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Resumo 
 

Este artigo propõe uma pequena reflexão acerca das Capelas dos Ossos em Portugal 
como símbolos de um particular Património Macabro que domina sobretudo o Sul de 
Portugal. Estas capelas radicam de uma atitude diante da morte própria da cultura 
barroca que podemos situar entre os séculos XVI e XVIII. Com um breve 
enquadramento filosófico e contextual daremos um especial enfoque à Capela dos 
Ossos de Évora, o caso mais paradigmático e antigo, mostrando como a consciência da 
vanitas nas capelas em jeito de Memento Mori, concorriam com uma estetização da 
morte, numa sociedade que tendia mais para a fé do que para a razão, em particular o 
caso português onde a Inquisição e o pós Concílio de Trento deu à Religião um enorme 
poder e influência na vida dos fiéis, contribuindo tanto para um fascínio pelo horror ou 
um gosto pelo macabro como para uma certa medievalização da cultura artística.  
 
 

I. Problematização filosófica  

A morte, conceito central da existência, pode ser vista como uma protagonista social e 

histórica que domina as inquietações humanas. Não podendo deixar ninguém 

indiferente, a atitude em relação a esta tem variado de cultura para cultura, de época 

para época. As diferentes atitudes em relação à morte podem e devem ser articuladas 

com o domínio público e religioso. Na consciência da morte concorrem a esfera do 

privado e do público, a consciência existencial da própria morte e simultaneamente a 

atitude geral em relação à morte de uma determinada sociedade. 

O gosto pelo macabro que domina a Idade Média e o Renascimento (na verdade todas 

as épocas da História da Arte lhe prestam homenagem) não se pode encontrar a sua 

plena explicação no contacto com as vítimas das epidemias, das pestes, nas guerras, nas 

doenças. Não perdendo de vistas que essas instâncias permitem um contacto directo e 

natural com a morte, vale a pena lembrar que esta constitui uma certeza intuitiva do 

humano e não se pode reduzir a uma constatação empírica do tipo: “se todos os homens 

morrem então eu também vou morrer”. Em “Morte e Sobrevivência” Max Scheler 

(1993) mostra como a morte é um entendimento apriorístico que domina a existência e 

nos faz organizar a vida como um todo em direção ao seu desfecho. É a certeza da 

morte que nos permite entender o passado como um tempo irreversível. A vida 
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constitui-se como um tempo limitado, uma unidade total que se dirige para o seu fim 

certo.  

É assim preciso pensar que as manifestações artísticas macabras podem ser mais do que 

uma influência empírica da morte e talvez apontem para “o sinal de um amor 

apaixonado por este mundo, e de uma consciência dolorosa do fracasso ao qual a vida 

de cada homem está condenada”. (Ariès, 1988, p. 162). O amor à vida terrena da qual o 

corpo é seu principal apanágio sempre foi de certa maneira contrário aos ideais 

católicos. O corpo foi sempre objecto de culpa e de horror. Já S. Bernardo de Claraval 

(1090- 1153) contrapunha dois tipos de prevaricadores à desejável vida cristã: os vani 

ou os avari. Os vani, ao contrário dos humildes, procuravam a glória de si mesmos na 

efemeridade; os avari, ao contrário dos devotos, amavam a vida, o corpo e o mundo. 

(Ariès, 1988, p. 163) 

Podemos também ver na representação da morte no barroco, que encontra o seu apogeu 

no recurso literal aos ossos como matéria-prima arquitetural nestas capelas, um certo 

espírito triunfalista e não apenas a triste revelação da miséria humana, na medida em 

que "o instante da morte é o coroamento de toda a existência" (Baptista Pereira, 1989, p. 

300). É o fechar da tal existência total com princípio meio e fim de que falava Scheler. 

Devemos também reflectir sobre as motivações e funções destas capelas que exploram o 

macabro, ainda que não haja respostas claras: parece haver uma clara relação entre os 

efeitos da consciência da morte e do seu horror e a crença na imortalidade, aspecto 

obviamente explorado pela religião. Sobre esta questão a obra O homem e a morte de 

Edgar Morin, escrita entre 1948-1950 é reveladora da importância da consciência da 

morte, de como esta é potenciadora de um choque, ou mesmo um trauma que conduz à 

necessidade de procurar uma adaptação à realidade que tem como consequência a 

crença na imortalidade. Morin defende que perante a morte se constitui um “Triplo dado 

antropológico” (Morin, 1988, p.33): a consciência da morte, o horror à morte e a crença 

na imortalidade. 

