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Introdução

Em artigo que escrevemos recentemente para as actas do primeiro 
simpósio internacional, juntamente com Paulo Varela Gomes, tentamos 
sistematizar, de forma breve, a arquitectura das igrejas jesuíticas portu-
guesas numa perspectiva geral, de tempo longo, enquadrando também 
(muito sumariamente) a produção arquitectónica dos jesuítas portugueses 
no Brasil e na India.1

Neste novo artigo procuraremos analisar, em maior detalhe, o que 
poderemos chamar de “primeira geração” de igrejas jesuítas portuguesas 
e, em particular, a arquitectura da igreja lisboeta de São Roque. Neste 
conjunto podem contar-se ainda as igrejas do Espírito Santo de Évora e de 
São Paulo de Braga. Daremos também atenção ao projecto não construído 
para a igreja do colégio de Coimbra, da mesma época. Cronologicamente, 
deveria também incluir-se a já desaparecida igreja de São Paulo de Goa, 
a primeira deste grupo a ser levantada, entre 1560 e 1572.2 Sabe-se, no 
entanto, que esta igreja seguiu um esquema diferente das igrejas de nave 
única da metrópole, de planta em três naves (pertencendo, portanto, a 
uma tipologia distinta), pelo que não a trataremos neste estudo. Também 
não serão aqui consideradas, evidentemente, um conjunto de primeiras 
igrejas provisórias, ou de igrejas pré-existentes reutilizadas, que assegu-
raram, em rigor, o funcionamento das primeiras comunidades jesuíticas, 
em Portugal e nas colónias.

1 Varela Gomes, P., Lobo, R., “Arquitectura de los jesuítas en Portugal y en las regiones de 
influencia portuguesa”, em Álvaro Zamora, M. I., Ibáñez Fernández, J., Criado Mainar, J. (coords.), 
La arquitectura jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
2012, pp. 497-521. Nesse texto defendemos a ideia da existência de duas áreas de influência arqui-
tectónica e estilística, claramente distintas: a área Atlântica, constituída por Portugal, ilhas adjacentes 
e o Brasil, mais centrada numa produção “portuguesa” original; e a área do Índico, e da Índia, mais 
aberta às influências de Roma, flamengas e, sobretudo, das civilizações autóctones.

2 Osswald, C., Written in Stone. Jesuit buildings in Goa and their artistic and architectural features, 
Goa, Goa 1556, 2013, pp. 46-53.
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A razão de ser desta nova análise resulta de um estudo mais aprofun-
dado que realizamos da arquitectura da igreja de São Roque de Lisboa, 
cuja conformação “original” terá sido um tanto diferente da actual, como 
veremos.

A igreja de São Roque de Lisboa no seu estado actual

Foi o investigador brasileiro Paulo F. Santos quem primeiro sistemati-
zou e analisou, em meados da década de 1960, o processo de construção 
paralela de duas das mais importantes primeiras igrejas jesuítas portugue-
sas: a igreja de São Roque de Lisboa (da casa professa homónima) e a 
do colégio do Espírito Santo de Évora.3 O estudo deste autor pretendeu 
esclarecer como se teria originado o tipo de igreja jesuíta portuguesa,4 de 
grande sucesso nos anos subsequentes. Esta questão era, e é, particular-
mente importante, uma vez que o início da construção das igrejas portu-
guesas se antecipou, em alguns meses, ao início da construção definitiva 
da igreja romana de Il Gesù, em 1568.5 Com planimetria desenhada por 
Vignola, Il Gesù cedo se afirmou como o modelo internacional de igreja 
jesuíta a copiar e a reproduzir nas principais urbes católicas — igreja de 
grandes dimensões, com planta de cruz latina, transepto bem afirmado, 
dotada de uma só nave com capelas laterais intercomunicantes, e com 
cúpula sobre o cruzeiro. O projecto para a nova igreja de São Roque terá 
sido idealizado segundo uma planta de nave única, baseada em desenhos 
trazidos de Roma pelo Padre Manuel Godinho, possivelmente relaciona-
dos com os projectos não realizados de Nanni di Bacio Biggi e de Miguel 
Ângelo para a referida igreja de Il Gesù, datados de 1550 e 1554.6 A difi-
culdade em vencer o vão da nave principal, de cerca de 80 palmos (17,6 
metros) de largura, fez com que se passasse a um projecto de igreja de três 

3 Santos, P. F. “Contribuição ao estudo da arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e 
no Brasil”, em Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (Coimbra, 1963), Coimbra, vol. 
IV, 1966, pp. 515-569. Veja-se também a revisitação a este tema feita em Pereira, P., “A Arquitectura 
Jesuíta. Primeiras fundações”, Oceanos, 12, Lisboa, CNCDP, 1992, pp. 104-111.

4 Ainda que um autor como George Kubler não se tenha referido especificamente a uma 
tipologia jesuíta portuguesa e fizesse a destrinça entre o sub-tipo da igreja de Évora (nave coberta de 
abóbada rodeada de séries de capelas sob tribunas) e o sub-tipo da igreja de São Roque (nave tratada como 
uma sala de planta quase quadrada, sob um tecto plano com pintura ilusionista) [Kubler, G., A Arquitectura 
Portuguesa Chã. Entre as especiarias e os diamantes 1521-1706, Lisboa, Vega, 1988, pp.173-174].

5 Sobre a igreja de Il Gesù e o processo da sua elaboração veja-se, entre outros, Ackerman, J. 
S., “La chiesa del Gesù alla luce dell’archittetura religiosa contemporânea”, in Wittkower, R., Jaffe, 
I. B., Architettura e arte dei gesuiti, Milano, Electa, 1992, pp. 20-29.

6 Santos, P. F., “Contribuição…”, op. cit., pp. 515, 517, 530. Sobre o processo de elaboração do 
projecto de Il Gesù, o autor segue Fokker, T. H., The Roman Baroque Art, Oxford University Press, 2 
vols., 1938; Pecchiai, P., Il Gesù di Roma, Roma, Società Grafica Romana, 1952; e Pirri, P., Giovanni 
Tristano e i primordi della Archittetura Gesuitica, Roma, Institutum Historicum S. J., 1955.
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naves, aparentemente baseado na planta da igreja de Valladolid,7 tendo-se 
avançado na construção, em 1566, de acordo com este novo esquema.8 
Porém, este partido seria abandonado pouco depois, em 1567 ou 1568, 
para se regressar definitivamente, ao projecto de uma nave só,9 de autoria 
do arquitecto régio Afonso Álvares, que conduziu a obra.

A igreja, ainda incompleta, seria aberta ao culto, aparentemente, em 
finais de 1573.10 A cobertura, em tecto plano de madeira, foi terminada 
mais tarde, uma vez que só em 1582 se colocou o madeiramento definitivo, 
de acordo com um sistema inovador de treliças projectado por Filipe Terzi, 
arquitecto do rei Filipe II, que permitiu vencer a amplitude da nave11. 
O mesmo arquitecto ultimou a fachada da igreja em 1586.12

A fachada da igreja de São Roque não corresponde à largura total da 
igreja, apenas à largura da nave. Esta situação parece resultar unicamente 
do estreitamento do lote no seu lado poente, na área dianteira da igreja, 
mas tem razões mais profundas, como veremos. Desta forma conseguiu-se 
uma proporção praticamente quadrada para a fachada, que se divide em 
dois níveis separados por uma cornija e em três panos verticais separados, 
em cada nível, por pilastras, com os panos laterais dotados de duplas 
pilastras nas extremas. Sobressaem três janelas clássicas em cima (duas 
com frontão semicircular e uma com frontão triangular, ao centro) e três 
portas em baixo, sendo a central maior e mais alta e sobreposta por um 

7 A primitiva igreja jesuíta de Valladolid, de três naves, foi construída c. de 1551, e era da in-
vocação de Santo António. Terá dado lugar a uma nova igreja, construída a partir de 1579, a actual 
igreja de San Miguel y San Julián. Recorde-se que o tipo de igreja de três naves abobadadas à mesma 
altura (hallenkirchen) teve grande sucesso em Portugal a meados do século XVI. É o caso das novas 
sés joaninas de Leiria, Portalegre e Miranda, onde se articulam pilares clássicos com sistemas de 
abobadamento derivados do gótico (ainda que com uma estética actualizada). Recorde-se ainda que 
o partido de três naves teve alguma aceitação, numa primeira fase, junto dos jesuítas portugueses. 
Refira-se novamente a já desparecida igreja de São Paulo, primeira igreja jesuíta em Goa (vide supra 
nota 2), ou a igreja provisória de Santo Antão-o-Novo que funcionou nos baixos daquele colégio. 
Refira-se, por fim, a implantação que aquele partido teve em Espanha, particularmente em Castela, 
patente na desaparecida igreja de Valladolid e, ainda, na de Segovia (veja-se, a este propósito, o texto 
de Maria Cristina Oviedo nestas actas). 

