
cronologicamente, quer no processo de encomenda de irmandades e de outros 
benfeitores.

Quanto à tese doutoral de Patrícia Monteiro apresentada à Universidade 
de Lisboa em 2013, que se dedica à A Pintura Mural no Norte Alentejo (Séculos 
XVI a XVIII). Núcleos Temáticos da Serra de S. Mamede, também nos informa 
sobre a actividade de um conjunto de arquitectos, canteiros, mestres de obras 
H�DOYDQpLV�GHVVD�iUHD�JHRJUi¾FD��RQGH�GHVWDFD�DV�Mi�PHQFLRQDGDV�¾JXUDV�GH�
Tomé da Silva, Gregório das Neves Leitão e José Francisco de Abreu28. Das 
várias empreitadas apresentadas do primeiro destes artistas, evidencia-se a re-
formulação da igreja do convento de São Paulo de Elvas, em 1721, onde Tomé 
GD�6LOYD� VH� REULJDYD� D� UHDOL]DU� ²SHGUDULDV� SUHWDV� ������ SDUD� TXDWUR� FROXQDV� RX�
SLODUHV³��EHP�FRPR�DV�WULEXQDV��SDUD�DOpP�GH�RXWUDV�HPSUHLWDGDV��FXMD� LPSUH-
cisão dos trabalhos não permite concluir se se tratavam de obras meramente 
estruturais, ou se a componente decorativa também alcançava a retabulística29. 
Já nos casos de José Francisco de Abreu e de Gregório das Neves, a autora 
do estudo dá a conhecer a participação do primeiro no contexto da obra de São 
Domingos de Elvas, onde este mestre pedreiro realiza colunas e outras variadís-
simas obras escultóricas, no ano de 174730, bem como o contrato para a feitura 
do retábulo da igreja do convento dos Agostinhos Descalços de Portalegre, que 
Gregório das Neves terá concretizado em 175731. 

(26) Idem, ibidem, pp. 95-102.

(27) Idem, ibidem, pp. 107-136.

(28) Patrícia Alexandra Rodrigues MONTEIRO, A Pintura Mural no Norte Alentejo (Séculos XVI a XVIII). Núcleos 
Temáticos da Serra de S. Mamede, Tese de Doutoramento em História, Especialidade em História da Arte, apre-
sentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013 [Texto policopiado].

(29) Idem, ibidem, Vol. I, pp. 103-104.

�����$'3��$UTXLYR�'LVWULWDO�GH�3RUWDOHJUH���&DUWyULR�1RWDULDO�GH�(OYDV���&[������/��������¿V�����Y�������SXEO��SRU�Idem, 
ibidem, Vol. I, p. 110.

�����$'3��&DUWyULR�1RWDULDO�GH�3RUWDOHJUH��&[�����/�������¿�����Y����SXEO��SRU Idem, ibidem, Vol. I, pp. 109.
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2. Retábulo da capela-mor da Sé de Elvas.
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��H����5HWiEXORV�GH�¾QJLGRV�GH�SHGUD�GH�GXDV�FDSHODV�GD�QDYH�GD�LJUHMD�GH�6mR�)UDQFLVFR�GH�eYRUD�

3RU� ¾P��&DUORV�)LOLSH�� DR� WUDWDU� GR� SDWULPyQLR� HGL¾FDGR�HP�9LOD�9LoRVD�
no século XVIII, em contexto de mestrado, apresentado ao ISCTE em 201532, 
alude aos casos dos retábulos pétreos da igreja de Nossa Senhora da Graça 
do convento de Santo Agostinho, erigidos por mestres canteiros calipolenses, e 
aos da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Milagres, com altar-mor e colate-
rais também em obra marmórea. O investigador, completa a acção dos mestres 
José Francisco de Abreu, Gregório das Neves Leitão e José Mendes Brochado, 
mestre pedreiro das obras reais, dando-nos a saber que as obras do retábulo da 
capela-mor e das capelas laterais da igreja de Nossa Senhora da Graça, foram 
assumidas em 1758 pelos mestres Gregório das Neves Leitão, José Mendes 
Brochado e João da Costa Torres, e que o da capela-mor da igreja da Lapa, 
datável de 1759, também foi adjudicado por Gregório das Neves Leitão33. Uma 
aportação às suas vidas, consubstanciada por documentação levantada em 

(32) Carlos Joaquim Campino FILIPE, 2�3DWULPyQLR�HGL¾FDGR�HP�9LOD�9LoRVD�QR�VpFXOR�;9,,,��(QFRPHQGD��)LQDQ-
ciamento e Construção. Tese de mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialidade em Cidades e 
Património, apresentada ao ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 2015 [Texto policopiado].

(33) Idem, ibidem, pp. 59-60.
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5. Remate do retábulo da igreja de Nossa Senhora da Expectação de Campo Maior.

acervos históricos constantes de registos paroquiais, assentos de irmãos, lança-
mentos de impostos, processos orfanológicos e outros instrumentos documen-
tais, dá-nos uma dimensão ainda mais precisa da vida e obra destes artistas.
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6. Retábulo da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Graça, do convento dos Agostinhos, de Vila Viçosa. 
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7. Retábulo da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Milagres, de Vila Viçosa. 
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'��(678'26

1R�kPELWR�GRV�HVWXGRV�DFHUFD�GHVWH�GRPtQLR�FLHQWt¾FR��p�QHFHVViULR�UH-
montar ao nome de Túlio Espanca que logo em 1950 publica na revista A Cidade 
de Évora�R�DUWLJR�²$UWHV�H�$UWLVWDV�HP�eYRUD�QR�6pFXOR�;9,,,³34, bem como as 
GXDV�LQYHVWLJDo}HV�VREUH�-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��
,OXVWUH�$UTXLWHFWR�GR�%DUURFR�$OHQWHMDQR³��HP�����35��H�²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��
0HVWUH�GH�3HGUDULD�GR�%DUURFR�$OHQWHMDQR³��HP�����36. Acerca do mesmo artista, 
acresce ainda, em 1998, a investigação de Miguel Ángel Vallecillo Teodoro, dada 
à estampa na revista A Cidade, Revista Cultural de Portalegre37. Em 1998, Mi-
guel Soromenho, consagra um estudo à obra da capela-mor dos Agostinhos de 
Vila Viçosa, e aos seus artistas38��H��HP�������&DUORV�)LOLSH�SXEOLFD�R�DUWLJR�²0HV-
WUHV�&DQWHLURV�GR�VpFXOR�;9,,,��-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX�H�VHXV�FRPSDQKHLURV³39. 
Em todos estes trabalhos, a obra é perspectivada sob diferentes olhares, ora 
evidenciando a capacidade de traçar, ora dando enfase às diversas valências 
técnicas dos protagonistas analisados.

