
Como reutilizar as igrejas antigas?
É uma questão complexa, na medida 
em que intervém um conjunto varia-
do de condicionantes, que por sim-
ples desconhecimento ou desprezo de 
algumas delas, levam a opções irre-
versíveis para a recuperação e valo-
rização deste património religioso. A 
reutilização de uma igreja antiga não 
pode ser encarada como uma simples 
reutilização de um edifício antigo, 
pois não se refere apenas ao aspecto 
funcional de um qualquer edifício, 
mesmo em ordem à sua reabilitação, 

mas a um espaço que através da lin-
guagem arquitectónica comunica o 
mistério, celebra a liturgia e anuncia 
a presença do Sagrado.
Tantas igrejas antigas que por aí há! 
Nos centros históricos das cidades, 
nos lugares, nas povoações e pai-
sagens rurais descobrem-se igrejas, 
capelas e ermidas, importantes exem-
plares do nosso património arquitec-
tónico religioso, que foram perdendo 
o seu uso inicial e que se encontram 
encerradas, desafectas do culto, por 
motivos de ordem histórica, por desa-

dequação da organização espacial 
do espaço sagrado face às reformas 
litúrgicas, por alteração dos hábitos 
e ritos devocionais, por perda de 
tradições religiosas ou simplesmente 
pela extinção das suas comunidades, 
que fazem aumentar o número de 
espaços de culto destituídos da sua 
função inicial, levantando a questão 
sobre o novo uso.
A igreja do Salvador de Évora é um 
exemplo paradigmático desta ques-
tão em torno da reconversão do patri-
mónio arquitectónico religioso que, 
desafecto do culto e destituído de 
uso, armazena também um rico espó-
lio de bens culturais móveis, projecta 
a reutilização cultural como acção 
que concorre, sobremaneira, para a 
recuperação do seu espaço sagrado 
e revitalização do conjunto ímpar 
que constitui este património cultural 
e artístico de matriz cristã. A igreja 
localizada no centro histórico da cida-
de de Évora, contígua à torre roma-
na defensiva da cidade medieval (a 
Torre do Salvador), constitui um dos 
elementos marcantes da imagem da 
cidade. Pertencente ao extinto e ine-
xistente Convento do Salvador de 
Évora, o espaço da igreja, com seus 
espaços anexos e a torre, escaparam 
ilesos às sucessivas ocupações após a 
extinção, em 1886, com a morte da sua 
última religiosa clarissa de hábito. 
A função litúrgica da igreja ficou 
garantida pela confraria fundada no 

Reutilização de igrejas antigas

Praça do Sertório, entre a Praça do Giraldo e a Sé de Évora, onde se encontra a Igreja do Salvador e a Torre 
do Salvador, que pertenciam ao extinto e demolido Convento do Salvador
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O tema da reutilização do património arquitectónico religioso é conhecido em Portugal desde o sécu-

lo XIX, tendo sido, no entanto, durante o século XX, que se encetaram acções de adaptação a igrejas, 

capelas e ermidas, que constituem grande parte do património religioso, em múltiplos usos. Alguns 

destes espaços, de carácter litúrgico e sagrado, têm conhecido funções que não lhes são as mais adap-

tadas, provocando na maioria dos casos a perda da sua identidade arquitectónica e espiritual.



ESTELA CAMEIRÃO,
Arquitecta

convento, a Confraria dos Sagrados 
Corações de Jesus e Maria, a partir 
de 1911, deixou de servir aos cerimo-
niais litúrgicos com a frequência que 
conhecera, servindo esporadicamente 
como capela mortuária, mas já há 
muito que a igreja parece ter-se vota-
do à clausura. 
A guarda da igreja e dos seus bens 
móveis foi concedida à Irmandade 
de Santa Marta (integrada na actual 
Fraternidade Sacerdotal) por decreto 
desde 1908, conforme o documen-
to encontrado no Arquivo da Torre 
do Tombo pertencente ao Arquivo 
Histórico do Ministério das Finanças.
Tendo a Arquidiocese de Évora reco-
nhecido a importância do património 
cultural e artístico como um instru-
mento privilegiado dinamizador de 
cultura, tanto no território regional 
como nacional, na sua conservação, 
valorização e divulgação, incitou à 
concepção do projecto de reutilização 

Espaço da única e ampla nave da igreja com vista para o coro-alto, lugar destinado às reli-
giosas mais novas, onde rezavam o Ofício Divino, e de onde assistiam à missa

Acesso à capela-mor desde o coro-baixo, destacando-se o altar-
-mor sobre os três degraus litúrgicos

Pedra & Cal n.º 38 Abril . Maio . Junho 2008 13

REFLEXÕES
Tema de Capa

cultural da igreja do Salvador e espa-
ços anexos, que assenta na alteração 
do uso de um edifício projectado em 
função dos cerimoniais litúrgicos e da 
vida conventual em espaço museológico. 
A reutilização museológica de uma 
igreja representa um interessante 
desafio em termos de arquitectura 
e de museologia, uma vez que na 
adaptabilidade do espaço sagrado à 
nova função, acresce a missão de 
intervir sem o negligenciar, sem o 
adulterar, em favor de qualquer fun-
ção, mas sim tê-lo como prioritário 
na sua descodificação, capacitação e 
comunicação.
A opção museológica proposta para a 
igreja do Salvador incide na memória 
da funcionalidade litúrgica e conven-
tual com a integração na exposição 
de todos os elementos decorativos, 
a disposição de algumas das peças 
no seu “ambiente natural”, a repo-
sição de acessibilidades e percursos 

originais, recorrendo a uma interven-
ção cenográfica da vivência litúrgica 
e devocional conforme a época e a 
comunidade de origem, conducente 
à sua defesa e valorização.
Reutilizar é uma medida de reabilita-
ção. Por um lado, o natural seria que 
as igrejas continuassem a ser usufruí-
das para o fim para a qual foram cria-
das, a função litúrgica, por outro lado 
a reconversão a um novo uso, aten-
dendo à “Presença” que materializa, 
o espírito do lugar, é uma actuação 
arrojada e profética que possibilita o 
usufruto do património religioso na 
plenitude das formas da arquitectura 
que se superam, que a tornam incon-
dicionada e ilimitada na sua interpre-
tação na contemplação. 