8 Paulo Santos refere-se várias vezes ao início da construção em 1565 (Santos, P. F., “Con-
tribuição…”, op. cit., pp. 515, 517, 529, 531) de acordo com o primeiro projecto de uma nave. No 
entanto, Balthazar Telles, na sua crónica, refere explicitamente que a construção começou de acor-
do com o partido de três naves em 1566: finalmente no anno de 1566 se tomou a ultima resolução, de se 
haver de fazer uma Igreja mais capás, pera poder receber a gente, que nos demandava: abriramse os alicerces ao 
principio, com desenho de a fezer de três naves, como antigamente de ordinário se usava (Telles, B., Chronica 
da Companhia de Iesu na Provincia de Portugal, 2 vols., Lisboa, Paulo Craesbeeck, 1645-47, espec. vol. 
II, pp. 108-109).

9 Carta do Provincial Padre Miguel de Torres ao Geral Padre Francisco de Borja, de 9 de 
Fevereiro de 1568, citada por Santos, P. F., “Contribuição…”, op. cit., pp. 517-518.

10 Ibidem, p. 528. O autor não refere donde retirou esta informação que não vimos mencionada 
na documentação epistolar nem nas crónicas jesuítas.

11 Para o efeito mandaram-se vir a vigas principais (os “mastros”) desde a Prússia [Telles, B., 
Chronica…, op. cit., vol. II, p. 110].

12 Santos, P. F., “Contribuição…”, op. cit., pp. 528-529.
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frontão triangular.13 Todo o conjunto se remata por um frontão dotado 
de um óculo oval [fig. 1]. A fachada não terá sofrido demasiado com o 
sismo de 1755 pois o alçado actual não deixa entender grandes alterações 
relativamente à fachada patente no conhecido painel de azulejos com a 
representação da Lisboa pré-terramoto.14 O mesmo painel mostra a torre 
dos sinos (que ainda existe) sobre a lateral poente do templo, e que re-
sultou da transformação de uma torre pré-existente, da ermida manuelina 
de São Roque que existiu no local antes da igreja jesuíta.15

Deste modo, não foi necessário equacionar a questão das torres 
no desenho da fachada da igreja, questão arquitectónica que foi, aliás, 
pouco relevante no projecto das primeiras igrejas jesuítas. Não obstante, 
existem duas pequenas torres na parte traseira da igreja, uma a cada lado 
da cabeceira, que imitam a disposição das torres sineiras da igreja do 
Espírito Santo de Évora, mas que em Lisboa têm, aparentemente, outra 
função: — albergam escadas de acesso à estrutura e ao forro superior do 
tecto do templo, servindo também de acesso ao telhado. Estas torres não 
estavam previstas originalmente e são contemporâneas, justamente, da 
construção do inovador tecto da igreja, como refere Balthazar Telles.16 Os 
remates exteriores da cobertura, a um lado e outro do templo, far-se-iam 
por umas caleiras de pedra (como hoje) e por umas balaustradas, o que 
permitia a visita em segurança,17 balaustradas que terão sido removidas 
com o terremoto.

No interior [fig. 2] a igreja actual de São Roque apresenta quatro 
capelas laterais intercomunicantes a cada lado da nave e mais uma, menos 
profunda, no lugar do braço do transepto. No alçado da nave aparentam 
ser, de facto, cinco capelas a cada lado uma vez que os arcos de abertura 

13 Existem ainda duas pequenas janelas, uma a cada lado, sobre as portas laterais.
14 Painel que pertenceu ao Paço dos Condes de Tentúgal e que se guarda agora no Museu do 

Azulejo, em Lisboa. Pode consultar-se a imagem da igreja de São Roque em Henriques, P., Lisboa 
antes do Terramoto. Grande vista da cidade entre 1700 & 1725, Algés, Gótica, 2004, p. 111.

15 A ermida de São Roque fora erguida entre 1506 e 1515. Passou à posse da companhia em 
1553, por iniciativa régia e mediante um acordo entre os jesuítas e a irmandade que administrava 
a ermida. Com cabeceira a nascente, foi ela própria transformada em transepto de uma nova igreja 
(com cabeceira a norte), igreja que seria depois demolida para dar lugar ao templo actual. Veja-se 
Telles, B. , Chronica…, op. cit., pp. 104-106.

16 A servintia, que leva a estas varandas, ao tecto, & ao telhado, sam duas fermosas escadas, cada huma 
correspondente à outra, junto aos dous cunhaes do cruzeiro, as quaes nam sam cocleadas, como ordinariamente 
costumam ser, mas tem seus taboleyros a seus postos, suas voltas com degraos, de dous em dous, & de quatro em 
quatro; tudo de pedraria, muy forte, larga, & bem escodada; &, em fim obra grandiosa, & muy parecida com 
o Padre Doutor Pedro da Fonseca, que a mandou fazer (ibidem, vol. II, p. 112). O padre Pedro da Fonseca 
foi prepósito da Casa Professa de São Roque a partir de 1580.

17 Fezse tambem, pera mayor segurança, & ornato da obra, à roda do templo, pela parte de fora, outra 
cornija de pedra, com hum largo passadiço, pelo qual vay aberto hum cano, também de pedraria, por onde de-
cem as agoas, que escorrem do telhado: à roda desta cornija vay huma varanda com seus pilares, tudo também 
obra de mármore, & que serva nam menos pera ornato do edifício, que pera segurança das pessoas, que por elle 
andarem (ibidem, vol. II, p. 112).
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Fig. 1. Igreja de São Roque, Lisboa. Fachada (fotografia do autor).
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para a nave são todos idênticos. Sobre cada capela existem hoje tribunas 
com balaustres, com acesso a partir de galerias altas [fig. 3]. Existe ain-
da um tramo inicial que não dispõe de capelas laterais, nem tribunas, e 
que ostenta um coro alto, reconstruído em 1893-94.18 A meio da nave, 
dispõem-se dois púlpitos, um a cada lado, cujas escadas e corredor de 
acesso se inserem (ou se inseriam) nas paredes divisórias entre a segunda 
e terceira capelas de cada lado.19 A cabeceira é muito pouco profunda. 
Constitui-se de uma capela-mor enquadrada por arco de pedra, escavada 
na parede de fundo da nave, onde se insere o altar-mor. A capela-mor é 
acompanhada por dois altares mais pequenos, um a cada lado.