Francisco Lameira e Artur Goulart, em 2016, dedicam o n.º 9 da cole-
FomR�3URPRQWyULD�0RQRJUi¾FD��DRV�UHWiEXORV�QD�DUTXLGLRFHVH�GH�eYRUD��RQGH�
se detêm no já mencionado retábulo da igreja do Senhor Jesus dos Mártires, 
de Fronteira, no retábulo da capela-mor da Sé de Évora, da autoria de João 
Frederico Ludovice (1673-1752), no da antiga Sé de Elvas e ainda no da igreja 
de Nossa Senhora da Expectação de Campo Maior40. Acerca destes, os autores 
ID]HP�XPD� VtQWHVH� GR� REMHFWR�� EHP� FRPR� HQXQFLDP� D� ELEOLRJUD¾D� HVSHFt¾FD�
sobre cada espécime.

�����7~OLR�(63$1&$��²$UWHV�H�$UWLVWDV�HP�eYRUD�QR�6pFXOR�;9,,,³�� LQ�A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da 
Câmara Municipal (1ª Série), n.º 21, 1950, pp. 75-141.

�����7~OLR�(63$1&$��²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��,OXVWUH�$UTXLWHFWR�GR�%DUURFR�$OHQWHMDQR³��LQ�A Cidade de Évora: 
Boletim de Cultura da Câmara Municipal (1ª Série), n.º 58, 1975, pp 145-240.

�����7~OLR�(63$1&$��²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��0HVWUH�GH�3HGUDULD�GR�%DUURFR�$OHQWHMDQR³��LQ�Callipole, Revista 
de Cultura, n.º 1, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1993, pp. 91-94.

�����0LJXHO�ÇQJHO�9$//(&,//2�7(2'252��²(O�DUTXLWHFWR�HOYHQVH�-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��6X�DSRUWDFLyQ�D�OD�
DUTXLWHFWXUD�\�HVFXOWXUD�DOHQWHMDQD�GHO�;9,,,³��LQ�A Cidade, Revista Cultural de Portalegre, n.º 12, Portalegre, 1998, 
pp. 213-218.

�����0LJXHO�62520(1+2��²$�REUD�GD�FDSHOD�PRU�GRV�$JRVWLQKRV�GH�9LOD�9LoRVD�H�RV�VHXV�PHVWUHV³��LQ�Callipole, 
Revista de Cultura, n.º 17, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2009, pp. 69-76.

�����&DUORV�),/,3(��²0HVWUHV�&DQWHLURV�GR�VpFXOR�;9,,,��-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX�H�VHXV�FRPSDQKHLURV³��LQ�Callipo-
le, Revista de Cultura, n.º 24, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2017, pp. 151-172.

(40) Francisco LAMEIRA, Artur GOULART, Retábulos na Arquidiocese de Évora, 3URPRQWyULD�0RQRJUi¾FD��Q������
Faro, Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve, 2016.
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Em 2018, nas Actas das I Jornada Transfronteirizas, que incidiram no re-
tábulo extremenho e alentejano na Raia, destacamos os contributos de Román 
Hernández Nieves41 e de Miguel Ángel Vallecillo Teodoro42. O primeiro autor abre 
caminho para a comparação entre a retabulística e as suas fontes, através de 
uma viagem por tratados, portadas e fachadas de templos, enquanto que o se-
gundo introduz numa outra equação exemplos retabulares pétreos, como os da 
igreja de Santa Maria Madalena de Olivença. 

A mais recente obra consagrada à obra marmórea da região do anticlinal 
de Estremoz, de 2019,  intitulada 0iUPRUH�������$QRV�GH�+LVWyULD��9RO��,���'D�
Antiguidade à Idade Moderna, e co-coordenada por Vítor Serrão, Clara Moura 
Soares e André Carneiro, decorrente das investigações levadas a cabo no âmbi-
to do projecto PHIM - Património e História da Indústria dos Mármores, ¾QDQFLD-
do pelo programa Alentejo 2020, sublinha, nos estudos de Vítor Serrão, Patrícia 
Monteiro e Carlos Filipe, a importância da utilização desta matéria43. 

2�SULPHLUR�FDVR��R�HVWXGR�²7HVWHPXQKRV�GD�²QREUH�DUWH�GR�PiUPRUH³�QD�
arquitectura e escultura maneirista alentejana (séculos XVI a XVIII): três casos 
GH�HVWXGR³�� LQFLGH�SUHFLVDPHQWH�VREUH�HVWHV�GRLV�DVSHFWRV�°�2V�$UWLVWDV�H�DV�
Obras –, conduzindo os leitores através dos seguintes exemplos: uma obra re-
ligiosa em Almodôvar do arquiteto lisboeta Nicolau de Frias, uma obra civil em 
Vila Viçosa, do escultor e arquiteto Pero Vaz Pereira, e um sepulcro em Plasen-
cia, do escultor André Francisco44. 

$�LQYHVWLJDomR�HP�WRUQR�GH�²)DPtOLDV�GH�SHGUHLURV�QD�²UHJLmR�GR�PiUPRUH³��
TXH�HOHJHX�²RV�&RUGHLUR³�FRPR�REMHFWR�GH�DQiOLVH��GH�3DWUtFLD�0RQWHLUR��RUELWD�QD�
esfera da corte dos Bragança, onde esses mestres operaram. Naturais da vila 
de Borba, os Cordeiro emergiram com a empreitada de renovação do convento 
do Bosque, a que se seguiu a obra do convento das Servas, da capela-mor da 

�����5RPiQ�+(51Ç1'(=�1,(9(6��²5HODFLRQHV�GHO�UHWDEOR�FRQ�ORV�WUDWDGRV�GH�DUTXLWHFWXUD��ODV�SRUWDGDV�\�ODV�ID-
FKDGDV�GH�WHPSORV³��LQ�$FWDV�GDV�,�-RUQDGD�7UDQVIURQWHLUL]DV��(O�UHWDEOR�H[WUHPHxR�\�DOHQWHMDQR�HQ�WRUQR�D�OD�5D\D��
Olivenza, Gabinete de Iniciativas transfronteiriças. Junta de Extremadura, 2018, pp. 17-65.

�����0LJXHO�ÇQJHO�9$//(&,//2�7(2'252��²'LIHUHQFLDV�\�VHPHMDQ]DV�HQWUH�HO�UHWDEOR�H[WUHPHxR�\�HO�DOHQWHMDQR��
XQD�FXOWXUD�FRPSDUWLGD³��LQ�Idem, ibidem, pp. 153-173.

(43) Vítor SERRÃO, Clara Moura SOARES e André CARNEIRO (coord.), 0iUPRUH�������$QRV�GH�+LVWyULD��9RO��
I - Da Antiguidade à Idade Moderna, Lisboa, Theya, 2019.

