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A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos 
Montes Guararapes está situada no Jaboatão 
dos Guararapes, distante cerca de 14 km do 
centro do Recife. Encontra-se localizada no 
Parque Histórico Nacional dos Guararapes, 
no alto de um monte e em meio à vegeta-
ção, de onde se pode desfrutar de uma vista 
panorâmica.

The Church of Our Lady of Prazeres dos 
Montes Guararapes is located in Jaboatao 
dos Guararapes, about 14 km away from 
the center of Recife. It is located in the 
National Historical Park dos Guararapes, in 
the midst of tropical vegetation, on top of 
a hill, from where there is a magnificent 
panoramic view.

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos 
Montes Guararapes foi construída na segun-
da metade do século XVII, em terras doadas 
pelo capitão Alexandre Moura, proprietário 
do Engenho Guararapes, no atual município 
de Jaboatão dos Guararapes, Região Metro-
politana do Recife. Sua construção foi moti-
vada pela vitória nas duas batalhas em que 
os exércitos luso-brasileiros enfrentaram os 
holandeses, nos anos de 1648 e 1649, rea-
lizadas no sopé daquelas terras e que ficou 
conhecida como Batalha dos Guararapes. O 
general Francisco Barreto de Menezes man-
dou erguer às suas expensas, entre 1654 e 
1656, uma pequena capela, construída em 
pedra e cal, em louvor a Nossa Senhora dos 
Prazeres, medindo 24 palmos de largura por 
36 de comprimento (5,28 m x 7,92 m). 

A capela votiva manteve-se com tal forma 
inalterada por mais de um século, quando 
entre os anos de 1676 e 1680, foi cons-
truída no local, uma nova igreja de maiores 
dimensões, correspondendo à primitiva igre-
ja à capela-mor atual. Da antiga construção 
resta apenas a placa em mármore preto, 
com inscrição que exalta a graça alcançada 
junto à Nossa Senhora dos Prazeres.

O projeto, de autoria do frei Macário de 
São João, religioso pertencente ao Mosteiro 
de São Bento, da Bahia, contemplava uma 
nave1 mais larga, sem corredores, com arco 
cruzeiro e uma sacristia2 na parte posterior 
do templo. As pilastras existentes na fachada 

LocaLização & entorno   
LocaLization & W

HereaBoutS
aSPectoS HiStÓricoS 
HiStoricaL aSPectS

The Church of Our Lady of Prazeres dos 
Montes Guararapes was built in the second 
half of the 17th century, on land donated 
by captain Alexandre Moura, owner of the 
Guararapes sugar-cane mill, in today’s mu-
nicipality of Jaboatão dos Guararapes, in the 
Metropolitan Region of Recife. Its construc-
tion was prompted by the victory of the Por-
tuguese-Brazilian army in two battles against 
the Dutch in 1648 and 1649, fought at the 
foot of these lands and which became known 
as the Battle of Guararapes. Between 1654 
and 1656 and at his own expense, General 
Francisco Barreto de Menezes built a small 
chapel in stone and lime, in praise of Our 
Lady of Prazeres, measuring 24 palms wide 
by 36 long (5.28 m x 7.92 m). 

The votive chapel remained with this form 
unchanged for more than a century, and 
then between 1676 and 1680, a new, larger 
church was built, with the original church 
corresponding to today’s main chapel. All that 
remains of the old building is the plaque in 
black marble with the inscription that exalts 
Our Lady of Prazeres for the grace received.

The project, authored by Friar Macário of St. 
John, a father from the Monastery of St. Bene-
dict, of Bahia, included a wider nave1, without 
corridors, with a choir screen a sacristy2 at the 
back of the temple. The pilasters in the origi-
nal façade were transported and became the 
corner angels3 of the back of the nave.

1 naVe: interior das igrejas, que vai desde a porta fronteira até o altar-mor.
2 SacriStia: dependência próxima ao altar-mor, para a guarda dos 
paramentos litúrgicos e objetos sagrados. 

1 NAVE: interior of churches, which goes from the main door to the chancel. 
2 SACRISTY: chamber near the chancel for keeping liturgical vestments 
and sacred objects. 
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primitiva foram transportadas e passaram a 
ser os cunhais3 da parede de fundo da nave.

Ao longo dos anos, outras intervenções foram 
sendo realizadas na igreja. Data de 1729 a 
conclusão das obras da capela-mor, do arco 
cruzeiro e dos altares laterais. O frontispício4, 
ladeado por dois campanários5 sobre pórtico 
de três arcadas, é da última década do sé-
culo XVIII. Há registros de que tenha sido 
projetado por Francisco Nunes Soares.

