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RESUMEN: Este artículo está dedicado al estudio del santuario de Nuestra Señora de Aires en Viana 

do Alentejo, en el distrito de Évora (Portugal). Las motivaciones intrínsecas a la piedad popular, 

alienta el culto de la institución dedicada a María en el siglo XVI. La creciente afluencia de peregrinos 

justificó la sustitución de la capilla original y la construcción del nuevo santuario, 1743-1792, lo 

projeto ha sido realizado por Juan Bautistap, hermano del Oratorio De la Congregación de San Felipe 

Neri Estremoz. Busca comprender las intenciones detrás de la obra, enmarcándola en el contexto 

histórico, cultural y artístico de su tiempo. La formación mística y filosófica del diseñador también se 

tendrá en cuenta en el análisis de la arquitectura, sobre todo el templo central de la capilla mayor y 

el baldaquín. 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Baldaquín, Devoción Mariana, Santuario, Espiritualidad, 

Religiosidad Popular 

 

ABSTRACT: This article is devoted to the study of the Nossa Senhora de Aires Sanctuary in Viana do 

Alentejo, Évora (Portugal). The religious motivations, which are inherent to popular piety, 

encouraged the institutionalization of the Marian cult in the sixteenth century. The growing affluence 

of pilgrims justified the replacement of the primitive hermitage for a new Sanctuary, built between 

1743 and 1792. The plan was made by the Oratorian João Baptista who belonged to the Congregation 

of the Oratory in Estremoz. The aim is to understand the intentions that underline the construction 

of the Sanctuary, framing it in the historical, cultural and artistic context of the time. João Baptista’s 

mystic and philosophical formation will also be taken into account in the architectural analysis, 

especially in the study of the centralized main chapel and the baldachin.   
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1 Este artigo resume algumas das ideias tratadas na dissertação de mestrado da autoria de SEIXAS, 
Raquel: O Santuário de Nossa Senhora de Aires: arquitectura e devoção (1743-1792), Dissertação de 
Mestrado em História da Arte Moderna, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 2013.  
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INICIO E DESENVOLVIMENTO DA DEVOÇÃO 

 

O culto a Nossa Senhora de Aires teve início no século XVI, data da construção 

da primitiva ermida substituída em 1743 pelo actual templo, localizado em planície 

rural a cerca de 3 km da vila de Viana do Alentejo, no distrito de Évora (Portugal)2. 

O culto antecedeu a estruturação e registo da lenda, que teve como principais 

construtores Fr. Agostinho de Santa Maria (1718) e as religiosas do Convento do 

Bom Jesus de Viana do Alentejo.3 A devoção à Senhora de Aires insere-se no grande 

surto devoto marial favorecido pelo espírito da Contra-Reforma e a lenda obedece à 

narrativa de um acontecimento «mítico-imaginário», concebida a partir de dois 

modelos: a aparição e o achamento fortuito da imagem escultórica.4 

Embora a gestão do culto e dos bens da Senhora de Aires estar, desde cedo, a 

cargo dos mordomos da Confraria de Viana do Alentejo, responsável também pela 

gestão do culto da Igreja Matriz da mesma vila, a crescente celebridade da devoção 

à Virgem determinou a criação da Confraria de Nossa Senhora de Aires. Confraria 

fundada em 1730, ano em que recebeu aval do Reverendo Cabido da Sé de Évora, e 

dedicada em exclusivo à gestão e engrandecimento do culto à Padroeira.5 

Naturalmente, que a fundação da Confraria de Nossa Senhora de Aires motivou o 

aumento de peregrinos e demais devotos e despoletou o desejo de afirmação social 

e económica dos seus confrades. De resto, foi à luz destas premissas que se procedeu 

