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1- INTRODUÇÃO



A conversão de Constantino, o Grande, 

em 312, marca o início da Idade Média 

(…) o que viria a influenciar decisivamente 

a Idade Média e todo o resto da história 

europeia.

Quase do dia para a noite, foi necessário 

criar um impressionante enquadramento 

arquitectural que albergasse a nova fé 

oficial, para que a Igreja se tornasse 

visível para todos.

Doação do Imperador Constantino (306 - 337) ao Papa Silvestre I (314 – 335) 

(http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/p_nob_1s_03.htm)

2 – A Arte Românica e a Arte Gótica



A Arte Românica

“Grande parte da arte europeia ocidental dos séculos XI e XII 

é identificada como Românica, um termo que significa «à 

maneira romana», embora os arquitectos e artistas românicos 

tenham sido também influenciados pelas tradições carolíngias, 

bizantinas, islâmicas e outras.”

“Com efeito, as estruturas monumentais do período –

construções cobertas por abóbadas de pedra e ornamentadas 

por escultura monumental – foram construídas numa escala que 

rivaliza com as grandes realizações de Roma.”



Imagens: 

http://saber.sapo.ao/wiki/Categoria:!Esbo%C3%A7os_sobre_arquitetura

Arquitectura

Um monge do século XI, Raoul Glaber, relata o entusiasmo do período:

“…por todo o mundo, em especial na Itália e na Gália, reconstroem-se as 

basílicas eclesiais… os povos cristãos rivalizam na construção dos mais nobres 

templos e eis que toda a terra sacode os andrajos e se apressa a tapar-se com 

o manto branco da igreja”.

Representação esquemática de 

uma abóbada de cruzaria 

sextipartida

Abóbada de berço

Abóbada de aresta

(…) maiores, mais ricamente adornados, e 

mais “romanos” de aparência, com naves 

abobadadas, em vez de vigamentos de 

madeira, e fachadas mais arrebicadas, com 

ornamentos arquitectónicos e esculturas.



"PEREGRINAÇÃO" DE EGÉRIA

http://old.bpb.uminho.pt/eventos/19990413/PEREGRINACAO_DE_E

GERIA.htm

A  Arte das Igrejas de Peregrinação 

Entre os fenómenos sociais de maior 

significado, ocorridos na Europa dos séculos 

XI e XII, conta-se a crescente mobilidade das 

gentes de todas as classes, que podiam agora 

viajar a contento…

Não era fácil viajar a Jerusalém durante a 

Idade Média (…), o que (…), levou à 

veneração de locais na Europa. 

… alegam que, quando os peregrinos 

embarcam na sua viagem entram numa zona 

de transição, em que as normas e as 

hierarquias sociais se dissolvem perante o 

sentimento da experiência partilhada



A Arte Gótica

O estilo gótico despontou nos arredores de Paris em meados 

da centúria de 1100. Passados cem anos, a maior parte da 

Europa adoptara já este estilo. 

Ao longo de um século – de cerca de 1150 a 1250, durante a 

Época das Grandes Catedrais – a arquitectura desempenhou um 

papel predominante na formação de um estilo gótico coerente.



O culto a Virgem Santíssima na Anunciação

http://beinbetter.wordpress.com/2009/09/10/podcast-o-culto-a-virgem-

santissima-na-anunciacao/

O Gótico Pleno em França 

Neste período salientam-se as soluções de 

alçado tripartido, fustes adossados aos 

pilares, abóbadas quadripartidas que 

substituem as abóbadas sextipartidas dos 

edifícios do Gótico Inicial, os arcobotantes 

surgidos dos contrafortes, o desenvolvimento 

dos vitrais …

…e, na utilização dos braços do transepto 

e a sua escultura, uma referência especial 

relacionada com a Ermida de Guadalupe…

… a crescente importância do culto da 

Virgem, activamente promovido pela igreja 

desde o período românico



3 – Os Templários – Paulo Pereira (Lugares Mágicos de Portugal)

A Ordem do Templo foi fundada em 1118 (no último quartel da 

Idade Média), em Jerusalém, com o intuito de defender os 

peregrinos cristãos que se deslocavam à Terra Santa

Em Portugal, parece provável que os Templários combatessem 

já por volta de 1125 no território do Condado Portucalense. 

Ainda, a haver «projecto templário» - secreto ou não – foi sem 

dúvida em Portugal e por Portugal que ele se realizou, nada mais 

nada menos do que no patrocínio da expansão cristã pela Ordem 

de Cristo, e por aquilo que ficou conhecido como 

«desencravamento do mundo» por intermédio dos chamados 

descobrimentos.

http://www.guatimozin.org.br/artigos/templar_part1.htm



4 – O Infante D. Henrique e a Ermida de Nª. Sª. De Guadalupe – Alberto Iria

Ermida de Guadalupe, Raposeira

Foto pessoal



Alberto Iria, em O Infante D. Henrique no Algarve: 

Quando teria essa ermida sido construída? 

Quem a teria construído e mandado construir? 

Que especial motivo teria dado origem à sua 

construção? 

Qual o seu verdadeiro estilo arquitectónico? 

Qual a sua história?

Afirma não compreender em que fontes se baseou Jaime Cortesão para afirmar, em 

1927, quanto à Ermida de Guadalupe, na Raposeira: “ A sua construção deve datar 

do século XIII, e já no reinado de D. Dinis se encontram referências, é muito 

possivelmente fundação dos Templários”.