O Santuário dos Montes Guararapes já era co-
nhecido no século XVII como centro de devo-
ção e romarias, sendo documentada ainda a 
existência das casas destinadas aos romeiros, 
em 1734. Após a derrota dos holandeses, a 
população passou a comemorar durante oito 
dias, a partir do domingo de Páscoa, a Fes-
ta de Nossa Senhora das Vitórias. Em cada 
dia, consagrava-se um santo, tendo espaço 
também a outras manifestações. O primeiro 
dia da festa era dedicado à Nossa Senho-
ra do Rosário; o segundo, à Nossa Senhora 
dos Prazeres; o terceiro, à Senhora Santana; 
o quarto, a São Gonçalo; o quinto, ao Bom 
Jesus de Bouças; o sexto, à Nossa Senhora 
da Soledade; o sétimo, à Nossa Senhora da 
Conceição; e, o oitavo, ao deus Baco. A Fes-
ta de Nossa Senhora dos Prazeres continua 
sendo comemorada até os dias atuais, ainda 
que sem o fervor religioso do passado, sendo 
também conhecida como Festa da Pitomba.

Over the years other interventions were 
made on the church. The completion of the 
works of the main chapel, the choir screen 
and the side altars dates from 1729. The 
frontispiece4, flanked by two bell towers5 on 
a portico with three arches, is from 1790s. 
There are records that it was designed by 
Francisco Nunes Soares. 

The sanctuary of Guararapes Montes was al-
ready known in the 17th century as a centre 
of devotion and pilgrimages, and that there 
were houses for pilgrims in 1734 is also 
documented. After the defeat of the Dutch, 
the population started to celebrate for eight 
days, from Easter Sunday, the feast of Our 
Lady of the Victories. On each day a saint 
was consecrated, there also being room for 
other events. The first day of the festival was 
dedicated to Our Lady of the Rosary, the 
second, to Our Lady of Prazeres, and the 
third to Lady Santana, the fourth to St Gon-
calo, the fifth to Bom Jesus de Bouças; the 
sixth, to Our Lady of Soledade, the seventh 
to Our Lady of Conception, and the eighth 
to the god Bacchus. The Feast of Our Lady 
of Prazeres continues to be celebrated until 
the present day, even if it no longer has the 
religious fervor of the past and is also known 
as the festival of the Pitomba (a local fruit 
Talisia esculenta, then in season).
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te, com área livre em seu entorno imediato, 
contribui para uma maior percepção e des-
taque do monumento. A vegetação ao seu 
redor proporciona leveza ao monumento, 
que dialoga com o cruzeiro em pedra situ-
ado no grande pátioA à sua frente. É nesse 
local onde se realiza anualmente a Festa de 
Nossa Senhora dos Prazeres.

Erecting the church on the top of a hill, with 
an open area in its immediate environment 
contributes to the monument being clearly 
seen and standing out. The vegetation 
around it provides a light touch to the monu-
ment, which enters a dialogue with the stone 
standing cross located in the large forecourtA 
in front of it. This is where the annual festi-
val of Our Lady of Prazeres is held.  

3 cunHaL: qualquer ângulo externo formado por duas paredes 
concorrentes - quina.
4 FrontiSPÍcio: fachada ou frente de um edifício.
5 caMPanÁrio: torre onde se encontram os sinos.

3 CORNER ANGLES: any external angle formed by two concurrent walls, corner.
4 FRONTISPIECE:or front facade of a building. 
5 BELL TOWERS: tower where the bells are.



cunhais em pedra

Porta almofadada

arcadas da galilé

detalhe almofadado

B

D

C

E



rotas do patrimônio

8

P
l

A
N

t
A

 
B

A
I

X
A

 
 
•

 
 

B
l

u
E

P
R

I
N

t

1

2 4

3

5 6

7

3



rotas do patrimônio

9

1. cruzeiro

2. entrada Principal

3. torre Sineira

4. nave

5. capela-mor

6. Sacristia

7. Mosteiro

1. Standing cross

2. Main Entrance Door

3. Bell tower

4. Nave

5. Main Chapel

6. Sacristy

7. Monastery
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De linhas barroco-coloniais, esta igreja pos-
sui fachada simétrica e de grande beleza. A 
proporção vertical é realçada com a marca-
ção de cunhais em pedraB. No térreo, três ar-
cadas centraisC vazadas refletem a presença 
da galilé6, como elemento de transição entre 
a área externa e interna da igreja. As moldu-
ras das portas e janelas são em cercadura de 
pedra, assim como ornamentos e frisos, que 
marcam o frontispício em sentido horizontal 
e vertical. No pavimento térreo as vergas das 
portas recuadas e das portas de acesso às 
galerias são retas, enquanto no pavimento 
superior, o arremate é em meio arco abatido. 
um guarda-corpo em balaústre7 faz a prote-
ção das esquadrias do coro, que são separa-
das por um óculo8 no eixo central da fachada. 
todas as esquadrias, inclusive as do térreo, 
são em madeira com detalhe almofadado9DE.