                                                           
2 O local onde hoje se ergue o Santuário foi, desde cedo, um sítio de passagem, ocupado desde a pré-
história até à actualidade. Foram encontrados no local artefactos arqueológicos, sobretudo da época 
romana, que parecem evidenciar a presença de um vicus (povoado militar romano), razão que leva 
alguns autores a considerar que o nome Aires provém do antigo culto ao deus romano Marte, 
correspondente ao deus grego Ares. É seguro afirmar que a anterior ocupação romana deste espaço 
foi determimante para a sua cristianização, em respeito ao espírito do lugar e da subsequente 
interacção entre lugar e identidade. Sobre este assunto vide NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius 
loci. Towards a phenomenology of architecture.  Londres, Academy Editions, 1980. Bolseira de 
Doutoramento FCT (SFRH/BD/1089973/2015), com projecto financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, através do Fundo Social Europeu e de fundos nacionais do Ministério da 
Educação e da Ciência. 
3 SANTA MARIA, Fr. Agostinho de: Santuario Mariano E Historia da Imagens milagrosas de N. Senhora 
E das milagrosamente aparecidas, que se venerão em o Arcebispado de Evora, & nos Bispados do 
Algarve, & Elvas seus suffraganeos. Tomo Sexto, Titulo LXXXV, Lisboa, Officina de Antonio Pedrozo 
Galrao, 1718; ANTT, Mosteiro do Bom Jesus de Viana do Alentejo, Lv. 8, (existe uma cópia na BNP, 
Principio da Instituiçam e Fundaçam deste Mosteyro de Jesu E convento das Religiozas da Ordem do 
Grandíssimo Doutor Nosso Padre Sam Jyronimo da Villa de Vianna de Evora, F. 5900). 
4 Sobre este assunto ver: SEIXAS, Raquel: O Santuário de Nossa Senhora de Aires…, op. cit., pp. 7-39. 
5  ADE, Câmara Eclesiástica de Évora, Treslado de compromisso e estatutos da Confraria de Nossa 
Senhora de Aires de 1730, SSC: F28, SR: 003 UI, 001, cx. 10 (cota provisória). 
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à demolição do primitivo templo quinhentista e se construiu o novo espaço de culto 

(1743-1792), maior e afim ao gosto e opulência dos tempos barrocos (fig. 1).  

O plano para a nova igreja foi confiado ao padre João Baptista, irmão da 

Congregação do Oratório de São Filipe de Néri de Nossa Senhora da Conceição de 

Estremoz, e o risco aprovado em 1743 pelo arcebispo de Évora D. Fr. Miguel de 

Távora. 

 

O ORATORIANO JOÃO BAPTISTA E O RENOVADO SANTUÁRIO DE NOSSA 

SENHORA DE AIRES 

 

João Baptista (1707-1762), natural da cidade de Lisboa, ingressou na 

Congregação do Oratório de Estremoz no ano de 1723, aos dessazeis anos. Nesta 

Congregação exerceu inúmeros cargos, entre os quais: Prefeito das Obras, Deputado, 

Mestre de Teologia Especulativa e Filosofia Teológica, Reverendo Prepósito, entre 

outros. A experiência construtiva dos irmãos congregados de Estremoz, cuja história 

é hoje ainda muito mal conhecida, motivou seguramente a escolha de João Baptista 

para realizar os planos do novo Santuário de Nossa Senhora de Aires. Sabemos que, 

conjuntamente com outros irmãos congregados, esteve envolvido na construção do 

pavilhão oriental (1742-1743) do Convento de São João da Penitência ou das 

Maltesas em Estremoz e nas importantes obras da nova capela-mor (1718-1746) da 

Sé de Évora, da autoria de João Frederico Ludovice (1673-1752), arquitecto régio de 

D. João V e autor do Real Palácio e Convento de Mafra, una das maiores obras do 

século XVIII português. Com efeito, as características gerais da arquitectura do 

Santuário em apreço revelam algumas proximidades com a Igreja do Convento de 

Mafra.  

No Alentejo a estética do barroco internacional de Mafra foi declarada, pela 

primeira vez, na renovada capela-mor da Sé eborense, cujo principal mecenas foi 

precisamente o monarca D. João V. Obra que revela e afirma a estética ludoviciana e 

abre um novo capítulo na história da arte alentejana, que tem na Igreja do Senhor 

Jesus da Pobreza (1729-1733) em Évora e no Santuário de Nossa Senhora de Aires 

(1743-1792) a sua máxima expressão; não só pela transmissão da erudição 

clasicista, mas também pela formação de um conjunto de oficiais que aí trabalharam, 
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casos do mestre-de-obras Manuel Gomes e do «padre-arquitecto» João Baptista, 

responsáveis pelas obras do Santuário vianense. 

A igreja é composta por nave única, ladeada por dois corredores que dão 

acesso a duas salas de traçado octogonal, localizadas nos braços norte e sul do falso 

transepto e ligadas a um corredor semicircular que abraça o topo nascente da 

capela-mor circular e que conflui noutra sala, designada na documentação por Casa 

das Escadas, ponto de acesso ao 1º piso do Santuário (fig. 2). O traçado proposto por 

João Baptista recupera o deambulatório das igrejas de peregrinação medievais, 

inteiramente adequado às exigências funcionais de um santuário mariano, 

popularizado nos santuários setecentistas da Europa Central, casos das igrejas de 

peregrinação de Die Wies (1745-1754) e de Steinhausen (17291733) da autoria de 

Dominikus Zimmermann. 