José Eduardo Horta Correia realçou a composição dos alçados inter-
nos que conferem à nave um certo ar de arquitectura civil delimitando um 
espaço totalmente unificado, como se fosse uma ‘praça’ ou ‘espaço público coberto’ 
de desejada vivência comunitária associado a um sentido litúrgico profundamente 
marcado pela pregação.20

A	igreja	do	Espírito	Santo	de	Évora	(1566-1574)

A igreja do Espírito Santo de Évora, iniciada em 1566,21 teve um 
processo construtivo mais escorreito e sem as hesitações da congénere lis-
boeta. De uma nave única com capelas laterais comunicantes foi baseada, 
segundo desejo expresso do patrocinador Cardeal D. Henrique, na igreja 
tardo-gótica local de São Francisco,22 tendo inclusive adoptado a galilé ex-
terior sobre a entrada [fig. 4], elemento jamais aplicado em nenhuma ou-
tra igreja da Companhia. Não está ainda totalmente esclarecida a autoria 
do projecto. Sabe-se que, em Abril daquele ano, a igreja se desenhava por 
um Arquitecto d’el Rei.23 Nesse sentido, alguns autores atribuíram o desenho 

18 Aí se colocou o órgão que pertenceu à vizinha igreja do convento de São Pedro de Alcân-
tara e que esteve instalado, entre 1844 e 1893, na quarta capela do lado da epístola da igreja de São 
Roque (Mena Junior, A. C., Memoria justificativa e descriptiva das obras executadas na Egreja de S. Roque 
de Lisboa, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia, 1894, pp. 3-13).

19 Na realidade, não existem actualmente escadas de acesso ao púlpito do lado do evangelho, 
pelo que este apenas serve como elemento compositivo.

20 Horta Correia, J. E., “A arquitectura-maneirismo e «estilo chão»”, in AA. VV., Historia da 
Arte em Portugal, Lisboa, Alfa, 1986, vol. VII, pp. 93-135, espec. p. 112.

21 Telles, B. , Chronica…, op. cit., vol. II, p. 367. A cerimónia da primeira pedra terá ocorrido 
a 4 de Outubro do ano seguinte (Sanches Martins, F., A Arquitectura dos primeiros colégios jesuítas em 
Portugal, 1542-1579, Porto, tese de doutoramento apresentada à FLUP, 1994, vol. I, p. 225).

22 (...) & assim nos consta, que seus primeyros intentos (do Cardeal) foram edificar hum templo, que 
igoalasse na grandeza a Igreja do mosteyro dos Padres de San Francisco da cidade de Évora (...) [Telles, B. , 
Chronica…, op. cit., p. 366]. Ainda que Balthazar Telles nos refira, logo de seguida, que nossos mesmos 
Padres o dessuadiram de tam grandiosos pensamentos, são evidentes as referências da nova igreja à arqui-
tectura da igreja de São Francisco. 

23 Carta do padre Leão Henriques a Francicso de Borja, novo Geral da Companhia, de 4 de 
Fevereiro de 1566: ha concedido (o Cardeal D. Henrique) se haga una yglesia en el Collegio de Évora de 
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Fig. 3. Igreja de São Roque, Lisboa. Plantas do piso térreo, do piso alto e corte 
transversal (desenhos do levantamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa); 

Corte longitudinal (desenho de Tânia Oliveira).

Fig. 2. Igreja de São Roque, Lisboa. Interior (fotografia do autor).
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a Diogo de Torralva, à época Mestre-de-Obras da Comarca do Alentejo e Paços 
de Évora.24 Não obstante, o projecto tem sido atribuído principalmente a 
Afonso Álvares, por razões estilísticas, por ter sido o arquitecto da igreja 
de Lisboa e em função do falecimento de Torralva, nesse mesmo ano 
de 1566. De resto, foi o próprio Afonso Álvares que terminou a obra, a 
partir de 1570.25. A igreja, já acabada, foi aberta solenemente na Páscoa 
de 1574, um ano depois de estar a funcionar a de São Roque — embora 
esta só tenha sido terminada mais tarde, como vimos.

A fachada da igreja eborense é totalmente distinta da da igreja lisboe-
ta. Apresenta uma frente marcada pela referida galilé avançada, dotada de 
1+5+1 arcos de volta inteira. A fachada, por detrás da galilé, apresenta três 
panos verticais separados por pilastras de pedra, muito simplificadas: — o 
pano central, mais largo e mais alto, correspondente ao corpo da nave, en-

una nave que tiene de ancho cinquo braças, y de largo XV. Sin lo que ocupan diez capillas que se hazen de 
una parte y otra esta hecho el deseño, y luego manda dar 250$000 cada mes para la obra de la Iglegia, y para 
se continuar el quarto se haze al Architecto del Rey que haze estes desseños (…) [Sanches Martins, F., A 
Arquitectura…, op. cit., vol. I, p. 223, e vol. II, p. 50]. 

24 Ibidem, vol. I, pp. 223-224; Ruão, C., ‘O Eupalinos Moderno’. Teoria e Prática da Arquitectura Reli-
giosa em Portugal, 1550-1640, Coimbra, tese de doutoramento apresentada à FLUC, 2006, vol. II, p. 91.

25 Outro personagem que esteve associado à obra foi Manuel Pires, que sucedeu a Torralva 
no cargo de Mestre d’Obras da Comarca do Alentejo. A Manuel Pires, no entanto, tem-se associado um 
papel mais de “prático” do que de projectista. Afonso Álvares acabaria por terminar a obra, após o 
falecimento de Pires (em 1570).

Fig. 4. Igreja do Espírito Santo, Évora. Fachada (fotografia do autor).
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cimado por um grande óculo e rema-
tado com um frontão de perfil baixo; 
e os panos laterais, mais baixos, no 
alinhamento das capelas, sobrepos-
tos por umas aletas que harmonizam 
a relação com o pano central. 

Internamente [fig. 5], a igreja 
do Espírito Santo é bastante pró-
xima da de São Roque, embora 
existam algumas diferenças que não 
são demais sublinhar. A mais notória 
resulta das larguras das naves, mais 
larga a de São Roque, com os já 
mencionados 80 palmos (17,6 me-
tros) face aos 50 palmos (11 metros) 
da do Espírito Santo. Esta diferen-
ça nas larguras das naves implicou 
também diferentes sistemas de co-
bertura, sendo a da igreja eborense 
em abóboda de tijolo em meia cana, 
estucada, em lugar do tecto plano de 
madeira da igreja lisbonense. Resul-
tam deste facto diferentes proporções planimétricas das naves de ambas as 
igrejas ([1+√2]:1 entre o comprimento e a largura em São Roque, 3:1 na do 
Espírito Santo) bem como uma espacialidade diferente, mais “quadrada” 
e horizontal em Lisboa, mais alongada e “tubular”, em Évora.

Não obstante, os espaços internos das duas igrejas têm semelhanças 
óbvias e apresentam um certo “ar de família” realçado, sobretudo, pelo 
desenho dos alçados da nave. Na cabeceira destacam-se as capelas-mores 
pouco profundas e de desenho semelhante. Nas laterais, sobressaem as 
sequências contínuas de capelas laterais sobrepostas por tribunas. Na igre-
ja do Espírito Santo [fig. 6] existem cinco capelas laterais a cada lado da 
nave (a primeira das quais abrindo para o espaço de entrada debaixo do 
“coro”) mais uma última que conforma um transepto, pois o arco desta 
é mais alto que o das demais capelas. Esta é uma particularidade copiada 
da igreja gótica de São Francisco, e que representa uma diferença em 
relação a São Roque.

As galerias altas da igreja do Espírito Santo, por detrás das tribunas, 
são compostas de sequências de módulos espaciais intercomunicantes, 
correspondentes às capelas inferiores e ligados por vãos de passagem 
(com remate superior em arco). Esses módulos são cobertos por pequenas 
abóbadas de meia cana transversais, ou seja, perpendiculares à grande 

Fig. 5. Igreja do Espírito Santo, Évora. 
Interior (fotografia do autor).
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abóbada da nave, contribuindo, portanto, para lhe dar estabilidade (veja-
se de novo a fig. 6).26 Ambas as galerias se ligam por uma espécie de coro 
alto sobre a entrada da nave e da igreja, pelo que constituem um sistema 
contínuo que rodeia e contorna a nave da igreja.

