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PATRIMÓNIO 
Freguesias do Concelho 

 
 
                PEDRÓGÃO DO ALENTEJO 
 
Da origem desta povoação nada se sabe, podendo o seu topónimo estar relacionado 
com as enormes pedras que se encontravam nas ruas anteriormente às obras de 
arruamento. Foi freguesia do termo de Beja, passando depois para o concelho de 
Cuba e seguidamente para o de Vidigueira, em data que não podemos precisar. 
Ao que sabemos, em 1911, a aldeia possuía "escolas de ambos os sexos, estação 
postal, lagar de azeite, Sociedade dos Operários Agrícolas Pedroguenses, teatro e 
Sociedade Recreativa Pedroguense”. (1) 
 
Nesta freguesia está situada a aldeia de Marmelar, que igualmente foi freguesia do 
termo de Beja, depois do concelho de Cuba e por último do de Vidigueira. Das suas 
origens também nada sabemos, mas alguns testemunhos arquitectónicos revelam-nos 
uma aldeia muito antiga. 
Situada na margem direita do Guadiana esta freguesia disfrutou sempre de condições 
propícias à instalação humana, tal como o testemunha o alinhamento de povoados 
Calcolíticos ao longo do rio, dentre os quais se destaca o da Sala n.º 1. 
Perto de Marmelar, as Antas de Corte Serrão dão-nos conta da ocupação desta região 
durante o período Eneolítico em que se prestava culto aos mortos através da 
construção de monumentos funerários. 
Nesta freguesia são igualmente dignas de destaque e de uma visita a Igreja Matriz, a 
Antiga Igreja da Misericórdia e a Ermida de Santa Luzia na aldeia de Pedrógão e a 
Igreja de Santa Brígida em Marmelar, sobre as quais emitiremos uma breve nota 
histórica. 
 (1) - "Portugal", Vol. V, Lisboa, 1911, pag.512 
 
 
                Igreja Matriz de Pedrógão do Alentejo 
 
Edificada em 1604, esta Igreja Matriz que tem por orago Nossa Senhora das 
Candeias, conserva muito pouco da sua construção primitiva. 
O interior de uma só nave foi totalmente modificado. Na capela-mor os dois painéis de 
azulejos de autor desconhecido representando respectivamente a Anunciação e a 
Visitação podem datar-se da segunda metade do sec. XVIII. 
Na mesma capela, do lado da Epístola, encontra-se sepultada D. Maria José Fialho, 
esposa do major liberal António Manuel Soares Galamba, tal como se pode ler na 
respectiva lápide: Aqui jaz D.Maria/Joze Fialho Cazada/com o Major António/Manoel 
Soares Ga/lamba Faleceu em/25 de 7B(RO) de 1844. 
 
 
               Antiga Igreja da Misericórdia 
 
"Perto da paroquial de Pedrógão fica a profanada Igreja que foi da Misericórdia, desde 
tempos transformada em péssima sala de escola primária. Acerca do estado em que 
puseram o templo é preferível não dizer palavra. Contemplando aquilo, angustia-nos a 
certeza do muito de que, também em matéria de complexa barbaridade, fomos e 
somos capazes" (1). Assim se  referia Abel Viana ao edifício que foi em tempos a 
Igreja da Misericórdia de Pedrógão. 
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Actualmente a sua parte frontal constitui a Torre do Relógio, erigida em 1901. Nas 
traseiras do edifício, alguns elementos arquitectónicos parecem pertencer à 
construção primitiva. 
(1) Viana, Abel - "Notas históricas, arqueológicas e etnográficas do Baixo Alentejo", in 
Arquivo de Beja, Vol. V, 1948, Pag. 54 - 55. 
 
 
               Ermida de Santa Luzia 
 
Edifício simples, de planta quadrada, esta pequena ermida possui no seu interior 
apenas um altar com a imagem de Santa Luzia, santa milagreira das doenças da vista. 
Nas paredes, numerosos ex-votos testemunham o reconhecimento de todos aqueles 
que obtiveram o milagre da cura. 
 