 

THEATRUM SACRUM 

 

A par do desejo de afirmação social dos irmãos da Confraria de Nossa 

Senhora de Aires, a dimensão modesta da primitiva ermida quinhentista foi também 

um dos motivos para a construção do novo espaço de culto dedicado à Senhora. De 

facto, tanto a falta de condições para os actos litúrgicos e circulação de peregrinos, 

como o espaço exíguo destinado à exposição dos ex-votos, ofertados pelos fiéis à 

Padroeira, pesaram, sobremaneira, na opção pela construção do novo Santuário. 

Uma descrição dos inícios do século XVIII, referente à primitiva ermida, é bastante 

elucidativa quanto ao sucesso do culto e à falta de espaço para expor as inúmeras 

ofertas dos devotos, pois era “tanta devoção não só os povos e cidades circunvizinhos, 

mas muito remotas, e ainda de estranhos Reinos, donde vão cumprir seos votos, e 

promesas muitas pessoas; e sam tantos as testemunhas dos milagres em retabolos, 

mortalhas, moletas [?] que a não ser incúria para caberem lhe fora;”6 

Estas preocupações, aliadas à formação mística do «padre-arquitecto» João 

Baptista, enformaram o traçado do novo Santuário setecentista, que conjuga 

funcionalidade e espiritualidade, tornando-o num modelo verdadeiramente erudito 

e eclético. Na verdade, o traçado proposto pelo projectista recupera não só o 

                                                           
6 ACL, Descripção da Villa de Vianna, Série Vermelha, nº 905, fl 163. 
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deambulatório das igrejas de peregrinação medievais, mas também o altar-mor em 

forma de baldaquino e o modelo renascentista da capela-mor circular sobrepujada 

pela cúpula. 

A organização arquitectónica do templo combina o círculo com a cruz latina 

e respeita a axialidade dirigida para o altar-mor a partir do eixo de acesso da porta 

principal. O projecto estabelece um compromisso entre a cruz latina, modelo 

dominante da Europa contra-reformista, e o templo centralizado da capela-mor, 

inserido no cruzeiro do falso transepto e sobrepujado por uma cúpula octogonal 

rasgada por quatro janelas. A cabeceira constitui um templo quase autonomizado, 

de planta centralizada que combina o círculo com o octógono7. O modelo do círculo 

e da planta centrada foi a fonte primária e a ideia geratriz desta composição 

arquitectónica. É em torno dele que o espaço interno se articula e organiza. Solução 

que declara a erudição do projectista e aproxima este programa dos templos 

centralizados renascentistas, cuja fonte visual poderá provir de uma gravura 

publicada no Quinto Libro de Sebastiano Serlio, sem dúvida o tratadista de maior 

sucesso em Portugal (fig. 3).8 

A organização do espaço interno da igreja articula a planta central com o 

corpo longitudinal da nave, mas é concebida de modo a nobilitar e autonomizar o 

núcleo do altar. Para isso cria-se uma ligeira tensão entre a zona horizontal e escura 

da nave, iluminada unicamente por duas pequenas janelas colocadas na frontaria da 

igreja e pela abertura das duas tribunas, e a zona vertical e resplandecente do 

presbitério, iluminado pela cúpula e pelos óculos dispostos em torno do pano 

murário semicircular (fig. 4). Jogo de escala e de intensidades cromáticas que fazem 

convergir toda a força arquitectónica, narrativa e espiritual para o templo 

centralizado. Tensão reforçada pelo contraste decorativo entre a capela-mor e a 

nave. A separação entre a nave destinada aos fiéis e o espaço central, palco da 

transcendência, é feita através de um arco (triunfal) suportado por duas colunas 

compósitas e um degrau. Como observou Karsten Harries, a propósito das igrejas da 

                                                           
7 VARELA GOMES, Paulo: A cultura arquitectónica e artística em Portugal no séc. XVIII. Lisboa, 
Editorial Caminho, 1988, p. 21. 
8 SERLIO, Sebastiano: De Architectura Libri Quinque. Venetius: Apud Franciscum de Franciscis 
Senensem & Joannem Chriegher, 1569. 
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Baviera, “within the sacred architecture of the church, the different spatial quality 

of nave and choir mirrors the distance that separates the human and the divine”.9 

A rotunda de Nossa Senhora de Aires inscreve um octógono no interior de 

um círculo e foi principiada a 13 de Maio de 1744 e terminada por volta de 176010. 

O traçado octogonal é delineado por quatro pares de duplas colunas compósitas, que 

circundam a capela-mor e servem de suporte aos pendentes que sustentam a cúpula 

(fig. 5). Entre cada par das colunas duplas encontra-se uma peanha, suportando a 

imagem de um Evangelista, formando um conjunto de quatro esculturas lavradas 

pelo escultor João Baptista “pelo modico preço de 16 moedas de 4800 réis cada uma” 

em c. 1750.11 Este grupo escultórico exibe uma forte unidade estilística e plástica, 

evidentes nos gestos seriados, no tratamento do rosto e no ritmo dos panejamentos 

delineados pela flexão da perna.  

