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Igreja de Nossa Senhora da Graça O Instituto Politécnico de Tomar tem tido com Cabo Verde uma relação de colaboração e parceria em diversos domínios e, em alguns
casos, tem-se constituído como parceria privilegiada�

Uma das áreas em que se tem verificado existirem sinergias convergentes e desenvolvido acções e eventos significativos é
o Turismo Cultural, onde todas as instituições e actores envolvidos têm dado o melhor de si, alguns mesmo, indo além dos 
comprometimentos assumidos�

È o caso presente do Doutor Luís Mota Figueira que, não se limitou a cumprir o compromisso assumido e a dar o seu 
valiosíssimo contributo no mestrado em “Património e Desenvolvimento”, em parceria com a Universidade de Cabo Verde�

Durante a sua estadia na Cidade da Praia foi mais além, e deixa-nos este magnífico trabalho sobre a Igreja de Nossa 
Senhora da Graça que só vem enriquecer o espólio cultural de Cabo Verde�

Como Presidente do IPT apraz-me registar enaltecer e agradecer ao Doutor Luís Mota Figueira o trabalho realizado que 
muito contribui para o engrandecimento e internacionalização do nosso Instituto�

Tomar, 6 de Dezembro de 2008

Prefácio do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Dr� Pires da Silva

2

Luís Mota Figueira 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Prefácio

Cabo Verde tem no Turismo um dos sectores mais prometedores para o seu desenvolvimento económico e social, 
contribuindo já, segundo as estatísticas, com cerca de um quinto para o seu Valor Acrescentado Bruto�

Dotado de importantes recursos naturais nos sectores balnear e paisagístico, a par da sua Música, da sua Língua e modos 
de viver, que espelham bem a luta heróica de um Povo pela existência, apresenta, no entanto, relativa pobreza no que respeita 
ao património edificado, o que, aliás, não surpreende se tivermos em conta o estado de abandono a que se deixou chegar as 
ruínas da “Cidade Velha” , antiga capital do País que ostenta o título de “primeira cidade construída fora da Europa por um País 
europeu”�

Felizmente assim não aconteceu com a Igreja de Nossa Senhora da Graça, Matriz da cidade da Praia que, com a sua 
simplicidade e beleza arquitectónica muito contribui para a configuração cristã da cidade e do País, singularidade religiosa 
numa região africana fortemente islamizada�

Um Bem Haja, pois, ao Doutor Luís Mota Figueira, docente e investigador do Instituto Politécnico de Tomar que, numa breve 
passagem por Cabo Verde, levado pela curiosidade cientifica e saber, a identificou e consignou neste livro, assim tornando 
obrigatória a sua inclusão no Roteiro Cultural da cidade�

Manuel Chantre
Portalegre, 15 de novembro de 2019
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A ideia inicial de criar um guia de visita e interpretação para uso de qualquer pessoa  que queira compreender 
o valor histórico e artístico da Igreja de Nossa Senhora da Graça surgiu no meu  primeiro contacto com o templo� 

Nessa visita senti que ficaria comprometido com esta jóia rara do Plateau, com este local especial da cidade capital de Cabo 
Verde� Assim aconteceu�  Entretanto, o tempo foi criando a sua teia e eu fui-me envolvendo com este lugar mágico da cidade� Enquanto estive 
por cá em Maio de 2008 passei muitas vezes por esta Casa� Admirei-a, li-a e decidi, então, que quereria partilhar esta experiência de leitura 
sobre uma peça arquitectónica tão singular� Nasceu, assim, este pequeno livro�

Em termos artísticos, o enquadramento da igreja e a sua arquitectura neoclássica, funda-se na aplicação tardia de um estilo 
explicada pela distância geográfica da Europa e pela conjuntura local da época em que esta obra de arte foi construída� Relativamente ao que 
se produzia na arte europeia dos princípios do século XIX e à viagem das formas, esta é, contudo, uma obra de incontornável referência� O 
edifício integra-se num tecido urbanístico cuja história e percepção estética são pedras fundamentais da construção da cidade� Conjugado com 
a envolvente de casas apalaçadas, de sobrados urbanos, de edifícios administrativos e de instalações militares  adjacentes, todo este contexto 
urbano é cativo do espaço sacro inicialmente marcado pela presença de uma ancestral ermida erguida perto dela e que daria futuro ao 
aparecimento desta igreja monumental�

Por isso, embora construída em local diferente daquela ermida esta arquitectura segue-lhe o sentido e opera a marcação de 
espaço referencial na malha urbana do velho Centro Histórico� É, de facto, um edifício que, fronteiro à vida da cidade e do seu espaço público 
delimitado pela Praça Alexandre Albuquerque, ainda hoje se mantém e impõe como uma arquitectura mandante� Vendo passar o tempo e o 
surgimento de novas construções a ele adjacentes, o vetusto edifício  mantém-se e impõe-se como uma arquitectura reguladora do contexto 
que a acolhe ou melhor dito, ele domina� 

A minha leitura sobre esta obra é eminentemente comandada pela abordagem arquitectónica, artística e estética� Faço-o num 
propósito que se articula entre a procura consciente e objectiva de modos adequados para explicitar a pedagogia e didáctica do património 
cultural, na tentativa, espero que conseguida, para  que todos quantos consultem estas notas possam aceder àquelas explicações e usá-las na 
sua vida social, profissional ou de puro lazer em contacto com a arte� 

O resultado é uma solução que, embora arriscada, me parece adequada a esse objectivo principal� O património arquitectónico 
não interpretado é apenas uma mera construção� Ciente disso avanço esta modesta contribuição para o estudo e interpretação de uma peça 
basilar do património de Cabo Verde� Estou convicto da responsabilidade, mas certo de que esta é uma forma de pagamento que quero fazer a 
Cabo Verde� Retribuo neste trabalho a simpatia e o acolhimento que me foi dado na Ilha e sua Cidade, iniciado na relação com os Amigos da 
Universidade de Cabo Verde, cruzado com o amistoso contacto com vendedores e vendedeiras do Mercado, passando pelas conversas com os 
Taxistas e Empregados de Restaurantes, até aos contactos estabelecidos como cliente e estrangeiro amigo, das gentes do restante Comércio e 
de tanta outra gente com que me cruzei e convivi dia após dia� Para todos eles vai este modesto contributo e uma amizade do tamanho do 
mundo� Na fruição do património poderá e dever-se-á aprender e apreender as lições que cada objecto patrimonial nos coloca à disposição� A 
aquisição de novo conhecimento e a fruição estética de uma obra de arte são factores de crescimento de cada um de nós e da nossa
colectividade no seu todo� 

O património pode induzir-nos à cultura e, nesse processo, a alcançarmos uma qualidade de vida que nos satisfaça o desejo de 
sentirmos que pertencemos, ainda mais, a uma identidade cultural e que somos, efectivamente, parte insubstituível de uma vivência social 
concreta, valha ela o que valer� Procuramos a nossa memória e ela está no que fomos e no que fizemos e sonhámos� Quem admira e procura o 
património tem essa preocupação, em qualquer parte do mundo� A educação pelo património também faz parte dessa preocupação�

3
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A igreja de Nossa Senhora da Graça é um objecto litúrgico, antes de mais, mas é imbuída de uma estética e de um simbolismo 
ambos construtores da dimensão humana e dos seus valores� As funções prática, estética e simbólica desta obra de arte  manifestam-se nela e 
suscitam-nos a descoberta de uma cultura e  dos seus valores� Tentámos, por isso, dar “voz” a esta peça de arquitectura religiosa�

Este trabalho foi pensado e criado para ser explorado por vários públicos, com objectivos culturais, didácticos, pedagógicos ou
turísticos e tenta ajudar à descoberta ou redescoberta dos valores que estão relacionados com este templo, edifício tão importante para a 
compreensão do  património de Cabo Verde�

Na sociedade os objectos só são importantes e só fazem sentido quando investidos de valor humano� É essa aproximação que, 
em última análise pretendo propor ao materializar, desta forma, a partilha do belo e do maravilhoso�

Como homem de cultura sinto que cumpri um dever� Como professor sei que me era de todo impossível, esquecer o apelo 
sentido aquando do primeiro contacto com esta obra de arte� Como cidadão tentei partilhar o meu saber com a humildade que as obras de arte 
me suscitam: dar-lhes a oportunidade de «falarem» daquilo que é a sua arte, o seu mistério e atmosfera� Serei, sempre e apenas, um
intermediário entre a Obra de Arte e o seu Público�

Foi tudo isto que tentei fazer neste trabalho que, certamente muito incompleto, me ocupou profissionalmente  tanto quanto 
outros que, com a mesma finalidade de pesquisa e partilha de resultados, tenho realizado nas últimas décadas de trabalho consecutivo no 
domínio da História da Arte, da Museologia , da Salvaguarda do Património Cultural e do Turismo�

Espero que as páginas que se seguem possam ter utilidade para os Professores, Professoras, Alunos e Alunas de todos os 
ciclos de estudo em Cabo Verde� As explicações de cada um dos termos empregues no texto servem o propósito de ajudar à familiarização 
necessária com as terminologias da Arte e do Património� Se estes elementos de glossário temático servirem outros públicos, tanto melhor� 

Na linguagem das artes e do património é importante utilizarmos  as mesmas palavras para as mesmas coisas e, assim, 
podermos interpretar e construir um mundo cultural que nos identifique na comunidade cultural global� Nessa construção de linguagem 
específica, a interpretação e a terminologia adequada são ferramentas indispensáveis à verdadeira salvaguarda dos testemunhos patrimoniais 
do País, bem como para a devida consideração às artes que a vanguarda artística nacional vai criando e inserindo na vida social� A 
transmissão do saber entre gerações exige essa construção, que nos responsabiliza a todos, enquanto membros da colectividade cultural que 
expressamos como cidadãos e também como profissionais das mais diversas áreas de actividade�

Parafraseando João Lopes Filho e tendo em foco uma sua obra intitulada “Defesa do Património Sócio-Cultural de Cabo 
Verde”,  direi também que “Como somos partidários do consenso e do diálogo, preferimos o partilhar de ideias, a participação activa e a 
intervenção cívica contínua no debate dos temas sócio-culturais, ao isolamento na procura de uma mítica perfeição�”, Este excerto pertencente 
ao tema desenvolvido pelo autor a pp� 115-146 sob o título “ A Escola perante a Herança Cultural” � Subscrevo-o integralmente� 

Criar conhecimento sobre o património nacional é, também, uma forma de o singularizar no contexto da cultura  global� O
objectivo deste trabalho passa, por isso, pela relevância que se pretende dar ao património cultural de Cabo Verde visto por quem vem de fora, 
como é o meu caso� Iniciar esta partilha de conhecimento pela Igreja de Nossa Senhora da Graça faz parte dessa ideia de Gestão Integrada do 
Património que defendo e não conhece fronteiras�

4

Luís Mota Figueira 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça I� Na minha visão patrimonial qualquer objecto patrimonial não interpretado é apenas mais um recurso (físico ou metafísico) da 
colectividade� Por isso, um monumento enquanto património material, só será usufruído com qualidade se, através da sua interpretação
disponível e  pensada para o visitante, ele ganhar vida e «contar uma história»; por sua vez, uma lenda, entendida como património 
imaterial, pode tornar-se um objecto cultural útil ao progresso social de uma comunidade, quando é devidamente contextualizada para 
ser fruída cultural e turisticamente gerando riqueza social e económica� 

II� O património constitui-se de todos os objectos naturais e culturais que, pertencendo à cultura material ou constituindo-se como exemplo 
da cultura imaterial, são considerados como testemunhos insubstituíveis de valores a salvaguardar e como objectos referenciais para a 
compreensão sobre a evolução da humanidade� O desenvolvimento da sociedade faz-se através de inovações e de progressos 
materiais ancorados, fundamentalmente, na  cultura antiga, que os cimenta e sustenta� A interpretação do património é a arte de revelar 
“in situ” ou seja, no lugar, o significado desse legado patrimonial para os diversos tipos de público que usa ou visita esse e outros 
lugares patrimoniais� A responsabilidade do exercício da Memória neste domínio é óbvia�

III� Invocar a importância do património é dignificar quem o pensou e fez, quem o usou e amou e, portanto, é consolidar a importância da 
humanidade� Defendo a ideia de “património com gente dentro” ou seja, o processo de salvaguarda patrimonial deverá ser iniciado, 
prioritariamente, pela valorização da obra humana� Antes da igreja que vamos visitar, está a humanidade que a concebeu e a fez 
chegar até nós� As populações locais devem poder usar o património nacional inserido ou criado no seu território, com objectivos de 
atracção cultural e turística que possa gerar riqueza económica e humana e, consequentemente, aumentar, também pela via da 
economia da cultura, a sua qualidade de vida� Cada tipo de público requer um tipo de interpretação� O povo de Cabo Verde deverá
poder usar o seu património no seu processo de desenvolvimento sociocultural e económico� Para isso, tem que o proteger� Mas, para
proteger o seu património tem, primeiro, que o conhecer� Para o conhecer tem o direito à informação/formação� Em termos 
metodológicos, esta última linha de pensamento é dominante em todo este projecto� A relevância do património em cada sociedade 
revela-se pelo modo como ele é identificado, entendido e gerido, em todas as dimensões da actividade humana�

IV� No campo específico  da intervenção patrimonial é vital compreender-se a importância da História para o processo de construção da 
identidade e para o cumprimento da ambição de desenvolvimento sócio - cultural e económico� É a História e o seu labor que valoriza
as considerações adequadas sobre os processos de salvaguarda daqueles objectos que ela  considera como testemunhos válidos, 
insubstituíveis  e   explicativos sobre a evolução geral da Nação� 

5
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

V� O uso do património na actividade turística é uma forma de o divulgar e o proteger através das receitas geradas e reinvestidas na 
conservação e restauro, tarefa delicada mas necessária, quando se trata de salvaguardar a nossa herança natural e cultural� O resultado final 
da Interpretação Patrimonial só se alcança quando o património é apresentado e explicado e, para  o público a quem se dirige, a explicação fica 
disponível focando o significado e a importância desse património� O caso da Igreja de Nossa Senhora da Graça é singular pela sua
importância histórica e relevo patrimonial que expressa e, portanto, é merecedora daquele cuidado interpretativo� Quanto mais disseminado for 
o conhecimento sobre o património, tanto mais responsabilidade é conscientemente assumida por cada cidadão� Neste aspecto, a qualidade da 
mensagem e da respectiva comunicação são estrategicamente importantes para o processo evolutivo que a salvagurada do património exige�

VI� A gestão cultural deste testemunho e da sua envolvente urbana e territorial poderá também beneficiar das informações e interpretação 
realizadas, nomeadamente na organização de visitas de estudo, de visitação turística e eventos congéneres� Este e outros aspectos relevantes 
são o foco da minha visão e de como vejo  a criação de conteúdos no domínio da interpretação do património cultural� A interpretação
patrimonial comporta, no seu exercício concreto e no terreno, aspectos emocionais e técnico-científicos� A Escola deverá saber aproveitar  
informações e interpretação introduzindo esses conteúdos no sistema educativo e formativo� A capacidade e qualidade de desempenho 
profissional dos Guias - Intérpretes dedicados ao património, depende do seu conhecimento sobre a herança cultural  e sobre o comportamento 
das pessoas enquanto visitantes e turistas�  Ambas solicitam bases que lhes permitam actuar com qualidade� Foi também com este objectivo 
que produzi e organizei o trabalho que, nas páginas seguintes se apresenta�

VII� Por último, há que entender a relação que a ligação entre a Cultura e o Turismo pode significar no actual contexto internacional� O 
património quando devidamente interpretado tem um significado económico indesmentível� Acontece até que, num tempo de globalização
económica, a resistência cultural dos países assume um papel importantíssimo na diferenciação dos destinos turísticos tirando partido das suas 
condições naturais, aliadas à especificidade patrimonial e à diversidade da oferta cultural� A competitividade dos destinos turísticos é sempre o 
resultado económico imediato e constituinte de um processo inacabado que reclama, contínuamente, segmentações de qualidade para a 
composição dos produtos turísticos� A arquitectura e, especialmente, a arquitectura religiosa, são uma componente da oferta cultural que, 
concertada com outros recursos e produtos, ajudará à atracção, à permanência e ao consumo, por parte dos turistas num determinado destino 
turístico� O negócio do turismo exige que os actores dos  destinos saibam preparar, receber, ocupar, compreender e satisfazer cada turista que 
entra no seu território� 

O desenvolvimento do turismo na cidade da Praia terá que ser alicerçado em produtos tangíveis de qualidade mas, também, em histórias e 
outras intangibilidades que os reforcem com a singularidade da cultura caboverdiana� A marca de unidade turística que possa caracterizar a 
Cidade da Praia, ilha de Santiago e Cabo Verde, é apenas  passível de ser construída, parece-me, quando ela resultar da diversidade que lhe 
dá sentido como um todo� Qualquer bom projecto turístico é aquele em que a unidade revela a riqueza da diversidade� Essa preocupação tem 
que presidir a qualquer iniciativa que utilize o património apropriando-o a uso turístico, respeitando-o, contudo, na sua essência� Foi essa a linha 
traçada e são, também, esses os resultados que quero apresentar, usando esta visão metodológica, que me guiou ao longo deste últimos
meses de trabalho�
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Igreja de Nossa Senhora da Graça A interpretação patrimonial é um produto da área de prestação de serviços: vende-se e permite criar rendimento económico� A sua 
comercialização  organiza-se segundo normas empresariais e de mercado� Este Guião Interpretativo é exemplo disso porque:

- proporciona ao consumidor a fruição da cultura e a possibilidade de entretenimento e lazer; 

- induz pela sua acção pedagógica e instrutiva, recreativa e hospitaleira, à consciência individual e colectiva sobre a importância de 
salvaguardar o património natural e cultural;

- concorre para o processo de conservação e restauro dos bens patrimoniais, porque fornece informação estruturada para todos os 
actores e qualifica a vivência patrimonial, sendo componente indispensável ao diálogo;

- contribui para a divulgação e desenvolvimento local e regional e assegura a autenticidade descritiva sobre os valores culturais das 
regiões� Fomenta a captação de apoios financeiros e outros apoios dos organismos públicos e da iniciativa privada;