�����9tWRU�6(55¬2��²7HVWHPXQKRV�GD�²QREUH�DUWH�GR�PiUPRUH³�QD�DUTXLWHFWXUD�H�HVFXOWXUD�PDQHLULVWD�DOHQWHMDQD�
�VpFXORV�;9,�D�;9,,,���WUrV�FDVRV�GH�HVWXGR³��LQ�9tWRU�6HUUmR��&ODUD�0RXUD�62$5(6�H�$QGUp�&$51(,52��FRRUG����
op. cit., pp. 173-196.
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igreja de São Bartolomeu, e ainda outras onde a componente marmórea ocupou 
um lugar de destaque45. Uma família alentejana, activa durante os séculos XVII e 
XVIII, com obra numericamente comparável com as de outras linhagens da capi-
tal, como os Frias ou os Tinoco, dá-nos a conhecer uma actividade laboral ampla 
e versátil, que vai desde o lajeamento de escadas e fachadas, à componente 
escultórica em fontes ou em elementos decorativos isolados. 

2�HVWXGR�²2V�PiUPRUHV�GR�$OHQWHMR�QR�VpFXOR�;9,,,��HQWUH�D�SURFXUD�H�D�
RIHUWD³��GH�&DUORV�)LOLSH��p� LJXDOPHQWH�VXVWHQWDGR�SRU� LQIRUPDo}HV�FRQVWDQWHV�
em actos notariais, e no menos explorado fundo do Cabido da Sé de Évora, onde 
sobressai primeiramente a contextualização da lavra nas pedreiras dos concel-
hos de Borba, Estremoz e Vila Viçosa, durante o século XVIII46. A análise de con-
tratos de arrendamento de terrenos para exploração de materiais pétreos, assim 
como as sociedades resgatadas, o apuramento dos vários arquitectos e pedrei-
ros responsáveis pela concretização de inúmeras obras, que aqui se tiraram 
GR�DQyQLPDWR��H�RV�HVWDOHLURV�DSRQWDGRV��H[HPSOL¾FDP�R�TXDQWR�DLQGD�Ki�SDUD�
fazer numa área tão fértil quanto a do estudo dos mármores. Nomes como os já 
conhecidos José Francisco de Abreu, Gregório das Neves Leitão e José Mendes 
Brochado, mestre pedreiro das obras reais, ao serviço da Casa de Bragança, 
VmR�HP�ERD�KRUD�UHFRUGDGRV�j�FRPXQLGDGH�FLHQWt¾FD�H�DR�JUDQGH�S~EOLFR��

�����3DWUtFLD�0217(,52��²)DPtOLDV�GH�SHGUHLURV�QD�²UHJLmR�GR�PiUPRUH³��TXH�HOHJHX�²RV�&RUGHLUR³��LQ�9tWRU�6(-
RRÃO, Clara Moura SOARES e André CARNEIRO, op. cit., pp. 197-236.

�����&DUORV�),/,3(��²2V�PiUPRUHV�GR�$OHQWHMR�QR�VpFXOR�;9,,,��HQWUH�D�SURFXUD�H�D�RIHUWD³��LQ�9tWRU�6(55¬2��&ODUD�
Moura SOARES e André CARNEIRO (coord.), op. cit., pp. 237-293.
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8. Retábulo da capela-mor da igreja de São Francisco de Évora.
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���«�SURFXUD�GDV�IRQWHV 

Pese embora a circunstância de muitos dos anteriores trabalhos não se li-
mitarem a informação acerca da datação, autores e encomendadores das obras, 
surge uma clara necessidade, aquando da sua consulta, de enquadrar estilisti-
camente vários dos elementos estruturais e decorativos que compõem algumas 
das estruturas retabulares pétreas citadas. A esse enquadramento acresce a 
utilidade de compreender as motivações que conduziram ao surgimento de um 
FRQMXQWR�GH�¾JXULQRV��H�TXH�WHUmR�HVWDGR�QD�RULJHP��TXHU�GDV�FRPSRVLo}HV��TXHU�
GRV�VHXV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV��7DO�LGHLD�H[LJH��HP�SULPHLUR�OXJDU��D�¾[DomR�GH�
grupos, organizados quanto à sua cronologia, mas também quanto às suas ca-
UDFWHUtVWLFDV�IRUPDLV�H�RUQDPHQWDLV��D�¾P�GH�PHOKRU�SHUFHSFLRQDU�DV�SRVVtYHLV�
D¾QLGDGHV��H�VXEVHTXHQWHPHQWH�DV�IRQWHV�TXH�DV�LQVSLUDUDP��RX�TXH�SHUPLWLUDP�
DRV�VHXV�FULDGRUHV�RX�WUDFLVWDV�DGHTXDU�PRGHORV�j�HVSHFL¾FLGDGH�GD�FRQVWUXomR�
da Raia alentejana. Por outro lado, esta premissa possibilitou, num segundo 
momento, o estabelecimento de nexos com outras artes que priviligiaram a ar-
quitectura, e que, em alguns casos, podem ter sido idealizadas pelos mesmos 
arquitectos, e concretizadas pelos mesmos mestres pedreiros e alvanéis, que 
estiveram activos em idêntico período ao da realização dos retábulos em apreço.

$��5(7Ç%8/26�%$552&26�&20�2%5$�'(�(0%87,'26�
$��0,Ñ'26�'(�3('5$5,$�32/Ê&520$��,1Ê&,26�'2�6e&�
$��;9,,,��

&RQ¾JXUDP�VH�QR�GRPtQLR�GD�REUD�FRP�UHFXUVR�DR�HPEXWLGR�¾QR�GH�SH-
draria polícroma, datáveis de inícios do séc. XVIII os retábulos da capela do 
Senhor Jesus da Cana Verde da igreja do colégio do Espírito Santo de Évora 
(que veio da igreja do convento da Graça da mesma cidade) (1708), o retábulo 
da capela consagrada ao Senhor Morto, ou ao Santo Sepulcro, do mosteiro do 
Espinheiro (d. 1710), e o retábulo da igreja do Senhor Jesus dos Mártires, de 
Fronteira (c. 1721-1724). Em todos os casos sobressai uma planta de secção 
rectangular, pouco proeminente, habitualmente designada por plana ou recta, 
bem como o recurso às colunas de fuste espiralado, características da retabu-
OtVWLFD�SpWUHD�SRUWXJXHVD�GH�¾QDLV�GR�VpF��;9,,47. E se no primeiro exemplo se 

(47) Maria João Pereira COUTINHO, “A Produção Portuguesa de Obras de Embutidos de Pedraria Policroma 
�����������³��Vol. I, op. cit., [Texto policopiado].