Os quatro arcos que circundam a rotunda e as duplas colunas, de mármore 

branco raiado a verde, com entablamento quebrado marcam o ritmo interno do 

presbitério e funcionam como elementos unificadores que convergem para o centro, 

ou seja, para o baldaquino em talha dourada e para a Virgem de Aires. Esta 

importância estrutural das colunas foi notada pelas religiosas do Convento de Jesus 

de Viana do Alentejo, na descrição histórica dessa vila realizada ainda no século 

XVIII: “porque alem de ser milagrozissima a Imagem da Senhora, he ademiravel o sitio 

em que está a Igreja, e a magestosa fabrica com que está novamente edificada a sua 

magnifica capella, de obra compozita, de marmorez, e outras pedras finíssimas, de que 

também são outo soberbaz colunnaz de cor verde, sobre cujos capiteiz 

primorosamente lavrados, descansa a rotunda maquina do seu alto, e bem vistoso 

zimbório”.12 

                                                           
9 HARRIES, Karsten: The Bavarian rococo church. Between faith and aestheticism, New Haven and 
London, Yale University Press, 1983, p. 90. 
10 Os avultados investimentos dispendidos pela Confraria de Nossa Senhora de Aires obrigaram-na a 
pedir dinheiros a juros para concluir a obra, daí o prolongamento da mesma durante dezasseis anos. 
Cf. ADE, Cartório Notarial de Évora, Livro de Notas de Agostinho Marques d’Oliveira, 400$00 reis de 
juro que da o Rdo Dor Antto Luis de Abreu à Confraria de Nossa Senhora de Ayres por seu procurador, lv. 
1274, fls. 109v-112. 
11  BARATA, António Francisco: O Alentejo histórico, religioso, civil e industrial no districto de Évora – 
Portel, Redondo, Reguengos e Vianna. Évora, Typ. Eborense, 1893, p. 66. Um escultor residente na Rua 
dos Infantes em Évora no ano de 1748 e na Rua do Arco de São Vicente, também em Évora, no ano de 
1762. ESPANCA, Túlio, “Artes e artistas em Évora no século XVIII”, Cidade de Évora. Vol. VII, n.os 21-
22 (1950), p. 124. 
12 ANTT, Mosteiro de Bom Jesus de Viana do Alentejo, Lv. 8, fls. 4-4v. Descrição copiada pelo reitor da 
Matriz José Perez Maciel na resposta às Memórias Paroquiais de 1758, ANTT, Memórias Paroquiais, 
Memória Paroquial da freguesia de Viana do Alentejo, comarca de Évora, Vol. 39, nº 150, pp. 891-910, 
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A cúpula explora o espaço centralizado da capela-mor e promove a 

encenação arquitectónica do interior, através das quatro janelas inseridas no 

tambor (fig. 6). Janelas que permitem a entrada de luz e enfatizam as propriedades 

reluzentes dos mármores, da talha e dos estuques, promovendo o jogo cromático. 

Com toda a certeza, a capela-mor da Sé de Évora serviu de modelo a João Baptista. 

Nomeadamente, na utilização das colunas compósitas enquanto elementos 

estruturadores e unificadores do espaço, na escolha dos mármores verdes, no 

aproveitamento do jogo lumínico e na opção pela forma circular.13 Também a 

grandiosa cúpula da Igreja do Convento de Mafra não foi decerto alheia à opção de 

João Baptista. 

Ao centro da capela-mor conserva-se o altar-mor delineado em forma de 

baldaquino, lavrado em talha dourada pelo mestre entalhador eborense João de 

Almeida Negrão, no ano de 1757.14 Trata-se de uma estrutura octogonal cujo corpo 

é composto por quatro colunas, profusamente decoradas por ondeamento de 

concheados que desenham a forma de «S» e acompanham, na íntegra, a verticalidade 

do fuste (fig. 4). Por cima das colunas dispõem-se quatro frontões com friso de 

ornato foliforme, centrado por anjo coroado por feixe plumas. A estrutura é 

guarnecida por uma sanefa, solução frequente na talha eborense, finamente lavrada, 

composta por lambrequins rememorando os têxteis. No interior dos frontões, a 

meio do arco, reproduz-se uma cartela de singular composição, que delineia um anjo 

com asas debuxadas pelo movimento de um «C» invertido. Significativamente, 

Robert Smith identifica o uso da “delicada cartela” como o “motivo por excelência 

do rococó eborense”.15 

A composição é coroada por quatro traves de perfil curvilíneo, orientadas por 

suaves curvas e contracurvas que confere dinamismo e exuberância à estrutura. São 