O frontão10 da igreja foi projetado com volu-
tas11, cimalha12 em meio arco e um brasão no 
tímpano13F, que remete à influência barroca 
na edificação. uma cruz central e pinácu-
los14 aplicados no acabamento do frontão 
conferem equilíbrio à composição. As duas 
torres sineirasG, simétricas, são em secções 
quadrangulares, tendo a coberta em forma 
de coroa. todo esse esmero resulta em uma 
fachada larga e harmoniosaH.

um material recorrente na construção dessa 
igreja foram as pedras de arrecifes, presen-
tes, sobretudo, em sua fachada. Cabe des-
tacar também o revestimento de todo o fron-
tispício que é em azulejo branco português, 
particularidade que enquadra o monumento 

Of Baroque-Colonial lines, this church has a 
symmetrical façade of great beauty. The ver-
tical proportion is highlighted with the mark-
ing of stone corner anglesB. On the ground 
floor, three bare central archesC reflect the 
presence of the narthex6, as a transition 
area between the external and internal area 
of the church. The door- and window-frames 
are in stone bordering, thus ornaments and 
friezes, which mark the frontispiece in a hor-
izontal and vertical direction. On the ground 
floor, the jambs of the recessed doors and 
of the doors giving access to the galleries 
are straight, while on the upper floor, the 
finishing is in a shallow half arch. A balus-
traded7 guard-rail protects the framework of 
the choir, which is separated by an oculus8 
on the central axis of the façade. All of the 
framework, including on the ground floor, is 
made of wood with bossed9DE detail. 

The fronton10 of the church was designed 
with volutes11, a half arch capstone12 and 
a coat-of-arms in the tympanum13F, which 
refers back to the Baroque influence during 
building. A central cross and pinnacles14 ap-
plied in finishing the fronton give balance to 
the composition. The two symmetrical bell 
towersG are in square sections, and the roof 
is crown-shaped. All this great care results 
in a broad and harmonious façadeH. 

A recurrent material in the construction of this 
church was rocks from the reefs, present main-
ly in its façade. It also worth drawing attention 
to the cladding of the entire frontispiece which 
is in a white Portuguese tile, a particularity that 

6. gaLiLÉ ou nÁrteX: alpendre contíguo à igreja, coberto e delimitado por 
arcadas ou colunatas.
7. BaLaÚStre: pequenas colunas que sustentam o corrimão, perfazendo 
um guarda-corpo.
8. ÓcuLo: abertura ou janela circular ou oval em empenas ou frontões, 
que propicia a iluminação e a ventilação internas.
9. aLMoFada: retângulos reentrantes ou salientes em esquadrias, que 
podem ou não ser decorados.
10. Frontão: arremate superior triangular nos edifícios clássicos, com 
três partes: a cimalha, a empena e o tímpano.
11. VoLuta: ornato em forma de espiral.
12. ciMaLHa: elemento que arremata a fachada ou parede na parte 
superior, podendo ser saliente.
13. tÍMPano: espaço triangular do frontão.
14. PinÁcuLo: o ponto mais alto de um edifício.

6. NÁRTHEX: porch adjacent to the church, covered and defined by arcades 
or colonnades
7. BALUSTERS: small columns that support the handrail, thus forming a 
guard-railing. 
8. OCULUS: opening or circular or oval window in gables or frontons, which 
provides lighting and internal ventilation.
9. BOSS: reentrant or salient rectangles in window-frames, which may or 
may not be decorated.
10. PEDIMENT: triangular upper decoration in classical buildings, with 
three parts: the base, gables and the  tympanum. 
11. VOLUTES: spiral scroll.
12. CAPSTONE: element that finishes the facade or wall at the top and 
may jut out. 
13. TYMPANUM: triangular area of the fronton.
14. PINNACLES: the highest point of a building. 
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como único dentre as edificações religiosas 
do período colonial, em Pernambuco.