 
               Igreja de Marmelar 
 
Esta pequena igreja constituída possivelmente até ao séc. XVI é bastante 
característica e digna de interesse. 
Os contrafortes cilíndricos dos ângulos da construção e do meio das paredes laterais 
que caracterizam o exterior do edifício, adelgaçam-se na parte superior e terminam por 
pináculos em forma de cone truncado. 
A fachada possui no lado sul um campanário que lhe quebra a simetria. 
O interior, de uma só nave possui uma abóbada de aresta com três tramos dispostos 
longitualmente, existindo no fecho de cada um deles um medalhão com um desenho 
diferente, tendo o do meio a cruz de Cristo. As arestas da abóbada terminaram por 
mísulas de pedra com figuras diferentes. 
O altar-mor possui a imagem de Santa Brígida padroeira da povoação e os dois 
altares laterais as imagens de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das 
Neves. 
Este interessante monumento carece de um estudo aprofundado que permita não 
apenas datá-lo com maior exactidão, como também determinar a importância do seu 
valor arquitectónico. 
 
 
 
               SELMES 
 
A aldeia de Selmes, considerada por alguns como povoação mais antiga do que 
Vidigueira e Vila de Frades, é como toponómo, segundo Pinho Leal ".. corrupção do 
árabe salem. É nome próprio de homem. Significa salvo, livre, isento ..." (1) 
Ainda que o seu topónimo seja anterior à nacionalidade, nada se sabe sobre o evoluir 
desta povoação pertencente inicialmente ao termo de Beja. Em 1782 foi integrada no 
concelho de Cuba e em 1854 no de Vidigueira. 
Selmes foi um curato de apresentação do arcebispo de Évora, ao qual pagava 230 
alqueires de trigo e cinco mil réis em dinheiro. 
Nesta freguesia existe uma pequena aldeia, Alcaria da Serra, talvez mais recente, 
sobre a qual não encontrámos qualquer referência histórica. 
Digna de uma visita é Villa Romana do Monte da Cegonha, a Igreja Matriz de Selmes, 
às quais faremos seguidamente referência, e o conjunto de nichos destinados às 
estações do Senhor dos Passos, que ainda se conservam na aldeia. 
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Em Alcaria da Serra, para além das tradicionais casas avarandadas, existe uma 
pequena igreja, restaurada há poucos anos, que pela sua simplicidade certamente 
agradará ao visitante. 
(1) - Leal Pinho - "Portugal Antigo e Moderno", vol.9, 1880, pag. 93 
 
 
               Igreja Matriz de Selmes 
 
A construção desta igreja data provavelmente do séc. XVIII, embora não seja possível 
precisar o ano. 
Segundo o testemunho da inscrição que se encontra por cima do portal ficamos a 
saber que a sua fachada esteve caída mais de 50 anos tendo sido reconstruída em 
1874. Na fachada, muito simples, há a salientar uma alta janela por cima do portal com 
guarnições e dintel em mármore. 
Na parte superior erguem-se duas torres colocadas simetricamente, uma de cada 
lado. 
O interior da igreja é bastante espaçoso e de uma só nave. O altar-mar e os quatro 
altares laterais constituem o principal elemento de decoração da igreja. O trono tem 
uma peanha em vários degraus e um santuário encimado por uma coroa. Todo este 
conjunto é trabalhado em mármore branco. 
Por baixo encontra-se o sacrário com o Santíssimo Sacramento e de cada lado uma 
coluna a fingir de salomónica. 
Esta igreja tem por orago Santa Catarina. 
 
               Villa  Romana do Monte da Cegonha 
 
A “ Villa “ Romana do Monte da Cegonha, situada na freguesia de Selmes, revela uma 
série de níveis de ocupação, desde o séc. I até à época muçulmana.  Os períodos 
Árabe e Visigótico encontram-se representados por material cerâmico, enquanto que o 
período Romano para além dos materiais cerâmicos provenientes de centros de 
produção gauleses, revela uma planta de “  villa de peristilo “bastante invulgar, 
integrada num tipo arquitectónico do qual não temos por enquanto mais exemplares 
em Portugal 
 
 
               Estações do Calvário de Selmes 
 
Quem visita a aldeia de Selmes e caminha ao longo das suas ruas ladeadas de casas 
brancas e singelas pode certamente apreciar algumas das estações do Calvário que 
ainda hoje aqui se conservam. 
 