decoradas por folhas de acanto, grinaldas e volutas sobressalientes, numa 

                                                           
disponível:http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=34
20:viana-doalentejo-viana-do-alentejo&catid=78:viana-do-alentejo&Itemid=58, p. 5 (consultado em 
21-10-2016). 
13 Atente-se que João Frederico Ludovice defendeu as linhas curvas contra o “enfadonho rectilíneo” e 
concluiu que “é incontratavel o ser o circular mais perfeito e mais permanente que o rectilíneo”. Cf. 
VITERBO, Sousa e ALMEIDA, R. Vicente de: A capella de S. João Baptista erecta na Igreja de S. Roque. 
Lisboa, Typ. da Lot. Da Santa Casa da Misericórdia, 1900, p. 123. 
14 ADE, Cartório Notarial de Viana do Alentejo, Livro de Notas de Gaspar Jorge Morgado, Escritura de 
ajuste da obra de Nossa Senhora de Ayres que fez Joam de Almeida Negram entalhador morador na 
cidade de Evora, Lv. 27, fls.6-6v. 
15 SMITH, Robert: A talha em Portugal. Lisboa, Livros Horizonte, 1962, p. 138. 
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disposição similar ao remate dos púlpitos eborenses. A encumear a composição 

figura uma coroa, cujo modelo segue a ourivesaria, devido ao recurso da pedraria 

fingida. Ao centro do baldaquino, em cima da tribuna preenchida pela mesma 

decoração do concheado, encontra-se a maquineta, que alberga no interior a 

imagem de Nossa Senhora de Aires. 

Em Portugal, e na Península Ibérica em geral, se excluirmos os baldaquinos 

de pequenas dimensões embutidos nos retábulos e os modelos efémeros, 

constatamos que esta estrutura não teve grande expressão nos interiores dos 

templos. Razão que torna Nossa Senhora de Aires um caso de excepção em Portugal, 

igualado apenas pelo baldaquino joanino da Igreja de São Vicente de Fora em Lisboa. 

Note-se, que esta estrutura apesar de ser recorrente em material pétreo nos séculos 

XIII, XIV e XV, foi no século XVII que adquiriu uma nova expressão após a intervenção 

de Bernini (1598-1680) para a Basílica de São Pedro no Vaticano.16 Bernini firma 

um novo modelo, composto por colunas torsas encimadas pela cúpula ondeante, 

capaz de comunicar harmonicamente com a outra cúpula (pétrea) e afirmar-se com 

eloquência no interior do templo. A reputação alcançada pelo baldaquino de Bernini 

(1624-1633) motivou a cópia do modelo, em Itália e noutros países europeus, como 

confirmam as obras de Michel Anguier na Igreja de Val-de-Grâce em Paris, de João 

de Almeida Negrão no Santuário de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo, 

sem esquecer, a obra da Igreja de São Vicente de Fora em Lisboa, cuja autoria é ainda 

desconhecida. 

O baldaquino vianense, sobrepujado pela cúpula, define e enriquece o espaço 

sacro e assume-se como ponto fulcral da encenação espiritual. Trata-se, antes de 

mais, de uma verdadeira peça arquitectónica em louvor de Nossa Senhora e Cristo 

no interior do templo, seguindo a tipologia vinda da tradição do templete-sacrário, 

inspirado no Templo de Salomão e no Santo Sepulcro. Desde tempos medievais que 

os sacrários têm planta centralizada, numa manifesta aproximação à Rotunda 

erguida pelo Imperador Constantino sobre o Santo Sepulcro, importante símbolo 

                                                           
16 A estrutura do baldaquino foi influenciada pelo cibório, usado pelos romanos para proteger 
túmulos e estátuas e adoptado pelos cristãos durante os séculos VIII e IX. Nos séculos XIII, XIV e XV o 
baldaquino pétreo, composto por uma abóbada suportada por quatro colunas, passou a ser utilizado 
com frequência no interior dos templos a fim de dignificar sepulturas e altares. Cf. LAVAGNINO, 
Emilio: “Ciborio”, Enciclopedia Cattolica PASCHINI, Pio (dir.). Tomo II, Roma, Soc. P.A., 1949, pp. 13-
17 e FILGUEIRA VALVERDE, Jose; RAMON, Jose; FERNANDEZ-OXEA: Baldaquino Gallegos. Galicia, 
Fundacion Pedro Barrie de la Maza, 1987, pp. 13-17. 
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para toda a Cristandade. Atente-se que no Renascimento, também o famoso 

Tempietto circular de Bramante “é sem dúvida um martyrium, pois foi erguido no 

local onde, na época, se supunha que São Pedro fora martirizado.17 

Como explicar a conotação funerária num templo dedicado à Virgem?   