Morin alerta também nesta obra para a tomada de consciência de uma perda da 

individualidade face à morte, sobretudo quando vivenciamos a morte de quem nos é 

próximo. Essa questão é particularmente interessante se pensarmos no caso das Capelas 

dos Ossos em que não obstante potenciarem a dupla: horror e fascínio pela morte, se 

verifica uma relação de distanciamento em relação aos ossos. Apesar do carácter 
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intimista que as capelas tentam favorecer, apto à reflexão e ao recolhimento espiritual, a 

verdade é que as ossadas humanas enquanto mera matéria-prima decorativa de paredes 

perdem toda a sua individualidade. Só a custo nos lembramos que cada osso que ali está 

já pertenceu a um corpo que viveu animado do sopro da vida com todas as inquietações 

humanas. Nas palavras de Philippe Ariès é “a vida colectiva que anima o cenário” 

(1988, II, p. 109) e não a morte individual e paralizante na aguda consciência da finitude 

própria. Apesar do objectivo destas capelas se prender com a motivação religiosa de 

reflectir sobre a vanidade da passagem da vida, a propensão para viver a morte numa 

perspectiva impessoal (e de adiamento) persiste, constituindo esta manifestação artística 

mais um espectáculo macabro da alegoria da vida do que uma real tomada de 

consciência do caracter irreversível e existencial da morte. 

 

II. Contexto e contexto das Capelas dos Ossos 

A partir de metade do século XVI em diante começa a definir-se uma consciência da 

morte e um certo culto da espiritualidade e da reflexão em torno da fragilidade e 

transitoriedade da vida que se prende com a crise religiosa da Europa. O choque da 

Reforma Protestante, divide a Igreja Católica e leva-a a instaurar a Contra-Reforma. O 

papel do Concílio de Trento no reafirmar dos dogmas cristãos será determinante 

sobretudo na defesa do culto das imagens e na definição de uma forte agenda artística 

onde os estímulos visuais se pretendem bem aptos à emoção e à comoção. O contexto 

histórico é sem dúvida propício ao culto do sofrimento, ao assombro, à fé extremada, à 

consciência da finitude, ou seja, “sob a acção reformadora de Trento, a prédica insistia 

na meditação sobre a brevidade e fragilidade da vida e das coisas materiais, assegurando 

que a morte bela e edificante era a daquele que nela medita enquanto vive.” (Baptista 

Pereira, 1989 p. 301) A arte movida pelos ideais da contra-reforma tem em comum com 

a arte medieval uma lógica muito mais simbólica que representativa do belo e assim 

consequentemente vai muito além dos imperativos estéticos do Iluminismo cuja 

principal motivação artística era a produção da beleza. 

É no seio da cultura barroca onde a consciência da finitude já era uma das suas pedras 

de toque, que surge em jeito de contracultura a exposição das ossadas humanas. O que 

hoje pode causar algum choque pelo carácter excessivamente macabro e fora das 

tendências politicamente corretas e higienizadas dos tempos atuais, era contudo aceite 
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com alguma naturalidade devido às precárias condições de subsistência da época. O 

contacto com a morte que hoje acontece de modo filtrado e profissionalizado (o hospital 

parece ser o local ideal para morrer e as agências funerárias e afins devem tomar conta 

dos dolorosos procedimentos), era outrora comum e vivido com mais naturalidade. A 

convivência com os cadáveres e a ocorrência violenta da morte tornou necessário que 

coletivamente se criassem esquemas de representação que inserissem a morte na ordem 

da vida humana, sem uma consciência agudamente negativa ou paralisante. Se a morte é 

omnipresente e o humano um frágil ser em trânsito, será essencial garantir a salvação e 

dedicar a vida a uma conduta moral e ética entendida como preparação redentora para a 

morte. A arte do barroco é testemunha de todo o contexto que é referido acima e 

necessariamente propaga um certo tipo de estética da morte a par de uma espiritualidade 

exacerbada, onde o conceito de  memento mori é exaltado. Foi precisamente nesta altura 

que surgiram a maioria das capelas dos ossos em Portugal. 