“ A irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Selmes, com sede na Igreja Matriz, 
onde possuía a mais rica capela entalhada, teve compromisso aprovado 
eclesiasticamente e invulgar importância religiosa no séc. XVIII, centúria em que 
ordenou aconstrução dos Passos nas Principais artérias do lugar “ (1) 
 
Estes em número de seis, encontravam-se enquadrados na tipologia arquitectónica 
regional e pertencem ao estilo tardo-barroco, popular, do final do séc. XVIII e inicio do 
séc. Seguinte.  No seu conjunto obedecem “... Ao modelo de pórtico adintelado, de 
arco redondo, com ou sem ornatos tabelares, naturalistas, de relevo, pilastras laterais 
de estriias ou de frisos geometrizantes, rematados, nos acrotérios, por pináculos de 
diferentes desenhos: de urnas, pirâmides, vasos, bilhas estelizadas ou piriformes. 
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Os frontões são, também, diferenciados ligeiramente, todos com enrolamento, vieiras 
rematadas pela coroa marial, cruzes ou lises e, no eixo, composição de cartelas 
simbólicas do Martírio de Jesus “. (2) 
 
Dentre as seis estações citadas, situadas respectivamente nas ruas da Igreja ( duas ), 
da Fonte, de S. João, Direita e Rossio, apenas a que ficava próxima da antiga ermida 
de S. João Batista, conserva ainda hoje as suas portas de Madeira, destinadas 
certamente a albergar e proteger os painéis alusivos,  que actualmente podem ser 
vistos na Igreja Matriz.. 
(1) Espanca, Túlio - “ Inventário Artístico de Portugal - Distrito de Beja “ 
 Volume I, pág 398 - Secretaria Estado da Cultura - Lisboa MCMXCII 
(2) “ ide, ibid. Pág. 398. 
 
               Igreja de Alcaria da Serra 
 
A Igreja de Alcaria da Serra , edificada no Séc. XVIII, consagrada a Nossa Senhora 
das Relíquias, sofreu ao longo dos tempos algumas modificações. 
Restaurada há poucos anos, esta pequena igreja cuja história parece não ser longa, 
assenta em adro artificial, está voltada para o norte e domina todo o espaço que a 
rodeia, construída em alvenaria de caio, tem frontaria de empena triangular decorada 
por volutas com enrolamento, meias pilastras angulares, campanário arredondado, 
com pequeno sino de bronze e acrotérios engalanados por pináculos piramidais. 
Interiormente, dispõe-se em nave de planta rectangular e capela-mor de arco pleno, 
do tipo vulgar na região, sendo a cobertura de abóbada de meio canhão assente em 
duas arcadas cegas por banda 
Nos prospectos laterais e na cimafronte da entrada podemos ver três painéis de 
azulejos brasonados e coloridos representando a Sagrada Família, N.ª S.ª do Carmo e 
N.ª S.ª das Dores, antigas e curiosas são, porém, as imagens de Santa Ana e S. 
Joaquim, esculpidas em madeira dourada e estufada, típicas do barroco final do Séc. 
XVII.   
Finalmente, a imagem padroeira, ( Nossa Senhora das Relíquias ) que está colocada 
numa mísula axial, tendo como pano de fundo uma colgadura de damasco vermelho, é 
de roca e vestimentas nobres, conservando boa coroa de prata branca, arrendada.    
De salientar, a tradicional procissão que se realiza no primeiro fim de semana de 
Setembro, coincidindo com festas da Povoação.    
 
