
ALCÁCER DO SAL Monumento contempla dois painéis de pintura raríssimos

Igreja de Santa Susana classificada monumento de interesse público

A
Igreja de Santa Susana,

no concelho de Alcácer

do Sal, foi classificada

como monumento de interesse

público. A classificação foi pu-
blicada em Diário da República,

na passada quarta-feira.
A Igreja "resulta da amplia-

ção seiscentista de uma ermi-

da do século XVI, pertencente
à Ordem de Santiago, e da

qual ainda resta a estrutura da

actual capela-mor", refere, em

nota de Imprensa, a autarquia

alcacerense, acrescentando

que "o templo permaneceu
numa zona rural até aos anos

20 do século XX, quando foi

fundado o aglomerado urbano

onde hoje se integra, e cons-

truída a torre sineira".

"Com um traçado tipica-
mente popular, a Igreja de

Santa Susana é constituída

por uma só nave com uma
abóbada de berço redonda.
De influência maneirista, a

igreja paroquial tem um inte-
rior muito simples onde se
destacam a figura de Santa

Susana, no centro do altar-

mor, e, sobretudo, duas pin-

turas sobre madeira que la-

deiam a imagem", lembra a

edilidade, admitindo que as

pinturas foram "descobertas

por acaso em 1983, na se-

quência de uma tentativa de

inventariação do património
artístico e cultural do concelho

de Alcácer do Sal". "As repre-

sentações foram descritas por

VftorSerrão, director do Insti-

tuto de História da Arte da Uni-

versidade de Lisboa e mem-
bro efectivo da Academia Na-

cional de Belas-Artes, como

'duas peças excepcionais de

pintura primitiva, sem par no
sul do País, onde obras pic-
tóricas deste tempo são ra-

ríssimas". Os painéis repre-
sentam a Anunciação - Anjo
Gabriel revela a Maria que
vai dar à luz um menino - e a

Natividade - Nascimento de

Jesus Cristo -, e datam do sé-

culo XVI. "Tudo indica que te-
rão sido produzidas pelo enig-

mático, mas reputado, Mestre

da Lourinhã, um luso-neer-

landês responsável por obras

semelhantes nas igrejas ma-
trizes de Cascais e Alcochete",

explica a autarquia, acres-
centando: "Pouco se sabe

acerca da origem das pintu-

ras, parece, porém, evidente

aos olhos dos investigadores

que, dado a excelência do

seu trabalho de concepção,
elas não pertenceriam origi-
nalmente a um pequeno tem-

plo rural como a Igreja de
Santa Susana." Vítor Serrão

considera que provavelmente
as peças pertenceriam a al-

guma família ilustre de Alcácer

do Sal que as terá decidido

doar à igreja do povoado.

IGREJA DE SANTA SUSANA. Monumento de interesse público