- aprofunda a qualidade da fruição sobre o bem, ajudando o visitante a perceber melhor esse bem e a poder extrair melhores resultados 
da experiência pessoal tida no contacto com o património e com o seu contexto de integração social, expositiva e histórica;

- obriga, para se fundamentar como processo comunicativo, à criação de conteúdos e à sua adequação em vários contextos e para 
vários perfis de consumidores;

- integra o par tradição - modernidade porque a necessidade de adaptação a vários públicos,  origina e acolhe diverso conhecimento
(novo e velho) sobre o objecto patrimonial interpretado� 

CARACTERIZAÇÃO DO PRESENTE GUIA DE INTERPRETAÇÃO PATRIMONIAL

I. Tem objectivos : interpretar porquê e para quê? (pretende ajudar a divulgar a arquitectura e arte da Igreja de Nossa Senhora da Graça)

II. Tem em conta o local e os recursos patrimoniais disponíveis : interpretar onde e o quê? (serve para que este património faça crescer o 
turismo e a cultura na cidade da Praia)

III. Tem em consideração os destinatários : interpretar para quem? (dirigida a todos os públicos desde os jovens em idade escolar até aos 
turistas e visitantes, não esquecendo os crentes da religião católica)

IV. Tem em referência os meios possíveis e o calendário: interpretar como e quando? (qualquer pessoa munida deste guião poderá visitar a 
igreja em termos de realidade virtual ou de realidade presencial)

V. Solicita avaliação adequada: avaliar com que indicadores, como e quando? (aos responsáveis pelo turismo local e aos responsáveis deste 
património da igreja de Cabo Verde competirá regulamentar este plano obtendo a máxima vantagem com a sua aplicação)
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

NOTA INTRODUTÓRIA
João Lopes Filho

No processo de povoamento de Cabo Verde a Igreja Católica acompanhou todas as fases da ocupação humana do arquipélago, 
colaborando activamente na formação da sociedade local�

Esta actividade iniciou-se através de acções esporádicas, como exemplifica o caso dos franciscanos Frei Rogério e Frei Jaime, que terão 
sido os primeiros a exercerem a actividade missionária nessas ilhas�

Todavia, para além de terem participado no baptismo e latinização dos escravos que aportavam a Cabo Verde, da catequização e apoio 
religioso às populações, também foram os sacerdotes que, no início, se encarregaram da difusão do ensino, na qualidade de professores tanto 
a nível do básico como do secundário (Seminário-Liceu de S� Nicolau), talvez por serem na altura dos poucos com formação adequada para o 
efeito�

A criação da Diocese de Cabo Verde, em 1533, ajudou a implantar um sistema paroquial e a respectiva consolidação terá contribuído para a 
construção de igrejas e capelas em vários pontos das ilhas� 

Daí que, devido ao seu papel histórico ou simbólico no sentir das gentes, alguns daqueles templos fazem parte do Património Construído de 
Cabo Verde, como serão os casos das ruínas da Sé na Cidade Velha, a maior da época na zona dos Trópicos, a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário na mesma urbe, onde pregou o Padre António Vieira na sua passagem por Santiago, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário na
Ribeira Brava, que serviu de Sé-Catedral durante cerca de cento e cinquenta anos, a Igreja de nossa Senhora do Rosário na Ribeira Grande, 
recentemente restaurada, entre outras�

Também se inclui neste conjunto do património religioso a Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Praia, localizada numa zona nobre do 
centro histórico da cidade-capital, a Praça Alexandre Albuquerque, para onde está voltado o seu alçado principal�

No que tange aos primórdios deste templo, acontece que na sequência de uma sua visita a Santiago, o Bispo D� Joaquim, da Diocese de 
Cabo Verde sedeada na ilha de São Nicolau, deu conta no seu relatório do estado da primitiva igreja Senhora da Graça, nestes termos: A
igreja de N. Senhora da Graça é o único templo que há na cidade e de tão acanhadas dimensões, ordinária architectura e desprovido de 
ornamentação, que não só é insufficiente para conter o povo da Praia, mas sim até impróprio para uma capital de província[1].

No mesmo documento o aquele bispo informa que o então governador João Paes de Vasconcellos, diligenciava em levantar um novo templo 
e afirma que participara, oficialmente, ao mais alto magistrado na província, em Junho do ano anterior, ter adquirido um terreno para a 
edificação da nova igreja�
Depois de aprovado o projecto pelas autoridades da antiga metrópole, a construção da nova igreja iniciou-se em 1891 com base na planta 
apresentada[2] e, por impulso especial do governador Serpa Pinto, ficou concluído em 1902, o templo que actualmente é classificado 
como monumento de valor patrimonial[3] e tem servido de Sé-Catedral da Diocese de Santiago de Cabo Verde�

Importa registar que o edifício se situa no lado oriental da referida praça e que os traçados para a respectiva construção, estruturados no 
eixo Nascente – Poente, foram elaborados pelo desenhador Nazolino, com a aprovação do Chefe do Serviço das Obras Públicas da Província, 
Francisco Augusto Tavares[4]� No entanto, existe um outro instrumento no âmbito do planeamento urbano, delineado para ser visto no sentido 
oposto e preparado nos anos 90 do século XX, por especialistas do Gabinete do Plano de Salvaguarda do Plateau (GPSP), afecto à Câmara 
Municipal da Praia, de entre os quais a Arqª� Lúcia de Pina, então coordenadora desse Gabinete�[5]

Uma breve observação do edifício permite-nos verificar que se trata de uma construção em forma de T, que se apresenta com uma cobertura 
a quatro águas, reproduzida não só no seu corpo central, como também nos espaços anexos� Na parte exterior da igreja destacam-se a torre 
no lado oriental, bem como a sacristia e a casa do despacho que configuram braços de um transepto� 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Do ponto de vista simbólico, saliente-se a figura de um “anjo protector” colocado na parte superior da porta principal, qual guardião do edifício 
sacro, como que o próprio anjo a dizer que aí não se deve penetrar como quem entra num cinema ou numa sala de reunião[6]�

No seu interior encontram-se soluções decorativas expressas, nomeadamente, na imaginária religiosa, no trígono repetido 
sob a forma de frontão triangular fechado, evidenciado na parte externa do alçado principal, talvez para realçar o significado da Santíssima 
Trindade e por cima do grande arco do cruzeiro um espaço ornado com arranjos florais, tendo no centro o símbolo do Espírito Santo
representado pela Pomba� Foi justamente este importante testemunho histórico-cultural que prendeu a atenção do Prof� Doutor Mota Figueira 
a quando da sua estadia em Santiago, no âmbito do Mestrado em Património e Desenvolvimento, resultando no estudo “Subsídios para um 
Guia de Visita e Interpretação da Igreja de Nossa Senhora da Graça”, que consideramos um contributo do maior interesse para o 
conhecimento de Cabo Verde, principalmente tendo em conta que o Turismo Cultural constitui actualmente uma das principais vertentes 
deste sector económico como factor do desenvolvimento equilibrado do País�

João Lopes Filho

[1] Relatório da visita pastoral de 10/06/ de 1886 do Bispo de Cabo Verde, às freguesias da ilha de S� Thiago� Cf� AHU� Lisboa, Portugal� SGMU-DGU, 3ª Repartição – Cabo 
Verde, Cxa 167�
[2] Direcção das Obras Públicas de Cabo Verde - Modificação feita ao projecto e orçamento relativo à construção da Igreja matriz na cidade da Praia da ilha de S� Thiago, 
Desenho nº 2, planta da igreja ao nível das fundações - Anexo ao ofício nº 115/1891� Cf� AHU, Lisboa, Portugal, SEMU-DGU, 3ªRepartição – Cabo Verde, Cxa 169�
[3] Câmara Municipal da Praia - Relatório do Plano Urbanístico Detalhado do Plateau contendo entre outros elementos os edifícios (propostos) para classificação como 
monumentos históricos com alto valor patrimonial� Arquivos do Antigo Gabinete de Salvaguarda do Plateau, Praia, 1998�
[4] Normalmente o Chefe do Serviço das Oras Públicas da Província era um engenheiro e quem assinava os projectos elaborados nesse Serviço, não só na qualidade de líder, 
mas também como técnico de construção civil que creditava a assinatura do projectista, como neste caso parece ter tido a assistência ao desenhador Nazolino�
[5] Relatório do PUD sobre o Plateau (1998) – Gabinete do Plano de Salvaguarda do Plateau (GPSP)�
[6] LOPES, Pedro Gregório – “Uma leitura Simbólica não Forçosamente Arquitectónica” in PEREIRA, Pe Pimenta�- Paróquia de Nossa Senhora da Graça (1983-1993). Praia, 
Edição Grupo Paroquial J�P�II, 1995, p� 30�

Nota: 
Destaco aqui a colaboração do Prof. Doutor João Lopes Filho que, embora empenhado em múltiplas tarefas da docência na Universidade de Cabo Verde no Mestrado em 
Património e Desenvolvimento, de que é Coordenador, e dos seus compromissos científicos, em boa hora correspondeu ao meu pedido que aqui registo e agradeço.  O seu 
texto enriquece os conteúdos e serve de demonstração do trabalho colaborativo que é necessário afirmar, mas, também, praticar. O meu muito obrigado.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça A descrição que se segue tem uma finalidade: apresentar e comentar a igreja na perspectiva da interpretação da obra de arte� 
Neste sentido, os termos técnicos que utilizo situam-se no nível mais adequado do glossário que se pretende dirigido ao público em geral e ao 
público escolar, nomeadamente dos ciclos de escolaridade anterior ao nível universitário� A linguagem simples e objectiva serve, igualmente, o 
esclarecimento de dúvidas interpretativas porque uso outra coluna onde um qualquer termo inserido no texto é também apresentado por 
outros nomes� Este aspecto serve, portanto, a didáctica que necessariamente deverá estar na base de qualquer visita de estudo�

Por isso, aparecerá uma imagem em cada página e alguma terminologia, seguida, na página seguinte, de uma ordenação 
explicativa sobre cada um dos termos técnicos utilizados no texto que acompanha cada uma das imagens� Nesta explicação poderá aparecer
uma ou outra citação de uma obra bibliográfica ou até uma explicação mais extensa: essas duas formas de texto servem o objectivo de 
colocar o leitor no contexto em que se emprega determinado termo mais exaustivamente apresentado�

Nesta apresentação pretende-se que o visitante perceba os termos técnicos mas, igualmente, o espírito artístico que está
relacionado com este tipo de arquitectura� Por exemplo o dito classicismo ou, melhor dito, o neoclassicismo que se desenvolve a partir do final 
do período rocócó europeu e haveria de fazer renascer as composições clássicas que os homens do Renascimento também haviam buscado
na época clássica é matéria complementar a este trabalho, que pode ser explorada bibliograficamente para melhor e mais profunda 
explicação� Assim o entendemos e, por isso, a bibliografia indicada no final da obra remete o leitor para leituras complementares que são ricas 
de informação detalhada�

A página da imagem fotográfica apresenta caixas de texto e setas indicadoras de cada termo técnico correspondente à forma 
para que aponta� A ideia base é a de que esta página se apresenta pronta para que, na versão em powerpoint, possa ser usada em sala de 
aulas teóricas ou em demonstrações práticas, mediante a projecção adequada� Por sua vez, a grelha da página a seguir à foto comentada 
apresenta a descrição do termo técnico e, no seu canto superior direito, repete a  imagem anterior mas em tamanho reduzido, criando, assim, 
uma ligação visual muito útil à exploração pedagógica deste trabalho� 

A exploração que os Professores e Professoras poderão fazer destas indicações dependerá do modo como cada um irá usar 
a informação que assim fica disponível� Completar este guia é, por isso, um desafio que faço a todos quantos queiram ampliar a eficácia deste 
trabalho�(1)

(1) O meu e-mail em lmota@ipt�pt estará sempre disponível para receber os contributos de todos quantos queiram colaborar nessa tarefa de 
ampliação e correcção desta edição experimental.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A fachada é dividida na sua largura em três sectores: o central, apresentando o portal principal no primeiro registo e um janelão acima deste, é
sobrepujado por um frontão triangular e, acima dele , a cruz de Cristo, que veio da Sé da Cidade Velha e, segundo está documentado, foi aqui colocada 
numa campanha de obras do século XX�

Os sectores laterais da fachada são simetricamente organizados com janelões de boa cantaria, no nível térreo rematados por frontão triangular e, 
no segundo registo, dotados de arcos  e seus remates superiores a pleno centro�

O soco do edifício é construído com placas de calcário aplicadas até cerca de 80 cm acima do chão� Um friso liso duplo, circundando todo o 
edifício estabelece a linha divisória entre primeiro e segundo registos� A cornija, interrompida na fachada central pela base do frontão triangular 
fechado,  é encimada por quatro fogaréus coroando o edifício e marcando os eixos verticais das quatro pilastras, que estruturam e decoram esta 
fachada�

Portal principal

Primeiro registo

Janelão central
Frontão triangular

Janelão ao nível térreo com frontão triangular

Arco a pleno centro

Remate superior do arco

Soco do edifício

Friso liso duplo

Linha divisória

Cornija

Fogaréu
Pilastra

11
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Fachada principal É a frontaria de uma casa ou de um edifício. Face
Frente principal
Portada

Portal principal É a entrada principal da igreja aberta na fachada frontal Entrada/Porta

Primeiro registo Corresponde à medida entre a cota zero e o tecto ou linha divisória entre o 
piso térreo e o seguinte.

Nível térreo/andara térreo

Janelão Diz-se de uma janela de grande dimensão. Vão aberto na parede para entrada 
de luz e ar.

Frontão triangular Composição geométrica que remata uma componente arquitectónica. Tem 
origem nas empenas dos telhados a duas águas (como nos templos gregos e 
romanos) Aparece a rematar fachadas mas também como remate de portas, 
janelas, altares, sacrários, nichos, etc,.

Frontão em triângulo isósceles

Segundo registo Espaço compreendido entre o tecto do primeiro registo e o pavimento do 
segundo andar.

Segundo andar

Arcos a pleno centro São elementos de arcaria cujas aduelas constroem a figura geométrica de 
meio arco.

Arco de volta perfeita
Semi-circunferência

Remates superiores Elementos que terminam geralmente de modo decorativo um determinado 
elemento arquitectónico.

Cogulhos

O soco do edifício Zona compreendida entre o topo superior do alicerce medindo geralmente 
entre cerca de 30 a 80 cm de altura.

Placas de calcário Peças de pedra lavrada em forma de laje que são aplicadas nas paredes e nos 
pavimentos ao modo de revestimento protector ou decorativo. 

Lajetas

Friso liso duplo Diz-se do friso ostentando filetes simples em cima e em baixo de uma banda.

Linha divisória entre o 
primeiro e o segundo 
registo

Marca que percorre a caixa murária do edifício, pelo seu exterior, separando o 
topo do nível térreo do nível imediato.

Cornija Coroamento superior do edifício, esconde o beirado e  apresenta-se na forma 
de murete totalmente tapado ou noutras situações, com desenhos rasgados ou 
relevos modelados ou esgrafiitados na superfície frontal desse muro.

Coroamento 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

O portal principal é desenhado com linhas muito depuradas� Os pés-direitos, de secção quadrangular, são lisos na sua face frontal e apresentam ligeiro 
rasgo acentuando a verticalidade� A pedra de soleira aplicada no portal é simples� O lintel desta porta assegura, superiormente, a aplicação de duas mísulas 
que, a partir dos topos superiores laterais das umbreiras, sustentam o frontão em volta redonda abatida e em cujo centro do tímpano se plasma um putti
«anjo da guarda», típico da produção iconográfica da época� A moldura curva deste frontão é simples� Contudo, a corda que une as pontas do arco do 
frontão, apresenta espessura mais fina que essa moldura, denotando, por isso, a procura de uma certa leveza visual�

As portas de madeira, pintadas de vermelho, apresentam-se com molduras e almofadas em campos relevados e dentro de uma estética
neoclássica que perdurou nas intervenções de restauro após 1902, data de inauguração da Igreja�

A marcação vertical dada na fachada pela aplicação de pilastras ajuda a definir uma composição delineada com rigor tanto na questão 
dimensional quanto no que se refere à contenção decorativa típica deste estilo� A relação proporcional entre o portal principal e o janelão lateral 
direito é disso exemplo�

MísulaFrontãoTímpano

Lajeta do soco

Janelão

Pilastra

Pedra de soleira

Peitoril

Pé – direito do  portal Parede caiada

Corda

Soco

Porta principal

Almofada em campo relevado

Putto

Bandeira

Vidraça
13
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Fogaréus Remates decorativos  colocados por cima de cunhais e de pilastras. 
Constituídos por urna e chama estilizada simbolizam a expulsão do mal. 

Urnas

Pilastras Elementos verticais da estrutura estática do edifício que, com função 
suportante e resistente da caixa murária, constroem parte da ossatura do 
edifício, podendo ser mais ou menos decoradas mas apresentam-se, 
sempre, embebidas na parede. Apresentam, por isso, uma função mista de 
elementos da construção e da decoração do espaço arquitectónico.

Pilares adossados na 
parede

Que estruturam e decoram Que asseguram a resistência do edifício mas também, o seu aspecto 
decorativo.

Pés-direitos Cada um dos pilares que, colocados  ao alto e de um e outro lado do vão 
estruturam a abertura da porta e permitem a fixação de dobradiças para se 
fazer a abertura e fecho daquela componente funcional do edifício. Chama-
se imposta á parte superior dos pés-direitos, onde repousa directamente o 
arco (no caso, arco abatido).

Umbreiras

Ombreiras

Jambas

Secção quadrangular Diz-se da figura geométrica que um elemento apresenta em corte e, no caso, 
em forma de quadrado.

Pedra de soleira É a pedra que merca a cota zero e está ao nível do pavimento do edifício. 
Pode ser complanar ou não da cota da rua ou do passeio adjacentes ao 
edifício.

Soleira
Limiar
Arrebate

Lintel Designação dada ao elemento que, colocado em posição horizontal, une os 
topos dos pés-direitos de uma porta ou une, superiormente, as jambas de 
uma janela.

Verga
Padieira
Dintel

Mísulas Elementos aplicados na construção do edifício com o intuito de servirem de 
apoio a outros elementos construtivos (ou decorativos)  e sempre
encastrados na parede de alvenaria ou de cantaria. É sempre um elemento 
saliente da parede.