 

III. A Origem das capelas dos Ossos 

Sendo a sua origem um tema ainda algo polémico, parece haver consenso quanto à sua 

proveniência se prender com uma evolução natural dos ossários e carneiros. Sendo uma 

prática comum enterrar os cadáveres do povo nos átrios das Igrejas e em redor do 

edifício, muitos lançados para valas comuns por vezes com espaço para cerca de 1000 

corpos. Quando se estimava que a terra já tivesse decomposto esses corpos, as valas 

eram abertas para continuar a servir o seu fúnebre propósito. Aí podiam ser encontrados 

ainda alguns ossos que seriam limpos e guardados no que se chamava os “carneiros” 

(Nas catacumbas da Igreja de S. Francisco no Porto existe ainda um carneiro onde se 

podem ver as ossadas através de uma grade protegida com um vidro), que serviriam 

também de moralizadora mensagem alertando os fiéis à reflexão acerca do Juízo Final. 

Estes ossos eram expostos harmoniosamente e este costume desenvolveu-se por toda a 

Europa em pequenas capelas ou partes das Igrejas reservadas para este fito:  

“Contudo, a partir do século XV, talvez mais cedo, nas cidades, nas vilas, alinharam-se 

e ordenaram-se essas massas enormes de ossadas, perpetuamente restituídas pela terra. 

Foram então expostas artisticamente em expositores por cima das galerias dos carneiros, 

ou ainda sobre o alpendre da igreja, ou dentro de uma pequena capela, ao lado da igreja, 

destinada a essa função. (…) É preciso ver. Os carneiros eram expositores, feitos para 
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serem vistos. Na origem, não passaram, sem dúvida, de um depósito casual para onde 

deitavam os ossos exumados, apenas para dar espaço e não havia muito interesse em 

mostrá-los, mas em seguida, a partir do século XIV, sob a influência de uma 

sensibilidade orientada para o macabro, pretendeu-se, pelo contrário, tirar partido deles: 

dispuseram-se os ossos, os crânios, de tal maneira que formassem em redor do adro da 

igreja um cenário para a vida quotidiana daqueles tempos sensuais” (Ariès, 1988, p. 76-

78). 

 

Na opinião de Carlos Veloso (p. 10) associada a esta tendência é de referir também o 

culto das “Alminhas”: culto patrocinado pelo Concílio de Trento com especial 

incidência em terras lusitanas e que se manteve até pelo menos metade do século XX, 

onde imagens do purgatório eram objeto de culto. Este autor defende que todas as 

capelas dos ossos no nosso país são devedoras do culto das Almas do Purgatório (p. 38), 

como bem ilustram os pormenores iconográficos e simbólicos aí presentes, bem como a 

devoção ao Jesus Crucificado. 

Em Portugal existem, que se saiba, pelo menos 6 capelas dos ossos, todas a sul do Tejo, 

todas elas inquietantes e macabras, das quais destacamos a de Évora, por corresponder à 

mais complexa e antiga, tendo constituído esta o modelo para outras capelas dos ossos 

na região do Alentejo e do Algarve, como por exemplo Campo Maior Alcantarilha ou 

Faro.  

 

IV. A Capela dos Ossos de Évora: 

Quem visita a Capela dos Ossos na Igreja de S. Francisco em Évora (que foi 

recentemente requalificada e distinguida com o Prémio IHRU 2016, na categoria de 

“reabilitação de edifício”), é seduzido pelo espetáculo macabro que as ossadas humanas 

exercem, motivando milhares de visitantes que aí assomam. À entrada da maioria das 

capelas desta natureza surgem frases marcantes e apelativas que não deixam ninguém 

indiferente. No caso da de Évora podemos ler: “Nós ossos que aqui estamos pelos 

vossos esperamos”, uma frase em jeito de memento mori, que visa colocar o visitante 

em contacto com o espírito pretendido, uma consciência existencial da morte que 

habitualmente evitamos pelo seu carácter assustador e paralisante do quotidiano que se 

quer activo e produtivo. Na antiguidade o trabalho foi visto como um castigo dos 
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deuses, mas desde a modernidade que se tornou uma obsessão, uma droga que nos 

mantém distraídos num frenesim inútil... 