Podem observar-se ainda outras diferenças de detalhe, sobretudo de 
índole funcional entre as duas igrejas. Os confessionários da igreja do 
Espírito Santo, inseridos a um e outro lado da nave, num total de dez, 
como que escavados na massa pétrea das paredes divisórias das capelas 
laterais (as “paredes celulares” de tradição militar e portuguesa, de acor-
do com Kubler), são totalmente inexistentes na igreja de São Roque. 
Outra distinção é o fraco protagonismo do púlpito na igreja eborense, 
inversamente ao papel determinante dos dois púlpitos na igreja lisboeta. 
É mesmo possível supor que o púlpito não é um elemento original pois 
aparenta ter sido colocado, em fase posterior, no quarto pegão do lado 
da epístola anulando-se, para o efeito, um dos confessionários. 

O	primeiro	projecto	para	a	igreja	do	colégio	de	Coimbra	(c.	1568)

É conhecido o projecto, não realizado, para uma outra igreja jesuíta 
deste primeiro período. Falamos da igreja representada num projecto 
geral para o colégio de Jesus de Coimbra, datável de 1567-68,27 e que faz 
parte da colecção de projectos de estabelecimentos jesuítas guardados na 
Bibliothèque National de France (BNF) em Paris.28 O referido projecto para 
o colégio conimbricense consta da planta dos dois pisos principais, pelo 
que inclui a representação do piso baixo e do piso alto da nova igreja, 
redesenhadas e publicadas por nós há alguns anos atrás,29 e que voltamos 
aqui a apresentar [fig. 7]. O projecto da igreja terá sido de provável au-
toria de Alfonso Álvares.

Como é notório, a igreja conimbricense seguiria a fórmula do Espíri-
to Santo de Évora: quatro capelas laterais a cada lado (menos uma que em 
Évora), e mais uma correspondente ao braço transepto (com colocação 
distinta dos altares), confessionários embutidos nas paredes divisórias das 
capelas, e tribunas ao nível do primeiro andar (uma por cima da cada 

26 Importa aqui referir que as galerias, ou as passagens, passam, de um lado e do outro, por 
detrás dos braços do falso transepto que tem altura total, como se disse, não existindo, pois, tribuna, 
no módulo correspondente.

27 Lobo, R., Os Colégios de Jesus, das Artes e de S. Jerónimo. Evolução e transformação no espaço urbano, 
Coimbra, Edarq, 1999, p. 13, p. 30.

28 Planta VR 445 (Hd-4a, 141) inventariada em Vallery-Radot, J., Le recueil des plans d’édifices 
de la Compagnie de Jésus conservé a la Bibliothèque Nationale de Paris, Roma, Institutum Historicum, 1960, 
p. 117, publicada por Sanches Martins, F., A Arquitectura…, op. cit., pp. 18-19.

29 Lobo, R., Os Colégios..., op. cit., p. 37.
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capela e de cada braço do transepto), acessíveis desde uma galeria que 
contornava toda a igreja, com acesso desde os corredores do colégio. 
Julgamos que a cobertura prevista para esta igreja seria semelhante à da 
igreja de Évora com uma abóboda semicircular sobre a nave,30 também, 
provavelmente, em tijolo, de largura também idêntica (5 braças/11 me-

30 As plantas da igreja mostram que não podia prever-se uma abóbada pesada, de pedra. Não 
obstante, a capacidade técnica de construção de grandes abóbadas em tijolo, que existia em Évora, 
não existiria em Coimbra. Talvez por essa razão o projecto não avançou.

Fig. 6. Igreja do Espírito Santo, Évora. Plantas do piso térreo, do piso alto; 
Cortes transversal e longitudinal da igreja (desenhos do levantamento coordenado 

pela Arquitecta Estela Cameirão, Diocese de Évora).
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tros) à da nave eborense. A diferença em Coimbra seria o prolongamento 
da abóbada da nave pela capela-mor, à maneira das igrejas dos colégios 
de Coimbra, como as dos colégios da Graça (1548-155) e de S. Jerónimo 
(iniciada em 1565, já desaparecida), ambas executadas por Diogo de 
Castilho — uma atenção dos jesuítas a uma especificidade arquitectónica 
local. Dispensava-se assim a capela-mor “escavada” comum às primeiras 
igrejas jesuítas portuguesas. A fachada seria também mais próxima do 
alçado da igreja de Évora, sem a galilé31. 

31 Veja-se as fotografias da maqueta e os desenhos da proposta de reconstituição do projecto 
da igreja realizada, muito recentemente, por uma orientanda nossa, Tânia Oliveira (Oliveira, T., 

Fig. 7. Projecto para a igreja dos jesuítas, Coimbra. Plantas do piso térreo e do piso alto 
(desenhos do autor). 
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Como se sabe, a actual igreja de Coimbra, atribuída a Baltasar Álva-
res, só seria levantada mais tarde, a partir de 1598. Seria a primeira do 
que poderemos chamar de “segunda geração” de igrejas jesuítas portu-
guesas,32 que seguiria o esquema planimétrico de cruz latina com cúpula 
sobre o cruzeiro — em traços gerais, o modelo internacional de Il Gesù. 
Aberta ao culto em 1639 (a parte dianteira da igreja), só seria terminada 
em 1698, com a conclusão da capela-mor, cem anos depois de lançada a 
primeira pedra.33

A	igreja	de	São	Paulo	de	Braga	(1567-1588)

A igreja do colégio de São Paulo de Braga, levantada entre 1567 e 
1588,34 parece aproximar-se mais, em vários aspectos, da igreja de São 
Roque de Lisboa, embora apresente uma disposição planimétrica muito 
particular, mais simples, com uma nave e sem capelas laterais profundas 
[fig. 8] — um sub-tipo arquitectónico diferente, portanto. A inexistência 
de capelas laterais profundas permite uma fachada de proporção aproxi-
madamente quadrada (como a de São Roque) rematada por um frontão 
triangular, frontão que assenta numa cornija interrompida pelo óculo cen-
tral, que ilumina o interior da igreja.35 A fachada também se divide em três 
panos verticais divididos por duas ordens de pilastras, separadas por uma 
cornija a meia altura e com duplas pilastras nas extremas. Apenas a fenes-
tração é, em Braga, mais parca, com duas janelas rectangulares (nos panos 
laterais do nível superior), destacando-se ainda o portal clássico da igreja, 
também sobreposto de um pequeno frontão triangular. Note-se ainda, tal 
como em São Roque, a ausência de torres sineiras e a colocação dos sinos 

o projecto não construido da Igreja do Colégio de Jesus de Coimbra. Análise e reconstituição, dissertação de 
mestrado em Arquitectura, Universidade de Coimbra, 2014). 

32 Série relativamente estrita de que fariam parte as igrejas do colégio de Santo Antão-o-Novo 
de Lisboa (desaparecida, iniciada em 1613) e do colégio de São Lourenço do Porto (começada em 
1614) actual igreja dos Grilos, ambas mais pequenas que a igreja conimbricense. 

33 Veja-se Sanches Martins, F., A Arquitectura…, op. cit., vol. I, pp. 88-89, 107-111.
34 Sobre a igreja de São Paulo, vejam-se os dados recolhidos em ibidem, vol. I, pp. 489-583. As datas 

de início e conclusão da igreja podem retirar-se dos documentos citados nas pp.500-501 e pp.529-530, 
respectivamente. Importa referir que as obras estiveram paradas entre o final de 1569 (p. 504) e 1579 
(p. 515), altura em que se deu avanço à edificação do colégio, e que o próprio projecto da igreja foi 
sendo alterado. Em Junho de 1567 o visitador padre Miguel de Torres estabeleceu novas medidas para 
a igreja (130 palmos de comprimento; 60 de largura; capela-mor quadrada com 40 palmos de lado), 
mandando vir de Lisboa o irmão Silvestre Jorge para dirigir os trabalhos (p. 502). Com o recomeço 
das obras, em 1579, acrescentou-se um “cruzeiro” de 30 palmos (p. 522). O comprimento actual da 
nave corresponde a 165 palmos (36,3 metros), ligeiramente mais que a soma das medidas referidas.