Cachorro
Consola

Tímpano Espaço interior compreendido entre as molduras  de um frontão fechado

Putto «anjo da guarda», Figura angelical que aparece na pintura e escultura decorativas,
nomeadamente a partir do período artístico do renascimento e muito 
densificada na época barroca e no período neoclássico.

Produção iconográfica Diz-se da iconografia criada e identificada com uma época artística ou estilo. Iconografia
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Moldura Elemento ornamental que em secção é o resultado de um conjunto coerente 
de elementos geométricos criando um determinado perfil. Este perfil serve 
para contornar um determinadao objecto, formando uma cercadura que o 
destaca num determinado conjunto. Nas artes decorativas a moldura poderá
aparecer ornada de muitas formas, com preferência para as superfícies lisas 
ou vegetalistas. Tem sempre uma intenção decorativa. Pode ser curva ou 
recta. Quando existe uma determinada moldura composta, ou seja, resultante 
da união de várias molduras simples, estamos perante uma realidade plástica 
que designamos por modinatura. Este é um termo técnico e artístico que se 
utiliza para designar esse novo perfil, resultante do conjunto das molduras. As 
molduras compostas foram muito utilizadas durante o renascimento porque 
davam uma atmosfera muito especial a remates moldurados. O perfil é
determinado pela alternância sa saliências e reentráncias que originam jogos 
de luz e de claro-escuro, animando plasticamente a superfície onde são 
empregues. A modinatura tem origem na decoração grega e romana mas no 
período do renascimento atingiu a sua plenitude enquanto elmento decorativo.

Friso
Perfil

Corda Segmento de recta que une dois pontos de uma determinada curva.

Campos relevados Diz-se das superfícies onde é aplicada decoração em relevo sugerido 
bidimensionalmente ou modelado em três dimensões. 

Cartelas

Intervenções de restauro Refere-se a programas e obras destinados a salvaguardar um determinado 
objecto da degradação do tempo ou das agressões antrópicas (mau uso ou 
desleixo humanos). 

Marcação vertical Efeito visual que determinado elemento arquitectónico tem a capacidade de 
induzir no espectador usando uma técnica de marcação mais ou menos 
evidente.

Relação proporcional Relação entre partes do edifício que, na arquitectura clássica decorre de um 
módulo básico.
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Pedra de soleira
Calçada à portuguesa

Aduela central do arco

Neste detalhe do Portal principal é visível o traçado 
seguido tendo em consideração a leitura pretendida 
pelo seu autor� Plasticamente é uma peça que 
chama a atenção para o tímpano onde se plasma a 
figura do anjo� As suas asas acompanham a 
morfologia interna e adaptam-se, preenchendo o 
intradorso da moldura do arco abatido que define o 
frontão do portal�

É visível a boa integração conseguida entre o soco 
do edifício e a calçada adjacente ao edifício� 

Mísula em esse

Putti

Almofada da porta (em dimante com remate ao centro)

Moldura da 
almofada da  
meia - porta

Armação vertical da portasoco

Pé-direito 

Arco de volta abatida (com 3 aduelas)

Lintel

Ferragem

Moldura divisória
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Putto Figura da iconografia cristã. O putto é a figura de uma criança geralmente alada 
(e por vezes nua) representada muitas vezes na Arte Clássica, no 
Renascimento, no Barroco e no período neoclássico. No período romântico 
aparece nú e armado de arco e flecha, tomando o nome de Cupido (ou 
Amoretto), personificando, nesse caso, o Amor.

A iconografia é a ciência que estuda a utilização dos ícones nas 
representações. O ícone é uma imagem pintada em madeira ou tela e é típico 
da arte bizantina. A iconografia cristã adopta na sua iconografia a explicação 
das imegens sagradas e dos seus atributos.

Anjo protector
Anjo guardião
Chama-se de putti quando se 
usa o plural

Intradorso da moldura do arco abatido Face inferior da nervura que está integrada num arco cuja qualidade de curva é
mais aberta do que o arco de volta perfeita. Qualquer arco poderá ser 
considerado comouma estrutura arquitectónica que fecha superiormente um 
vão de porta ou de janela. Os seus componentes estão dispostos com a 
finalidade de o arco descarregar tanto o peso que suporta quanto o seu peso 
próprio, dirigindo as cargas mecânicas geradas, para os lados, ou seja, para o 
interior das paredes que o delimitam. Quando o arco está ressaltado da parede 
o seu traçado assegura que parte do seu volume está encastradao na parede 
continuando assim a ser um elemnto cuja estática é determinada pelo corte de 
material e assentamento adequado, em obra, das aduelas que o constituem. 

Calçada Revestimento que consiste na utilização de cubos de pedra calcária e de 
basalto organizando campos e motivos decorativos (seguindo a tradição 
portuguesa de calcetamento dos espaços públicos iniciada com o calcetamento 
da Rua Nova de Lisboa , no século XV e sob a égide do governo de D.  João II.)

Armação vertical da porta Tábua colocada na vertical de um e de outro lado da porta servindo para a 
estruturar num corpo sólido, como o caixilho que se encontra apto a receber as 
meias-portas através da colocação de dobradicas (ou machos-fêmeas) que 
jogando nesse caixilho e em cada meia-porta, permitem a rotação desta sobre 
um eixo vertical, para abrir e fechar a passagem.
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O pormenor do frontão dá-
nos a perceber melhor como 
se organiza a ligação entre as 
peças inferiores (pés-direitos 
e lintel) e a qualidade plástica 
seguida na concepção, talhe 
e aplicação em obra das 
peças de calcário que fazem 
o conjunto desta cantaria� 

As mísulas em esse fixam-se inferiormente no pé-direito, logo ao lado do filete que marca esteticamente a face frontal destes elementos verticais  e 
do lintel� O filete a que aludimos  percorre cerca de 30 cm encostado à face interior da mísula� No topo superior da mísula o enrolamento da ponta 
do esse fixa-se ao lintel� Na zona suportante a mísula apara a moldura recta que, partindo dos pontos de arranque do arco, marca a saliência 
existente entre frontão e mísulas face aos restantes elementos de cantaria, a partir do plano frontal do conjunto� A ligação mísula-frontão é feita  por 
um ábaco que opera a transição estrutural e plástica entre a mísula e a moldura inferior do frontão�No centro geométrico do tímpano, resultante do 
espaço interior, delimitado pelo arco abatido e pela sua corda, destaca-se o putto, como anjo da guarda do templo�

Mísula em esse

Ponto de arranque do arco Enrolamento

Filete

Intradorso do lintel Ligação mísula-frontão Pé-direitoRemate inferior da mísula

Tímpano

Ábaco 18

Portal principal – detalhe da parte superior

Putto
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cantaria Peças em pedra talhadas, sob desenho (estereotomia é o nome dado à
técnica de traçado em cantaria) em formato regular ou irregular através do 
prévio traçado e desbaste. Em termos de aparelho é o resultado da disposição 
ordenada dos elementos pétreos designados por silhares ou cantos, 
devidamente ligados entre si por argamassa ou elementos metálicos 
adequados e segundo as leis da estática, devidamente usadas no desenho 
prévio do edifício.

Silharia
Aparelho regular

Filete Diz-se do ornato modelado ao modo de fita, de pequena espessura ou face 
que, geralmente, se associa a outras formas ornamentais usadas para decorar 
peças de cantaria ou de escultura decorativa.

Friso

Moldura muito fina

Listel

Enrolamento da ponta do esse Parte terminal de um ornato. Quase todos os ornatos apresentam maior 
plástica nas suas zonas terminais sendo os enrolamentos formas recorrentes 
em qualquer gramática ornamental de um estilo arquitectónico anterior à
designada arquitectura moderna (que rejeita o ornato vegetalista , 
antropomórfico e zoomórfico).

Terminal do ornato vegetalista

Pontos de arranque do arco Consideram-se os pontos pertencentes à recta que separa o intradorso do 
saimel da face superior do pé-direito (ou da laje de onde arranque o desenho 
do arco, quando for essa a circunstância construtiva). O saimel é, em termos 
construtivos, a primeira nervura do arco a ser colocada no molde (cimbre) de 
apoio. 

Pontos fixos extremos do arco

Ligação mísula-frontão União entre o elemento misulado e a estrutura componente do frontão, ambos 
embebidos ligeiramente na parede, a fim de se ligarem convenientemente à
alvenaria da caixa murária.

Ábaco Peça que, pertencente ao capitel recebe por cima o saimel do arco. As suas 
proporções e o seu aspecto decorativo estão em concordância com o estilo 
arquitectónico a que pertence o capitel de que faz parte. No período do 
renascimento e depois no desenvolvimento do neoclássico foram resgatados 
os desenhos e modelados dos ábacos clássicos, como é o caso deste que 
surge aqui em forma de moldura simples.
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O janelão do registo térreo é dotado 
de cantarias de molduras simples 
tanto ao nível do peitoril bem como 
das jambas e verga� O remate do 
vão é feito superiormente por um 
frontão triangular fechado bem ao 
gosto neoclássico, de desenho e 
factura irrepreensíveis�

A organização formal e material do cunhal e da pilastra é obtida pela utilização de materiais da mesma qualidade e dimensionamentos e 
plásticas rigorosamente iguais concorrendo para uma ideia de simetria muito praticada neste estilo arquitectónico.

A bandeira da janela é simples e as portadas ostentam cada uma duas vidraças� A armação e o caixilho são de madeira de boa qualidade sendo o 
desenho da janela sustentado na proporcionalidade que, mais uma vez se manifesta neste pequeno detalhe, como em outros que veremos ao longo 
desta visita�

Cantaria Frontão Vidraça Bandeira

Base da pilastraCunhal Peitoril Pilastra

Caixilho

Folha 

Moldura em meia-cana  da pilastra
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Peitoril É a pedra que está colocada na base horizontal da janela e permite o apoio a 
quem se debruça nela para observar o exterior.

Pedra de peito
Parapeito

Jambas São as pedras de cantaria que limitam a largura do vão da porta ou da  janela e 
se apoiam inferiormente no peitoril, recebendo superiormente o lintel da janela. 
Podem apresentar-se na forma de colunas que, adossadas (ligadas) às 
ombreiras ou fazendo esse papel na estruturação do vão pelo interior ou pelo 
exterior da armação de madeira e vidraças, enriquecem-no decorativamente. ão.

Colunas de ombreiras
Umbreiras

Gosto neoclássico Forma de arquitectar, construir e decorar que busca no renascimento e no 
império romano a inspiração para o tratamento de volumes e articulações no 
domínio da construção e arquitectura. O Classicismo ou Neoclassicismo é um 
movimento artístico internacional que, surgido em França, na segunda metade 
do século XVIII, culminou no período Napoleónico, com o designado estilo 
Império de estética refinada especialmente nos interiores e mobiliário. Surgiu o 
neoclássico como reacção artistica à artificialidade do Rocócó, impondo a 
prática de retorno à simplicidade e robustez estrutural da arquitectura, com 
influência nas linhas, nas formas, nas cores, nas modelações, nos temas. No 
Neoclassicismo o espírito científico, racional e didáctico dos Enciclopedistas e 
do designado Século das Luzes (Iluminismo) ligou-se ao almejado e mítico 
retorno à natureza proposto por Rousseau. A teoria estética deste estilo foi 
largamente desenvolvida por Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) que 
publicando a obra “ História da Arte da Antiguidade”, em 1764, centrada na arte 
da cidade de Roma e de outros vestígios, é considerado um dos mentores da 
moderna História da Arte.

Simetria Qualidade do que é igual de um e de outro lado de um eixo. 

Portadas Diz-se das portas interiores que são colocadas como veda – luz numa janela ou 
numa porta.

Veda luz
Portal

Caixilho É a armação de carpintaria de portas, janelas ou óculos que, ligado à jamba de 
pedra ou de madeira, por cavilha de ferro ou por aparafusamento metálico,  
permite, através do uso de dobradiças, a aplicação de folhas de janelas ou 
meias – portas ou portas de uma folha. 

Forma exterior/ guarnição
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Neste pormenor sobre parte do frontão podemos apreciar a boa qualidade do trabalho de canteiro tanto no corte e ligação das aduelas do arco, que 
apresentam juntas bem desenhadas, bem como na ligação frontão - zona inferior do portal� A moldura recta com filete muito fino em cada uma das 
arestas, superior e inferior, empresta ao conjunto em que se insere uma plástica contida mas presente�

O filete que se desenvolve segundo uma linha quebrada com o fito de transmitir maior dinâmica à leitura do lintel é um pormenor de excelência da 
lavra de pedra desta obra de arte�

O putti aparece serenamente esculpido e numa atitude de “olhar em frente” pouco típica deste tipo de figuração escultórica� Aqui a aplicação do 
anjo preenchendo o espaço mais central do tímpano e numa escala dominante e central não deixa de ter um significado litúrgico singular� É, 
segundo creio, uma figura que se fixa desde o seu ponto de acção fixado no mundo interior para o olhar que atrai o passante do mundo exterior 
convidando-o a franquear a entrada� 

Goteira

Aresta

Filete

Moldura recta
Aduela central Aduela lateral direita

Intradorso do lintel

22
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Trabalho de canteiro Diz-se da lavra da pedra efectuada com macetas, ponteiros, escopros e outras 
ferramentas de serragem, corte e desbaste da pedra. Era hábito corrente que 
nas pedreiras fossem desbastados em grosso os elementos mais pesados tais 
como, colunas, pés-direitos e outras cantarias de portas e janelas, cimalhas, 
lintéis, lajes de revestimento, etc. Essa preparação evitava problemas de 
transporte e as peças chegavam semi-acabadas ao estaleiro. No caso desta 
igreja, assumindo-se, como algumas fontes explicam, que muitos materiais 
vieram da Cidade Velha para aqui também é certo que outros terão ido de 
Lisboa bem acondicionados provavelmente com algumas peças acabafdas e 
prontas a colocar em obra. Séculos antes já a construção do Castelo de São 
Jorge da Mina havia recebido materiais pétreos, obreiros e toda a panóplia de 
ferrramentas e outros materiais necessários à edificação. 

Arte e Ofício de cantaria

Aduelas do arco São as peças que constituem o arco devidamente ligadas entre si e pelos seus 
topos, sendo a primeira e a última designadas de saimel.  

Nervuras

Juntas Espaços deixados livres pelo encosto das faces das aduelas e posteriormente à
sua colocação em obra,  preenchido com argamassa de ligação.

Moldura recta com filete É a peça ou barra de cantaria que, independentemente da sua secção, apenas 
ostenta como motivo decorativo um filete inscrito ou ressaltadao na face mais 
exposta da peça à sua visualização.

Arestas Linhas definidas pelo encontro de duas faces do silhar ou barra de cantaria ou 
outra peça com geometria semelhante.

Lavra de pedra Técnica de aparelhar pedra. Comporta as fases de corte, desbaste grosso, 
desbaste fino, colocação e rectificação em obra e acabamentos finais.

Esculpido Modelado por adição de material (caso do barro aplicado como matéria prima 
da escultura) ou por retirada de material (caso da madeira ou da pedra talhados 
com ferramentas de corte e separação de aparas de material)

Significado litúrgico Significado religioso no sentido do ritual efectuado nas sessões ou reuniões de 
fiéis. A Eucaristia é o memorial dos acontecimentos do mistério da salvação e a 
sua celebração é a actualização do mistério de Cristo no tempo.
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O coroamento mais importante do edifício e que parece agora ser o resultado de uma aplicação em campanha de obras posterior ao traço inicial da 
igreja é materializado na monumental cruz de mármore que provavelmente terá sido pertença do complexo religioso edificado da Sé da Cidade 
Velha, nomeadamente das torres ou do memorial existente no seu adro, de que resta um plinto frente à fachada�

A fim de se poder montar no vértice superior do frontão triangular que marca o sector central da fachada foi feito um dado em mármore que, 
acompanhando essa forma aguda tem superiormente um plano horizontal onde assenta, por encaixe de respiga e mecha, o topo inferior da cruz�  

Dado Cruz

Frontão triangular

Fogaréu

Pilastrra

Bandeira da janela

Folha da janela

Cantaria da janela

Sobre arco da janela

TímpanoOrnato central do tímpano

Moldura da cornija

Ábaco da pilastra (em moldura)

Ornato do arranque do arco
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Coroamento Designação dada a qualquer elemento arquitectónico que encima um outro. Remate

Traço inicial da igreja O mesmo que o desenho original.

Memorial Zona onde é colocada uma imagem ou uma cruz devocional para perpetuar 
uma determinada memória.

Adro Espaço circundante e frontal à fachada principal da igreja tido como espaço 
sacro.

Terreiro

Vértice superior do frontão 
triangular

Ponto mais alto do frontão.

Sector central da fachada Zona central segundo o eixo longitudinal que define, em planta, a repartição da 
igreja.

Dado em mármore Peça que inferiormente se adapta ao ângulo agudo do topo do frontão e, por 
cima, apresenta um plano horizontal com caixa no seu centro para fixação da 
haste inferior da cruz.

Apoio
Basamento
Plinto

Encaixe de respiga e mecha Ligação que se organiza numa ligação macho-fêmea em que existe um oco 
(designado por mecha ou mortagem) e uma ponta que nele entra ajustada 
(designada por respiga). Estas formas encaixam com uma determinada folga 
ficando mais ou menos apertadas, conforme a necessidade. Em qualquer 
encaixe há uma referência a essa folga, que se chama tolerância de aperto, e 
resulta das medidas das peças, consoante a necessidade que exista de se 
fazer um encaixe mais justo ou mais largo. Este princípio aplica-se para 
qualquer tipo de material desde a pedra, à madeira, metais, etc.