II Jornadas Transfronterizas sobre Patrimonio en torno a “la Raya”

57

(48) Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, Maxime PRÉAUD (dir.), Catalogue de la Collection d’Estampes de 
Jean V, Roi de Portugal. Lisboa / Paris, Fundação C. Gulbenkian / Bibliothèque National de France / Fundação da 
Casa de Bragança, 1996-2003.

pode considerar, dada a sua escala, passível de ser comparado com oratórios 
no contexto civil, já o caso dos retábulos do Espinheiro e de Fronteira deve ser 
HTXDFLRQDGR�QR�kPELWR�GD�SURGXomR�UHWDEXODU�GH�WDOKD��GH�²HVWLOR�QDFLRQDO³��QR�
que à solução dos arcos concêntricos seccionados por aduelas refere. Já os 
HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV��GH�RULJHP�YHJHWDOLVWD��¾OLDGRV�QXPD�OLQJXDJHP�DFkQWLFD��
VmR�FROKLGRV�GD�IRQWH�JUDYDGD��GH�PDWUL]�LWDOR�¿DPHQJD��VHQGR��HP�FDVRV�YHUGD-
deiramente excepcionais, como o do Espinheiro, de raiz simbólica. 

%��5(7Ç%8/26�%$552&26�'(�)(,d¬2�-2$1,1$
%���'e&$'$6�'(��������(����'2�6e&��;9,,,�

Fruto de uma estética joanina, difundida a partir da empreitada de Ma-
fra, e da marca que João Frederico Ludovice deixou em vários locais do reino, 
são os exemplos do retábulo-mor da Sé de Évora (1721-1746), onde participou 
João António Bellini de Pádua, e do retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora 
da Assunção de Elvas (1746-1749), entre outros. Estes dois casos de estudo, 
assumem, no que à sua composição diz respeito, uma planta movimentada e já 
perspectivada, evidenciada nos corpos superiores, onde as colunas “ao romano” 
são protagonistas. Todavia, é no remate dos dois conjuntos, com maior com-
ponente escultórica, que se encontra densidade e teatralidade, particularmente 
através da colocação dos anjos adultos. Estes, a par daqueles mais pequenos, 
que povoam as molduras do lanternim de Évora, e que decoram o fundo do re-
mate do retábulo de Elvas, apontam igualmente para soluções romanas, difun-
didas a partir das obras gravadas por Pierre-Jean Mariette, entre 1724 e 172848.

&��5(7Ç%8/26�'2�%$552&2�-26(),12��'e&$'$6�'(
&���������(����'2�6e&��;9,,,��

(PHUJHP� QXP� TXDGUR� MRVH¾QR�� TXH� DOJXQV� DXWRUHV� WrP� UHPHWLGR� SDUD�
uma estética já neoclássica, o retábulo da capela do Santíssimo Sacramento da 
igreja de Santo Antão de Évora (c. 1750), o retábulo da igreja de Nossa Senhora 
da Expectação de Campo Maior (c. 1753), os retábulos da capela-mor e das 
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capelas laterais da igreja de Nossa Senhora da Graça de Vila Viçosa (1758), 
o retábulo da capela-mor da igreja da Lapa, também de Vila Viçosa (1759), e 
o retábulo da capela-mor da igreja de São Francisco de Évora (1773), entre 
muitos outros exemplares. Para além de um maior movimento planimétrico, são 
elementos particularmente diferenciadores: um maior contraste cromático exibi-
do nas colunas e capitéis, bem como os frontões contracurvados e apontados, 
VXDYL]DGRV�SHOR�UHPDWH�GH�SDLQpLV�FRP�HOHPHQWRV�¿RUDLV�HVWLOL]DGRV��&DVRV�Ki��
pensados para a colocação de imagens em nichos, existentes nos intercolúnios, 
como o da ermida de São Bento de Vila Viçosa, ou ainda os dois exemplos da 
igreja da Madalena de Olivença, consagrando, assim, o papel do orago dos alta-
UHV��RX�UHIRUoDQGR�D�SUHVHQoD�GH�6DQWRV�D¾QV�D�XPD�QDUUDWLYD��

Quanto a possíveis caminhos a percorrer, no que à comparação com mo-
delos veiculados em outros suportes concerne, e nunca esquecendo o trabalho 
já realizado nessa área  por Mário Cabeças49, por Ramón Hernández Nieves50, 
H�SRU�QyV��VREUH�SRUWDGDV��QXP�FRQWH[WR�JHRJUi¾FR�PDLV�DPSOR51, salientam-se: 
A) As estruturas pétreas constantes em fachadas, B) As estruturas pétreas das 
Via-Sacra ou Passos de Cristo e C) As estruturas efémeras, como possíveis vias 
a explorar para um mais amplo entendimento de possíveis fontes. 

$��$6�(6758785$6�3e75($6�&2167$17(6�(0�)$&+$'$6 

Relativamente aos programas pétreos aplicados nos panejamentos mu-
UiULRV�H�QDV�HVWUXWXUDV�UHWDEXODUHV��GHYH�VH�UHFRUGDU�TXH��GHVGH�R�¾QDO�GR�VpF��
XVI, existiram transferências formais e ornamentais entre ambos, entrando, 
muito pontualmente nessa equação, outras obras estruturantes, que não só as 
das portadas. E, se para a primeira tipologia retabular apresentada, é, como já 
WLYHPRV�RSRUWXQLGDGH�GH�QRWDU�HP�RXWURV�HVWXGRV��PDLV�IiFLO�FROKHU�LQ¿XrQFLDV�
IRUD�GR�FRQWH[WR�GD�5DLD�$OHQWHMDQD��FRPR�VH�SRGH�FRQVWDWDU�FRP�D�D¾QLGDGH�

(49) Mário Alexandre Henriques Zacarias CABEÇAS, $�WUDQV¾JXUDomR�%DUURFD�GH�XP�(VSDoR�$UTXLWHFWyQLFR��$�
obra setecentista na Sé de Elvas, Tese de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, apresentada à 
faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011 [Texto policopiado].

�����5RPiQ�+(51Ç1'(=�1,(9(6��²5HODFLRQHV�GHO�UHWDEOR�FRQ�ORV�WUDWDGRV�GH�DUTXLWHFWXUD��ODV�SRUWDGDV�\�ODV�ID-
FKDGDV�GH�WHPSORV³��LQ�$FWDV�GDV�,�-RUQDGD�7UDQVIURQWHLUL]DV��(O�UHWDEOR�H[WUHPHxR�\�DOHQWHMDQR�HQ�WRUQR�D�OD�5D\D��
Olivenza, Gabinete de Iniciativas transfronteiriças. Junta de Extremadura, 2018, pp. 17-65.