35 Uma disposição que se aproxima da fachada de San Sebastiano de Mantua, de Alberti (inicia-
da c.1460), sendo que nesta igreja o frontão é interrompido por uma janela rectangular sobreposta 
por um arco cego.
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numa torre pré-existente e próxima, nesta caso a torre da porta de San-
tiago, da antiga muralha da cidade.

No interior, o tecto é plano e em madeira, novamente como em São Ro-
que,36 e não existem, evidentemente, as tribunas sobre a nave, uma vez que 
as capelas laterais são de reduzida profundidade, embutidas numa arcada 
que se desenvolve na espessura da parede. Com efeito, correm, a cada 
lado, nove nichos sobrepostos por arcos, os últimos dos quais albergam 
capelas laterais com os seus altares rodeados de talha dourada.37 Acres-

36 Embora na igreja de Braga é possível que se tivesse pensado originalmente numa cobertura 
de meia volta (de madeira), o que é sugerido pela altimetria particular do óculo do frontão da fa-
chada, pois foi necessário criar um nicho no tecto de modo a que este não interrompesse, a meio, 
o referido óculo.

37 Actualmente, cinco do lado da epístola, quatro do lado do evangelho.

Fig. 8. Igreja de São Paulo, Braga. Planta e corte transversal 
(desenhos de Tânia Oliveira, sobre levantamento da DGEMN).
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centa-se um arco (mais amplo e mais alto) e um altar, correspondentes 
ao braço de um falso transepto. No pano superior das paredes da nave, 
surgem quatro janelas altas a cada lado (uma delas dentro do arco do 
falso transepto). Existe ainda um púlpito do lado da epístola, entre duas 
das capelas laterais, que parece ser de origem, e que tem acesso desde o 
claustro do colégio. 

Sobre a entrada existe um “coro alto” de origem, cujas colunas de 
pedra se colocaram em 1588,38 ano em que começou a funcionar a igreja.

A	arquitectura	original	da	igreja	de	São	Roque	(1566-1586) 
e as duas reformulações do século XVII

Regressemos ao mencionado parentesco ou “ar de família” que hoje 
existe entre os espaços interiores das igrejas de São Roque e do Espírito 
Santo. Sucede que essa semelhança é o resultado de uma intervenção mais 
recente no espaço da igreja de São Roque, relativamente à época, que 
aqui nos interessa, da sua edificação. A nosso ver, a igreja de São Roque 
sofreu alterações importantes ao longo do século XVII de modo a, justa-
mente, se aproximar a sua imagem interna à da igreja do Espírito Santo.

Com efeito, uma visita e observação atenta às galerias altas de São 
Roque permite verificar que as mesmas não correspondem à construção 
original da igreja — não possuem o mesmo carácter tectónico e cons-
trutivo do restante edifício. Pode ainda notar-se, ao nível das tribunas, 
como a parede exterior da nave era a parede exterior da igreja — o 
que ainda hoje acontece, mais acima, à cota superior do conjunto. Esta 
parede externa encontra-se inclusivamente dotada de pilastras. A obser-
vação directa a partir de pontos elevados no exterior mostra a presença 
de cinco caixas de luz sobre o flanco nascente da igreja [fig. 9], feitas 
em estrutura de madeira e vidro e cobertas por pequenos telhados, 
colocadas no alinhamento das tribunas. A construção destas caixas de 
iluminação foi seguramente posterior à época de construção da igreja. 
Do mesmo modo, do lado poente sobressaem cinco clarabóias (também 
no alinhamento das tribunas) no telhado das dependências anexas que 
se encostam à lateral da igreja.39

38 Sanches Martins, F., A Arquitectura…, op. cit., vol. I, p. 531. Importa notar que o “coro alto” 
original seria porventura mais curto pois o documento citado por Fausto Sanches Martins refere 
apenas “dous pedestais” das colunas do coro, quando actualmente existem quatro (2+2).

39 Exteriormente, podem notar-se sequências de sete pilastras dóricas ao longo dos flancos da 
igreja, que suportam um entablamento superior da mesma. Estranhamente, a métrica de espaça-
mento das referidas pilastras é variável. Mais estranhamente ainda, a terceira pilastra de cada lado 
encontra-se suspensa no ar, uma vez que é interrompida por uma das caixas de iluminação da igreja.
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Também a observação de le-
vantamentos planimétricos recen-
tes da igreja de São Roque [fig. 
3], incluindo uma planta ao nível 
das galerias altas da igreja permite 
confirmar esta ideia, em particular 
se compararmos os desenhos de 
São Roque com outros, também de 
produção recente, relativos à igreja 
do Espírito Santo [fig. 6],40 corres-
pondentes à mesma situação. A 
conclusão óbvia destas observações 
é a de que as aberturas superiores 
da igreja de São Roque não eram 
originalmente tribunas mas sim, e 
simplesmente, janelas — janelas de 
iluminação da nave, directamente a 
partir do exterior. 

Note-se que em São Roque 
a proporção da abertura de cada 
“tribuna” é vertical, sendo a altura 

o dobro da largura. Pelo contrário, na igreja do Espírito Santo essa pro-
porção é horizontal sendo a largura obtida pelo rebatimento da diagonal 
do quadrado cujo lado corresponde à altura do vão (proporção de 1:√2). 

Mas não foi esta a única alteração realizada na igreja lisboeta. Bal-
thazar Telles, no segundo volume da sua crónica (publicado em 1647), 
dá conta deuma alteração profunda no espaço anterior da igreja, entre 
o alinhamento dos dois púlpitos e a entrada41:

(...) no corpo da Igreja, nam falando no cruzeiro, há poucos anos, que nam 
havia mais que quatro capellas, hoje vemos oito; & no lugar aonde acrescentamos as 
capellas (que he do pulpito para baixo) havia d’antes huns nichos de pedraria burnida, 
muy bem ornados, & azulejados, & nelles seus confissionarios, com suas portas pera 
dentro, por onde entravam os Confessores, com grades de pao preto, obra gabada de 
muitos. Por sima dos confissionarios corriam tribunas, com janelas muy largas pera a 
igreja, nas quaes havia grande commodo pera assistir as pregaçõens, & mais officios 
divinos; tudo isto se desfez, por causa das quatro capellas, que de novo aly fabricamos; 
nam tanto com o intento de melhorar, & ornar a Igreja (pois alguns julgavam d’antes 
por mais engraçada) quanto por rezam de acrecentar este novo repuxo das capellas 
às paredes da Igreja, porque ainda sam grossas, nam tinham bastante fortaleza para 

40 Agradecemos à Arquitecta Estela Cameirão, do Gabinete de Património e Arquitectura da 
Diocese de Évora, a cedência de desenhos de levantamento recente da igreja do Espírito Santo.

41 Telles, B. , Chronica…, op. cit., p.113.

Fig. 9. Igreja de São Roque, Lisboa. Caixas  
de luz e pilastras sobre o flanco nascente 

(fotografia do autor).
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sustentar abobeda; que pòde ser alguma hora se intente fazer nesta Igreja porque como 
o tecto todo conforme dissemos, he de madeira, por mais forte que seja ordinariamente 
nam he de muita dura, & assim quando se vier acabar, pelos anos vindouros, já se 
poderá bem seguramente fazer abobeda.42

Foi Maria João Madeira Rodrigues quem chamou a atenção (em dois 
textos já com alguns anos43) para a importante modificação da igreja, rela-
tada por Balthazar Telles. No primeiro desses artigos fez, inclusivamente, 
uma reconstituição esquemática da planta original da igreja de São Roque, 
que aqui reproduzimos [fig. 10].44 É muito provável que a inexistência 
das capelas laterais no troço anterior da igreja se devesse ao simples rea-
proveitamento das paredes da igreja “provisória” que antecedeu a que até 
agora temos vindo a chamar de igreja “original”, igreja provisória que os 
jesuítas levantaram em 1555.45 A inexistência de capelas laterais no sector 
dianteiro da igreja é a razão por detrás da actual proporção quadrada da 
fachada da igreja.