Topo inferior da cruz.  Face inferior da cruz, de secção quadrangular.
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O sector central da fachada apresenta uma proporcionalidade conseguida com equilíbrio das massas arquitectónicas incluindo, naturalmente, a 
cruz que, como se observa, não compromete a limpidez clássica do edifício original�

O sistema de condução das águas pluviais para o exterior seria conseguido à custa de gárgulas dispostas criteriosamente ao longo do perímetro de 
todo o beirado� No caso notam-se tubos de secção circular simples (noutras zonas do edifício ainda há gárgulas certamente pertencentes à
construção original)�

Fogaréu

Cunhal

Silhar do cunhal

Frontão

Cornija

Dado de apoio à cruz

Remate central do tímpano do frontão

Gárgula em tubo

Pilastra

Cruz devocional
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Proporcionalidade Relação entre dimensionamentos. O mesmo que escala, implica também a 
ideia de módulo que assegura as restantes medidas, a partir de uma medida 
padrão. As proporções entre os diversos elementos arquitectónicos das ordens 
arquitectónicas clássicas são expressas por uma medida particular que 
designamos por módulo. Por exemplo, na ordem dórica, o módulo é o raio do 
fuste da coluna medido junto à base e divide-se em 12 partes nesta ordem. Na 
oredem jónica e na compósita divide-se em 18 partes. 

Equilíbrio das massas arquitectónicas Relação que esteticamente se regula pela lei do equilíbrio visual. No 
Neoclassicismo poderemos considerar o formalismo, ou seja, a procura de 
racionalidade geométrica em termos de aplicação da proporcionalidade de 
volumes geométricos como ideário na concepção artística. Na edificação a 
marcação da estrutura arquitectónica deixa um campo de superfícies alternadas 
com a ossatura do edifício. Estas recebem elementos decorativos com 
inspiração na natureza, como se poderá observar no interior desta igreja ou em 
linhas decorativas obtidas com aplicação materiais polidos como se pode 
observar no exterior nas placas do soco e nas várias molduras. A decoração foi 
«pensada» para cada um dos espaços que o edifício marca. A ideia de imitação 
da antiguidade estava também relacionada com a crescente influência da 
história e da visão intelectual do mundo.

Sistema de condução das águas 
pluviais

Organização da cobertura na qual é contemplada a expulsão eficaz das águas 
das chuvas.

Gárgulas Peças que aplicadas ao nível inferior logo a seguir à linha de beirado, recolhem 
as águas canalizadas desde os algerozes e as conduzem directamente para o 
exterior do edifício vertendo-as o mais longe possível das paredes do edifício, 
protegendo-o assim de degradação por ascensão de humidade das paredes. 
As gárgulas mais elaboradas apresentam formas de animais fantásticos ou de 
figuras humanas caricaturadas em formas de máscaras, de cabeças e de 
corpos de animais, etc. A expulsão das águas tem também a simbologia da 
lavagem do edifício religioso.

Goteiras

Perímetro de todo o beirado Linha fechada e de contorno mais ou menos decorativamente complexo que 
circunda a volumetria do edifício em toda a sua planta.
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Vista do sector lateral esquerdo onde são visíveis os janelões central e lateral esquerdo ostentando sobre arcos diferentemente moldurados e 
dimensionados�

Fogaréu

Cornija

Frontão

Pilastra

Friso ou moldura

Sector central da fachada

Vidraça ou lume

Cantaria da janela

Friso separador

Cunhal

Folha esquerda

Friso separador

Arco de volta perfeita

Bandeira

Folha direita

Sobre arco

Sector lateral esquerdo da fachada
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Sector lateral esquerdo Parte da fachada resultante da sua divisão por separadores verticais, no 
caso, pilastras.

Sobre arco Arco que se coloca por cima do lintel de uma porta ou janela com o 
intuito estrutural (funcionando como reforço ao lintel) ou decorativo 
(marcando esteticamente a parte superior do vão, como é este caso). O 
sobre arco é uma estrutura que pode ser aplicada em termos estruturais 
(quando é um arco de descarga) ou em termos decorativos (quando 
marca esteticamente um espaço, como é o caso em apreço). Na sua 
aplicação estrutural o arco de descarga é construído dentro da própria 
parede (é nela embebido) e é quase sempre ocultado pelo forramento 
de placas de cantaria que assim revestem o paramento do edifício. 

Arco de descarga
Arco de ressalva
Archete

Bandeira Designação dada à parte superior de uma janela ou de uma porta acima, 
respectivamente, das folhas ou das portadas e destinada a permitir a 
passagem de luz natural pelo vão onde está aplicada. Geralmente é
uma parte fixa, podendo apresentar o seu campo apenas provido de
uma vidraça ou, como noutros casos em que a decoração é mais 
complexa, apresentar um campo subdividido em pinázios e várias 
vidraças aplicadas com um desenho mais elaborado. Por vezes as 
vidraças são de cores diferenciadas tirando-se partido da refracção 
multicolorida da luz. Nos interiores e nas portas de comunicação 
também podem aparecer bandeiras deste género. O princípio é sempre 
o mesmo: deixar passar a luz e quando tem dobradiças, deixar passar 
também o ar.

Folha esquerda Refere-se ao lado esquerdo de uma janela, geralmente de formato 
rectangular e onde são aplicados os vidros fixados e emassados numa 
grade de pinázios

Vidraça Nome dado ao vidros da janela, da porta ou do óculo, destinada a fazer 
passar a luz natural e a vedar o vão usando um material transparente. 
Em termos de arquitectura clássica e neoclássica, sempre que há um 
vão de uma abertura (janela-óculo-porta-etc.) em que apareça um 
mainel (pilarete central que divide o vão em partes) o campo toma a 
designação de tantos lumes quantas as divisórias que a colocação 
desses pilaretes originou.

Lume
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Remate inferior

Jamba

Esta janela é composta por um sobre arco de volta perfeita (também chamado de arco a pleno centro) que decora este vão e apresenta moldura 
ressaltada do plano da parede, cujo perfil é simples composto por duas meias-canas e remates inferiores dispostos ao nível do arranque do arco 
também pouco volumosos, terminando inferiormente em forma de pingente� 

A cantaria aplicada no arco e nas jambas é de modelação lisa , de secção quadrangular e simples, apenas decorada com filetes aplicados para 
marcar geometricamente essa forma�

Moldura ressaltada Arco de volta perfeita Arranque do sobre arco
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Vão Abertura de passagem de um para outro compartimento arquitectónico ou porta de 
comunicação ou, ainda, abertura de janela, de fresta, de óculo, etc.

O vão é sempre o rasgo efectuado na parede do edifício (que toma o nome de caixa 
murária, se considerarmos a planta fechada da edificação)

Abertura

Perfil Secção compósita de uma moldura. A junção de molduras pode dar origem a um 
perfil mais complexo e o resultado plástico desse agrupamento toma a designação 
de modinatura, como anteriormente explicado. 

Meias-canas Curvas em desenho côncavo ou convexo que são componentes de molduras.

Remates inferiores Elementos ornamentais que fecham uma forma determinada e comunicam-lhe um 
aspecto estético específico, quando são colocados na zona inferior dessa forma a 
que pertencem.

Modelação prismática Modelação que segue a forma de um prisma. A modelação é aqui invocada como a 
operação oficinal destinada a dar forma a um objecto usando ferramentas de 
traçagem, de corte, de desbaste e de acabamento. Estas ferramentas apresentam 
lâminas e pontas de corte, em aço temperado, ou de perfuração para a realização 
de furos. Consoante o objectivo de trabalho se seguirãs as técnicas de cantaria, de 
escultura ou de estatuária, de produção de baixos e altos relevos, etc. No caso da 
cantaria o trabalho de lavra da pedra consiste em traçar os volumes na matéria-
prima e calcular os cortes a fazer em cada face de uma peça, cortar  e desbastar o 
material que será considerado como desperdício usando serras, picões, cinzéis de 
ponta (ponteiros) e de lâmina (escopros) e utilizar limas e lixas para dar 
acabamento fino às superfícies. Quando se querem superfícies com textura 
utilizam-se as escodas, uma espécie de martelos cuja face é provida de bicos (ou 
serrilhados) que, batendo na superfície do objecto lhe conferem textura. A produção 
de barras de cantaria tal como as aduelas, molduras e frisos de calcário usados na 
construção desta igreja foi certamente  orientada desta forma.       
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O alçado lateral direito é tal como o seu simétrico, muito simples e adequadamente organizado em função da fachada e dos preceitos neoclássicos� 
Neles, a fachada lateral do edifício religioso é geralmente mais sóbria que a fachada frontal e virada ao contexto urbanístico (dentro de uma tradição 
construtiva em que era usual haver um mecenas ou doador para a edificação da fachada e da cabeceira ficando o corpo da igreja obrigatoriamente 
por conta dos fregueses�)� No caso do custeio das obras desta igreja foi a subscrição pública o principal meio financeiro� 

Há um conjunto de janelas no segundo registo cuja finalidade é a de servirem a iluminação natural requerida pelo edifício segundo a prática 
litúrgica� A porta lateral é de serviço e não ostenta qualquer ornato ou composição que a faça elevar para porta com um significado mais profundo� 
Ademais nesta época, século XIX era usual  que estes portais laterais, tão importantes em épocas anteriores, perdessem essa importância devido 
a factores urbanos e a um novo conceito de edifício religioso� Veja-se como muitos elementos do edifício anexo foram copiados da igreja e 
integrados com harmonia na urbanística da cidade�

Janelas do segundo registo

Fachada frontal
Porta lateral 32

Fachada lateral direita

Frontão currvo

Frontão triangular

Cornija

Moldura recta

Porta de sacada

Grade ferro fundido

Moldura compósita
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Alçado lateral direito Lado direito do edifício.

Preceitos neoclássicos Sistema de regras de concepção e construção que, em arquitectura determinam o 
aspecto específico dos edifícios que se consideram filiados no estilo neoclássico. 
Nas artes plásticas, o Neoclassicismo ficou a dever-se, em grande medida, à
influência decisiva dos grandes achados arqueológicos tais como os de Herculano 
(1719) e de Pompeia(1748) para além dos escritos teóricos de Winckelmann e de 
outros teóricos que ajudaram ao desenvolvimento deste movimento artístico e da 
sua expressão da feição clássica. Tendo a antiguidade  greco-latina como 
inspiração este estilo artístico e estético alcançou o maior esplendor com o 
predomínio da cultura francesa em toda a Europa. O Neoclassicismo reivindica 
como preceitos a regra das três unidades dramáticas de Aristóteles ou seja: a 
unidade do lugar; a unidade de tempo; a unidade de acção. A arte, assim 
enquadrada, desenvolve-se e submete-se a princípios da razão e procura ser 
harmoniosa, reprimindo-se a emoção e favorecendo-se o hipotético bom gosto. Esta 
é a principal característica da sua reacção contra o estilo barroco que 
historicamente o antecedeu, nomeadamente na sua fase de rocóco..

Fachada lateral do edifício Diz-se da zona do edifício que, em planta, se orienta para um dos lados da 
projecção frontal, em desenho ortogonal.

Contexto urbanístico É todo o traçado de ruas, avenidas, largos, praças e outro tipo de elementos 
urbanísticos que, em consonância com a vivência desses espaços, os humanizam e 
lhe dão sentido civilizacional.

Janelas no segundo registo Aberturas para a entrada da iluminação zenital dispostas no primeiro andar do 
edifício.

Fenestrações

Iluminação natural Entrada de luz natural. Luz zenital
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Na continuidade da vista anterior e apesar da qualidade global da ordem arquitectónica neoclássica, poderemos verificar que o corpo 
arquitectónico que, partindo do alinhamento da caixa murária,  do corpo da igreja e do lado direito, avança sobre a rua é, de facto, uma 
construção estranha ao plano inicial desta obra de arte� Trata-se de um anexo acrescentado durante a década de 70 do passado século, para dar 
solução ao problema da falta de espaço para as celebrações religiosas�

Todo o edifício é dotado de telha de marselha como material de revestimento que define o material da cobertura� O anexo é coberto com telhado 
a quatro águas, cujo beirado é escondido pela cornija construída segundo o modelo da que encima todo o corpo principal da igreja��

Fachada : sector lateral esquerdo Beirado

Anexo

Fachada : sector lateral direitoFachada : sector central
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Porta travessa
Peitoril
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Ordem arquitectónica É demonstrativa do sistema arquitectónico e permite-nos identificar o estilo artístico 
em que este se insere. Este sistema é baseado na coluna e respectivo 
entablamento, em que a forma dos vários elementos (base, fuste, capitel, 
arquitrave, friso, etc.) e as suas relações mútuas ou dimensões proporcionais são 
específiicamente definidas. As cinco ordens clássicas são a Dórica, a Jónica, a 
Coríntia, a Toscana e a Compósita. É a aplicação desta última que, sob a base de 
um desenho de autor, do Desenhador Nazolino, como nos elucida  João Lopes 
Filho, que foi materializada com grande qualidade de acabamentos conforme ainda 
hoje é evidente.

Telha de marselha Telha de material cerâmico cozido, geralmente de barro vermelho, que tem um 
aspecto plano. Deve o seu nome à cidade francesa de Marselha, local de produção 
das telhas originais com aquele formato específico. Como material cerâmico de 
cobertura deverá entender-se como um tipo de telha de fabrico industrial intensivo. 
Tradicionalmente, a cobertura de edifícios de arquitectura relogiosa era conseguida 
através da utilização de telha de canudo, também chamada de valadio ou telha 
mourisca. O aparecimento da telha marselha deve-se à procura de um material 
cerâmico mais leve porque foi desenhado para aplicação às primeiras fábricas 
saídas da Revolução Industrial iniciada em Inglaterra. Como telha mecânica foi 
possível dar-lhe características de peso e de estanquicidade que as telhas 
artesanais não podiam ter.

Cobertura Diz-se do sistema que utiliza um determinado desenho no telhado e, assim, 
materiais de cobertura previamente acertados a esse sistema de sustentação e 
forramento.

Telhado a quatro águas. Telhado que, em planta, acusa dois planos no sentido longitudinal e outros dois 
planos no seu sentido transversal, materializando quatro face de escoamento das 
águas pluviais.
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Na fachada lateral esquerda é visível a repartição da caixa murária em dois registos separados por um friso simples que está aplicado em todo o 
perímetro do edifício� Esta linha horizontal quebra a monotonia desta fachada ao criar um campo inferior e um campo superior� Neste, a abertura 
de janelas dispostas num ritmo uniforme permite que a luz natural inunde o corpo da igreja�

A sobriedade do edifício é evidente� O espaçoso passeio revestido a calçada à antiga portuguesa é sóbrio e marca, no exterior, a 
monumentalidade do templo e a sua inserção urbanística� A centralidade da Praça Alexandre Albuquerque que recebe a fachada central da igreja 
assegura uma localização privilegiada a este património edificado� 

Registo superior

Calçada

Registo inferior
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Almofada da porta Travessa batente das meias portas Lintel em arco abatido
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Luís Mota Figueira 
Dezembro 2008



s
 Luís Mota Figueira s

 
s

 

42

Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Fachada lateral esquerda Projecção ortogonal que fica do lado esquerdo da projecção frontal do edifício.

Repartição da caixa murária Divisão da parede em sectores através de molduras ou frisos aplicados a esta. Esta
divisão da parede em áreas distintas, concorre para a marcação visual de campos 
que ficam lisos no acabamento do edifício (como se vê aqui no exterior) ou, em 
contrapartida, se estruturam num jogo decorativo (como ocorre no interior, tanto no 
caso das cartelas das paredes do corpo da igreja, quanto nos campos relevados de 
motivos vegetalistas, que criam a atmosfera decorativa da capela-mor.

Perímetro do edifício Linha circundante a todo o edifício.

Monumentalidade Diz-se do aspecto de qualquer objecto que, pela sua escala ou aspecto, infunde um 
pensamento sobre a sua excepcionalidade em confronto com objectos semelhantes 
ou produzidos materialmente com os mesmos materiais e técnicas. À noção de 
monumento liga-se a noção de memória e de testemunho histórico. Assi, a 
monumentalidade é uma qualidade da obra de arte que pode, em certos casos, e 
independentemente da escala a que foi produzida a obra, causar um efeito e impacte 
visual que determinam uma percepção monumental. Só raras obras de arte nos 
conseguem transmitir essa sensação.

Inserção urbanística Diz-se da qualidade de determinado elemento se conjugar numa composição urbana.

Património edificado Todo o conjunto de elementos arquitectónicos que se consideram com valor histórico 
e são considerados como testemunhos insubstituíveis de uma determinada cultura 
arquitectónica. No caso da Igreja de N.ª Snrª da Graça estamos perante uma 
corrente estética que, desenvolvida entre cerca de 1750 e 1850, especialmente na 
Europa, lançou e fez evoluir os fundamentos de um ressurgimento da arte da 
antiguidade. O desenho neoclássico é aqui evidente.

37

Luís Mota Figueira 
Dezembro 2008



s
 Luís Mota Figueira s

 
s

 

43

Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Neste vista da fachada lateral esquerda 
podemos verificar que o cunhal do anexo é
desenhado, em planta, em volta redonda e 
revestido com placas de calcário� A cornija 
ostenta uma moldura logo acima do topo do 
dito cunhal e outra no seu plano superior, 
apresentando-se em forma de murete em 
todo o perímetro do citado anexo�

O acesso ao nível do pavimento do altar-
mor, perceptível a partir da cota de soleira 
do Anexo,  faz-se através de uma 
sequência de quatro degraus com cobertor 
e espelho simples e sem focinho�

Dever-se-á salientar a simplicidade das 
janelas: a do nível térreo apresenta bandeira 
com parte superior em arco abatido com 
pinázio inferior horizontal e dividida em duas 
vidraças� Por baixo, ostenta duas folhas com 
duas vidraças cada� O peitoril destas janelas 
está engasgado no caixilho destas assentando 
sobre ele as respectivas jambas�

A janela que está colocada com as restantes 
pertencentes ao corpo da igreja, no segundo 
registo tem um campo central com uma única 
vidraça onde se aplicou uma cruz e dois 
corpos, inferior e superior dividos, por sua vez, 
em três vidraças cada�

Ao longo de todo o coroamento do edifício corre uma cornija simples com moldurados definindo a estética sóbria que caracteriza o exterior do edifício, 
numa aplicação coerente da plástica neoclássica�

Focinho

Cunhal

Placas de 
calcário

Cornija

Degrau

Cobertor

Espelho

Patamar

Calçada

Friso emtre registos
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cunhal do anexo Estrutura resistente estruturando  o Anexo  para ampliação da capela-mor 
(construído nos anos 70 este cunhal pertence à parede que avança ortogonalmente, 
a partir do alçado lateral esquerdo  da igreja.

Desenhado, em planta, em volta 
redonda

Forma dada pelo Desenhador para quebrar a quina viva resultante do encontro das 
duas paredes do Anexo.

