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4ª visita – Antiga Capela de Pera, Igreja de Nossa Senhora da Guia, na Sapateira e 
Igreja de São Domingos -  Castanheira de Pera 

Na continuação do programa  “Espaços do Sagrado”,  a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património 

esteve em Castanheira de Pera, no dia 18 de Fevereiro.  Pelas 10 hoas iniciámos a visita na capela do Mártir 
São Sebastião ( padroeiro dos lugares de Pera, 
Pisões, Sarnadas e Botelhas), no antigo lugar de Pera.  

Aqui, o guia começou por fazer o 

enquadramento histórico do lugar de Pera 
que é um dos lugares mais antigos e ligados à 
formação do nome da Vila, Castanheira de 
Pera. Por outro lado, falou sobre a sua ligação 
à lenda da Princesa Peralta descrita na 
Miscelânia de Miguel Leitão de Andrada de 
1629. 

O templo tem a data de 1695 e era parte integrante 

da Quinta do Padre Domingos Dinis Pereira. 

Enconta-se em bom estado de conservação. Os seus 

anexos são um verdadeiro museu onde se podem 

ver algumas peças  ligadas às actividades religiosas 

inclusivé, um antigo carro manual de transporte das 

pessoas falecidas à sua última morada. 

Depois visitámos a Igreja de Nossa Senhora da 

Guia,  edificada em 1733 no lugar da Sapateira. 
Este templo também é conhecido como a Igreja 
dos Lugarinhos por ter sido construída pela 
população dos seguintes lugares:  Bolo, Sapateira, 
Vilar, Torgal, Casalinho, Palheira e Corga. Apesar da sua boa apresentação 
é um templo muito descaracterizado, resta muito pouco da época da sua 
construção.  

A visita terminou na Igreja de São Domingos em Castanheira de Pera que 

é um templo do barroco setecentista. A Igreja, ao que consta, foi construída no local onde existia uma antiga 
capela de invocação a São Domingos. Destacamos uma imagem do Espírito Santo em pedra calcária do século 
XVI. Ainda nos restou algum tempo para ver alguns dos mausoléus das pessoas ilustres de Castanheira de 
Pera, nomeadamente o do poeta da Arrábida,  Sebastião da Gama, no cemitério local. 

Nesta visita tivemos o privilégio da companhia do Comendador Kalidás Barreto , um profundo conhecedor 

da história, da memória e do património de Castanheira de Pera. 
 
 Próxima visita, 17 Março de 2012,  10 às 12 horas  – Alvaiázere 


