Enquadramento histórico

Chão Comum Fernanda Fragateiro

A Ermida de Santo António foi erigida na segunda metade do séc. XVI por iniciativa de
Duarte Rodrigues Pimentel, havendo menção nas Visitações da Ordem de Santiago
à licença para tanto concedida pelo rei D. Sebastião. Os registos paroquiais noticiam
enterramentos no seu interior desde, pelo menos, 1572.

Depth must be hidden. Where? On the surface.

Uma primeira remodelação acrescenta e reforma a Ermida no séc. XVIII, no ano de
1744, denominando-se então a propriedade agrícola Quinta do Casado. A construção
terá ruído no terramoto de 1 de novembro de 1755, sendo reedificada em nova campanha de obras concluída em 1789. Como muitas outras igrejas, a Ermida de Santo
António terá sido profanada e ficado interdita ao culto a partir de 1834, na sequência
da extinção das Ordens religiosas.
Na segunda metade do Séc. XIX, o serviço da Mala-posta do Alentejo – sediado em
Aldeia Galega desde 1533 – foi instalado na já denominada Quinta do Pátio d’Água, aí
funcionando até à sua extinção em 1863. Em consequência, o antigo templo foi utilizado
como abegoaria, tendo essa e outras desadequadas funções contribuído para degradar
o revestimento azulejar setecentista remanescente no interior.
É já no séc. XX – entre 1940 e 1953 – que, por iniciativa do comandante Santos
Fernandes, a Casa da Quinta do Pátio d’Água e a Ermida de Santo António adquirem
nova configuração, sob projeto que o arquiteto Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957)
elaborara em 1919. É alterada a espacialidade da Ermida, destacando-se o encurtamento
da nave e a inserção da galilé de entrada e do coro-alto, bem como o enriquecimento com
um notável conjunto de vitrais nas fachadas sul e ponte, abrindo-se nelas três janelões e
uma rosácea.
Em 2009, uma campanha arqueológica implicou a remoção do pavimento da nave,
impossibilitando o uso da Ermida e afastando-a uma vez mais do olhar dos montijenses.
Cumprindo o propósito de contribuir para a salvaguarda e o enriquecimento do importante
património arquitetónico e artístico montijense, a Câmara Municipal do Montijo reabilitou
e enriqueceu a Ermida de Santo António no ano de 2017, devolvendo-a aos cidadãos no
presente para outorga de um futuro sem nada apagar das memórias do passado.

Hugo von Hofmannsthal

“Trabalhar com um lugar com história exige atenção e tempo.
Os lugares com história são lugares muito densos mas, ao
mesmo tempo, têm a doçura de uma entidade adormecida.
É o olhar das pessoas que acorda estes lugares. Quando
dormimos ausentamo-nos de nós mesmos. Estamos lá
onde não estamos, tal como quando somos reflexo num
espelho.
Foi a partir desta visão que decidi não introduzir elementos
desnecessários no espaço da Ermida, mas sim refletir sobre
o já lá está, encontrar-me com o que temos e construir o
que não existe: um chão para a Ermida.
Fiquei muito interessada em usar o espaço escavado,
resultado dos trabalhos da arqueologia, e voltar a encher só
o estritamente necessário, contribuindo o pequeno fosso para
adensar o mistério já existente no espaço arquitetónico.

Chão Comum
O objeto artístico circunscreve-se à área do pavimento
da Ermida e funciona como dispositivo através do qual se
potencia a experiência de todo o espaço arquitetónico.
A construção de uma grande superfície, que vai servir como
chão, é composta por placas cerâmicas vidradas, obtendo-se
diversas tonalidades e densidades de branco. A cor e a matéria
proposta introduzem o tema da luz em diálogo com a matéria
dos painéis de azulejo que revestem a capela.
A deslocação do plano do chão relativamente aos planos das
paredes autonomiza o objeto artístico e vai permitir revelar o
que foi encontrado na escavação: alguns azulejos que recordam
os enxaquetados quinhentistas, elementos remotamente
arabizantes, que são vestígios da época da fundação do
templo.
A iluminação do espaço, bem como todos os temas da sua
recuperação, serão articulados com a intervenção artística”.
Fernanda Fragateiro

Vitrais
Em fevereiro de 1953 a Ermida é enriquecida com um notável conjunto de vitrais
encomendados à prestigiada oficina lisboeta de Ricardo Leone, de rica execução técnica
e artística, neles se destacando a excelência de desenho das figurações devidas ao
pintor Mário Costa.
Os três janelões da fachada sul representam os santos populares – S. Pedro, Sto. António de
Lisboa e S. João Baptista – com destaque para a representação central, em corpo inteiro,
do orago, todos sobre fundos de motivos geométricos e ornamentação vegetalista.
Iluminando a sala contígua ao coro-alto, a rosácea exibe ao centro uma outra imagem
de Santo António, surpreendente pela expressão de paternal afeto para com o menino,
rodeada pelas representações florais de oito idênticos módulos. Na capela-mor, o lume
do pequeno vão pré-existente foi preenchido com uma alegoria eucarística.
A execução emprega grande variedade de técnicas e de materiais, com vidros de fabricos,
texturas e cores muito diversas, sobre os quais a qualidade das figurações recorre a
grisalha e esmaltes de aplicação extremamente cuidada.