 

Fig.1- Pórtico da Capela dos Ossos de Évora.  
Fonte:	  http://gdamas.com/capela-ossos-evora 

 

Mais do que isso, a igreja pretendia uma desvalorização desta vida: ver os ossos mostra 

bem como somos morte. Já a trazemos dentro de nós e cada dia que passa mais nos 

aproximamos dela. “Pois somos apenas a casca e a folha. A grande morte, que cada um 

tem em si, É o fruto à volta do qual tudo gravita” (Rilke, apud Scheler, 1993, p. 43). 

Lembrar a morte significa acreditar no despojamento, na humildade, na devoção. Ao 

contemplar aquelas caveiras recebemos sempre uma lição de humildade. 

A esse respeito diz José António Falcão em entrevista ao Observador: “Existe uma 

comunicação entre vivos e mortos, que partilham uma mesma realidade, embora em 

dimensões diferentes. (…) É como se entre eles existisse uma comunicação subtil”. 

(consultado a 03/07/ 2017, disponível em: http://observador.pt/especiais/as-ossadas-do-

barroco/). 

A preservação deste tipo de capelas foi mais comum a Sul da Europa, mas a sua 

aparição é contudo rara, pois este tipo de contacto com a morte foi caindo em desuso e 

foi deixando de constituir uma prioridade na agenda católica. Carlos Veloso não põe de 

lado a possibilidade de muitas capelas portuguesas terem sido extintas ou demolidas, 

como é o caso da do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra.  
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Para além da de Évora, encontra-se uma outra capela, anexa à igreja de Santa Maria da 

Graça em Monforte, e em Faro existem outras duas, próximas do antigo cemitério 

privado da igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo. No Algarve existe ainda a 

igreja de São Sebastião em Lagos, que é mais recente e bastante desconhecida. Nesta 

região ainda existe a de Alcantarilha em Silves, construída na igreja de Nossa Senhora 

da Conceição. Existem mais dois pequenos exemplares, uma pequena que faz parte do 

claustro da Sé de Faro e outra em Olhão junto à Igreja Matriz de Pechão, constituindo-

se esta a partir do que restou do Cemitério Velho construído em 1851. A origem destas 

capelas e a sua predominância a Sul apesar de envolta em algum mistério, poderá estar 

relacionada com a influência franciscana em Portugal que era particularmente 

dominante a sul de Portugal. A mais antiga ainda existente em Portugal é a 

conhecida capela dos ossos de Évora, que integra a igreja do mosteiro de São Francisco. 

A história da igreja remonta ao século XIII, data em que os franciscanos se instalaram 

na cidade. A construção da capela dos ossos é, porém, mais tardia. Julga-se que tenha 

sido criada no século XVII, durante o período filipino, apesar da estrutura arquitetónica 

ser datada do século anterior. 

A capela foi construída no local do antigo dormitório quinhentista, no prolongamento da 

Casa do Capítulo. As paredes foram decoradas com milhares de ossadas humanas, 

provavelmente retiradas dos cemitérios das igrejas e conventos da cidade, em especial 

da própria igreja de São Francisco, um dos principais locais de enterro de Évora. Ao 

todo estimam-se que as paredes sejam compostas por cerca de cinco mil crânios.  
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Fig. 2- Interior da capela dos Ossos de Évora.  
Fonte: http://gdamas.com/capela-ossos-evora/ 

 

A Capela dos Ossos foi edificada no século XVII por iniciativa precisamente de três 

frades franciscanos, disse a esse respeito José António Falcão ao Observador, “As 

capelas portuguesas, à semelhança de muitas outras, estão ligadas à ordem franciscana, 

mais especificamente à ordem dos frades menores (a ordem masculina) ou, pelo menos, 

à família espiritual dos franciscanos. O fundador da ordem, São Francisco de Assis, foi 

um santo que renovou a espiritualidade da altura, deixando marcas profundas no 

catolicismo. Por outro lado, procurou também desmistificar a morte. Para ele, a vida era 

efémera e, por isso, era conveniente encarar a morte com naturalidade. “Sendo a capela 

dos ossos integrada na igreja de São Francisco, que fazia parte de um grande mosteiro 

franciscano, faz todo o sentido que ai exista” (consultado a 03/07/ 2017, disponível em: 

http://observador.pt/especiais/as-ossadas-do-barroco/). 