�����0DULD�-RmR�3HUHLUD�&287,1+2��²(QWUH�3RUWXJDO�\�$QGDOXFtD�� OD�2UQDPHQWDFLyQ�HQ�3RUWDGDV�0DQLHULVWDV�\�
%DUURFDV³��LQ�0DULD�GHO�$PRU�5RGUtJXH]�0,5$1'$��-RVp�$QWRQLR�3HLQDGR�*8=0Ç1��FRRUGV����El Barroco: Universo 
de Experiencias, &yUGRED��$VRFLDFLyQ�²+XUWDGR�,]TXLHUGR³��������SS�����������²)DFKDGDV�UHOLJLRVDV�EDUURFDV�GH�
6HYLOKD�H�/LVERD��FRQWULEXWRV�SDUD�XP�HVWXGR�FRPSDUDWLYR³��LQ�La Sevilla Lusa: La presencia portuguesa en el Reino 
de Sevilla durante el Barroco, Sevilha, Universidad Pablo de Olavide, 2018, pp. 218-235.
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existente entre os casos apresentados e os portais da igreja matriz de Vila Flor 
e da igreja do antigo convento de São Domingos de Aveiro, de 1719, já, para 
a segunda tipologia, é mais imediata uma ideia de migração de formas a partir 
de casos como o da fachada da sala dos actos, do colégio do Espírito Santo de 
Évora, de 1718, ou o da igreja de São Domingos de Elvas. 

No que à relação entre  o terceiro modelo apontado e a obra de cantaria 
GL]�UHVSHLWR��YHUL¾FD�VH�XPD�D¾QLGDGH�FRP�R�WUDEDOKR�GH�FDQWDULD�GR�SHUtRGR�'��
José, como o das cantarias das frontarias das igrejas da Misericórdia do Alandro-
al, de depois de 1755, e de São Francisco de Estremoz, de 1771, mas também 
com outros fora do perímetro da Raia, de que é exemplo o trabalho do portal da 
ermida de Nossa Senhora da Assunção da Messejana, de 1758. 

3RU�¾P��QXP�HOHQFR�TXH�GL¾FLOPHQWH�VH�HVJRWDULD��REVHUYHP�VH�DV�PRGH-
naturas da singular fonte do Vassalo de Arronches, cuja planimetria convexa e 
o anguloso frontão interrompido nos remetem para a estética vigente em alguns 
dos retábulos em apreço.

%��$6�(6758785$6�3e75($6�'$6�9,$�6$&5$�28�3$6626�'(�&5,672 

As Via-Sacra ou Passos de Cristo, que proliferam sob a forma de capelas 
desde o séc. XVII, embora mais limitadas no que à sua superfície refere, não 
deixam de apresentar soluções plásticas, que vivem essencialmente da compo-
nente escultórica que exibem. 

A partir de um modelo de capela, que conheceu um novo fôlego na obra 
que o arquitecto régio João Antunes empreendeu em Lisboa, os Passos de Cris-
to, foram amplamente renovados durante o reinado de D. João V, e evidencia-
dos na malha urbana através da presença de anjos-tenentes ou alegorias, que 
enquadraram edículas, ou molduras, onde sobressaíram enrolamentos, e ainda 
XPD�VLJQL¾FDWLYD�FDUJD�KHUiOGLFD��DVVRFLDGD�jV�&KDJDV��RX�jV�LUPDQGDGHV�TXH�
WXWHODYDP�HVWHV�HVSDoRV��'HPRQVWUDP��SRUWDQWR��D¾QLGDGHV�FRP�RV�UHPDWHV�HV-
cultóricos dos retábulos joaninos, independentemente de estes serem de talha 
ou de materiais pétreos, como se constata com os exemplos dos Passos de Vila 
Viçosa, erigidos entre 1719 e 1721. Também a Via-Sacra de Elvas, com estrutu-
ras iniciadas entre 1724 e 1747, e com o cunho do muito mencionado Gregório 
das Neves Leitão, contribuiu para a ideia da existência de uma linha estrutural e 
plástica, comum àquela das estruturas retabulares da primeira metade da cen-
túria de Setecentos52��3RU� ¾P�� FRQVLGHUH�VH�SDUD�HVWD�SUREOHPiWLFD�R�DYDQoR�

�����$UWXU�*RXODUW�GH�0HOR�%25*(6��²,JUHMD�GH�1RVD�6HQKRUD�GD�$VVXQomR�GH�(OYDV��$QWLJD�6p�³��LQ�Monumentos, 
n.º 28, 2008, pp. 102-113 e Mário CABEÇAS, op. cit., pp. 72-73.
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FLHQWt¾FR� GDGR� SRU�0LJXHO�ÇQJHO�9DOOHFLOOR�7HRGRUR�� DR� HVWXGDU� RV�3DVVRV� GH�
Olivença53.

&��$6�(6758785$6�()e0(5$6 

A arte efémera, considerada como um campo quase autónomo, não deixa, 
por um lado, de mimetizar soluções veiculadas em Tratados de Arquitectura, por 
outro, de difundir estruturas e ornamentos, a partir de programas que chegam 
por via de festas, delineadas a largas distâncias, como as que foram previstas 
para celebrações régias, ou organizadas por ordens religiosas, como ocorreu 
com as da Companhia de Jesus, traçadas a partir de Roma. 

No contexto alentejano destacam-se, desde logo, as festas em honra de 
D. Catarina de Bragança (1638-1705), promovidas pelos padres da Companhia 
de Jesus, aquando do seu regresso a Portugal, e da viagem que fez a Évora e 
D�9LOD�9LoRVD�HP�������1HVVD�RFDVLmR��IRL�UHFHELGD�²FRP�JUDQGH�H�FXVWRVR�DSD-
UDWR³��RUQDPHQWDQGR�VH�DV�YLDV�SRU�RQGH�SDVVRX�TXDQGR�VH�GHVORFRX�HP�eYRUD�
do colégio do Espírito Santo até à quinta de Valbom, ou quando entrou em Vila 
Viçosa, para visitar a capela de Nossa Senhora da Conceição54.

Também se acrescentou conhecimento de novos modelos artísticos com 
as festas celebradas em Évora, em 1706, na ocasião da comemoração de um 
conjunto de situações, como a Restauração de Barcelona, a conquista de Ciu-
dad Rodrigo, a chegada de uma frota de naus da Índia, segundo as notícias de 
Pedro Vaz Rego. Nesse evento, que teve como uma das expressões maiores 
uma procissão de Graças, foram erigidos dezoito andores. As festas conhece-
ram ainda um  outro cortejo, de tal forma aparatoso, que o seu carro triunfal não 
conseguiu passar nos diversos arcos de Évora55. 

