Sé Catedral de Évora
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A maior catedral medieval de Portugal.
Igreja fortificada de traça gótica, a Sé de Évora é a maior catedral de Portugal. Iniciada em 1186, consagrada em
1204, e desde logo usada como um dos grandes templos do culto mariano, só ficou pronta em 1250. É um
monumento que exibe a transição do estilo românico para o gótico, com posteriores adições renascentistas e
barrocas.
A fachada é flanqueada por duas torres, ambas do período medieval, estando os sinos colocados na torre sul. Na
torre norte, encontra-se parte do valioso tesouro pertencente ao Museu de Arte Sacra, com peças únicas de valor
incalculável – como a imagem da Virgem do Paraíso, figura da Virgem com o Menino que se abre a partir do colo e
exibe um retábulo historiado com várias cenas do Nascimento e da Paixão. O notável zimbório central, construído no
final do século XIII durante o reinado de D. Dinis, é o seu autêntico ex-libris. O pórtico principal constitui um dos mais
impressionantes portais góticos portugueses, com as esculturas de vulto dos Apóstolos feitas no século XIV por
Mestre Pêro, o principal nome da escultura gótica do país. Além do pórtico principal existem duas outras entradas: a
Porta do Sol, virada a sul, com arcos góticos; e a Porta Norte, reedificada no período barroco.
O interior está distribuído por três naves com cerca de 80 metros de comprimento. Na nave central pode ver-se o
altar de Nossa Senhora do Anjo (conhecida localmente como Nossa Senhora do Ó), com imagens em mármore
policromado da Virgem e do Anjo Gabriel. O altar do século XVIII e a capela-mor em mármores de Estremoz são
obras barrocas de J. F. Ludwig, conhecido como Ludovice, que foi o arquiteto do Palácio de Mafra ao serviço do rei D.
João V (1706-1750). Na capela, está exposto por cima da pintura de Nossa Senhora da Assunção um belo crucifixo
conhecido como “Pai dos Cristos”.
No transepto, acede-se às antiquíssimas Capelas de São Lourenço e do Santo Cristo e às Capelas das Relíquias e do
Santíssimo Sacramento, decoradas com adornos de talha dourada. No topo norte, encontra-se o espetacular portal
renascentista da Capela dos Morgados do Esporão. E no coro-alto destaca-se um valiosíssimo cadeiral renascentista
esculpido em madeira de carvalho e um órgão de grandes proporções, também do século XVIII.
Pode ainda visitar-se o claustro gótico de 1325 e subir ao terraço, de onde se avista um belo panorama sobre toda a
cidade de Évora, uma vez que a Sé está implantada no seu ponto mais elevado.
Contactos
Largo do Marquês de Marialva 7000-809 Évora
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Telefone:

+351 266 759 330

E-mail:

geral@sedeevora.pt

Website:

www.evoracathedral.com

Acessibilidade
Lugares de estacionamento reservados
Outras Informações
Acessibilidade
As pessoas em cadeiras de rodas ou com limitações visuais não conseguem aceder a alguns espaços de visita,
devido à existência de muitos degraus e escadas, nomeadamente na entrada da Sé e no acesso aos pisos
superiores. No interior, os espaços são estreitos e existem barreiras frequentes à circulação.
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