Ermida de Guadalupe, Raposeira

Foto pessoal



Alberto Iria

• O datar de século XIII não tem fundamento, porquanto o culto de Santa Maria de Guadalupe 

ainda não se tinha então expandido em Portugal, como só no século XIV aconteceu de 

certeza.

• As referências, no reinado de D. Dinis, dizem respeito não à ermida de Guadalupe da 

Raposeira, mas à Ermida de S. Vicente do Cabo.

• Não é verdade que a Ermida de 

Guadalupe tenha sido, possivelmente 

fundação dos Templários. E isto porque 

os bens dos Templários após a sua 

extinção em 1312, quando ainda o culto 

de Guadalupe se não expandira em 

Portugal, passaram para a Ordem de 

Cristo, e não consta que qualquer destas 

duas Ordens tivesse possuído, neste 

extremo sudocidental do Algarve, alguns 

edifícios ou quaisquer bens.
Ermida de Guadalupe, Raposeira. Foto pessoal



Garcez Teixeira

“Se admitirmos, porém, como é provável, que a 

invocação da ermida tem sido sempre de Nossa 

Senhora de Guadalupe, poderemos de outra forma 

procurar aquela data. Poderá, pois, verosimilmente 

supor-se no século XIV, em que foi fundado o 

mosteiro de Guadalupe, a expansão do culto da 

Senhora, marcando-se aquele século como limite 

próximo da fundação da nossa vetusta ermida”.

Alberto Iria 

“Quanto a mim, não me repugna acreditar, até prova em contrário, que, no reinado de D. 

Fernando (1367-1383) algum lavrador rico ou armador de pesca da região da Raposeira, 

cativo de mouros tivesse mandado construir ali essa Ermida, em acção de graças pelo seu 

resgate. Não seria caso único (…)”

Ermida de Guadalupe, Raposeira

Foto pessoal



5 – A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, Vila do Bispo

Românico?...        Gótico?...     Romano-gótico…

Ermida de Guadalupe, Raposeira

Foto pessoal



http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Planta Topográfica



http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Ermida de planta longitudinal, de nave única, de 3 tramos, e capela-mor rectangular com 

pequena sacristia anexa a Sul



Uma pequena igreja, de proporções algo atarracadas 

mostrando pelo exterior uma diferença evidente entre a 

capela-mor e a nave

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290



A fachada, de empena triangular, possui um 

óculo e um portal de arco quebrado, com 

cada ombreira formada por um colunelo e 

uma imposta decorada de onde parte só 

uma arquivolta torreada.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290Ermida de Guadalupe, Raposeira. Foto pessoal

Óculo no interior. Desenho pessoal



A fachada sul possui três gigantes escalonados e uma porta de arco quebrado com chanfro, 

além de um janelão rectangular.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Ermida de Guadalupe, Raposeira. Foto pessoal



A fachada norte da nave possui dois 

gigantes do mesmo tipo e duas frestas 

de pequenas dimensões

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Ermida de Guadalupe, Raposeira. Foto pessoal



A fachada virada a Este contém um janelão rectangular de dois lumes, com um 

arco de volta perfeita. Tem ainda um fresta de pequena dimensão de forma 

ogival, numa parede mais recuada, que pertence à sacristia anexa à capela-

mor.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12

90

Interior da sacristia. Foto pessoal



No interior, a nave apresenta dois grandes arcos transversais assentando ambos em mísulas 

rectangulares de moldura recta

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Mísula e pia para água benta. Desenho pessoal



Na parede do fundo da capela-mor rasga-se um janelão gótico de dois lumes.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Janelão gótico de dois lumes. Foto pessoal



Na capela-mor, o arco triunfal possui um desenho idêntico aos arcos da nave, assentando, 

porém, em colunas robustas e grossas dotadas de capitéis de cesto largo.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290



O santuário propriamente dito, coberto por abóbada 

de ogiva de dois panos, é percorrido por uma 

cornija que segue ao longo das paredes ao nível 

das impostas. As nervuras principais são de secção 

mais estreita que os arcos da nave, as nervuras 

secundárias exteriores assentam numa só coluna 

capitelizada.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290

Ermida de Guadalupe, Raposeira. Foto pessoal



Todos os capitéis possuem decoração 

esculpida no cesto, quer fitomórfica, quer 

máscaras humanas, além de outros

atributos. 

O material utilizado é o grés regional, 

contribuindo para o insólito colorido dos 

elementos estruturais, especialmente dos 

capitéis. 

Ermida de Guadalupe, Raposeira. Fotos pessoais

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290



Figuração da primeira chave da abóbada: motivos 

vegetalistas, ramos e vagens, situados na orla da 

chave, uma cabeça humana acompanhada de outra 

cabeça de onde sai uma língua, assemelhando-se 

pela forma a um peixe; no centro domina o motivo do 

“sol radial” (que aliás se repete num dos capitéis da 

capela-mor), num conjunto de figurações certamente 

de teor pagão.

Chave da abóbada. Fotos pessoais.



6 – Conclusão

…conhecer um pouco 

melhor a história dos 

vários agentes que 

rodeiam e participam 

nesta dança que é a 

procura de uma verdade 

específica.

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1290
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