Em parte, ela justifica-se pela crença no milagre da Assunção e da Coroação, 

que motivou o martyrium em volta do seu túmulo. Repare-se que o milagre da 

Assunção impossibilitou a veneração de relíquias corporais, tendo sido esse papel 

transferido para as esculturas sagradas, que adquiriram o valor-relíquia por via do 

milagre. Foram, precisamente, os milagres de intercessão que concederam à 

imagem pétrea de Nossa Senhora de Aires a fama e o valor de natureza sacra.  

A própria concepção medieval da capela circular com deambulatório alude 

ao simbolismo funerário dos espaços, enquanto locais de enterramento e veneração 

de relíquias. Não podemos deixar de notar, que a utilização do deambulatório em 

torno do Santuário da Senhora de Aires e, mormente, a estrutura retabular, 

denominada no contrato por charola, revestem precisamente este simbolismo 

funerário que, seguramente, não foi indiferente à antiga função feral do espaço, pois 

“no dia 6 de Julho de 1743  abrindoçe os alicerces da nova  capela que a Senhora de 

Ares tem  fabricado os devotos, a qual estava debaixo do Altar antigo, a huma braça 

de  fundo em hu  caxilho de adobes, dentro do qual estava huma organização de hu  

agigantado cadáver, cujos ossos estavão inteiros, os quaes com precipitada e 

Impiedade e menos prudente resolução quebrarão os serventes, dos Pedreiros”.18 

Por outro lado, nenhum santuário mariano é dedicado em exclusivo à Virgem, 

mas sim à Virgem, a Cristo e a toda a Família Celeste. Por isso mesmo, o Panteão de 

Roma foi consagrado à Virgem e a todos os mártires, incluindo Cristo. A própria 

imagem de Nossa Senhora de Aires, enquanto Nossa Senhora da Piedade, evoca o 

martírio da Virgem durante a Paixão de Cristo, anunciado no Cântico de Simeão, no 

Evangelho de São Lucas. Apoiado nestas concepções o oratoriano João Baptista, 

também ele um místico, desenvolve em torno do templo centralizado toda uma 

                                                           
17 VARELA GOMES, Paulo: Arquitectura, religião e política em Portugal no século XVII. A planta 
centralizada. Porto, FAUP, 2001, p. 150. 
18 ANTT, Mosteiro do Bom Jesus de Viana…, fls. 4-4v. O padre Luiz Cardozo no Diccionario Geografico 
também faz referência ao túmulo e noticia a descoberta de quatro lápides funerárias encontradas por 
baixo da antiga capela-mor, CARDOSO, Luiz: Diccionario Geographico ou noticia histórica de todas as 
cidades, villas, lugares, e aldeas, rios, ribeiras, e serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as 
couzas raras que nelles se encontrão, assim antigas, como modernas, Tomo I. Lisboa, Regia Officina 
Sylvana e Academia Real, 1748, pp. 409-410. 
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poética expressiva das verdades da sua fé e afirmativa do papel incontornável de 

Maria no Milagre da Salvação. Para isso, dispôs em torno da capela-mor, por cima 

das peanhas, os quatro Evangelistas. São Mateus, São João, São Lucas e São Marcos 

foram os proclamadores do Evangelho, os anunciantes da Salvação da Humanidade, 

da Morte e Ressureição de Cristo e os relatores da vida de Maria e do milagre da 

Imaculada Conceição. Além disso, os animais que acompanham os Evangelistas 

simbolizam o próprio Jesus Cristo: o homem de São Mateus aponta para a 

Encarnação; o touro de São Lucas, vítima da antiga Lei, alude à Paixão; o leão de São 

Marcos simboliza a Ressurreição, porque dorme de olhos abertos numa alusão à 

morte aparente de Cristo no túmulo; a águia de São João remete-nos para a 

Ascensão, Cristo eleva-se para o céu tal como a águia voa em direcção ao sol. Assim, 

Jesus Cristo foi homem na nascença, touro na morte, leão na Ressurreição e águia na 

Ascensão.19 

Os Evangelistas, dispostos em torno da Padroeira, convergem para o centro 

da composição e reafirmam a mensagem catequética. Revalorizada pelo jogo 

contrastante entre a penumbra da nave e a luz radiosa da capela-mor circular, 

sinónimo da perfeição divina. De igual modo, a opção pela capela-mor circular atesta 

a cultura artística, filosófica e teológica do oratoriano João Baptista. Pois, na verdade, 

o Panteão de Roma, cristianizado pelo Papa Bonifácio IV no século VII e consagrado 

à Virgem Maria e a todos os Mártires, forneceu o modelo para as igrejas marianas do 

período carolíngio e renascentista. Também Alberti (1404-1472), para além de ter 

considerado o plano centralizado como absoluto, imutável e resplandecente, 

defendeu que só o equilíbrio geométrico e harmónico dos programas arquitecturais 

centralizados possibilitava a revelação divina. Foi, seguramente, este simbolismo 

que motivou a escolha de João Baptista pela planta circular, numa época em que 

dominava o traçado rectilíneo.  