Com as festas realizadas aquando da canonização dos Santos Luís Gon-
zaga e Estanislau Kostka, em 1727, no colégio eborense, imprimiu-se novamen-
WH�XP�FRQKHFLPHQWR�DODUJDGR�DRV�PDLV�UHFHQWHV�¾JXULQRV��$�GHVFULomR�GD�IURQWD-
ria da igreja, onde abundam remissões para pedestais, colunas, bases, capitéis, 
H�XP�UHSHUWyULR�VLJQL¾FDWLYR�GH�DGRUQRV��TXH�LQFOXtD�D�SUHVHQoD�GD�KHUiOGLFD��IRL�

(53) Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, +LVWRULD�GH�OD�UHDO�$UFKLFRIUDGtD�GH�1XHVWUR�6HxRU�-HV~V�GH�ORV�3DVRV�
de Olivenza, s.l., Editorial Kinnamon, 2018.

�����-RmR�GH�),*8(,5('2��²'��&DWDULQD�GH�%UDJDQoD��UDLQKD�GD�*Um�%UHWDQKD��VXD�YLVLWD�DR�3DoR�GH�9LOD�9LoRVD��
HP�����³��LQ�2�,QVWLWXWR��5HYLVWD�&LHQWt¾FD�H�/LWHUiULD��Vol. 100, Coimbra, 1942, pp. 456-460.

(55) Pedro Vaz REGO, Relaçam das festas, com que a cidade de Evora celebrou as alegres noticias, que recebeo 
HP����GH�-XQKR�GH�������(YRUD��QD�2I¾FLQD�GD�8QLYHUVLGDGH�������
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particularmente elucidativa sobre a importância do mármore, ao mencionar que: 
²(VWD�IDEULFD���SRU�FHUWR�PHUHFHGRUD��GH�TXH�RV�YHQWRV�OKH�QmR�HQYHMDVVHP�WDQWR�
o seo luzir,) ainda que era toda de madeyra, por cauza das tintas, que lhe davão 
nova cor, se ostentava branco marmore, tomando só as bazes, & capiteis da 
colunas apparencias de pedra vermelha, assim como o sol, & coroa do Frontes-
SLFLR�QR�DPDUHOOR�GD�FRU��TXH�OKHV�VHUYLD�GH�DGRUQR������³56.

,GrQWLFR� LPSDFWR�WHYH��HP�������R�PXLWR�FRQKHFLGR�FHULPRQLDO�GD�²WURFD�
GDV�SULQFHVDV³��TXH�PRELOL]RX�D�FRUWH�H�D�FOHUH]LD�QXP�LPHQVR�FRUWHMR��TXH�VDLX�
de Lisboa em direcção ao Caia. Nessa ocasião, todas as localidades, e particu-
larmente portas, por onde a comitiva passou, foram engalanadas, a expensas 
dos diversos senados das câmaras, que, cederam o que de melhor possuíam 
para impressionar visitantes e, sobretudo, o poder central57. 

(56) João de GUSMAO, Relaçam das festas, com q[ue] o Collegio, & Universidade da Companhia de Jesu da ci-
dade de Evora applaudio a canonizaçaõ dos dous gloriozos santos Luis Gonzaga, e Estanislao Kostka da mesma 
&RPSDQKLD�HP�1RYHPEUR�GH������(YRUD��QD�2I¾FLQD�GD�8QLYHUVLGDGH��������S�����

(57) José Manuel TEDIM, Festa Régia no Tempo de D. João V. Poder, Espectáculo, Arte Efémera, Vol. I, Tese de 
doutoramento em História da Arte, apresentada à Universidade Portucalense, 1999, António Filipe PIMENTEL, 
²'H�/LVERD�DR�&DLD��HP�WRUQR�GR�SURJUDPD�SROtWLFR�H�DUWtVWLFR�GD�²WURFD�GDV�SULQFHVDV³��LQ�7HUHVD�/HRQRU�0��9$/(��
Maria João Pacheco FERREIRA, Sílvia FERREIRA (coord. de), Lisboa e a Festa, Celebrações Religiosas e Civis 
na Cidade Medieval e Moderna, /LVERD��&kPDUD�0XQLFLSDO�GH�/LVERD��������SS���������H�-RVp�0DQXHO�7(',0��²$UWH�
(IpPHUD³��LQ�SS��������
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9. Retábulo do extinto convento de São Domingos de Évora, hoje na igreja de Santo Antão da mesma cidade.
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10. Retábulo da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Expectação de Campo Maior.

���1RWD�¾QDO 

&RQVLGHUDQGR�R�OHYDQWDPHQWR�HIHFWXDGR�HP�WRUQR�GD�ELEOLRJUD¾D�SURGX]L-
da sobre a arte alentejana, como ponto de partida para uma visão mais ampla, e 
agregadora de núcleos, da retabulística pétrea do séc. XVIII, devemos salientar 
TXH�DV�IRQWHV�FRQVXOWDGDV�WDPEpP�VH�UHYHODP�SDUWLFXODUPHQWH�VLJQL¾FDWLYDV�SDUD�
a criação de possíveis linhas de trabalho, como é, aliás, natural, em estudos que, 
como os vários autores referem, se encontram muito longe de estar encerrados. 

$VVLP��H�D�SDUWLU�GH�XP�SRQWR�GH�VLWXDomR�GRV�DYDQoRV�FLHQWt¾FRV��SHQ-
sámos ser da maior utilidade lançar algumas hipóteses de trabalho, a partir de 
uma sistematização de soluções estruturais, ornamentais e técnicas, que não só 
poderão servir de base para a criação de uma timeline da obra retabular, como 
permitir cruzar informações com estruturas pétreas constantes em fachadas, 
para albergar os Passos de Cristo, ou com estruturas efémeras. Todas elas, não 
só se revestem de aspectos formais, mas também de programas ornamentais.

3RU�¾P��UHVWD�QRV�GHVWDFDU�TXH��FRQFRPLWDQWHPHQWH�D�HVVH�WUDEDOKR��GH-
ve-se continuar a resgatar a memória de obras ainda encerradas em templos 
menos conhecidos, ou de difícil acesso, ampliando um corpus, e permitindo o 
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cruzamento de investigações em domínios como o da arquitectura civil, igual-
mente fértil em obra retabular nos seus oratórios, ou ainda no da arquitectura 
militar, onde o adornamento das portas, reforçado com a presença de elementos 
HVFXOWyULFRV�HP�HGtFXODV��FRQWULEXL�SDUD�D�LGHQWL¾FDomR�GH�WUDoRV�FRPXQV�

BIBLIOGRAFÍA

CABEÇAS, Mário Alexandre Henriques Zacarias, $�WUDQV¾JXUDomR�%DUURFD�GH�XP�
Espaço Arquitectónico. A obra setecentista na Sé de Elvas, Tese de Mestrado em Arte, 
Património e Teoria do Restauro, apresentada à faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 2011 [Texto policopiado]. 