Em forma de murete Tomando a forma de muro. Este murete tem a função de embelezar o alçado 
escondendo o beirado do telhado (que em telha de marselha é esteticamente 
inconcebível numa arquitectura com esta categoria. Assim, cria-se um efeito mais 
depurado da construção, permitindo-se que esta cornija seja mais um elemento 
diverso de um todo que se afirma através de uma estética unitária. O projectista 
saberia conjugar aspectos de aplicação de materiais por vezes pobres (como é o 
caso da telha aqui aplicada) criando uma cenografia adequada que não traísse o 
espírito do desenho neoclássico que se desenvolveu apesar destes aspectos 
menos fáceis de resolver.

Altar-mor Altar principal da igreja.

Degraus Elementos construtivos que permitem ascender ou descender de planos para 
planos dentro ou fora do edifício. 

Cobertor Zona do degrau onde assentamos o pé.

Espelho Zona frontal do degrau que marca e separa os seus cobertores e define a dimensão 
vertical do degrau.
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Arco abatido Arco cuja qualidade de curva é mais aberta que o arco a pleno centro.

Pinázio inferior Elemento de repartição da janela que separa vidraças e folhas e actua ao modo de 
componente do caixilho.

Vidraças Vidors das janelas inseridos nos caixilos através de pinázios cujo perfil os permite 
ajustar e fixar por pregos e massa de vidraceiro.

Folhas Cada uma das bandas laterais das janelas logo abaixo da bandeira e unidas entre si 
pelo fecho cenral e, cada uma, sustentadas ao caixilho exterior por dobradiças.

Corpo da igreja Considera-se o espaço longitudinal da igreja, entre o arco triunfal e a parte interna 
do portal principal da igreja, consideras as naves laterais e a neve central.

Coroamento do edifício Zona mais alta do edifício, medida no seu contorno externo  perimetral de caixa 
murária.

Plástica neoclássica. Arte construtiva e decorativa típica do período neoclássico na arte europeia. Esta 
plástica assegura a limpidez das estruturas arquitectónicas (como se observa 
claramente na marcação da fachada feita pelas pilastras aí aplicadas  e o mesmo 
efeito estruturante que se observa com as pilastras do interior da igreja, por 
exemplo), acentua o papel do claro-escuron através do uso de molduras 
ressaltadas das paredes, promove a simplicidade decorativa das paredes porque os 
desenhos mostram uma geometria e simetria procuradas como efeito cénico da 
atmosfera interior apelando à quietude e serenidade e, por fim, a economia 
decorativa e a funcionalidade prática, estética e simbólica da arquitectura e da 
decoração afirmam a racionalidade tão característica deste estilo artístico.
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Esta vista mostra-nos o pormenor da janela que marca a entrada de luz no corpo da igreja e o detalhe das gárgulas, a de baixo produzida em 
cerâmica de barro vermelho e a de baixo de tubo simples de plástico, ambos usadas para escoamento das águas pluviais captadas no
telhado� A de baixo está ao nível inferior da cornija e será, porventura, de factura original e aplicada na época da construção: é, agora, gárgula
decorativa� A gárgula em forma de tubo simples, que está colocada no topo da cornija parece-me corresponder a uma intervenção posterior e 
será a gárgula funcional, admitindo-se que o telhado do edifício tenha subido numa intervenção posterior�

Peitoril

Moldura Gárgula em tubo
Lume

Gárgula decorativa

Cornija

Pinázio

JambaCaixilhoFriso
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cerâmica de barro vermelho Tipo de peças moldadas e cozidas usando matéria argilosa de cor vermelha 
designada genericamente por “barro vermelho”, com aplicação em muitas peças 
usadas em arquitectura.

Águas pluviais Águas das chuvas.

De factura original Pertencente ao projecto e execução em obra. Na interpretação de um edifício é
crucial entender-se a cultura construtiva dependente da estética arquitectónica 
que o caracteriza. O factor principal que modela a ideia de uma factura original 
prende-se, naturalmente, com o conhecimento que consigamos ter sobre a Autoria 
da Obra de Arte. No caso, sabemos que o Desenhador Nazolino foi o executante 
do desenho original da igreja e que houve a intervenção de um artífice que teria 
realizado grande parte da tarefa de mestre-de-obras. Como elucida Santa Rita 
Vieira no seu texto “ A Igreja de Nossa Senhora da Graça”, publicado na obra de 
Pimenta Pereira, citada na bibliografia, a pp.26, “ Nas obras da igreja trabalhou um 
hábil canteiro (degredado), sendo da sua autoria os dois nichos, que estão do lado 
do altar-mór, assim como todos os altos relevos que ornamentam o mesmo altar, o 
arco cruzeiro e os muros laterais”. Estas informações cotejadas com outras 
passíveis de se virem a encontrar no futuro poderão dar mais luz sobre a autoria 
deste projecto mas não deixam dúvidas sobre o facto de que foi uma obra de 
grande categoria construída numa época de grandes dificuldades. Esse é o maior 
valor, parece-me deste património edificado. 

Elemento meramente decorativo Considerada a função tripla de qualquer objecto (prática; estética; simbólica, no 
caso, refere-se à função estética. Em qualquer tipo de manifestação artística a 
decoração ou seja, o adorno, é sempre o modo que chega mais cedo e influencia 
os receptores dessa mensagem estética. Por outro lado e num programa 
construtivo conjunto de arquitectura e decoração, o adorno serve para valorizar os 
campos que a arquitectura deixa livres para esse complemento simbólico.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

O alçado posterior da igreja mostra-nos uma torre central e colocada no topo do eixo longitudinal do templo, marcando a saliência do seu 
corpo, de planta quadrangular o espaço rectangular que abarca toda a igreja� 

Vê-se o corpo central do templo que, no espaço do seu topo  deixado livre pela aposição da torre sineira, apresenta ao nível do segundo registo uma 
fresta rasgada em meio círculo e acabada com cantaria simples, sem ornatos nas suas faces�

O Anexo apresenta uma porta no seu topo virado à torre sineira que permite a saída para o logradouro protegido por grade de ferros forjado 
sobrepujando o muro que une este anexo entre o seu cunhal e o cunhal da torre�

Corpo central 

Fresta

Logradouro

Cunhal da torre

Torre central

Grade
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Alçado posterior da igreja Vista tomada do lado oposto à frente do edifício.

Torre sineira de planta central Torre disposta sobre uma posição em que domina o centro geométrico 
posterior do edifício.

Eixo longitudinal do templo Eixo maior, marcado desde a entrada até à parte posterior da planta do 
templo.

Fresta rasgada em meio círculo Abertura rasgada na parede com aquela forma geométrica. Luneta
Óculo
Janela em meia-lua

Cantaria simples Peças de cantaria sem ornatos.

Logradouro Espaço livre junto ao edifício e componente deste

Grade de ferro forjado Grade feita em ferro trabalho e soldado em caldeamento à forja de ferreiro. A 
diferença entre ferro forjado e ferro fundido advém do processo de trabalho 
que é seguido para obtenção do objecto. A grade de ferro forjado é feita de 
pequenas peças que se vão unindo umas às outras por rebitagem (o rebite é
o elemento de ligação parecido com um prego e provido de uma cabeça de 
um dos lados que, atravessando a espessura dos dois elementos os vai ligar. 
Por martelagem a quente fica com o lado oposto à primeira cabeça 
devidamente esmagado e moldado. Essa ponta passa a ser a nova cabeça do 
rebite que, assim, liga as duas peças em definitivo. A grade de ferro fundido é
o resultado da fusão de metal líquido dentro de um molde que reproduz a 
forma desejada pelo fundidor. As formas repetitivas de uma grade e os 
pormenores sempre rigorosamente iguais denunciam um molde e, portanto, 
uma peça fundida. No forjamento, tal precisão é difícil de atingir.

Zona inferior do cunhal da torre. Zona mais abaixo do cunhal.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A torre sineira é dotada de dois registos sendo que o primeiro se une ao beirado do templo� O primeiro nível da torre apresenta uma porta que 
comunica directamente com a rua, encimada por uma janela de formato rectangular ao alto, complementada com uma bandeira cuja cantaria que a 
guarnece è aplicada em arco a pleno centro�

O segundo registo é mais decorado apresentando a fresta do sino nas suas quatro faces� Este corpo superior da torre é constituído por quatro 
cunhais forrados a placa calcária com molduras simples e sobrepujados por um friso decorado em meios círculos superiores e pináculos colocados 
inferiormente àqueles rematados em planta, por quatro fogaréus definidores dos remates de canto�

A cobertura da torre é feita com abóbada de tijoleira rebocada e caiada, superiormente terminada por um cogulho liso�

Nível do Beirado 

Porta traseira 

Remate de canto
Fresta do sino 

Porta para o logradouro

Pináculos 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Beirado do templo. Conjunto de telhas dispostas numa linha que percorre o topo do edifício, em 
perímetro, e serve o escoamento das águas pluviais provindas das águas do 
telhado.

Pináculos Pequenos pilaretes que, colocados a espaço geralmente certos constituem uma 
grade e servem de apoio a uma corrimão ou a uma estrutura de remate tipo friso 
ou moldura.

Abóbada de tijoleira Abóbada construída com recurso a tijoleira cerâmica e que teve larga difusão no 
abobadamento de torres de planta quadrangular. Em termos de trabalho técnico 
são muito mais económicas do que as abóbadas que obrigam ao uso de nervuras 
ou arcos que, partindo dos vértices da planta criam um esqueleto de pedra 
disponível para o assentamento das lajes que constituem os panos de abóbada. 
Em obras de menor complexidade estrutural e com o propósito de criar coberturas 
que não necessitariam de grande robustez optou-se pelo uso do tijolo cerâmico, 
como parece ser o caso. Neste tipo de construção há dois modos essencialmente 
distintos que podem ser seguidos: contrução de abóbada em tijolo e em meia 
esfera sem cimbre, ou seja, sem molde de madeira para apoiar a montagem de 
conjuntoio; contrução de abóbada sem cimbre. No segundo caso era usual iniciar-
se a construção com uma fiada de tijoleira disposta ao baixo e cercando todo o 
topo do muro da torre, As fiadas seguintes iam sendo colocadas com uma ligeiro 
avanço para dentro do centro da planata em quadrado inicial. Todas as fiadas 
seguinte seguiam o mesmo tipo de colocação em obra, resultando no final, uma 
abóbada construída sem qualquer apoio de molde. O extradorso ( a parte que se 
vê do exterior) da abóbada era então capeado com uma camada espessa de 
argamassa que unificava a superfície dando-lhe a forma de meia esfera com o 
remate central elevado onde se colocaria o cata-vento, a cruz ou outro elemento 
decorativo e simbólico. Depois era caiado. Quando não era necessário deixar um 
bom acabamento ao intradorso da abóbada esta era apenas rebocada e caiada. 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A torre sineira é coberta com uma abóbada esférica e um remate cimeiro no seu centro ostentando um cálice de onde sai uma cruz metálica 
dominando todo o conjunto da torre� O nicho do sino é recortado nas quatro faces e nelas centrado, apresentando cantarias lisas e uma moldura 
separando a jamba do arco a pleno centro que superiormente fecha o vão�

A cobertura da igreja é feita com o recurso a telha de marselha, apresenta quatro águas e ostenta rincões simples a terminarem nas bases dos 
fogaréus que ornando o telhado lhe transmitem a estética tão típica da arquitectura neoclássica� Os fogaréus, de factura simples com urna e chama 
seguem o reportório ornamental ao gosto da época inserindo-se num coerente de todo o conjunto edificado� O friso que está aplicado ao nível do 
beirado do corpo da igreja é constituído por aduelas (ou barras de cantaria) com acabamento liso e encastradas na caixa murária da torre, sendo 
colocadas ao modo de remate saliente que, enquanto moldura horizontal, joga plasticamente com a sua moldura dimensional e esteticamente 
simétrica, colocada acima do lugar do sino�

Abóbada Remate central 

Moldura da balaustrada 

Telha  marselha

Sino 

Fogaréu

Rincão 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Abóbada Construção feita em diversos materiais com o objectivo de cobrir um espaço 
arquitectónico. Na abóbada de berço, por exemplo, poderemos usar apenas a 
translação do arco a pleno centro; o movimento do arco em relação ao seu eixo 
longitudinal conserva sempre paralelas a si quaisquer linhas nele consideradas 
gerando, em avanço sobre aquele eixo. Numa abóbada mais complexa é
necessário o cruzamento de pelo menos dois arcos em diagonal. Assim, é
constituída uma estrutura prévia que, feita por arcos aplicados a dividir o espaço 
em planta, permitem colocar lajes entre si, fechando o espaço compreendido 
entre eles, criando os designados panos de abóbada. Nesses casos usa-se um 
molde (ou cimbre). Há muitos tipos de abóbadas. Neste caso parece tratar-se de 
uma abóbada a tijolo,  argamassada pelo seu extradorso e caiada. Os tijolos, 
neste tipo de abóbada vão sendo dispostos à roda da circunferência resultante 
da passagem da planta quadrangular a essa forma circular, usando pendentes a 
ligar os pontos ortogonais das paredes para obter essa figura redonda. 
Seguidamente são aplicadas fiadas de tijolo e cada uma delas com uma entrega 
de cerca de um oitavo do comprimento do tijolo que, desta forma fica na fiada, ao 
modo de consola. Aplicando as fiadas haverá um momento em que a última faz 
encontrar os topos dos tijolos no centro da circunferência e a uma cota que é
igual ao raio da circunferência inicial. Obtém-se uma abóbada em meia laranja 
(meia esfera). Este tipo de abóbada económica era muito aplicada na época, 
nomeadamente na arquitectura popular onde ainda hoje persiste.

Sino Elemento que serve para tocar nas cerimónias litúrgicas e outros rituais 
religiosos. A forma e a espessura das paredes determina a sua qualidade 
sonora. Tem origem oriental e desde o ano 5oo que é empregue para fins 
religiosos.

Rincão Linha que marca a ligação entre dois planos do telhado que, por sua vez definem 
as águas do mesmo.

Barras de canrtaria O mesmo que aduelas. O seu corte e acabamento segue os preceitos da 
estereotomia. Esta é a arte de dividir certos materiais de tal modo que as 
diversas partes reunidas numa certa ordem constituam um todo previamente 
desenhado segundo as leis da estática e da estética. Aqui, as barras de cantaria 
encastram-se na parede da torre e escondem a parte mais grosseira assim 
acabada para melhor receber a argamassa e melhorar a sua aderência dentro do 
muro no acto de aplicação em obra barras que formam o friso saliente. São, no 
caso, apoio da balaustrada.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

A porta principal da igreja é composta por duas meias-portas almofadas e dotadas de ferragens na forma de pregos forjados aplicados e a marcarem 
linhas de contorno às zonas de molduras e almofadas� No pavimento são dispostos caminhos de ferro forjado em forma de quarto de círculo, destinados a 
receber as rodas metálicas que, colocadas em cada extremo contrário à travessa inferior da grade da meia-porta, permite abrir e fechar cada meia-porta
com maior facilidade evitando, assim, o arrastamento do conjunto� As dobradicas (peças fêmeas) estão montadas nas couceiras da meia-porta e as peças-
machos, fixam-se no caixilho de madeira pertencente aos pés-direitos e lintel, aplicado por dentro�

Corre a lenda de que numa destas almofadas teria sido colocada a lista dos construtores deste templo� Neste hall de entrada ainda é possível 
verificar a aplicação de um lambrim em madeira exótica (tal como no restante espaço do edifício), provavelmente uma variedade de mogno africano, 
destinada a proteger a parede desde a cota do pavimento até cerca de 1,5 metro de altura�

Meia porta

Moldura 

Almofada 

Caminho 

Ferragem

Couceira

Dobradiça

Remate central 
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Meia porta Diz-se do elemento que com o seu simétrico se constitui como o portal de um 
edifício

Ferragem Toda e qualquer peça metálica que faz parte da construção do elemento onde está
aplicada desde a fechadura, passando por dobradiças, cravos de ferro forjado, 
chapas de protecção, pregos, parafusos, etc. Antes da industrialização intensiva e 
da produção de ferragens em série, ou seja, elementos vários produzidos por 
moldes, a produção de ferragens necessárias às obras era da responsabilidade de 
mestres serralheiros e forjadores. O trabalho era sempre combinado com o mestre 
carpinteiro que fabricava no estaleiro as portas, janelas, grades e outras peças a 
aplicar na obra.

Dobradiça Ferragem que poderá ser fêmea ou macho se, respectivamente, colocada no 
caixilho do vão  ou na couceira da porta. A dobradiça compõe-se da peça macho 
que é fixada na couceira e fica com o seu eixo virado para cima. Geralmente são 
aplicadas três dobradiças por cada couceira. A meia-porta recebe na sua ilharga 
direita a peça fêmea que é constituída por um tubo onde se irá encaixar o eixo 
referido. No acto de montagem a meia-pporta é levantada e alinhada ao eixo 
comum a todas as três dobradiças; seguidamente ela desloca-se o suficiente para 
que, por cima e na posição de aberta, se alinhe e encaixe.

Caixilho É a moldura que tem um perfil ajustado ao encaixe, por batente, da meia-porta. 
Serve para que se faça a aplicação da porta e está fixado à cantaria dás ombreiras 
e do lintel da porta sendo aplicado do lado de dentro do vão.

Caminho Designação dada ao arco feito de barra de ferro forjado e chumbada no pavimento 
para poder receber o rodízio que montado na couceira externa da porta desliza na 
superfície mais larga desta barra. O propósito é o de aliviar o peso próprio da meia 
porta evitando que descaia das suas dobradiças criando problemas no acto de 
abertura porque esse decaimento origina o arrasto e atrito da da porta com o 
pavimento. Este tipo de artifício era muito utilizado em portas de grande dimensão.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

O guarda - vento da igreja é constituído por uma armação de carpintaria onde são visíveis os caixotões rectangulares aplicados com molduras simples 
tomando a função de entre - divisórias� Estes caixotões apresentam almofadados sem relevo�

As entradas no corpo da igreja fazem-se de um e de outro lado do guarda-vento através de portas localizadas no prolongamento da parede divisória 
que define, de um e de outro lado do hall e respectivamente, à esquerda de quem entra a sala de recepção e á direita a sala de acesso ao coro alto�

Entre - divisória

Sala de recepção Entrada esquerda Almofada Sala de acesso ao coro alto

Armação
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Guarda - vento Estrutura geralmente feita em madeira que evita o contacto directo do corpo da igreja 
com a sua entrada resguardando os fiéis de correntes de ar e emprestando maior 
privacidade ao espaço de culto. Por outro lado a existência do guarda-vento é
também uma forma de resguardar o espaço sagrado do templo do contacto directo 
com o exterior.