A Ermida de Sto. António no início do séc. XX, com a configuração anterior à execução do projeto
de Porfírio Pardal Monteiro (foto: Bliblioteca Municipal do Montijo)

Num processo de restauro de extrema delicadeza, minúcia e complexidade, preservando todos os vidros integrantes da feitura inicial, colmataram-se lacunas resultantes
de ações de vandalismo, removeram-se sujidades e micro-organismos e corrigiram-se
abaulamentos, assegurando sempre que possível a preservação do chumbo original, em
integral respeito pelos princípios internacionais de conservação e restauro.
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Revestimento azulejar
Os silhares de azulejos da Ermida de Sto. António, de feitura setecentista, abrangem as
paredes do interior da nave e da pequena galilé que hoje antecede a porta de entrada,
sendo inteiramente alusivos aos milagres e sermões do orago do templo. O conjunto
desenvolve-se num único registo, com doze azulejos de altura, antecedido por rodapé
de um azulejo apenas.
Inserem-se na estética Rococó, com figurações interiores em azul e branco, circundadas
por molduras de concheados polícromos com cartela central inferior, em tons de
castanho e amarelo ocre. A divisão entre painéis é formalizada através de uma estrutura
arquitetónica de colunas e pilastras, em pintura de fingimento marmoreado de expressiva
cor verde.
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Mercê das alterações a que a Ermida foi sujeita no séc. XX e que resultaram no
encurtamento da nave, parte da sequência dos painéis de azulejo permaneceu em paredes
que passaram a delimitar o espaço, agora exterior, da galilé. Mutilada particularmente a parte
superior do silhar, são ilegíveis partes das cenas e incompletas a maioria das restantes.
Todavia, são ainda reconhecíveis as representações do “Milagre da Mula”, da “Descoberta
do coração de um homem avaro na sua arca e não no peito”, da “Tentação de Santo
António”, de “Santo António pregando no púlpito”, bem como uma representação de
“Santo António com o menino”.
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Memória e Identidade

Reabilitação do edifício:

Junto ao altar-mor subsiste um pequeno nicho revestido por azulejos de um expressivo
enxaquetado verde-escuro e branco, programa decorativo anterior com vestígios
remanescentes também no ângulo nordeste da nave, sendo provavelmente coevos
da fundação do templo, na segunda metade do séc. XVI.
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Após mapeamento e registo fotográfico detalhado, o restauro compreendeu a
dessalinização minuciosa e prolongada, removendo os sais visíveis em áreas de juntas,
fissuras e lacunas do vidrado, a eliminação de colonização biológica e a reintegração
cromática.

Restauros:
				
		
			
			
			
			
			
			
			
			

Talha dourada
O retábulo em talha dourada da capela-mor, de que não se conhece a autoria, é uma peça
de pequena dimensão, com mesa de altar e sacrário, com uma estrutura arquitetónica e
decorativa integrável na linguagem do barroco final.

Acompanhamento DGPC:

De composição perspética convexa, desenvolve-se em torno de um nicho central ladeado
por colunas salomónicas em que o terço inferior se apresenta estriado e o terço superior é
decorado por enrolamentos vegetalistas. Lateralmente, nichos com peanha e baldaquino
receberiam a habitual imaginária de altar. A mesa de altar e o volume adossado exibem
pintura de fingimento em marmoreado rosa e amarelo ocre. O esquema decorativo inclui o
revestimento em folhas de ouro e de prata da talha de todo o conjunto.
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Não obstante a génese setecentista do espaço da capela-mor, o altar-mor resultará
provavelmente de intervenções várias, que lhe acrescentaram o sotobanco, o banco e
o altar, possivelmente já no séc. XIX, com o objetivo de elevar e engrandecer a estrutura
original de dimensões reduzidas.
O restauro removeu poeiras e fungos acumulados, estabilizando superfícies polícromas e
douradas, desinfestando e imunizando madeiras, revertendo a deterioração dos materiais e
desvelando a estética original das peças.
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