COUTINHO, Maria João Pereira, “A Produção Portuguesa de Obras de Embutidos 
GH�3HGUDULD�3ROLFURPD������������³��Vol. II, Tese de Doutoramento em História, especiali-
dade em Arte, Património e Restauro, apresentada à Faculdade de Letras da Universida-
de de Lisboa, 2010, pp. 212-217 [Texto policopiado].

&287,1+2��0DULD�-RmR�3HUHLUD��²(QWUH�3RUWXJDO�\�$QGDOXFtD��OD�2UQDPHQWDFLyQ�
HQ�3RUWDGDV�0DQLHULVWDV�\�%DUURFDV³��LQ�0,5$1'$��0DULD�GHO�$PRU�5RGUtJXH]��*8=0Ç1��
José Antonio Peinado (coords.), El Barroco: Universo de Experiencias, Córdoba, Asocia-
FLyQ�²+XUWDGR�,]TXLHUGR³��������SS����������

&287,1+2��0DULD�-RmR�3HUHLUD��²)DFKDGDV�UHOLJLRVDV�EDUURFDV�GH�6HYLOKD�H�/LV-
ERD��FRQWULEXWRV�SDUD�XP�HVWXGR�FRPSDUDWLYR³�� LQ�La Sevilla Lusa: La presencia portu-
guesa en el Reino de Sevilla durante el Barroco, Sevilha, Universidad Pablo de Olavide, 
2018, pp. 218-235.

(63$1&$��7~OLR��²$UWHV�H�$UWLVWDV�HP�eYRUD�QR�6pFXOR�;9,,,³��LQ�A Cidade de Évo-
ra: Boletim de Cultura da Câmara Municipal (1ª Série), n.º 21, 1950, pp. 75-141.

(63$1&$��7~OLR��²'RFXPHQWRV�1RWDULDLV�,QpGLWRV�H�$UWLVWDV�$OHQWHMDQRV�GRV�6pFX-
ORV�;9,��;9,,�H�;9,,,³��LQ�A Cidade de Évora, N.os 67-68, 1984-1985, pp. 98-126.

(63$1&$��7~OLR��²)XQGDomR�GD�1RYD�&DSHOD�0RU�GD�6p�GH�eYRUD³��LQ�A Cidade de 
Évora, N.os 23-24; 1951, pp. 153-208.

ESPANCA, Túlio,  Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Évora, Lisboa, Aca-
demia Nacional de Belas-Artes, 1966-1975, e Concelho de Évora, Lisboa, Academia Na-
cional de Belas-Artes, 1966.

(63$1&$��7~OLR��²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��,OXVWUH�$UTXLWHFWR�GR�%DUURFR�$OHQWH-
MDQR³��LQ�A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara Municipal (1ª Série), n.º 58, 
1975, pp. pp 145-240.

(63$1&$��7~OLR��²-RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX��0HVWUH�GH�3HGUDULD�GR�%DUURFR�$OHQ-
WHMDQR³�� LQ�Callipole, Revista de Cultura, n.º 1, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1993, 
pp. 91-94.



II Jornadas Transfronterizas sobre Patrimonio en torno a “la Raya”

65

),*8(,5('2��-RmR�GH��²'��&DWDULQD�GH�%UDJDQoD��UDLQKD�GD�*Um�%UHWDQKD��VXD�
YLVLWD�DR�3DoR�GH�9LOD�9LoRVD��HP�����³��LQ�2�,QVWLWXWR��5HYLVWD�&LHQWt¾FD�H�/LWHUiULD��Vol. 
100, Coimbra, 1942, pp. 456-460.

),/,3(��&DUORV�� ²0HVWUHV�&DQWHLURV�GR�VpFXOR�;9,,,�� -RVp�)UDQFLVFR�GH�$EUHX�H�
VHXV�FRPSDQKHLURV³�� LQ�Callipole, Revista de Cultura, n.º 24, Câmara Municipal de Vila 
Viçosa, 2017, pp. 151-172.

),/,3(��&DUORV�� ²2V�PiUPRUHV�GR�$OHQWHMR�QR�VpFXOR�;9,,,��HQWUH�D�SURFXUD�H�D�
RIHUWD³��LQ�6(55¬2��9tWRU��62$5(6��&ODUD�0RXUD��&$51(,52��$QGUp��FRRUG����Mármore, 
�����$QRV�GH�+LVWyULD��9RO��,���'D�$QWLJXLGDGH�j�,GDGH�0RGHUQD��Lisboa, Theya, 2019, pp. 
237-293.

FILIPE, Carlos Joaquim Campino, 2�3DWULPyQLR�HGL¾FDGR�HP�9LOD�9LoRVD�QR�Vp-
culo XVIII: Encomenda, Financiamento e Construção. Tese de mestrado em História Mo-
derna e Contemporânea, especialidade em Cidades e Património, apresentada ao ISCTE 
- Instituto Universitário de Lisboa, 2015 [Texto policopiado].

GOULART, Artur (coord. de), Arte Sacra no Norte Alentejano, Évora, Fundação 
Eugénio de Almeida, 2008.

GOULART, Artur (coord. de), Arte Sacra nos Concelhos de Elvas, Monforte e Sou-
sel, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2008.

GRANCHO, Nuno Alexandre Cruz Santos, A extinção dos conventos na antiga 
diocese elvense: o exemplo histórico-artístico de S. Domingos de Elvas. Tese de Mes-
trado em Arte, Património e Teoria do Restauro apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2010 [Texto policopiado].

+(51Ç1'(=�1,(9(6��5RPiQ��²5HODFLRQHV�GHO�UHWDEOR�FRQ�ORV�WUDWDGRV�GH�DUTXL-
WHFWXUD��ODV�SRUWDGDV�\�ODV�IDFKDGDV�GH�WHPSORV³��LQ�$FWDV�GDV�I Jornada Transfronteirizas, 
(O�UHWDEOR�H[WUHPHxR�\�DOHQWHMDQR�HQ�WRUQR�D�OD�5D\D��Olivenza, Gabinete de Iniciativas 
transfronteiriças. Junta de Extremadura, 2018, pp. 17-65. 

Igreja Paroquial de Fronteira / Igreja de Nossa Senhora da Atalaia. Ficha SIPA N.º 
IPA.00003722 (http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3722).

Igreja Paroquial de Montalvão / Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Ficha 
SIPA N.º IPA.00001856 (http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.as-
px?id=18569).

KEIL, Luís, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Portalegre, Lisboa, Acade-
mia Nacional de Belas-Artes, 1943.