Armação de carpintaria Diz-se da estrutura em grade que serve para criar um plano ou tampo. Em termos da 
arte das madeiras a armação é o conjunto de elementos estruturais e de folheamento
que permitem criar painéis.

Caixotões É a designação dada aos elementos de forma quadrangular ou rectangular que 
organizam um painel de tecto ou de parede, podendo ser lisos, pintados ou 
apresentar almofadas talhadas em relevo.

Entre - divisórias São as molduras que, colocadas em grade ao modo horizontal e vertical (ou em 
certos casos noutras configurações, como a oblíqua) servem para poder-se aplicar 
caixotões a fim de criar um plano ou um tampo.

Sala de recepção Nome dado ao espaço que actualmente serve de recepção aos serviços da Igreja de 
Nossa Senhora da Graça, do lado esquerdo da entrada. 

Sala de acesso ao coro alto. Nome dado ao espaço que actualmente serve de comunicação para acesso ao Coro 
Alto, do lado direito da entrada. 

O Coro foi sempre o lugar de reunião dos cónegos ou cantores para actuarem 
durante as cerimónias religiosas. Também é uma parte da igreja reservada aos 
clérigos e quando recebem determinado tipo de mobiliário tal como os cadeirais
destinados aos religiosos que aí cantam os ofícios das diferentes orações ao longo 
do dia, ganham uma importância acrescida pela sua presença efectiva na 
liturgia.Tanto poderia estar situado junto ao altar-mor, como, como é o caso desta 
igreja, situado como coro-alto, visto se situar a nível elevado.
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Nesta vista interior tirada do lado esquerdo de quem entra é visível : o corpo principal da igreja, a parede que divide este corpo da capela – mor e, também, 
o arco triunfal� Para além destes elementos em primeiro plano observamos a parede fundeira que define a extensão longitudinal entre o arco e o fundo da 
cabeceira da igreja� Como se verifica, o tecto no corpo principal do edifício é feito de painéis simples de madeira com acabamento de pintura, modulada 
por rectângulos que acompanham a qualidade da abóbada de madeira de curva bastante rebaixada caracterizadora da plástica interior assim criada�

A cerca de 1/3 do arco triunfal, centrado no espaço entre a primeira e segunda janelas e no sentido da cabeceira para o corpo da igreja, situam-se os dois 
altares laterais consagrados, o do lado direito de quem entra a Nossa Senhora de Fátima e o do lado esquerdo, à Ressurreição de Jesus Cristo�

Arco Truinfal Cabeceira Tecto em abóbada rebaixada Janela

Pé direito do arco

Altar  lateral esquerdo

Via Sacra

Altar lateral direito

Basamento do pé direito

Estribo do arco

Lambrim

Parede fundeira

Moldura interior mediana

Moldura interior cimeira
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Arco Triunfal Arco que separa o corpo da igreja da sua capela – mor. 

Cabeceira Zona mais importante da igreja, onde se localiza o altar – mor. Localiza-se ao fundo 
da igreja e no final do eixo longitudinal da nave central e corresponde 
simbolicamente à parte superior da cruz, inspiradora da planta cruciforme, sendo o 
lugar da cabeça de Jesus Cristo. Poderá apresentar plantas de diverso formato. No 
caso as antigas sacristias desta igreja elas  foram alteradas para darem lugar a uma 
capela-mor mais alargada e funcional. 

Ousia
Capela - mor

Tecto em abóbada rebaixada Diz-se do tecto que apresenta, em secção, uma qualidade de curva cujo raio é
muito grande. A abóbada rebaixada pode ser construída em pedra ou em tijoleira, 
mas em alguns casos é originada por uma estrutura de asnas em madeira que 
recebe inferiormente uma grade de barrotes de madeira onde é aplicado um 
forramento de painéis. Estes, podem ser estucados (feitos em estafe que é uma 
placa de gesso cuja estrutura é feita com gesso e fibras vegetais como o sisal ou 
outro material semelhante) ou de placas de madeira cuja superfície à vista é
pintada. No caso, tratar-se-á de estafe, tal como era usual na época de construção.

Parede fundeira É a parede que está frente ao altar – mor , é a mais importante da igreja e 
geralmente recebe também o retábulo mais significativo. 

Estribo do arco É o ponto onde as cargas do arco descarregam para a parede e, simultaneamente, 
de onde arranca o saimel (primeiro silhar do arco a colocar no acto da sua 
construção).

Altar lateral Altar que sendo dedicado a uma determinada imagem tem geralmente um patroino
ou mecenas que, desta forma, contribui para a fazenda que pertence a determinada 
igreja.

Via Sacra Representação dos quadros do sofrimento da morte de Cristo (percurso desde a 
prisão até ao Monte das Oliveiras)

Lambrim Revestimento vertical das paredes para sua protecção que pode ir até cerca de dois 
metros de altura e geralmente feito de madeira ou de cerâmica (azulejos).
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Na vista tomada de dentro da cabeceira da igreja, do lado direito de quem celebra a liturgia, observa-se a parede interior onde está o altar lateral 
dedicado a Nossa Senhora de Fátima, correspondente ao alçado lateral direito da igreja e nela a disposição das janelas, pertencentes ao segundo 
registo do edifício�

O altar – mor actual, derivado das normas do Concílio Vaticano II está colocado um pouco à frente da parede fundeira da capela – mor� O arco 
abatido que se observa logo em primeiro plano define a transição do espaço da capela-mor para o anexo do alçado lateral esquerdo, construído com 
o seu simétrico (visível no registo frontal simétrico deste), nos anos 70 do passado século, a fim de permitir ampliar o espaço de celebração� 

O arco triunfal é de factura simples e realizada com pés-direitos aplicados ao modo de pilastras recebendo no seu topo superior um ábaco simples 
de onde arranca o arco a pleno centro� A chave deste arco é simples e corresponde, esteticamente, ao modelo decorativo geral do conjunto, onde os 
filetes e as molduras se impõem pela sua sobriedade, típica do estilo neoclássico de que faz parte�

Altar lateral

Janela da cabeceira

Pilastra interior

Ábaco

Arco abatido

Pé direito do arco triunfal
Áltar central

Parede comum ao corpo 
central e ao Anexo

Chave do arco

Tecto do Anexo
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Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Designação no texto Explicação Outros nomes

Chave do arco Peça de cantaria que, em termos construtivos encerra o ciclo de construção do 
arco e, em termos decorativos, é o remate decorativo mais importante do arco. 
Como o nome indica é a última a ser colocada e é sempre a mais decorada. Era 
usual que em muitas chaves de arcos e de abóbadas fossem feitas pinturas e 
aplicados relevos com símbolos e brasões de nobres e clérigos de hierarquia 
elevada. Nesse caso esses pontos da construção assumiam um valor simbólico 
muito concreto.

Altar central Altar principal da igreja. Sendo o altar a mesa do sacrifício da missa toma a forma 
de mesa por razões simbólicas. Representa a Ultima Ceia de Cristo com os seus 
Apóstolos e é o lugar de memorização do sacrifício que Ele fez pela salvação dos 
homens. O altar-mor é o mais importante da igreja, sendo o principal consagrado e 
orientador de todos os restantes. Pode ser protegido por um baldaquino, que é o 
sobrecéu dedicado a marcar o espaço celestial da celebração da Eucaristia ou, 
como é o caso, estar relacionado com um nicho central como aqui. Este actual 
altar corresponde à mudança de ritual litúrgico imposto pelo Concílio Vaticano II 
que, entre outras modificações, instituiu que a celebração da Santa Missa seria 
alterada pela posição do Sacerdote: anteriormente ele estava oficiando de costas 
para a Assembleia de Fiéis e, com a reforma, passou a celebrar a Eucaristia 
virado de frente para os  crentes reunidos no templo.

Pilastra interior Pilastra colocada numa parede interior. O uso de pilastras no interior tem a ver, 
neste caso, com a marcação de um ritmo decorativo no interior, onde se pretende 
seguir a estrutura externa e acentuar, por isso, a  divisão de sectores que é
possível observar na fachada do edifício. Esta é uma fórmula seguida pelas linhas 
da arquitectura neoclássica e, por isso, estes elementos significam, aqui, 
exactamente essa plástica de cenário límpido e clássico acentuado pela geometria 
rigorosa e pelos campos decorativos. Estes distribuem-se em cartelas e em 
desenhos que resultam da geometria das paredes interiores onde os motivos 
vegetalistas aplicados nos seus centros geométricos, para além das finas 
molduras que os cercam organizam um todo, equilibrado à boa maneira da 
decoração clássica.  
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As altares laterais são, o do lado esquerdo da nave, dedicado à Ascenção de Jesus Cristo, e acompanhado de uma escultura invocando o 
Sagrado Coração de Jesus, e o da esquerda, sob a invocação de Nossa Senhora com o Menino, tendo por centro do altar a imagem esculpida 
de Nossa Senhora de Fátima�
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Ascenção Esta tela retrata  a subida de Jesus Cristo ao Céu em corpo e alma, à vista dos 
Discípulos, no alto do Monte das Oliveiras, quarenta dias após a Ressurreição. Na 
hora da despedida, Jesus ordenou aos Apóstolos que  fossem por todo o mundo 
continuar a sua missão salvífica, prometendo estar com eles e com os seus 
sucessores até ao fim dos tempos. Este tema sagrado está aqui representado por 
uma pintura datada de 1902 de cores vibrantes mas suavemente aplicadas por um 
pintor que sabia dosear sentimento com composição obras pictóricas  adequadas 
a este templo. É natural que esta tela tenha sido pensada exactamente para este 
altar-lateral, embora a adivinhar  pela arrumação do painel inferior à base da 
pintura, tenha havido alguma alteração, posterior à data de inauguração da igreja.

Sagrado Coração de Jesus Imagem escultórica de um tema devocional muito popular, que encima o altar-
lateral e se situa no seu eixo. Como síntese e centro do mistério cristão, o coração 
de jesus, a ferida do lado de Jesus Cristo Crucificado representa o amor de Deus 
ao homem patenteado na Encarnação do Verbo e na redenção por Ele operada. 
Daí que culto ao Coração de Jesus seja o compêndio de toda a religião cristã.

Nossa Senhora com o Menino Pintura que evoca a Mãe de Jesus. O Verbo os Segunda Pessoa da Trindade foi 
concebido virginalmente no seio da Virgem Maria, noiva de José, por obra e graça 
do Espírito Santo, sendo por isso verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, 
subsistindo as duas naturezas, completas e perfeitas, na unidade da Pessoa 
Divina.

Nossa Senhora de Fátima Devido à Sua maternidade divina, à plenitude de graça de que gozou e à
associação singular à obra redentora de Cristo, Maria goza de culto peculiar, 
superior ao culto dos Santos. Foi padroeira de Portugal no início da nacionalidade, 
visto o território ser conhecido como «Terra de Santa Maria», foi padroeira em 
1646, sob invocação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e  por aparecer 
aos pastorinhos de Fátima em 1917.  
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Altar lateral do lado da epístola� Apresenta em escultura a imagem do Sagrado Coração de Jesus e, em pintura, a Ascenção de Jesus Cristo aos 
céus� O sacarário do altar lateral apresenta a forma de um templo cuja fachada é marcada por um frontão triangular e uma arquitrave sustentados 
por colunas coríntias cujos basamentos se integram com plintos ao mesmo nível do escadório central de onde arranca a porta do templo miniatura 
ostentando como motivo central o cálice sagrado�

A tela central onde é
representada a Ascenção é de 
1902 e da autoria de Santi
Maldarelli, famoso pintor de 
Milão activo nesta época�

Podemos apreciar o 
trabalho de cinzelagem e os 
mármores branco e de 
brecha da Arrábida típicos 
deste tipo de arte sacra� 

Putti

Agnis Dei ou Cordeiro de Deus

Colunelos ou Montantes

Predela do altar

Peanha

Arquitrave
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Arquitrave É a viga mestra de uma armação de madeira e também se designa de linha. Tem 
origem na arquitectura grega e é a parte do entablamento que inferiormente é
assente no topo superior dos capitéis. Na arte neoclássica tanto em arquitectura 
como em mobiliário designa a moldura que de grande dimensão se apoia sobre 
colunas, pilares ou pilastras, podendo apresentar decorações geométricas, como 
é aqui realizado ou outro tipo de composição ornamental ou simbólica. O 
entablamento compõe-se de três membros sobrepostos horizontalmente sobre a 
coluna: a arquitrave, o friso e a cornija.

Coluna coríntia É o suporte arquitectónico vertical  cilíndrico, composto de três partes: base, fuste, 
capitel. Na ordem arquitectónica grega designada por coríntia o capitel da coluna é
ornado com folhas de acanto, caulículos, volutas, etc.

Plinto É uma moldura saliente que organiza a parte mais baixa da base de um pedestal, 
de uma coluna, de uma base de apoio, repousando sobre a face superior de um 
soco (também conhecido por envasamento ou basamento). 

Predela do altar É o painel que, ao modo de espelho de degrau encima o tampo da mesa de altar. 
No caso deste altar-lateral apresenta cartelas lisas e em rectângulo ao baixo. Por 
vezes acontece que as predelas se apresentam pintadas ou esculpidas num 
campo idêntico às cartelas aqui presentes e divididas em sectores por 
entredivisórias horizontais. Nesses campos são representadas painéi ontentando
cenas da vida de Cristo, da Virgem ou de Santos.

Agnus Dei Expressão latina que significa «Cordeiro de Deus» Foi S. João Baptista que 
designou a Cristo como «O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo».

Cordeiro de Deus

Colunelos Pequenas colunas que servem de suporte ou aplicados como elementos 
decorativos, como é o caso.

Montantes

Escadório O mesmo que escadaria. Usa-se o termo para designar uma miniatura de uma 
escadaria à escala real, sabendo-se que se usa também este termo para indicar a 
escadaria com capelas nos seus patamares.

Cálice sagrado Vaso sagrado, geralmente com a forma de copo e munido de uma base, onde é
consagrado o vinho na celebração da Eucaristia.
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Neste detalhe do arco triunfal poderemos observar que ele se 
desenvolve em três registos: o primeiro ao nível do soco elevado desde 
a cota do pavimento até cerca de 1 metro onde é interceptado por uma 
moldura que abarca o perímetro deste pé-direito� Depois, o segundo 
registo marca-se entre esta primeira moldura e a moldura 
superiormente seguinte que, marcando o nível de arranque do arco se 
liga ao friso moldurado que percorre neste nível, toda a caixa murária do 
templo, pelo seu interior�

É visível que a organização decorativa segue, na sua estrutura básica, 
o delineamento escolhido para o conjunto, tendo como matriz a plástica 
das pilastras� É de referir que a modelação das pilastras e do arco 
truinfal são consonantes em termos dimensionais e decorativos, na 
procura de uma coerência plástica tipificada ao rigor da ordenação 
arquitectónica e decorativa atribuída ao movimento artístico 
neoclássico� O aspecto liso das almofadas do basamento do pilar do 
arco cruzeiro e das pilastras sob o mesmo desenho ou do rodapé é
disso exemplo�

Abóbada da cabeceira 

Nível de arranque do arco

Caixa  murária Friso moldurado

Soco

Moldura

Lambrim
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Abóbada da cabeceira Abóbada que cobre o espaço arquitectónico da capela mor.

Friso moldurado Diz-se do conjunto de figuras como a meia – cana ou o filete recto compondo um 
determinado perfil e usado para marcar e separar superfícies e peças em 
arquitectura.

Nível de arranque do arco Ponto onde é colocado o saimel, isto é, a aprimeira nervura pertencente a um arco 
e localizado no intradorso dessa nervura.

Lambrim Revestimento feito para protecção da parede geralmente feito em madeira, azulejo 
ou lajetas de pedra e que pode atingir os 2 metros de altura.

Almofadas do basamento O almofadado é os aspecto da superfície interior da face frontal, lateral esquerda e 
posterior da base que, acima do soco e antes do fuste faz parte do pé-direito do 
pilar e, também, da face frontal e posterior da pilastra assinalados. São rebaixos
feitos na superfície original que se consideram rentrantes em oposição a outro tipo 
de relevo aplicado a que chamamos almofadas salientes como, por exemplo, as 
que estão aplicadas nas portas desta igreja. O almofadado pode ser liso, como 
aqui, as também pode ser arrendondado, boleado, apainelado, alcochoado, estriado 
e lavrado com outros motivos. È sempre uma característica decorativa que se utiliza 
para aligeirar as massas pétreas e inserí-las no contexto decorativo global da peça 
onde se apresenta.

Pilar do arco cruzeiro Pé-direito que, com o seu par do lado oposto serve de suporte ao arco triunfal.

Rodapé Faixa de pedra, madeira, metal ou outro material que protege e remata a parte 
inferior de uma parede.
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Em plano de destaque o arco cruzeiro e a sua pedra de fecho� Na parede fundeira da cabeceira é visível o frontão triangular que encima o altar-mor� 
No primeiro plano podemos observar parte da imagem de Nossa Senhora de Fátima com a sua coroa, pertencente ao altar lateral� A parede onde está
localizado o arco triunfal apresenta-se dividida em sectores, por pilastras, laterais aos pés-direitos deste arco�

Nota-se a decoração do capitel do altar lateral ressaltado ligeiramente do plano da parede e situado ao mesmo nível do arranque do arco triunfal� 
Entre estes dois elementos vemos a pilastra que é coroada por um esquema decorativo que a liga ao tímpano relevado que acompanha as molduras 
aplicadas, superiormente, segundo a forma do tecto e, inferiormente, na horizontalidade tocando a parte superior da pedra de fecho do arco� No centro 
do tímpano está um distintivo  pétreo de autoridade eclesiástica, ladeado por um círculo com molduras em meia-cana que segue a estética decorativa 
das restantes molduras�

O campo definido entre o bordo interior da pilastra e o bordo exterior do arco triunfal tem a forma de quarto de círculo combinado com uma moldura 
vertical e outra horizontal, definindo uma figura geométrica decorativamente marcante desta parede uma vez que esta se apresenta simetricamente 
com esta plástica�

Bordo exterior do arco

TímpanoBrasão

Campo

Bordo interior da pilastra

Capitel

Pilastra

Altar lateral

Imagem

Lustre

Janela da cabeceira

Quarto de círculo, combinado
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Pedra de fecho É a última aduela a ser aplicada para constituição física e com a estática adequada. 
A estática é a ciência do equilíbrio dos corpos, conhecida e desenvolvida pelos 
gregos e posteriormente integrada na parte da mecânica que estuda o equilíbrio das 
forças actuantes sobre corpos em repouso. Este arco pode estar equilibrado sem 
necessidade de argamassa entre juntas, tal a qualidade do corte das suas aduelas.
No caso concreto a superfície frontal ostenta um ornato simétrico figurando um 
“esse”, perceptível no volume saliente da parede onde está encastrado o arco..