A capela possui um portal imponente com duas colunas ao estilo renascentista e 

encimado por uma pintura que representa apropriadamente uma alma do purgatório. A 

diferença estilística assim que se entra na capela é impressionante, pois de uma entrada 

majestosamente ornamentada passamos a um interior despojado e rústico. “É como se 

lembrassem ao visitante, da porta para dentro acabaram-se as vaidades do mundo…” 

(Veloso, 1993, p. 20). 
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Fig. 3- Interior da Capela dos Ossos de Évora.  

Fonte: https://www.viajali.com.br/igrejas-com-ossos-humanos/ 
 

A atração e o espanto são sentimentos comuns aos seus visitantes. Vejamos a descrição 

emocionada de Fidélis Barbosa: “O que mais me impressionou todavia na cidade de 

Évora foi a capela dos Ossos, junto à real igreja de S. Francisco, uma tétrica visão, uma 

visão macabra que jamais esquecerei. (…) Sobre a verga do portal renascentista, com 

duas colunas deslocadas de outra pane, o célebre dístico: Nós ossos que aqui estamos, 

pelos vossos esperamos”. Soltei uma exclamação. (…) Encontro-me na capela de três 

naves. Contemplo aquele espectáculo terrífico, horripilante. (…) As paredes 

completamente revestidas de ossos humanos. (…) Á direita, presos à parede, dois 

cadáveres inteiros. Um adulto e outro pequeno” (Barbosa. 2013, p. 78). 

 

V. A importância das Múmias da capela de Évora  

Existe em Évora um aspecto ainda mais intrigante: a presença de um adulto e de uma 

criança semi-mumificados (de proveniência desconhecida).  
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Fig. 4- Esqueletos semi-mumificados na Capela dos Ossos de Évora antes da 

reabilitação de 2016. Fonte: http://www.taringa.net/posts/info/7046600/Sitios-
aterradores-macabros-extranos-etc.html 

 

Os dois corpos mumificados de Évora: durante séculos pendurados numa parede da 

capela, criando um fortíssimo impacto, foram agora, aquando da reabilitação de 2016, 

colocadas em dois sarcófagos de vidro e deitados sobre um confortável almofadado 

branco. Esta intervenção, revestida da melhor das intenções, tão própria da nossa época 

que despreza o genuíno diálogo com o passado, apesar de estar simultaneamente muito 

preocupada com a sua preservação, acabou por alterar drasticamente o impacto 

vivencial destes dois intervenientes. Também o próprio significado semântico, que as 

duas múmias exerciam sobre os visitantes é posto em causa com esta súbita alteração à 

capela: quando penduradas, irrompiam violentamente na parede, como se fossem dois 

enforcados, denunciando todo o lado corpóreo e material da morte sem qualquer 

máscara, sem qualquer suavidade, constituindo assim o único contacto com a morte de 

rosto individualizado, como pessoa de corpo inteiro, já que todos os outros esqueletos se 

encontram desmembrados assumindo existências coletivas ao serviço duma estética 

decorativa, que dissolvem a genuína consciência da morte. Agora, deitadas no seu suave 

leito almofadado tentam em vão recuperar a metáfora da morte enquanto sono eterno, 

estando esta nos antípodas dos objetivos estéticos destas capelas. 
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Fig. 5- Múmias colocadas em sarcófagos de vidro sobre almofadados.  

Fonte: https://www.tripadvisor.pt/LocationPhotoDirectLink-g189106-d196208-
i246357770-Capela_dos_Ossos-Evora_Evora_District_Alentejo.html 
 

A respeito da proveniência das múmias nada em concreto se sabe a não ser que não 

pertenciam a nenhum frade do antigo convento. A sua presença, original no quadro das 

restantes capelas, deixa uma mensagem muito clara sobre a efemeridade da vida: ao 

colocar um adulto e uma criança lado a lado, adverte que nunca se é demasiado jovem 

para morrer, que a morte não é causada pela idade avançada, mas é uma sombra sempre 

presente sobre todas as fases da vida. 