Os azulejos portuguesesI de tapete azuis e 
amarelos também estão presentes em toda a 
extensão das paredes internas da nave, que 
nesse monumento é única, até a altura da 
cimalha. Os mais antigos recobrem o lado 
interno do arco cruzeiroJ da capela-mor e, 
possivelmente, são remanescentes da primi-
tiva capela. Seteiras e um púlpito15K delimi-
tado em cantaria16 também ornamentam as 
paredes laterais da nave.

O coro17L é simples e possui gradil de madeira 
e escada de acesso externa. Sua singularida-
de está na ausência de colunas de sustenta-
ção. uma pintura no forro da nave central, 
aplicado em forma de chanfro, representa a 
Virgem dos Prazeres, cuja imagem barroca 
está presente em nicho do altar- mor.

O transepto18, em desnível em relação à na-
veM, é arrematado com bocel19 em pedra e 
delimitado por guarda-corpo em balaústre 
de madeira do tipo jacarandá. Esse detalhe 
contribui para conferir monumentalidade à 
capela-mor. O piso de toda a nave, transepto 
e galilé é em tijoleira.

O arco cruzeiro da capela-mor faz uma com-
posição com os arcos em pedra dos altares 
laterais. A capela-morN é profunda, sendo 
projetada com forro em madeira, em abó-
bada20 de berço, sem pinturas. É nela que 
se encontra a lousa em granito, de 1656, 
que marca o cumprimento da promessa feita 
pelo general Francisco Barreto de Menezes 
a Nossa Senhora dos Prazeres, também co-
nhecida como Nossa Senhora das Vitórias, 

places the monument as the only one with this 
feature among the religious buildings of the 
colonial period, in Pernambuco.

The blue and yellow Portuguese carpet tilesI 
are also present along the full extent of the 
internal walls of the nave, which is unique in 
this monument, to the height of the capstone. 
The oldest clad the internal side of the choir 
screenJ of the main chapel, and, possibly, are 
remnants of the original chapel. Arrow-slits 
and a pulpit15K bounded in masonry16 also or-
nament the side walls of the nave.

The choir17L is simple and has wood railings 
and an external access staircase. Its unique-
ness lies in the absence of support columns. 
A painting on the paneling of the central 
nave, applied at a slant, represents the Vir-
gin of Prazeres, whose Baroque image is in 
this niche of the main altar. 

The transept18, out-of-line in relation to the 
naveM, is finished with a bocel19 in stone and 
bounded with balustered guard-rails with 
balusters in Brazilian Rosewood. This detail 
contributes to conferring monumentality on 
the main chapel. All the flooring of the nave, 
transept and narthex is brickwork.

The choir screen of the main chapel makes a 
composition with the stone arches of the side 
altars. The main chapelN is deep and was de-
signed with wood paneling in a cradle vault20, 
without paintings. It is here that there is the 
commemorative plaque in granite which, in 
1656, marked the keeping of the promise 
made by General Francisco Barreto de Me-
nezes to Our Lady of Prazeres, also known as 
Our Lady of the Victories, for the favorable 

15 PÚLPito: tribuna elevada em um dos lados da nave, de onde o padre 
prega aos fiéis.
16 cantaria: paredes lavradas e cortadas segundo as regras técnicas 
de divisão e corte dos materiais.
17 coro: local situado acima da porta de acesso e no início da nave, 
para canto ou reza do coral.
18 tranSePto: nave transversal como um braço de uma cruz, que 
separa a capela-mor das naves da igreja.
19 BoceL: parte do piso que se sobressai além da prumada do espelho, 
formando um dente.
20 aBÓBada: é todo teto côncavo. abóbada de berço é uma variação do 
teto côncavo.

15 PULPIT: raised tribune on one of the sides of the nave, where the priest 
preaches to the faithful. 
16 MASONRY WORK: walls carved and cut according to the technical rules 
for dividing and cutting materials. 
17 CHOIR: place located above the entrance door and the beginning of the nave, 
where the choir sings or chants prayers. 
18 TRANSEPT: Cross aisle like an arm of a cross, which separates the 
chancel from the naves of the church. 
19 NOSING: part of the flooring that protrudes above the horizontal surface, 
forming a dent. 
20 VAULT ROOF: the whole roof is concave. A barrel- or cradle-vault is a variation of 
concave roof. 



outcome for the Portuguese-Brazilians after 
the two encounters against the Dutch armies. 
On the wall opposite, two inscriptions indi-
cate where the mortal remains are of Joao Fer-
nandes Viera and André Vidal de Negreiros, 
two heroes of the Pernambuco Restoration. 
The main altar and side altars, in wood, date 
from the late 17th century. Currently they are 
in the process of being restored. 