Da nossa parte, apresentamos um desenho à mão livre com uma inter-
pretação possível do espaço interno do templo original de São Roque [fig. 
11], de acordo com a passagem textual acima transcrita. A parte anterior 
da igreja ostentava, pois, um conjunto de confessionários (função hoje 
ausente) a cada lado da nave.46 Estes corriam debaixo de um conjunto de 
duas ou três tribunas dispostas “ao baixo” (“por sima dos confissionarios 
corriam tribunas, com janelas muy largas pera a igreja”) à maneira, justa-
mente, das da igreja do Espírito Santo de Évora. Pensamos que as tribunas 
estariam num nível intermédio (mais baixas que as de Évora) como se vê 

42 Reforça-se neste excerto, com o relato da intervenção realizada na igreja, a ideia de uma 
aproximação ao espaço da igreja de Évora. É curioso notar, ao contrário do que vaticinava o cronista, 
como a estrutura de madeira foi o garante da sobrevivência da igreja com a ocorrência do calamitoso 
terramoto de 1755. Qualquer abóbada teria seguramente cedido perante a amplitude da nave e a 
violência do abalo. 

43 Madeira Rodrigues, M. J., “A Igreja de São Roque de Lisboa. Proposta de interpretação”, 
Boletim Cultural, 73-74, Lisboa, Junta Distrital de Lisboa, 1970, pp. 5-25, e Madeira Rodrigues, M. 
J., A Igreja de S. Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia, 1980.

44 Madeira Rodrigues, M. J., “A Igreja de São Roque…”, op.cit., p.19.
45 Conforme esta humildade, trataram logo de dar ordem pera terem algum modo de Igreja, em que pudessem 

agasalhar os grandes auditórios, que nos vinham demandar: o que por entam se remediou desta maneira: estava 
a ermida de S. Roque lançada de Oriente a Poente (como era costume nas Igrejas antigas) tinha de comprimento 
oitenta palmos, ordenaram os Padres que esta ermida com sua capella mor ficasse servindo de cruzeiro, & que 
de Norte a Sul se acrescentassem em comprimento outros oitenta palmos, que corriam do meyo da Igreja, d’onde 
hoje está o púlpito, até aonde se abre a porta principal, que hoje nos serve. Com esta pequena Igreja, feita destes 
remendos, lhes parecia aos Padres, que ficariam satisfeitos; porq como tam pobres, eram muito bons de contentar; 
& assim d’aly a quasi dous anos se deo principio a essa sua obra, lançando-se a primeira pedra no anno de 1555 
com grãde solemnidade, pelo Padre Dõ Ioam Nunes Barreto, da nossa Companhia, que já estava sagrado Patriar-
cha da Ehiopia sobre o Egypto (como adiate veremos). A invocaçam da Igreja, cõforme o contrato celebrado, foy de 
Sam Roque, segunda ainda hoje dura [Telles, B. , Chronica…, op. cit., pp. 105-106]. Vide supra nota 15.

46 A crónica de Balthazar Telles confirma, noutras passagens, a importância da confissão no 
espaço da igreja de São Roque. Veja-se o zelo particular dado a este sacramento por parte do padre 
João Lobo (ibidem, p. 212).
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no desenho, pois no alçado superior 
da nave desenvolver-se-iam, prova-
velmente, as janelas — como na 
igreja de São Paulo de Braga — em 
número seguramente menor que o 
das actuais tribunas. Não é claro se 
haveria ou não “coro alto” (ou, mais 
propriamente, uma plataforma ele-
vada sobre a entrada47) em função 
do nível, cremos que pouco elevado, 
das tribunas. É provável que existis-
se, olhando para o caso da igreja de 
Braga, e havendo altura suficiente 
para o instalar.48

O desenho que realizamos (ve-
ja-se novamente a fig. 11), que cor-
responde basicamente à nave da 
igreja tal como esta se encontrava 
em finais do século XVI e inícios 
do século XVII, levanta algumas 
questões importantes. Estaria o pro-
jecto idealizado na década de 1560 
terminado? Incluiria este projecto a 
adaptação da antiga igreja provisó-

ria49 (cuja espacialidade interna, porventura, se deixa ainda adivinhar na 
metade anterior da nave)? Ou estaria ainda a meio caminho o processo 
de construção da nova igreja sobre a antiga?

Seja como for, terá havido duas intervenções importantes ao longo do 
século XVII. A primeira é a que o próprio Balthazar Telles dá conta na sua 
crónica e que transformou o primeiro sector da nave, com a substituição 
dos confessionários e das tribunas originais pelas novas capelas. Segundo o 
próprio cronista, a transformação teria ocorrido há poucos anos. Por outro 
lado, sabe-se que uma das novas capelas foi instituída em 1623,50 o que 

47 Como se sabe, os jesuítas não faziam uso de coro na eucaristia, conforme vem disposto nas 
Constituições da Companhia. Não obstante, existem elementos arquitectónicos semelhantes a coros 
altos, sobre a entrada, em muitas igrejas jesuítas portuguesas.

48 De qualquer modo, este hipotético primeiro coro terá sido substituído na intervenção de 
inícios de Seiscentos referida por Balthazar Telles. O novo coro foi depois refeito no final do século 
XIX, para a colocação do órgão, como mencionámos anteriormente (Vide supra nota 18).

49 Vide supra nota 45.
50 A de São Francisco Xavier, segunda capela do lado da epístola (Madeira Rodrigues, M. 

J., A Igreja…, p. 23).

Fig. 10. Igreja de São Roque, 
Lisboa. Reconstituição hipotética da planta 
original (desenho de Maria João Madeira 

Rodrigues, 1970).
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remete a alteração para o final da década de 1610 ou início da de 1620. 
Esta obra terá implicado também a sistematização de janelas por cima das 
capelas laterais, com abertura de novas janelas e a correcção do ritmo da 
sua disposição. Ter-se-á seguido a execução e colocação, na banda superior 
da nave, da série de 16 painéis com episódios da vida de Santo Inácio 
de Loiola.51 No flancos exteriores da igreja resultou a estranha situação 
das segundas pilastras (a contar a partir do cunhal da fachada) estarem 
interrompidas por uma janela.

Julgamos, porém, que na época da crónica (1647) não existiam 
ainda as novas tribunas altas que hoje existem, nem as galerias que lhes 
permitem o acesso, nem tão pouco as clarabóias laterais que hoje se no-
tam desde o exterior da igreja. Com efeito, Balthazar Telles é totalmente 
omisso relativamente à presença de novas tribunas, referindo-se apenas 
às tribunas que haviam desaparecido sem que, aparentemente, tivessem 
sido substituídas — veja-se novamente a passagem que transcrevemos.

51 A autoria do pintor da Companhia formado em Madrid, Domingos da Cunha, “o Cabrinha”, 
datados de cerca de 1635 (Serrao, V.,  “Sentido artistico da Igreja de São Roque, colégio da Com-
panhia de Jesus, património ímpar da ciudade”, em AA.VV., Património Arquitectonico – Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, vol. I, Lisboa, SCML, 2006, pp. 88-97. 

Fig. 11. Igreja de São Roque, Lisboa. Reconstituição hipotética da nave original (desenho do autor).
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Houve, portanto, e a nosso ver, uma segunda intervenção na igreja, 
na qual se introduziram as galerias e clarabóias, e se terão transforma-
do as janelas em tribunas altas. Essas alterações terão ocorrido durante 
a segunda metade do século XVII, pois no início do século seguinte já 
se encontravam realizadas. É isso que finalmente se depreende com a 
descrição da igreja de São Roque incluída na História dos Mosteiros (…) 
de Lisboa, manuscrito da Biblioteca Nacional, que parece ter sido composta 
pelos anos de 1704 a 170852: 

Tem de comprimento (a igreja), sem falar na capella-mor cento e oitenta e seys 
palmos e de largura oitenta e dous, nam contando o vam que ocupam as quatro ca-
pellas, em tudo iguaes, que de cada parte correm pelos dous lados do corpo da igreja , 
as quaes sam muyto fermosas (…).