É possível que tenham servido de inspiração a Francisco de Holanda (1517-1585), que 

passou a juventude nessa cidade. O seu mais macabro desenho “Afrodite e Eros” 

representa de modo original mãe e filho como dois frágeis esqueletos revestidos de fina 

pele em cenário sepulcral nocturno, rodeados de inscrições que citam textos da 

Antiguidade, com a única função de parodiar estes deuses que simbolizam o amor 

profano por oposição ao amor divino e verdadeiro. 
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Fig. 6 - Francisco de Holanda, Afrodite e Eros, De Aetatibus Mundi Imagines, f. 88r 
 

Será Afrodite e Eros, um mero pretexto para a representação anatómica, ou uma crítica 

moralizante à mitologia clássica por oposição aos valores imortais do cristianismo? A 

originalidade do desenho coloca várias interrogações, uma delas é: quais teriam sido as 

suas fontes visuais? 

É apenas uma hipótese que colocamos: existiriam já essas múmias como múmias na 

cidade de Évora no tempo da juventude de Holanda? E em caso afirmativo, poderiam 

ter sido vistas por este? A verdade é que a coincidência macabra salta à vista mas não 

permite nenhum tipo de conclusão. A inspiração de Holanda para este desenho continua 

a estar envolta em grande mistério. A opção do seu desenho em representar um adulto e 

uma criança, a originalidade do seu desenho cuja finalidade é exactamente a mesma da 

Capela dos Ossos, a saber: a reflexão sobre a fragilidade da vida, a constatação da 

vanidade da beleza física e das paixões do corpo. Francisco de Holanda não perdeu uma 

oportunidade de exaltar o macabro: no regresso da sua viagem a Itália,	  ao passar na zona 

da Provença, Saint Maximin, Holanda não resiste a desenhar o Relicário da cabeça de 
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Santa Maria Madalena. Também aqui através da representação da relíquia a caveira é 

exaltada onde outrora existiu um rosto belo e sedutor. 

 
Fig. 7- Francisco de Holanda, Relicário da cabeça de Santa Maria Madalena, Saint 

Maximin, Álbum dos Desenhos das Antigualhas, f. 48v 
 

O gosto pelo macabro foi-se desenvolvendo sem excepção, por toda a Europa, varrendo 

os vários estilos artísticos: o tenebrismo, o maneirismo e finalmente os primórdios do 

barroco. Imagens que fazem o contraponto entre a Vaidade e a Morte, entre a 

transitoriedade da beleza e a certeza da morte, são mais do que imagens, são reflexões 

corporizadas que ostentam a ilusão da juventude, o devir incessante e a evidência da 

morte certa que a todos espera. Produzindo um «choque estético» estas imagens podem 

predispor a um ponto de vista  radical acerca do valor da vida que rompe com o do 

senso comum (que pretende afastar o mais possível de si a ideia de morte através de um 

entendimento pouco genuíno do conceito, produzindo a ilusão de que é uma espécie de 

mal que só acontece aos outros, ou então projecta-la para um momento seguro e 

confortável situado num futuro longínquo...). O versículo emblemático e inquisidor do 

Eclesiastes de Rei Salomão: «Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas»  é a expressão que 

está na origem do género iconográfico: Vanitas, reconhecido por contrapor a vida e a 

morte de modo a evidenciar a transitoriedade e a fragilidade da primeira e o carácter 

certo e inevitável da segunda. 
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VI. Conclusão 

Esta Delectatio morosa, de que já os antigos falavam, dominava a agenda cristã pós-

conciliar que viu neste conceito inquietante e na sua estética a eficácia de um efeito 

moralizante. Nestas capelas é criado um cenário onde o que habitualmente se oculta, o 

cadáver, é aqui exaltado esteticamente. Constatando a brevitate vitae, é todavia 

fundamental garantir a redenção, daí a grande importância cultual destas capelas na vida 

dos fiéis. A maioria destas capelas são obra bem característica do Barroco que reflecte 

uma atracção pela morte e simultaneamente uma ética rígida de valorização da conduta 

espiritual cristã ao estilo Memento Mori.  
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