The panels which are highlighted in the side al-
tars draw attention: the Visit of the Three Kings 
and the Circumcision of the Child God (i.e. 
Baby Jesus)O. In the sacristy, a piece of Bra-
zilian Rosewood furniture can be found dated 
1748 and a basin of Portuguese marbleP.

The important panels on the Dutch war, au-
thored by Jose da Fonseca Galvão in 1801, 

pelo resultado favorável aos luso-brasileiros 
após os dois encontros frente aos exércitos 
holandeses. Na parede oposta, duas ins-
crições apontam os restos mortais de João 
Fernandes Viera e André Vidal de Negreiros, 
dois heróis da Restauração Pernambucana. 
O altar- mor e os altares laterais, em madei-
ra, datam de fins do século XVII. Atualmente, 
encontram-se em processo de restauração.

Os painéis que estão em destaque nos al-
tares laterais chamam a atenção: a Visita 
dos Reis Magos e a Circuncisão do Menino 
DeusO. Na sacristia, pode-se encontrar um 
mobiliário em jacarandá datado de 1748 e 
um lavabo de mármore portuguêsP.

Os importantes painéis sobre a guerra holan-
desa, de autoria de José da Fonseca Galvão do 

nave

Painel do altar lateral

capela-mor

Lavabo de mármore
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ano de 1801, que se localizavam nesse mo-
numento, foram retirados e se encontram hoje 
sob os cuidados do Instituto Histórico, Arqueo-
lógico e Geográfico de Pernambuco (IHAGPE).

which are located in the monument were re-
moved and are now under the care of the His-
torical, Archaeological and Geographical Insti-
tute of Pernambuco (IHAGPE in Portuguese).
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ts Informações sobre horário de visitação: 
(81) 3476-3944

Information on visiting hours: 
(81) 3476-3944

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 
encontra-se inscrita como Monumento Na-
cional no livro das Belas Artes v. 1, sob o n.º 
2, em 16 de março de 1938 (Processo 05-
t/38). Os campos das batalhas holandesas 
no Montes Guararapes também são conside-
rados Monumento Nacional, encontrando-se 
inscritos no livro Histórico, v. 1, n.º 334, 
30 de outubro de 1961 (Processo n.º 523-
t/54). É interessante informar que este é o 
único campo de batalhas tombado no Bra-
sil. O conjunto foi transformado em Parque 
Histórico Nacional pelo decreto federal n.º 
68.527, de 19 de abril de 1971

The Church of Our Lady of Prazeres was regis-
tered as a National Monument in the book of 
Belas Artes (Fine Arts) v. 1, under No. 2, on 
March 16, 1938 (Case 05-T/38). The Dutch 
battlefields on the Guararapes Hills are also 
considered as a National Monument and were 
entered in the book of Historic events, v.1, on 
October 30, 1961 (Case No. 523-T/54). It is 
of interest to state that this is the only listed 
battlefield in Brazil. The site was transformed 
into a National Historic Park by federal de-
cree No. 68527, of April 19, 1971.





O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

em parceria com o Programa Monumenta- BID, criou as Rotas 

do Patrimônio. São roteiros completos com dicas de locais para 

visitação, lazer, compras e gastronomia nas cidades históricas. Em 

paralelo, desenvolveu um programa de capacitação de taxistas, 

condutores e guias turísticos para ajudar você a aproveitar, ao 

máximo, a sua viagem. Saiba mais sobre as Rotas do Patrimônio 

nos aeroportos, centros de recepção turística, Casas do Patrimônio, 

hotéis e restaurantes da região. E embarque nessa viagem que vai 

ficar guardada para sempre na sua memória. Divirta-se!

The Institute for the National Historical and Artisitic Heritage (IPHAN 
in Portuguese), in partnership with the IDB Monumenta Program, 
has created Heritage Trails. These are travel guides which are full of 
tips on places to visit, leisure options, shopping and the cuisine in 
historic towns. Parallel to this, training programmes have been held 
for drivers of taxis and coaches, and tour guides to help you enjoy, 
to the maximum, your trip. Find out more about the Heritage Trails 
at airports, tourist reception centres, Heritage Bureaux, hotels and 
restaurants in the region. And be sure to take a trip that will linger for 
ever in your memory. Have a great time!
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