Sobre as capellas corre hum frizo de pedra, e sobre elle no meyo do arco de cada 
capella fica huma tribuna com seos balaustres, com bastante vam pera accommodar 
alguns que mays à sua vontade querem ouvir a pregação e lograr juntamente a vista da 
igreja e da gente que nella assiste. E por estas tribunas, a que correspondem por detraz 
largas janelas com vidraças, se comunica nam só boa luz às tribunas mas também 
mayor claridade à igreja.53

Confessionários,	púlpitos	e	tribunas

Quem hoje visite as igrejas de São Roque de Lisboa e do Espírito 
Santo de Évora não poderá deixar de reparar em alguns aspectos fun-
cionais distintos. Por exemplo, a presença dos confessionários embutidos 
nas paredes das capelas laterais na igreja eborense, e a sua total ausência 
na igreja de Lisboa. Porém, a investigação que realizamos revelou, como 
vimos, que haveria originalmente confessionários na igreja de São Roque 
e que estes foram retirados com a reformulação ocorrida nas primeiras 
décadas do seculo XVII.54 Relembremos, neste registo, o projecto não 
realizado para Coimbra, que repetia a disposição sistemática dos con-
fessionários entre as capelas laterais, como vimos. E observemos ainda o 
caso da igreja de São Paulo de Braga na qual se previu a instalação de 
oito confessionários, aparentemente quatro a cada lado, nas primeiras 
sequências de arcos das paredes da nave — na área anterior da igreja, tal 
como sucedia em São Roque.55

52 De acordo com o antigo inventário da Secção XIII-Manuscritos da Biblioteca Nacional de 
Lisboa, de 1896, citado por Pires de Lima, D. (ed.), História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas 
de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal, 2 tomos, 1950-53, espec. tomo I, p. IX.

53 Ibidem, tomo I, p. 229.
54 Vide supra nota 46.
55 Fausto Sanches Martins revela que logo em 1567 o visitador padre Miguel de Torres mandou 

colocar oito confessionários, quatro de cada lado (Sanches Martins, F., A Arquitectura…, op. cit., p. 502).
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Pode verificar-se, porém, como os confessionários deixaram pratica-
mente de ser considerados como elementos litúrgicos e arquitectónicos 
nas igrejas jesuítas portuguesas posteriores.56 Fica-se com a ideia de que 
esta funcionalidade terá tido particular relevância no contexto imediata-
mente posterior ao Concílio de Trento, mas que terá perdido força com 
a entrada do novo século —como atesta, precisamente, a remodelação 
da igreja lisboeta.

Com os púlpitos, pelo contrário, parece ter ocorrido o inverso. Com 
efeito, pudemos verificar como provavelmente não existiam de origem 
na igreja de Évora, nem tão pouco estavam previstos no projecto para 
Coimbra. Por sua vez, a disposição original de dois púlpitos, frente a 
frente, ao centro da nave, patente em São Roque,57 foi uma verdadeira 
referência para o espaço litúrgico das igrejas jesuítas portuguesas, ainda 
que seja também frequente uma colocação dos púlpitos ligeiramente 
distinta, entre a última capela lateral eo braço do transepto — ou do 
falso transepto.58

Note-se, por fim, um elemento arquitectónico que é partilhado pelas 
primeiras igrejas jesuítas portuguesas (excepto São Paulo de Braga) e 
pela igreja mãe de Il Gesù em Roma. Falamos das tribunas, que na igreja 
romana aparecem também dispostas “ao baixo”, sobre as capelas laterais 
(três a cada lado da nave) e sobre as portas (dos compartimentos de 
planta circular) que existem imediatamente antes e depois do transepto. 
A presença das tribunas na igreja romana é, porém, bastante mais dis-
creta que nas igrejas portuguesas, dada a escala monumental da nave e 
porque ocupam uma altura intermédia entre as capelas laterais e as jane-
las-lunetas inseridas no arranque da abóbada [fig. 12]. Estes elementos 
arquitectónicos surgem, pois, em Roma e em Portugal, praticamente ao 
mesmo tempo(!), sabendo-se que Il Gesù foi começada em 1568 e que 
teria a nave pronta em 1577.59

56 Uma interessante excepção, não concretizada, é o projecto para a igreja do colégio de 
Portalegre, de Mateus do Couto (sobrinho), datado de 1678, e que retoma a colocação embutida 
dos confessionários (três de cada parte) nas paredes intermédias das capelas laterais. Deste projecto 
conhecem-se dois desenhos (uma planta e um corte longitudinal pela nave) que se guardam na 
secção de estampas da Biblioteca Nacional de Portugal (cotas d119a e d167v). Para um caso de con-
fessionários embutidos fora de Portugal veja-se a igreja italiana de Stª Lucia de Bolonha (Girolamo 
Rainaldi, 1623) mencionada por Richard Bösel nas actas do encontro de 2010 [Bösel, R., “La Ratio 
Aedificiorum di un’istituzione globale tra autorità centrale e infinità del território”, em Álvaro Zamora, 
M. I, Ibáñez Fernández, J., Criado Mainar, J. (coords.), La arquitectura jesuítica…, op. cit., 2012, pp. 
39-69, espec. p. 67, fig. 25].

57 Não é totalmente claro quando se introduziram os púlpitos: se são do plano original de 1566 
ou se foram apenas colocados com a reformulação da primeira metade do século XVII. 

58 Conforme se trate de igrejas que seguem o modelo de llGesù ou das “igrejas-caixa” do século 
XVII.

59 Ackerman, J. S., “La chiesa del Gesù…”, op.cit., p. 26.
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Para que serviriam, especifica-
mente, as tribunas (e galerias altas) 
das primeiras igrejas jesuítas portu-
guesas? Balthazar Telles explica-nos 
que as tribunas originais de São 
Roque serviam pera assistir as pega-
çõens, & mais officios divinos, como 
vimos. É possível, a nosso ver, que 
para além dessa função genérica as 
tribunas tivessem, em Portugal, e 
numa fase inicial, uma associação 
preferencial com os noviços.

As galerias altas da igreja do 
Espírito Santo de Évora têm acesso 
restrito através da caixa das escadas 
que vêm desde a antiga sacristia. No 
entanto, é possível que houvesse 
também uma ligação primitiva com 
o noviciado, bloco quadrangular 
de dois pisos que se situa imediata-
mente por detrás da igreja.60 Essa 
ligação existiu não há muito tempo 

pois subsistem as marcas de duas portas (uma para cada piso do antigo 
noviciado) que se encontram hoje tapadas. Contra a eventualidade de 
esta ligação ser original estará, talvez, o facto de estas aberturas tapadas 
não possuírem ombreiras e vergas de granito do lado da caixa de esca-
das. Subsistem, porém, as peças de granito (antigas?; mais recentes?) que 
guarneciam a porta do primeiro andar do lado do antigo noviciado. A 
interpretação das articulações espaciais não é, pois, esclarecedora.

Na planta do piso alto do projecto não realizado para o colégio de 
Coimbra,da BNF,previa-se também a existência de um noviciado numa 
situação próxima das galerias altas da igreja, embora o acesso não fosse, 
de modo algum, exclusivo. Contra a nossa hipótese, verifica-se que a igre-
ja efectivamente levantada (que segue o modelo romano de cruz latina, 
como dissemos) não ostenta tribunas na nave. Importa, no entanto, referir 
que o noviciado de Coimbra foi extinto entre 1619 e 1630, período em 
todos os noviços portugueses foram “centralizados” no recém-levantado 

60 O noviciado foi levantado entre 1564 e 1568, no período de tempo que antecedeu ime-
diatamente a construção da igreja (Lobo, R., O Colégio-Universidade do Espírito Santo de Évora, Évora, 
CHAIA, 2009, pp.39-40).