Distintivo Objecto que se organiza num campo de natureza simbólica desenhado com os 
atributos do senhorio ou família  representados e que marcava a posse de 
determinado tipo de propriedade. O distintivo eclesiástico  era habitualmente aposto 
no edifício religioso tal como se observa no caso.

Pedra de Armas
Brasão
Emblema
Escudo

Quarto de círculo, combinado Forma geométrica em quarto de círculo com arranjo determinado com o espaço pré-
existente onde é aplicado pelo decorador.

Bordo interior da pilastra Ressalto medido entre  a face frontal da pilastra e o plano da parede  onde ela se 
encastra.

Bordo exterior do arco Ressalto medido entre a face exterior da nervura do arco e a parede onde está ele 
está aplicado

Lustre Candeeiro electrificado que tem a função de iluminar a igreja. Tradicionalmente 
chama-se iluminária à peça que consumindo óleo vegetal (tal como azeite) exercicia
a mesma função.

Capitel Elemento que superiormente termina uma coluna ou uma pilastra e que é
geralmente adornado com motivos geométricos, vegetalistas, zoomórficos ou 
outros. Há muitas variedades decorativas de capitéis, para além dos que são 
tipologicamente aferidos às ordens clássicas. O capitel é formado por  duas partes; 
a de baixo designa-se por ábaco e serve de placa de apoio à parte de cima que se 
chama de cochim e é ornada e simbolicamente muito importante pelos conteúdos 
expressos por essa decoração. Na Idade Média atingiram uma grande importância 
iconográfica pelo facto de serem, juntamente com outros elementos figurativos uma 
espécie de «escrita visual».
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Fitetes rectos escalonados

O basamento do arco  triunfal aparece-nos sob a forma de um elemento prismático de secção quadrangular� A partir da cota de pavimento aplica-se 
um rodapé de cerca de 12 cm colado em ressalto e, por cima dele, aparece-nos a parte inferior do basamento, que é terminada por uma meia cana 
seguida de um filete� A zona central deste elemento apresenta um painel rebaixado liso, de formato rectangular ao alto, bordeado por moldura em 
meia cana� O cimo desta base é rematado por uma moldura recta com cerca de 8 cm de face e de onde arranca o pé direito do arco� O pavimento 
da igreja é lajeado com o mesmo tipo de pedra calcária comum às restantes peças pétreas�

O pormenor da ligação entre o pé direito e a aduela do arco triunfal mostra-nos a moldura que decora a face frontal daqueles elementos e o estribo� 
O ábaco que marca a ligação e determina o ponto de arranque do arco apresenta moldura recta de cerca de 6 cm de alto sobrepujada por filetes 
rectos escalonados� A parte baixa deste ábaco segue o mesmo tipo decorativo que é continuado na moldura horizontal que, pintada a branco, 
circunda a este nível, todo o interior da igreja�  

Moldura recta

Moldura circundanteFace frontal

Moldura recta

Rodapé

Painel rebaixado

BasamentoLaje do pavimento
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Painel rebaixado É a almofada de uma porta, janela ou tecto, podendo também  tratar-se de um 
baixo-relevo com a respectiva moldura.

O painel rebaixado levanta a questºao do relevo. O Alto-relevo é considerado como 
uma escultura ou outro motivo entalhado que, sobre um fundo plano ( de uma laje, 
de um painel ou de uma placa) se apresenta em relevo. Quando isto acontece 
percebe-se pelo modo como a figura está trabalhada contra o fundo que, 
apresentando a sua forma tridimensional pare destacar-se do fundo, ressaltando 
cerca de um terço do seu volume, relativamente ao plano exterior mais próximo do 
espectador.

O painel é rebaixado ameio - relevo, quando o artífice ( ou o artista), faz ressaltar do 
fundo plano cerca de metade da “espessura” do motivo esculpido.

Já no caso do baixo-relevo há que considerar outra forma de entalhar. Por isso, no 
baixo-relevo a «espessura” do motivo esculpido é muito pequena, podendo até
acontecer que a figura esteja afundada no painel, ou seja, pouco relevada e, 
portanto, inferior a cerca de um terço (caracterizador do alto-relevo) 

Almofada

Laje do pavimento É a pedra chata e geralmente de espessura inferior a 10 cm com que se cobrem 
pavimentos. 

Basamento Consideramos como basamento ou base de um pedestal, como peanha ou como 
parte inferior das paredes ou dos pilares a zona que serve para fundamento 
geralmente  decorado e seguindo ao estética geral como elemento arquitectónico. 
As bases góticas foram muito apreciadas na sua época tal como as colunas e 
capitéis que serviam. No período neoclássico a base de colunas é geralmente 
inspirada no estereóbato ou seja na plataforma sobre a qual assentavam as colunas 
e as paredes de templos gregos e romanos. Isto acontecia especialmente no 
exterior do edifício. Aqui, o basamento segue a linha simples do estilóbato (parte 
superior do estereóbato). 

Pedestal
Base
fundamento

Estribo É a linha de apoio onde o arco descarrega as suas cargas (dos elenentos que 
suporta e a sua carga própria e. Está localizado no plano do topo do pé-direito onde 
este recebe a face inferior do saimel. O saimel é a primeira pedra colocada sobre o 
capitel, a cimalha ou o pé-direito e que começa a formar a volta do arco. A 
designação advém da imagem do estribo da sela de montar a cavalo.

Imposta
saimel
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Na parede em que se rasga o arco triunfal há uma decoração vegetalista que juntamente com as estrias das faces frontais das pilastras e as 
decorações simples das aduelas do arco contribuem para uma depuração na arquitectura de interiores que se ajusta à estética artística dominante 
neoclássica� 

A moldura ressaltada que corre em todo o perímetro interno da igreja aplicada ao nível inferior do tímpano marca-se nos pontos terminais superiores 
das pilastras� Entre estes e o ábaco inferior existe um campo de formato rectangular ao alto onde uma nervura central vegetalista se afirma como 
linha estruturante da folhagem simétrica que a serve em termos ornamentais�

O campo em quarto de círculo recebe no seu interior um motivo vegetalista devidamente aplicado ao seu contorno interior dispondo-se a folhagem 
ao longo das linhas rectas vertical e horizontal e conjugada com a disposição ao longo da linha curva interior que define aquele campo, do lado do 
arco� A moldura simples que desenha a figura geométrica referida é pouco espessa e relevada marcando a estética da parede sem a fazer perder a 
marcação dada pela posição e saliência da face frontal da pilastra�

Aduela

Estrias

Motivo vegetalista

Campo

Moldura ressaltada Campo Nervura centralNível inferior do tímpano

Face frontal da pilastra

Folhagem simétrica
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Estrias Incisões feitas na face do fuste de uma pilastra com objectivo 
decorativo. No período neoclássico o uso de estrias foi muito 
intensificado, visto seguir a ideia de geometria e de marcação de  
superfícies planas e contínuas, apenas contapostas a campos 
decorativos que concorriam para acentuar a ideia de natureza 
ordenada e racional, em oposição ao gosto anterior do barroco de 
natureza profusamente ornamental  e emocional. Aa lições 
arquitectónicas da Academia propunham, na época em que se afirmou 
o neoclassicismo, uma arquitectura onde a combinação de grandes 
massas simples era, a par da inspiração de natureza arqueológica, 
uma linha de afirmação do estilo e da moda de fazer reviver o passado 
através da arte. As estrias serviram, com outros ornatos semelhantes, 
a gramática decorativa deste estilo. As finas molduras desta igreja 
também demonstram esse gosto e essa lição académica que os 
artistas e artífices desta obra de arte souberam interpretar.  

Nível inferior do tímpano Nível correspondente à moldura inferior de um frontão ou da bandeira 
de uma porta.

Nervura central vegetalista Motivo de tronco vegetalista colocado ao centro de uma decoração.

Folhagem simétrica Folhagem igual de um e de outro lado de um eixo de referência.

Motivo vegetalista Decoração cujo tema é o mundo vegetal imitado ou estilizado pelo 
artista.

Face frontal da pilastra. O mesmo que zona mais larga do fuste.

Pontos terminais superiores das 
pilastras

Zonas cimeiras que ligam a pilastra ao elemento que ela suporta.

68

Luís Mota Figueira 
Dezembro 2008



s
 Luís Mota Figueira s

 
s

 

74

Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Na parede fundeira da cabeceira destaca-se o altar – mor� Ele está inserido no centro da parede organizada ao modo de retábulo onde as pilastras e 
o frontão triangular parecem repetir a modinatura da fachada frontal do edifício�

Por cima do altar encontra-se o nicho principal que, dotado de cortinas apanhadas de um e de outro lado, abrem o cenário para o escadório e trono 
central que elas protegem�

A imponência deste espaço da capela – mor da igreja é acentuada pela utilização da cor branca que é comum a paredes, tectos e elementos
estruturais e ornamentais traduzida em ambiente de luz que as janelas laterais mais reforçam�

A parede-retábulo é também organizada em três sectores e de cada um dos laterais se rasga inferiormente uma porta de comunicação da cabeceira 
com os seus Anexos� Logo acima das portas encontram-se os nichos laterais�

Nicho principal

Cortinas

Trono central

Escadório do trono

Altar – mor (original)

Porta

Altar – mor (culto actual)
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Parede fundeira Designação que se utiliza para destacar a parede de fundo, segundo a orientação do 
eixo longitudinal da igreja.

Nicho principal Nicho de maior dimensão ou onde se encontra a figura mais importante de 
determinado templo (da padroeira, por exemplo).

Cortinas Elementos têxteis que servem para tapar determinados  espaços ou elementos da 
igreja.

Escadório do trono O mesmo que escada que serve o trono. Este, está sobranceiro e superior ao altar-
mor e no degrau mais alto é exposta a Eucaristia. Neste caso, a Eucaristia aqui 
significa a Hóstia Sagrada. 

Parede-retábulo Poderemos considerar a parede fundeira de uma igreja onde se rasgam nichos e se 
instalam figuras devocionais como uma parede que tem função dupla: parede 
estruturalmente divisória e superfície onde se encontram elementos de culto 
religioso. O retábulo é a obra de arte sacra que é colocada por trás e por cima do 
altar-mor de uma igreja cristã. Pode ser formado por um só painel pintado ou 
esculpido ou por mais painéis (por três chama-se tríptico, por mais de três toma a 
designação de políptico). No caso de ser constituído por vários painéis este são 
ligados com dobradiças e, pela frente, recebem um outro painel chamado volante que 
serve para guardar e proteger os painéis interiores quando se fecha o retábulo. No 
caso desta igreja e devido à sua plástica interior podemos considerar a originalidade 
do que designamos por «parede-retábulo».

Porta de comunicação Porta que tem uma função primária de fazer comunicar dois espaços contíguos em 
determinadas circunstância de utilização desses espaços arquitectónicos.

Trono central Estrutura que, em degraus, se organiza até um ponto cimeiro onde é colocada a 
imagem sacra.
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A parede fundeira do altar-mor funciona ao modo de retábulo maneirista, 
tendo sido substituída a pintura, característica daquela estética litúrgica, 
pelo relevos realizados em argamassa de estuque e pintura, aliás, de 
excelente traçado e execução realizadas num modelado de grande rigor 
técnico e qualidade espacial�

A composição deste conjunto retabular organiza-se segundo um eixo 
vertical central dominante e segundo uma disposição básica que faz 
evidenciar os nichos abertos nos sectores laterais�

Acede-se ao nível do pavimento do altar – mor mais antigo (antes da 
mudança litúrgica do Concílio Vaticano II que modificou o culto e está na 
origem da disposição do actual altar de culto), através de 4 degraus cujo 
focinho é boleado em meia cana convexa�

De baixo para cima assiste-se à marcação de 4 níveis: o primeiro, 
contendo a cantaria e porta cujo topo é desenhado em arco de volta 
perfeita; o segundo no domínio do espaço onde se encontra o nicho com 
a imagem sacra; o terceiro, correspondente a uma cartela cujo centro 
ostenta um elemento ornamental vegetalista; o quarto corresponde ao 
largo friso que antecede a moldura de coroamento ao nível dos capitéis 
das pilastras, antecedendo o frontão que marca a altura máxima do arco 
abatido no seu centro geométrico definido pela corda que define a 
qualidade de curva da abóbada rebaixada assim obtida�

Argamassa de estuque

Pavimento do altar Boleado Nicho

Capitel da pilastra
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cartela É um elemento ornamental que pode ser esculpido, pintado, ou realizado noutra 
técnica decorativa que adoptando uma determinada forma em superfície (com 
destaque para a forma clássica de folha de pergaminho ou de folha de papel muito 
divulgados a partir da decoração barroca a par das fitas enroladas e outras 
formas), pode conter um motivo no seu campo interior. Esse motivo pode ser 
vegetalista, como aqui, mas poderá apresentar-se também com uma divisa, um 
motivo heráldico, etc. Também pode ser uma cartela lisa cujo campo fica apenas 
com a marcação dada pelas molduras exteriores, situação que ocorre com 
frequência na decoração de inspiração neoclássica.

Argamassa de estuque Mistura de areia, pasta de cal e água segundo um determinado traço e que serve 
para fundir  ornatos posteriormente colados a paredes e tectos com o mesmo tipo 
de mistura ou, então, pasta que é aplicada em tecto ou parede e modelada “in
situ” por escultor - decorador  ou por estucador.  O trabalho é de uma qualidade 
excelente no desenho e na modelação e acabamento.

Conjunto retabular Cpmposição que dá especificidade a um retábulo. No caso trata-se de uma 
organização global da parede fundeira captando-a para a composição grandiosa 
acentuada pelo trono e pelo nicho central, particularmente enriquecido com a 
colocação das cortinas. O uso de panejamentos em arte sacra é também uma 
forma de sacralizar o espaço, criando-se a atmosfera de espaços reservados dos 
olhares directos, encenação que a noção estética do autor desta composição 
soube explorar com delicadeza e rigor, atitudes típicas da racionalidade da época. 
A natureza também é obra de Deus e, daí, os campos vegetalistas que 
enquadram as geometrias rigorosas onde são contidos.

Pavimento do altar – mor Piso ao nível da base inferior do altar.

Boleado O mesmo que trabalhado em forma de meia – cana. 

Concílio Vaticano II Concílio que, entre outras medidas, autorizou a liturgia em língua nativa sem 
obrigatoriedade de uso do latim e, também, a celebração da missa de modo a que 
o celebrante possa estar virado para a assembleia de fiéis.
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Nesta vista vemos a imponência do tecto que se apresenta em caixotões marcados por pequenos quadrados� É perceptível o arranjo feito entre o 
tímpano da parede fundeira que determina a altura máxima do frontão do sector central da parede-retábulo� A organização desta em três sectores 
usando quatro pilastras harmoniza-se com um sentido de unidade estética existente entre o exterior e o interior deste edifício, típica da estética 
neoclássica� A iluminação provinda dos janelões do segundo registo serve, com eficácia, a modelação da parede fundeira de onde se destaca a 
sobriedade ornamental quebrada apenas pelas cartelas que ostentam motivos vegetalistas no seu centro e nas cercaduras dos nichos laterais�

Os capitéis das pilastras e o friso que, tendo a sua altura, marca toda a largura da cabeceira da igreja, neste nível da parede, ordenam-se em 
relevo de ornatos vegetalistas plasmados em espessura contida e dentro dos três campos rectangulares, ao baixo, a eles destinados pelo autor do 
projecto decorativo e que se intercalam entre pilastras neste espaço tão importante da igreja� Coerente decoração em estuque�

Cartela

Cercadura

Caixotões

Campos

Sanca
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cartela geométrica São cartelas cujos  campos apresentam formatos simples (quadrados, rectângulos, 
elipses, etc) ou combinados (rectângulos de cantos a 45º ou cantos arredondados, 
cículos concêntricos, etc.), possibilitam a colocação de elementos decorativos como o 
que se observa.

Cercaduras São linhas simples ou duplas, molduras e outras formas e perfis adequados a criar um 
campo fechado que, por sua vez, alberga campos ou outros elementos decorativos, 
nichos, mísulas com figuras esculpidas, etc.

Sanca É a moldura trabalhada ou o elemento de face frontal lisa que, decorado ou liso, se 
apresenta rematando a ligação entre o topo superior da parede e o tecto.