 
 
               VILA DE FRADES 
 
Nascida na paróquia de S. Cucufate, instituída em 1255, a povoação que surgiu nesse 
local pertencente aos frades de S. Vicente de Fora, tomou logicamente o nome de Vila 
de Frades. Primeiro freguesia e depois concelho independente, o seu destino andou 
sempre ligado ao da Vidigueira, uma  vez que as duas povoações foram doadas a D. 
Nuno Álvares Pereira por    D. João I em 1385 e em 1519 ambas entraram na posse 
da Casa de Vasco da Gama. 
Embora seja provável que a Vila de Frades tenha sido concedido o seu primeiro foral 
pelo Mosteiro de S. Vicente, seu primitivo senhorio, conhece-se apenas o que lhe foi 
concedido em 1512 pelo rei D. Manuel. 
Sobre Vila de Frades escreve o Abade de Miragaia em 1886 no "Portugal Antigo e 
Moderno": Em quanto a templos tem hoje (1886), além da Igreja Matriz, a Igreja da 
Misericórdia e quatro capelas - S. Brás, dentro da vila e Santo António dos Açores, ... 
fora da vila e a pequena distância. Tem mais a de S.Tiago, que se supõe ter sido 
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mesquita dos Mouros e a de Nossa Senhora de Guadalupe, na serra deste nome, 
todas quatro muito antigas e quase em ruínas". 
"Teve mais três capelas, que já desapareceram - a do Espírito Santo, a de S. Bento e 
a de S. Sebastião". 
Em 1886 ainda se conservavam "a antiga cadeia e os velhos Paços do Concelho", 
onde então funcionam "duas aulas oficiais de instrução primária elementar, uma para 
o sexo masculino, outra para o sexo feminino". (1) 
O concelho de Vila de Frades foi extinto em 1854 sendo a respectiva freguesia 
integrada no concelho de Vidigueira. 
(1) - "Portugal Antigo e Moderno", vol.11, 1886, pag. 741" 
 
 
               Villa Romana de S. Cucufate 
 
O local onde está implantada a Villa Romana de S. Cucufate, cuja ocupação remonta 
ao Neolítico final parece também Ter sido habitado na Idade do Ferro, sem contudo 
haver uma certeza. 
No séc. I.D.C. instalou-se no local a primeira "Villa" romana que pela abundância e 
qualidade dos seus materiais parece ter pertencido a uma família abastada. Entre os 
sécs. II e meados do séc. IV,  a "Villa" foi sofrendo algumas alterações, 
particularmente nos espaços reservados aos criados. Data desta altura a construção 
das termas. 
Na década de 360 d.c. a planta da "Villa"  sofre profundas alterações sendo totalmente 
reconstruída. Foi erguido um edifício de dois pisos que ainda hoje se conserva, com 
salas abobadadas no rés-do-chão e um primeiro andar para residência. 
A fachada abria sobre um jardim ao fundo do qual um grande tanque servia de 
ornamento e de reservatório de água. 
À margem da "Villa" foi construído um templo, que se que se assemelha ao de Milreu 
(Faro). 
Os materiais recolhidos deixam-nos supor que a "Villa" foi habitada até aos meados do 
séc. V, tendo-se verificado um total abandono do local no período visigótico. 
No período mulçumano (séc. X ou XI) estabeleceu-se no edifício uma comunidade de 
frades que ali viveu possivelmente até à segunda metade do séc. XII, tendo S. 
Cucufate por seu padroeiro. Em 1254, o edifício foi cedido ao mosteiro de S. Vicente 
de Fora que ai instalou novo convento, cuja ocupação vai até meados ou finais do séc. 
XVI. O edifício foi então abandonado porque decerto ameaçava ruína, continuando no 
entanto a capela, agora consagrada a S. Tiago, aberta ao culto. As pinturas murais 
que se observam no seu interior datam dos sécs. XVII e XVIII e são da autoria de José 
de Escovar, artista residente em Évora e decorador de muitas igrejas da região. 
A última data segura sobre o culto em S. Cucufate é de 1723, ano em que faleceu o 
ermitão da capela, João Lopes, sepultado à conta da Misericórdia de Vila de Frades.  
 