O projecto do Santuário de Nossa Senhora de Aires articula arquitectura, 

erudição e espiritualidade e foi pensado como um todo coerente, funcional, erudito 

e místico. Na verdade, a organização do espaço interno, para além de se inspirar em 

modelos e concepções eruditas (caso da planta centralizada encimada pela cúpula e 

                                                           
19 Cf. RÉAU, Louis: Iconographie de l’art chrétien, vol. II. Paris, Presses Universitaires de France, 1957, 
p. 45; MÂLE, Émile, L’Art religieux du XIIIe siècle en France. Paris, Armand Colin Editeur, 1986, p. 52. 
O autor deste paralelismo foi São Gregório, no século VI, cf. BRAUN, Suzanne, “Le symbolisme du 
bestiaire medieval sculpté”, Dossier de l’Art, nº 103 (2003), pp. 92-93. 
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do altar-mor em forma de baldaquino), adequa-se às necessidades funcionais de um 

santuário mariano, visitado anualmente por milhares de peregrinos.  

Simbolismo e religiosidade espelhada no interior da igreja, cujas paredes do 

deambulatório e da sala octogonal sul estão integralmente revestidas por centenas 

de ex-votos ofertados à Virgem pelos fiéis, com peças desde o século XVIII até aos 

nossos dias (fig. 7 e 10). Testemunhos vivos da devoção constante à Padroeira e 

documentos importantes na perpetuação do seu culto. A ligação espiritual entre o 

crente e a Virgem Milagrosa motivou (e motiva) os inúmeros pedidos de intercessão, 

solicitados nos momentos de maior aflição. Esta dinâmica religiosa, consagrada à 

entidade tutelar de Maria, fundamenta-se no modelo ancestral da maternidade 

protectora, solidamente instituído nas sociedades rurais. Atingido por uma 

provação o fiel desloca-se ao Santuário para suplicar o auxílio de Nossa Senhora de 

Aires. Após a intercessão favorável da Virgem, os crentes dirigem-se à sua casa 

terrena e oferecem o ex-voto, em sinal do seu agradecimento. A deslocação tem 

implícito o pagamento da promessa e o ofertório favorece a renovação e 

sedimentação dos laços entre a Senhora e o peregrino. O ex-voto “traduz um gesto e 

cria memória” e é um dos testemunhos mais eficazes na partilha e perpetuação dos 

mirabilia Dei.20 Por esta razão são expostos no interior da Igreja, congregando, deste 

modo, os outros peregrinos ao mesmo dinamismo libertador.21 Em 1758 eram 

constantes as deslocações em honra de Nossa Senhora de Aires e a sua: “igreja tam 

visitada de romeyros que apenas se passa dia se algum se passa em que não vam 

muntas pessoaz a encomendar çe a Senhora, e a render lhe as grassaz dos continuados 

milagrez, e prodígios, que sempre está fazendo os catholicos, dos quaiz muntos 

perdurão nas felices paredes daquele templo augusto, os trofeos da sua devoção, e as 

bandeyras do seo agradecimento”.22 

A dimensão do teatro sagrado do interior do templo é transportada para o 

exterior, onde a massa arquitectónica dilui, de certo modo, o elemento primário da 

composição – a capela-mor centralizada. Os elementos que compõem o alçado, se 

revelam um entendimento equilibrado entre a fachada, a galilé, o zimbório e o falso 

transepto, por outro lado ocultam a rotunda e criam a ilusão de um templo orientado 

                                                           
20 PENTEADO, Pedro: “Ex-voto”, Dicionário de História Religiosa de Portugal AZEVEDO, Carlos 
Moreira (dir.), vol. 2. Rio de Mouro, Círculo de Leitores e CEHRUCP, 2000, p. 236. 
21 Ibídem, p. 236. 
22 ANTT, Memória Paroquial de Viana do Alentejo…, op. cit., p. 9. 
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em cruz latina. A ampla galilé, que corresponde a cerca de um terço do comprimento 

geral do templo, composta por sete arcadas, desiguais na volumetria e com 

abóbadas de aresta, cria um efeito ilusório na dimensão do templo, tornando-o 

maior quando contemplado do exterior. Como salientou Horácio Bonifácio “o 

aproveitamento da galilé como forma de ampliar e modificar a aparência do edifício, 

torná-lo mais grandioso e apelativo, inscreve-se, naturalmente, nos conceitos 

estéticos veiculados pelo Barroco, e ao mesmo tempo relaciona-se com a festa, com 