Estuque O estuque tem a sua origem na civilização egípcia, tendo passado depois para a 
Grécia e, desta, para Roma. Al´em do seu aspecto decorativo constitui-se como um 
revestimento higiénico muito apreciado porque permitia uma fácil limpeza e lavagem 
das paredes e tectos onde se aplicava. Por seu lado, as obras armadas de estuque, 
designadas por estafe possibilitaram trabalhos artísticos de grande interesse. O estafe 
é constituído por um esqueleto de madeira e arame ou juta e revestido de estopa que, 
depois de montado se recobre com gesso amassado. Consoante as formas do 
esqueleto assim se produzem molduras e ornatos vários. O estuque à italiana, que é
provavelmente o que aqui estará aplicado (mesmo que posteriormente tenha sido 
pintado por cima, como se poderá observar expeditamente),é também conhcido em 
termos artísticos por escaiola. Este tipo de estuque decorativo tem por objectivo imitar 
o mármore e outras pedras que dão polimento tal como alabastro e outro tipo de 
material pétreo. A escaiola é, portanto, o estuque que, depois de acabado pode ser 
polido, brunido e mesmo pintado. A argamassa de estuque é uma mistura de gesso, 
de cal apagada,  de areia e de pasta de cal. Há dois tipos de argamassa: a argamassa 
dita de Esboço, composta de um traço de 4 partes de areia branca, 1 parte de gesso 
em pó e 1 parte de cal em pasta. A argamassa seguinte a aplicar na parede ou tecto é
composta de gesso em pó e pasta de cal em partes rigorosamente iguais.
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As estrias das pilastras aparecem bastante evidenciadas em termos de modelado em confronto com os motivos vegetalistas fantasiosos dos 
centros pentafoliados que marcam a especificidade decorativa desta parede e se repetem um pouco por todo o espaço desta igreja, dando-lhe uma 
singularidade decorativa que merece destaque�

O campo central que tem a mesma medida da face inferior do frontão e a altura do capitel das pilastras,  apresenta um centro polifoliado de sete 
folhas com uma meia esfera no centro� Ao seu lado tanto da esquerda quanto da direita desenvolve-se uma narrativa vegetalista de preenchimento 
de espaço e de simbolismo relacionado, certamente, com a importância da natureza interpretada pela gramática decorativa neoclássica�

Entre a parte exterior do frontão e o restante espaço do tímpano apresenta-se uma composição destinada a participar desta estética que parece 
pretender-se unitária mas diversificada pelo autor das temáticas vegetalistas e arquitectónicas, porque se pressente uma unidade visual certamente 
procurada para que a riqueza desta parte da igreja fosse devidamente exaltada mas sincrónica com a importância das restantes componentes 
deste edifício religioso� Essa é, aliás, a impressão que temos observando estes detalhes arquitectónicos�

O sector central da parede 
fundeira da cabeceira da igreja 
apresenta um frontão triangular 
que, internamente, é decorado 
no intradorso das suas molduras 
com dentículos à boa maneira 
clássica� Estes mesmos motivos 
ornamentais repetem-se na 
moldura que, sobrepujando o 
ábaco dos capitéis das cornijas 
corre em todo o perímetro 
superior da igreja constituindo-
se como a sua moldura cimeira 
e simultaneamente corda do 
tímpano onde se inscreve este 
frontão�

Caixottão

Centro polifoliado

DentículosCorda do tímpano Motivos vegetalistas

Capitel

Meia esfera
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Dentículos Ornatos com a forma de pequenos cubos que são aplicados a debruar certas 
molduras desde a arquitectura  da cultura greco – romana. A linha de dentículos
toma o nome de dentilão.

Caixotão É o painel resultante da divisão geométrica do intradorso da abóbada (tecto da 
nave da igreja, no caso), cercado por molduras cuja forma é quadrangular, 
rectangular ou outra, apresentando-se como superfície lisa, pintada ou esculpida.

Corda do tímpano Linha inferior que serve a base do tímpano. 

Motivos vegetalistas fantasiosos Ornatos em forma de folhas, caules e flores, estilizadas e plasticamente 
manipuladas, que expressam formas vegetais apenas existentes em composições 
decorativas.

Centros pentafoliados Centros decorativos cujas folhagens são modeladas com maior ou menor 
profusão, com o objectivo de marcarem um ponto decorativo de uma dada 
composição parietal. 

Capitel das pilastras Elemento que, tal como na coluna, encima o fuste e serve de base à arquitrave ou 
a outro qualquer elemento superiormente aplicado. 

Meia esfera Elemento ornamental que, sendo metade de uma esfera, tem aplicação decorativa 
como ornato isolado ou em ligação com outros, como é o caso.

Narrativa vegetalista Diz-se do desenvolvimento de uma composição decorativa e da ligação do todo 
com as suas partes componentes numa lógica plástica determinada pelo autor.

Gramática decorativa 
neoclássica.

Forma como se desenvolve o programa decorativo associado à arte neoclássica e, 
no caso, no domínio da arquitectura religiosa.

Centro polifoliado de sete folhas Centro decorativo composto de um ponto de onde saem sete folhas equidistantes.
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Na parede – retábulo estão inseridos os nichos que asseguram a exposição de imagens respectivamente de Nossa Senhora da Graça, do lado 
esquerdo ou lado do Evangelho e de S� José com o Menino, do lado direito, lado da Epístola�

A organização espacial dos nichos é simétrica, seguindo a estética neoclássica e conta com uma cercadura exterior que perimetralmente e a cerca 
de 40 cm do nicho se desenvolve em molduras duplas colocadas horizontal e verticalmente� O topo das molduras verticais da cercadura recebe 
duas bandas de folhagem estilizada com enrolamento e pingente na sua zona de arranque e terminal superior central com enrolamento em espiral 
de cada uma das folhagens marcando o centro mais elevado de toda a composição que cerca o nicho� Na parte inferior há ornatos que, copiando a 
morfologia do pingente superior a repetem em ângulo recto servindo como remate inferior dentro do canal horizontal e vertical definido entre as 
molduras que materializam a cercadura�

Imagem

Cercadura

Molduras

Topo da moldura

Terminal uperior

Remate inferior

Cabnal

Banda de folhagem

Pingente
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Cercadura exterior Elemento que composto por um ou mais perfis moldurados organiza uma linha 
fechada que resguarada um determinado motivo central importante.

Estética neoclássica Como se observa neste caso, a organização espacial é contida às zonas concedidas 
pela arquitectura de interiores que se apresenta sóbris e ostentando uma geometria 
que tem sido respeitada ao longo dos anos, desde a inauguração do templo.

Lado do Evangelho Referimo-nos assim ao lado do altar que fica à esquerda do celebrante quando este se 
encontra de frente para a cabeceira da igreja.

Topo das molduras Zonas cimeiras onde terminam as molduras e se ligam outros motivos como, no caso, 
a banda de folhagem.

Terminal superior central Remate em que há uma ligação de dois elementos desenhando um centro geométrico 
que definem.

Canal Porção de espaço compreendido entre duas molduras fixadas paralelamente em 
relação ao seu eixo longitudinal e dispostas no mesmo plano de assentamento das 
suas bases.

Bandas de folhagem Estilização de um dado elemento vegetal, no caso, folha de poalmeira. A designada 
teoria vegetalista é a composição ornamental que usa as folhagens e as modela de 
modo a plasticamente (e simbolicamente) ocuparem espaço decorativo ao mesmo 
tempo que significam certos conceitos. Se reparramos neste caso há motivos centrais 
vegetalistas em cartelas e nos campos cujos desenhos são fantasiosos. Por exemplo, 
há casos de motivos polifoliados com meis-esfera central e cinco ou sete folhas. Este 
aspecto, visto demoradamente, apresenta combinações numéricas interessantes.

Folhas estilizadas

Pingente Ornato que esta pendente de uma peça e lhe transmite um aspecto decorativo. Pendente
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O altar – mor está localizado no sector central da parede – retábulo e está
sob o nicho central que alberga o trono, resguardado pela cortina com 
pendões laterais atados por cordão à face interior do pé-direito do nicho�

Neste sector e encimando o arco ligeiramente abatido do nicho encontra-
se um motivo escultórico no centro, onde estão colocadas as efígies de 
três figuras, uma representada em alçado central e as das ilhargas 
apresentadas de perfil� Os campos decorativos de um e de outro lado das 
efígies ostenta uma narrativa ornamental que segue a estética decorativa 
vegetalista das restantes partes da arquitectura de interiores desta igreja�

Os basamentos das duas pilastras que definem a largura do altar – mor 
são robustos apresentando uma decoração integrada na volumetria dos 
mesmos� As duas composições dos sectores laterais, ostentando os 
nichos colocados  a meia altura da parede revelam-se pela sua 
simplicidade apresentando, por ordem ascendente, a porta que comunica 
com o Anexo, o nicho com a imagem de veneração e a cartela cujo 
formato de rectângulo ao baixo, de cantos cortados por quartos de círculo, 
encerra esta zona parietal dotada de motivo decorativo central�
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Trono Esquema de fundo de altar que é construído em degraus e  em cujo topo mais alto se 
coloca a Eucaristia ou uma  imagem de uma figura da igreja.

Escadório

Cortina com pendões laterais Peça de tecido disposta geralmente em forma rectangular ao alto destinada a a 
resguardar um espaço arquitectónico da visibilidade ou da luz. No caso é provida de 
duas bandas de tecido que, lateralmente, desenham o panejamento semi-fechado
com simbolismo de espaço reservado ou seja, meramente entreaberto.

Narrativa ornamental È o programa decorativo que se integra com a arquitectura num todo identificado com 
um determinado estilo artístico. A inclusão de ornatos num estili segue a gramática 
decorativa ou seja a organização que permite criar um certa coerência na aplicação 
de ornatos. O acanto, por exemplo, é uma planta que desde o tempo dos gregos tem 
sido empregue como elemento ornamental em quase todos os estilos decorativos 
anteriores à arquitectura moderna e exige uma série de regras de aplicação seguindo 
preferencialmente  a tradição de o acanto ser aplicado a capitéis e a frisos 
decorativos mais ou menos estilizados.

Motivo escultórico Elemento expressivo que usa a técnica da escultura e se manifesta num contexto 
artístico específico, quando conjugado com a arquitectura em que se integra.

Sacrário O sacrário é um pequeno tabernáculo onde se guarda o santo cibório e a custódia, 
quando contêm partículas sagradas tal como a hóstia da comunhão. O tabernáculo 
era o templo portátil dos Judeus e designa o santuário do templo de Jerusalém. O 
cibório é o vaso sagrado onde se guardam as partículas sagradas. Móvel sagrado 
onde se guarda o corpo de Cristo na forma de hóstia, o sangue na forma de vinho, 
para além dos óleos sagrados.

Zona parietal Determinado espaço de uma parede. Parte de uma parede
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O altar – mor apresenta-se elevado em relação ao piso geral da 
igreja e é sustentado por um série de colunas pequenas de formato 
cilíndrico providas no seu comprimento de anéis decorativos 
suportando uma pedra de ara que completa a mesa de altar, de 
forma bem vincada�

Os basamentos das pilastras, que definem a largura do alçado do 
altar e a sua profundidade bem como todo o conjunto são construídos 
com argamassa de estuque pintada de branco ressaltando os 
motivos eucarísticos realizados em latão fundido e cinzelado de 
grande qualidade artística e técnica�

O sacrário, realizado em mármore branco, material comum ao altar 
principal e aos altares laterais, apresenta-se como uma miniatura de 
um templo com a sua fachada onde se rasga um portal em latão 
cinzelado invocando cenas bíblicas e um frontão superiormente 
dominante e morfologicamente idêntico ao que sobrepuja a fachada
da igreja� Esta nota de coerência formal é ainda ditada pela escala do 
altar que está bem relacionada com a proporcionalidade perceptível 
na forma global e nos detalhes desta peça chave da igreja� 

81Altar-mor (original)

Sacrário

Mesa de altar

Trono

Castiçal
Basamento da pilastra esquerda do altar-mor
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Designação no texto Explicação Outros nomes

Colunas Elementos suportantes e componentes de estruturas arquitectónicas compostos 
por base, fuste e capitel.

Pilares

Anéis decorativos Aros decorativos com a função de animar uma superfície de revolução. 

Pedra de ara Pedra que representa o plano do sacrifício na liturgia cristâ. Pedra de altar

Mesa de altar Conjunto de pés e tampo que materializam o altar onde se celebra a liturgia cristã. Altar

Profundidade Medida de fundo de uma peça. No caso do altar significa a medida da ilharga do 
mesmo situada entre o plano frontal e o plano fundeiro do mesmo.

Latão fundido e cinzelado Refere-se à liga de cobre e estanho constituinte de um corpo obtido pela fusão 
dessa mistura num molde apropriado e de onde se retira, se corta o gito (canal de 
alimentação do metal em fusão, dentro do molde), se limam as superfícies e se 
cinzelam com ponteiros, escopros e outras ferramentas de corte e polimento. A 
cinzelagem é uma arte decorativa que se completa com o polimento da peça, tal 
como se observa nas peças aplicadas no frontal dos altares laterais (Putti e 
Cordeiro de Deus) e na porta do Sacrário (toda ela cinzelada e repuxada) O 
repuxado é uma técnica que aproveitando a plasticidade da chapa de latão e 
através do uso de buris cria por martelagem relevos obtidos do lado contrário à
face principal da obra assim produzida.

Mármore branco Material pétreo considerado como pedra nobre da construção e da arquitectura e 
escultura religiosas.

Escala Proporcionalidade entre corpos e sua representação imagética e dimensional.
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Os objectivos que determinei e fixei no início deste trabalho eram específicos, (porque queria criar um Guia de Interpretação 
para a Igreja de Nossa Senhora da Graça),  eram mensuráveis, (porque estava a pensar criar um guia informativo/formativo que qualitativa e 
quantitativamente ajudasse a compreender melhor o património religioso em causa), respondiam a uma necessidade concreta (pela detectada 
falta de informação sistemática desta arquitectura sacra no domínio do turismo cultural da cidade da Praia), eram realistas, (porque as tarefas a 
que me comprometi eram exequíveis) e, por fim, tinham, na minha mente, uma data em que deveriam estar cumpridos (pensei que seria ideal 
apresentar o trabalho no período de Natal)� 

Quando cheguei de volta  a Tomar após as aulas de Gestão Integrada do Património Cultural materializei a ideia que, ainda em 
Cabo Verde e dentro daquele magnífico templo, me surgiu como apelo inadiável� Cumpri a minha parte nesse desafio a que me propus e tenho a 
consciência que, a partir daqui outros desafios se farão neste domínio�

Chegado a este termo dos trabalhos, quero recordar que a pedagogia do património e a pedagogia do turismo são factores 
determinantes, entre outros tão ou mais importantes, para  o cumprimento dos processos de valorização do património natural e cultural, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável dos territórios e da qualidade de vida das suas gentes� Cabo Verde e a sua Universidade, 
nomeadamente através do Mestrado em Património e Desenvolvimento cumprem esse papel científico activo� O Estado, por seu lado, deverá
regular e incentivar esse esforço da Academia, criando condições para que o tema da salvaguarda do património seja, cada vez mais, uma 
realidade escolar e cívica� Os cidadãos têm neste domínio um papel importante porque é deles, em grande medida, que depende a Cultura 
patrimonial do seu país�

Para mim foi um privilégio poder organizar um documento, certamente ainda muito imperfeito, mas que considero como útil à
ilustração das minhas ideias sobre interpretação do património e gestão integrada, e me anima a produzir mais e, se possível, melhor,  na área 
profissional da gestão da interpretação patrimonial� 

Este trabalho é dirigido a vários públicos, com especial atenção para o público escolar� Ofereço-o  a Cabo Verde como contributo
da minha parte, para a defesa e valorização do seu património religioso, que importa conhecer para melhor defender� Foi isso que fiz pensando 
nos Alunos e Alunas que num futuro breve hão-de ser os defensores e intervenientes da cultura e património pátrio, incluindo aquele que se 
espera poder vir a ser considerado como património mundial� 

Permita-se-me contudo, dedicar esta primeira obra aos nossos Amigos, Professor Doutor João Lopes Filho, coordenador do 
Mestrado em Turismo e Património da Universidade de Cabo Verde e ao Dr� Manuel Chantre meu ex - Director da Escola Superior de Gestão de 
Tomar como também ao Dr� Pires da Silva, Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, pelo apoio concedido e pela estima com que me 
privilegiam� Em nome deles cumprimento todos os cabo-verdianos com natural destaque para os Mestrandos que foram quem, em último, mas 
não menos importante momento, me motivaram a este compromisso académico e pessoal� 

Conclusão
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Posfácio

Numa perspetiva de criação de valor relacional, a investigação e a sua divulgação são fatores críticos de sucesso para as or-
ganizações que expressam a sociedade e as suas dinâmicas� O 1º Congresso de Turismo Cultural, Lusofonia e Cooperação é, 
neste contexto de ação do IDECI uma proposta concreta para criação de valor dentro do espaço humano, cultural e científico da 
Lusofonia� Para além de outras iniciativas, a componente editorial é, sem dúvida, um espaço de criação e de partilha de conhe-
cimento entre todos os países lusófonos e contextos internacionais onde a cultura da lusofonia está presente e se afirma, num 
mundo em transição da economia analógica para a economia digital� Todavia, nesta como em outras mudanças de natureza 
tecnológica, a espessura da História e o papel da Humanidade e da Ciência, onde a Diplomática e as Relações Internacionais 
pesam nas decisões políticas, constituem o cimento agregador da Cultura, da Civilização, do nosso Futuro comum� Como Presi-
dente do IDECI e tendo em consideração que a divulgação da cultura da lusofonia é um imperativo cultural mas, sobremaneira, 
questão de ordem ética para que se respeite tanto o passado e o presente, quanto os cenários que saibamos desenhar para fu-
turo enquanto comunidade estruturada e com estratégia num mundo altamente competitivo, a programação deste Instituto bem 
como o lançamento de bibliografias e outras formas de transferência de conhecimento para a sociedade envolvente fazem parte 
da estratégia institucional que desenhámos e seguimos� É precisamente neste espírito que a sugestão dada pelo Dr� Manuel 
Chantre, ex-Diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, de se editar em suporte informáti-
co a obra datada de 2008 do Professor Coordenador, Luís Mota Figueira, meu colega naquela instituição, vertendo parte da sua 
experiência aquando do seu trabalho de lecionação de um Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Turismo, da Universidade 
de Cabo Verde foi, desde logo, acolhida� Assim e se, enquanto Vice-Presidente do IPT que contribuiu para que se concretizasse 
aquela colaboração institucional também presenciei o evento de há dez anos com evidente satisfação, hoje, ela é redobrada 
pelos motivos que todos partilhamos� Faço votos de que esta publicação de 2019, já utilizada em alguns estudos académicos  
chegue, agora,  ainda mais longe na dignificação da memória patrimonial e, igualmente, no fomento do turismo cultural da lu-
sofonia que sustenta parte muito significativa e relevante do que fomos, do que somos e do que queremos ser no Mundo e, por 
isso mesmo, do que queremos criar e desenvolver, seguindo o caminho fraterno da Lusofonia e da Cooperação�

José Manuel Faria Paixão
Portalegre, 15 de novembro de 2019
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