LAMEIRA, Francisco, GOULART, Artur, Retábulos na Arquidiocese de Évora, Pro-
PRQWyULD�0RQRJUi¾FD��Q������)DUR��'HSDUWDPHQWR�GH�$UWHV�H�+XPDQLGDGHV�GD�8QLYHUVL-
dade do Algarve, 2016.

MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse, PRÉAUD, Maxime (dir.), Catalogue de la 
Collection d’Estampes de Jean V, Roi de Portugal. Lisboa / Paris, Fundação C. Gulben-
kian / Bibliothèque National de France / Fundação da Casa de Bragança, 1996-2003.



II Jornadas Transfronteiriças sobre Património na Raia

66

MARQUES, António Fernando, Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro (Évora): 
Bases para uma proposta de recuperação e valorização. Tese de Mestrado em Recupe-
ração do Património Arquitectónico e Paisagístico apresentada à Universidade de Évora, 
1998 [Texto policopiado].

MARQUES, António Fernando, Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro (Évora): 
Bases para uma proposta de recuperação e valorização, Évora, Edição do Autor, 2004.

0217(,52��3DWUtFLD��²)DPtOLDV�GH�SHGUHLURV�QD�²UHJLmR�GR�PiUPRUH³��TXH�HOHJHX�
²RV�&RUGHLUR³�� LQ�6(55¬2��9tWRU��62$5(6��&ODUD�0RXUD��&$51(,52��$QGUp� �FRRUG����
0iUPRUH�������$QRV�GH�+LVWyULD��9RO��,���'D�$QWLJXLGDGH�j�,GDGH�0RGHUQD��Lisboa, Theya, 
2019, pp. 197-236. 

MONTEIRO, Patrícia Alexandra Rodrigues, A Pintura Mural no Norte Alentejo (Sé-
culos XVI a XVIII). Núcleos Temáticos da Serra de S. Mamede, Tese de Doutoramento 
em História, Especialidade em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2013 [Texto policopiado].

3,0(17(/��$QWyQLR�)LOLSH��²'H�/LVERD�DR�&DLD��HP�WRUQR�GR�SURJUDPD�SROtWLFR�H�
DUWtVWLFR�GD� ²WURFD�GDV�SULQFHVDV³�� LQ�9$/(��7HUHVD�/HRQRU�0���)(55(,5$��0DULD�-RmR�
Pacheco, FERREIRA, Sílvia (coord. de), Lisboa e a Festa, Celebrações Religiosas e Civis 
na Cidade Medieval e Moderna, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2009, pp. 65-86.

REGO, Pedro Vaz, Relaçam das festas, com que a cidade de Evora celebrou as 
DOHJUHV�QRWLFLDV��TXH�UHFHEHR�HP����GH�-XQKR�GH�������(YRUD��QD�2I¾FLQD�GD�8QLYHUVLGD-
de, 1706.

6(55¬2��9tWRU��²2�,QYHQWiULR�$UWtVWLFR�GH�3RUWXJDO�GD�$FDGHPLD�1DFLRQDO�GH�%H-
ODV�$UWHV������������³��LQ�0$/7$��0DUL]H��1(72��0DULD�-RmR�%DSWLVWD��HGV����Coleções 
de Arte em Portugal e Brasil nos Séculos XIX e XX. As Academias de Belas-Artes: Rio de 
Janeiro Lisboa Porto (1816-1836). Ensino Artistas Mecenas Coleções, Lisboa, Caleidos-
cópio, 2016, pp. 69-98.

6(55¬2��9tWRU��²7HVWHPXQKRV�GD�²QREUH�DUWH�GR�PiUPRUH³�QD�DUTXLWHFWXUD�H�HV-
FXOWXUD�PDQHLULVWD�DOHQWHMDQD��VpFXORV�;9,�D�;9,,,���WUrV�FDVRV�GH�HVWXGR³��LQ�6(55¬2��
Vítor, SOARES, Clara Moura, CARNEIRO, André (coord.), 0iUPRUH�������$QRV�GH�+LVWy-
ria, Vol. I - Da Antiguidade à Idade Moderna, Lisboa, Theya, 2019, pp. 173-196.

SERRÃO, Vítor, SOARES, Clara Moura, CARNEIRO, André (coord.), Mármore, 
�����$QRV�GH�+LVWyULD��9RO��,���'D�$QWLJXLGDGH�j�,GDGH�0RGHUQD��Lisboa, Theya, 2019.

62520(1+2��0LJXHO��²$�REUD�GD�FDSHOD�PRU�GRV�$JRVWLQKRV�GH�9LOD�9LoRVD�H�RV�
VHXV�PHVWUHV³��LQ�Callipole, Revista de Cultura, n.º 17, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 
2009, pp. 69-76.

TEDIM, José Manuel, Festa Régia no Tempo de D. João V. Poder, Espectáculo, 
Arte Efémera, Tese de doutoramento em História da Arte, apresentada à Universidade 
Portucalense, 1999. 



II Jornadas Transfronterizas sobre Patrimonio en torno a “la Raya”

67

9$//(&,//2�7(2'252��0LJXHO�ÇQJHO�� ²'LIHUHQFLDV� \� VHPHMDQ]DV�HQWUH�HO� UH-
WDEOR�H[WUHPHxR�\�HO�DOHQWHMDQR��XQD�FXOWXUD�FRPSDUWLGD³��LQ�$FWDV�GDV�I Jornada Trans-
IURQWHLUL]DV��(O�UHWDEOR�H[WUHPHxR�\�DOHQWHMDQR�HQ�WRUQR�D�OD�5D\D��Olivenza, Gabinete de 
Iniciativas transfronteiriças. Junta de Extremadura, 2018, pp. 153-173.

9$//(&,//2�7(2'252��0LJXHO�ÇQJHO��²(O�DUTXLWHFWR�HOYHQVH�-RVp�)UDQFLVFR�GH�
$EUHX��6X�DSRUWDFLyQ�D�OD�DUTXLWHFWXUD�\�HVFXOWXUD�DOHQWHMDQD�GHO�;9,,,³��LQ�A Cidade, Re-
vista Cultural de Portalegre, n.º 12, Portalegre, 1998, pp. 213-218.

VALLECILLO TEODORO, Miguel Ángel, Historia de la real Archicofradía de Nues-
WUR�6HxRU�-HV~V�GH�ORV�3DVRV�GH�2OLYHQ]D��s.l., Editorial Kinnamon, 2018.

VALLECILLO TEODORO, Miguel Ángel, Retablística alto-alentejana: Elvas, Villa-
viciosa y Olivenza en los siglos XVII-XVIII, Merida, Univ. Nac. de Educación a Distancia 
Centro Regional de Extremadura, 1996.