Fig. 12. Igreja de Il Gesù, Roma. Fachada e 
corte transversal (desenho de Venturini, 1684).
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noviciado da Cotovia em Lisboa,61 cuja primeira pedra se lançara em 
1603. Esta época coincide, pois, com a fase decisiva da construção da nova 
igreja do colégio de Coimbra, o que pode ter ditado a não construção de 
tribunas na actual Sé Nova.62

Como acabamos de ver, também a igreja de São Roque tinha origi-
nalmente tribunas. Francisco Rodrigues refere que “na casa professa de São 
Roque também vigorou por algum tempo noviciado bem constituído” e que este se 
estabeleceu em 1558,63 alguns anos antes da construção da actual igreja, 
portanto. As tribunas seriam retiradas na grande transformação do espaço 
anterior da igreja, algures durante as primeiras décadas de Seiscentos, 
numa época em que já funcionava, ou estaria para abrir, o noviciado da 
Cotovia, inaugurado em 1619. Curiosamente, a já desaparecida igreja 
deste, desenhada por Baltasar Álvares, tinha também tribunas sobre as 
capelas laterais da nave.64

A possibilidade que acabamos de referir, relativamente às primeiras 
tribunas e ao seu uso preferencial por parte dos noviços, é apenas isso: 
uma hipótese. De resto, as tribunas vieram a fazer parte de grande parte 
das igrejas jesuítas portuguesas subsequentes, com uma utilização segu-
ramente mais generalizada. E são também elemento compositivo muito 
frequente em igrejas jesuítas de Espanha (ou mesmo, com menor ex-
pressão, de Itália), aparentemente sem uma atribuição de uso específica. 

Conclusões

A conclusão principal que propomos neste ensaio é a de que o espaço 
interno original da igreja de São Roque era algo diferente daquele que 
podemos observar hoje. As parecenças que podemos actualmente verificar 
entre esta igreja e a do Espírito Santo de Évora resultam, pois, de duas 
intervenções distintas realizadas na primeira e na segunda metade do 
século XVII, respectivamente, e que tiveram por fim último aproximar o 

61 No anno de mil seiscentos & dezanove cessou assim o Noviciado de Coimbra, como o de Evora, & se 
ajuntaram todos os Noviços da Provincia na caza do Monte Olivete de Lisboa, que então começou a ser habitada. 
(…) Porem no anno de mil seiscentos, & trinta, sendo o Provincial o P. Diogo Monteiro, no mez de Abril se 
mandaram pera os dous Collegios alguns Noviços, por quanto se lhes restituíram outra vez os seus Noviciados 
[Franco, A., Imagem da virtude em o noviciado da Companhia de Jesus no Real Collegio de Jesus de Coimbra 
em Portugal, Évora, Universidade, 1719, pp. 5-6].

62 Como referimos a primeira pedra foi lançada em 1598, a nave foi aberta ao culto em 1539, 
concluindo-se o transepto e a capela-mor em 1698. Vide supra, nota 32.

63 Rodrigues, F., História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Porto, Apostolado da 
Imprensa, 4 tomos em 7 volumes, 1931-1950, espec. tomo I , vol. I, 1931, pp. 495-496.

64 Veja-se a planta do pavimento superior em Janeira, A. L., Sistemas epistémicos e ciências. Do 
Noviciado da Cotovia à Faculdade de Ciências de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1987, p. 23.
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aspecto interno de uma igreja ao da outra. Primeiramente com a intro-
dução sistemática de capelas laterais a cada lado da nave de São Roque. 
Depois, e aparentemente, com a adaptação das janelas altas a tribunas, 
com balaustradas, e com a definição de umas galerias de acesso. Note-se 
como Balthazar Telles relata ainda a hipótese, em 1647, de se poder vir a 
edificar uma abóbada sobre a nave da igreja lisboeta, o que aproximaria 
ainda mais a arquitectura das duas igrejas. 

Estas observações permitem ainda deduzir duas conclusões importan-
tes. A primeira é a de que a igreja de São Roque de finais de Quinhentos 
era, quanto à sua tipologia e ao seu espaço interno, dificilmente classi-
ficável: uma “igreja-caixa”, é certo, mas com confessionários e tribunas 
sobre a metade anterior da nave e capelas laterais profundas apenas sobre 
a metade posterior. Seria, em bom rigor, uma igreja “híbrida”, sem um 
tipo arquitectónico claro e bem definido. Ainda assim, a sua arquitectura 
exerceria forte influência, em particular a conformação da sua fachada, 
como se pode observar pela igreja de São Paulo de Braga ou pelas pri-
meiras igrejas jesuítas brasileiras, como as de Olinda (1584-1592)65 e a já 

65 Santos, P. F., “Contribuição…”, op. cit., p. 568.

Fig. 13. Igreja do colégio de Santarém. Interior (fotografia do autor).
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desaparecida do Rio de Janeiro (1585-1588).66 Em termos planimétricos 
vingou no Brasil (como em Braga) o esquema simplificado da nave única 
sem capelas laterais profundas. Paulo F. Santos atribuiu esta continuidade 
ao irmão jesuíta Francisco Dias, “arquitecto”, que terá acompanhado a 
construção de São Roque antes de partir (em 1577) para o Brasil, onde 
desempenhou papel central na edificação dos colégios brasileiros mais 
importantes.67

A segunda conclusão, que decorre da primeira, é de que a igreja do 
Espírito Santo de Évora constituiu, nas linhas gerais do seu espaço interno, 
um verdadeiro modelo arquitectónico a copiar e a reproduzir em muitas 
igrejas jesuítas portuguesas subsequentes, inclusivamente em São Roque, 
nas mencionadas reformulações seiscentistas.

Para terminar, refira-se a igreja jesuíta do colégio de Santarém, edi-
ficada aparentemente entre 1672 e 1687,68 cujo espaço interno [fig. 13] 
se aproxima do da igreja lisboeta, na sua versão remodelada, tal como a 
conhecemos hoje. O tecto é plano, em madeira, e a nave dispõe de qua-
tro capelas com altares a cada lado69 intervaladas por um púlpito entre a 
segunda e terceira capelas. Sobre a entrada existe um coro alto. A igreja 
de Santarém dispõe ainda de um outro elemento que também existe em 
São Roque e que ainda não mencionámos: uma cancela, ou balaustrada, 
de planta em “U” invertido que separa a assembleia do presbitério e do 
espaço (destinado às procissões) que corre na frente das capelas laterais. 
Sobre as capelas surgem as tribunas servidas por uma galeria pensada 
de raiz.70 O paralelismo com a igreja de Santarém reforça, a nosso ver, a 
probabilidade de ter sido, justamente, neste período, que se adaptaram 
a tribunas as janelas altas originais da igreja de São Roque.

66 Ibidem, p. 562 —aqui com o surgimento de uma torre sineira justaposta de um dos lados 
da fachada. 

67 Ibidem, pp. 551-558.
68 A data de 1672 vem referida no site “SIPA-Sistema de Informação para o Património Ar-

quitectónico”: 7 de Maio — lançamento da primeira pedra, abençoada pelo prior da igreja de Santo Estevão, 
Dr. Francisco Lobo. A data de 1676 está inscrita na fachada e deverá referir-se à conclusão da mesma 
fachada. Inaugurou-se a igreja a 9 de Fevereiro de 1687— Rodrigues, F., História da Companhia…, 
op. cit., tomo III, vol. I, 1944, p. 15.

69 Em Santarém surgem pilastras a separar as capelas/tramos da nave, pilastras que não existem 
nos alçados laterais da nave de São Roque.

70 Poder-se-ia também referir, neste contexto, a ampla igreja de Salvador da Baía, levantada um 
pouco antes (entre 1657 e 1672) e que tem quatro capelas a cada lado — também sobrepostas de 
tribunas servidas por galerias — mais um falso transepto. O tecto é também de madeira (decorada 
e trabalhada), mas em forma de uma abóbada de meia volta.