a participação activa dos crentes nos actos religiosos, na continuidade e ligação do 

edifício com o espaço exterior”.23 

A galilé tem uma dupla-função: estética e funcional. Se por um lado, promove 

o jogo volumétrico e dinâmico do edifício, por outro permite o resguardo dos 

peregrinos durante o dia e durante a noite, protegendo-os simultaneamente do calor 

e do frio. O alpendre do Santuário vianense assume-se como um instrumento eficaz 

na encenação do edifício religioso, ao criar a ilusão da monumentalidade que 

transforma o interior de dimensões modestas num grandioso aparato construtivo.24  

Esta imponente estrutura arquitectónica afirma-se na planície alentejana, 

tanto pela dimensão exterior como pelas características estéticas. A organização 

acentuadamente vertical da fachada, complementada com o zimbório, dá coesão ao 

conjunto e impõe o volume arquitectónico no cenário campesino.   

A execução tardia da fachada, integrada na segunda empreitada de obras do 

Santuário (1790-1792), distancia-a do projecto de João Baptista e inscreve-a na 

linha de influência da Basílica da Estrela em Lisboa (1779-1790). Com efeito, e 

embora a sua execução tardia, a frontaria deste Santuário harmoniza o cunho 

vertical das torres com a horizontalidade do pano central e a verticalidade do 

zimbório, conferindo equilíbrio a todo o conjunto arquitectónico (fig. 8 e 9). 

 

 

 

 

 

                                                           
23 BONIFÁCIO, Horácio: “As diferentes interpretações da arquitectura barroca em Portugal. Notas 
para uma metodologia”, Revista de Arquitectura da Lusíada, nº 1 (2010), p. 180. 
24 Ibídem, p. 180. 
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NOTAS FINAIS 

 

A formação mística do «padre-arquitecto» João Baptista, irmão da 

Congregação do Oratório de Estremoz (acérrimos defensores de Maria), enformou 

o novo traçado do Santuário setecentista de Nossa Senhora de Aires, que alia 

arquitectura e espiritualidade. De facto, o templo centralizado da capela-mor 

sobrepujado pela cúpula radiosa, o baldaquino de talha dourada circundado pelos 

Evangelistas e, ainda, o deambulatório em torno da nave e da capela-mor, são 

testemunhos da erudição mística e cultural do projectista e da sua devoção mariana. 

Se a capela-mor circular é o modelo por excelência dos templos dedicados à Virgem, 

o baldaquino dignifica a Padroeira e rememora o seu martirium e o do seu Filho. As 

opções do oratoriano aspiraram à afirmação do papel incontornável e incontestável 

de Maria no seio da doutrina católica e a solenização de toda a Família Celeste. O 

jogo contrastante entre o corpo longitudinal da nave e a circularidade do 

presbitério, sinónimo de perfeição divina, sublimado pela poética do claro-escuro 

concorrem para a glória celeste e fazem deste projecto arquitectónico um 

proeminente símbolo visual. 
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Fig. 1. Santuário de Nossa Senhora de Aires, Padre João Baptista, 1743-1760. Viana do 

Alentejo. Foto: Raquel Seixas [RS]. 

Fig.2. Planta do piso térreo. 

Santuário de Nossa Senhora de 

Aires, Viana do Alentejo. Foto: 

Sofia Salema & Pedro Guilherme 

arquitectos Lda. [SSPGAL]. 

Fig. 3. Tempio Rotondo, Sebastiano Serlio. Foto: 

Quinto Libro d’Architettura. 
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Fig. 4. Capela-mor e baldaquino, 1744-

1760. Santuário de Nossa Senhora de Aires, 

Viana do Alentejo. Foto: [RS.] 

Fig. 5. Dupla-coluna de mármore e 

escultura de São Marcos, escultor João 

Baptista, c. 1750. Santuário de Nossa 

Senhora de Aires, Viana do Alentejo. Foto: 

[RS.] 

Fig. 6. Cúpula da capela-mor. Santuário de Nossa Senhora de Aires, Viana 

do Alentejo. Foto: [RS.] 
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Fig. 7. Ex-votos, sécs. XVIII-XXI. Santuário de 

Nossa Senhora de Aires, Viana do Alentejo. 

Foto: [RS.] 

Fig. 8. Corte e alçado. Santuário de Nossa Senhora de Aires, Viana do 

Alentejo. Foto: [SS&PG]. 
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Fig. 9: Corte e alçado. Santuário de Nossa Senhora de Aires, Viana do 

Alentejo. Foto: [SS&PG]. 

Fig. 10. Ex-voto, séc. XIX. Santuário de Nossa Senhora de Aires, Viana do 

Alentejo. Foto: Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora. 


