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Na reunião de 21 de março de 2018, a Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico
(SPAA), do Conselho Nacional de Cultura (CNC), apreciou o seguinte assunto:
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PAULA ARAUJO DA SILVA
C.:~:c.--u- C~· :~ I

Procedimento de classificação da Igreja de Santo António, paroquial de Reguengos de
Monsaraz, na Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de
Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora. CSP 132896.

O projeto da Igreja de Santo António, paroquial de Monsaraz, que ainda existe, data de 1887 e
é da autoria do Arquiteto José Dias da Silva, que de imediato abandonou a obra, a qual veio a
ser concluída com muitas alterações, apresentando atualmente patologias provocadas pelo
uso de materiais de pouca qualidade.
Trata-se de uma igreja de inspiração neogótica, bem presente pela sua dimensão e, também,
pelo ineditismo de tal corrente estilística no Alentejo.
Transcrevemos do Processo: "(. ..) A arquitetura, enquánto instrumento de visibilidade, e de

exibição do poder, sempre foi uma dimensão fundamental para se afirmarem as grandes
mudanças políticas e ideológicas. Ora, a decisão de construir uma nova igreja em Reguengos,
paga por esta nova classe, decorre justamente de uma afirmação política, económica e cultural
de uma modernidade da altura, ligada à classe em ascensão que anunciavam progresso. Por
isso era fundamental anular os sinais do tempo e dos valores retrógradas como então se
pensava(. ..)
(. ..) Dificilmente encontramos um caso semelhante no Alentejo. As igrejas antigas aí estão em
outras cidades e vilas. E o facto de em Reguengos apenas termos a igreja nova prova uma vez
mais a especificidade da nossa história recente relativamente ao resto da nossa região: uma
vila nova, uma igreja nova, um mundo de ideias novas, de progresso, essencialmente virado
para o futuro(. .. )".
Tudo isto se consolida na Igreja de Santo António, que se impõe pela sua dimensão e presença,
como referimos, no núcleo urbano de Reguengos de Monsaraz, que mantém escala, com
algumas dissonâncias, onde continua a ser referência.
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A Igreja de Santo António, paroquial de Reguengos de Monsaraz encontra-se em vias de
classificação, conforme despacho de abertura de procedimento de classificação datado de 7 de
julho de 2015.
Posto o assunto à votação, depois de discussão em que intervieram muitos dos presentes, a
SPAA do CNC é de parecer que a Igreja de Santo António, paroquial de Reguengos de
Monsaraz, na Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de
Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, não reúne os requisitos para uma classificação de
âmbito nacional, pelo que, mesmo tendo em conta que não poderá ser classificada como de
interesse municipa l, atendendo à sua propriedade, propõe o arquiva mente do procedimento
de classificação.

APROVADO EM REUNIÃO
DA SECÇÃO DO PATRIMÓNIO
ARQlJITECTÓN ICO E ARQUEOLÓOICO DO
CONSELHO NACIONAL DE CULTURA
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