 
               Igreja Matriz de Vila de Frades 
 
Construída em 1707, data que se lê por cima do seu portal, a Igreja Matriz de Vila de 
Frades é constituída por uma só nave. 
O seu interior é bastante espaçoso e não possui coro. O altar-mor, todo trabalhado 
com dourados e talha tem na parte central um nicho, onde se encontra o trono, 
constituído por vários corpos que diminuem da base para a parte superior onde se 
expõe o Santíssimo Sacramento. De cada um dos lados do nicho central podem ver-
se três colunas, sendo a do meio a mais saliente, que se destaca em azul com 
ornamentos dourados. As outras duas são de talha com motivos florais estilizados. 
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Exteriormente às colunas encontra-se de cada lado um pequeno nicho com uma 
imagem. Para além do altar-mor esta igreja possui quatro altares laterais, dois em 
cada parede. No primeiro, do lado da Epístola encontra-se, enquadrada por uma 
moldura de talha, uma pintura representando o purgatório, da autoria de D. Maria de 
Jesus Conceição e Silva, natural de Vila de Frades. Do lado do Evangelho, o altar 
correspondente possui também uma rica ornamentação em talha e ao centro uma 
imagem de S. Pedro.  
Merece ainda especial referência a sepultura  do poeta João Xavier de Matos, falecido 
em Vila de Frades no dia 3 de Novembro de 1789.   
 
 
               Igreja da Misericórdia 
 
A Igreja da Misericórdia de Vila de Frades é um pequeno templo de abóbada, de uma 
só nave e de dimensões muito reduzidas. 
Ignora-se a data da sua construção, mas ao que sabemos a Casa da Misericórdia de 
Vila de Frades foi remodelada em 1587. 
O altar-mor trabalhado com  dourados e talha é simples e constituído por vários corpos 
que diminuem da base para a parte superior onde se expõe o Espírito Santo. À frente 
e ao centro encontra-se a imagem de Nossa Senhora das Graças, protectora das 
parturientes. 
Possui apenas um pequeno altar lateral do lado esquerdo com a imagem de S. Brás, a 
qual se supõe ter pertencido à antiga Ermida de S. Brás. Do lado direito, a meia altura 
da parede, uma tribuna de madeira trabalhada constituía a Mesa dos Irmãos da 
Misericórdia. Por cima, encontra-se o coro alto, de pequenas dimensões. 
Dispostos ao longo das paredes da Igreja seis telas assinadas por F. Luiz Alves, 
representam os diferentes passos da Via Sacra. 
 
               Antiga Ermida de S. Brás 
 
Construída em data que não podemos precisar, a antiga Ermida de S. Brás é 
actualmente a Casa Mortuária de Vila de Frades. 
O seu interesse reside no conjunto de frescos que reveste as suas paredes internas, 
nalguns dos quais, ainda em bom estado de conservação é possível reconhecer várias 
figuras de santos: Stº. André, S. Martinho, S. Mateus, S. Diogo, S. Luis, Stº. Estevão, 
S. Gregório, Stª. Margarida e Stª. Luzia. São igualmente bem visíveis imagens da vida 
de S. Cucufate, o orago da freguesia. Numa das que melhor se conservou, o Santo, de 
joelhos e maniatado, encontra-se rodeado de soldados, um dos quais lhe põe uma 
faca na garganta, como que para o degolar.  
Este conjunto de frescos merece especial atenção e carece ser preservado e 
devidamente estudado. 
Ignoram-se as circunstâncias e a data em que ocorreu o abandono desta capela. 
 
 
               Ermida de Santo António 
 
Local de romarias e festas populares, esta ermida cuja data de construção deverá 
situar-se no séc. XVII, uma vez que se encontra documentada desde o início do séc. 
XVIII, foi mandada edificar por um Conde da Vidigueira em consequência de uma 
promessa que fizera, caso encontrasse um açor que lhe desaparecera. 
O açor foi realmente recuperado num outeiro perto da vila e nesse mesmo local 
ordenou o Conde que fosse construída a ermida, que por esse motivo se chamou  de 
Santo António dos Açores.  
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Da mesma época parecem ser as pinturas murais do interior, que representam cenas 
da vida de Santo António e da sua pregação. Apesar do estado de degradação em 
que se encontram, em duas delas ainda são visíveis as legendas que possuíam, nas 
quais se pode ler respectivamente o seguinte: "QUANDO S. ANTÓNIO PREGAVA 
AOS EREGES” e “ QUANDO S. ANTÓNIO P...”  
Estas frescos constituíram o único aspecto que hoje resta da decoração da capela. 


