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Resumo 

PROCISSÃO DO MANDATO, Elvas 

A procissão do Mandato faz parte das celebrações da Páscoa em Elvas, das quais também 

fazem parte: a Via Sacra das Senhoras, o Enterro do Senhor e a Procissão da Ressurreição. A 

Via Sacra dos Homens, ou Procissão do Mandato realiza-se na noite anterior à Sexta-Feira 

Santa, saindo da Igreja da Misericórdia e visitando outras igrejas da cidade. 

É organizada pela Santa Casa da Misericórdia, e tem a particularidade de ser constituída 

apenas por elementos masculinos. Por isso, é também denominada de “Procissão dos 

Homens”. 

Registo:Alcáçova e Assunção, freguesias urbanas situadas na cidade de Elvas, concelho de 

Elvas 2013. 

Caracterização 

A procissão do Mandato faz parte das celebrações da Páscoa em Elvas, das quais também 

fazem parte: a Via Sacra das Senhoras, o Enterro do Senhor e a Procissão da Ressurreição. A 

Via Sacra dos Homens, ou Procissão do Mandato realiza-se na noite anterior à Sexta-Feira 

Santa, saindo da Igreja da Misericórdia e visitando outras igrejas da cidade – Igreja de Nossa 

Senhora das Dores; São Martinho; Santa Maria de Alcáçovas; Domínicas; Nossa Senhora da 

Assunção; Ordem Terceira de São Francisco; Convento de Santa Clara; São Pedro; São 

Domingos; São Lourenço; Salvador e termina, de volta, à Igreja da Misericórdia. 

É organizada pela Santa Casa da Misericórdia, e tem a particularidade de ser constituída 

apenas por elementos masculinos. Por isso, é também denominada de “Procissão dos 

Homens”, dado que são os homens, vestidos com opas pretas, que percorrem as ruas da 

cidade com grandes pendões, e lanternas. O ‘Mandato’ representa a vida de Jesus antes da 

última ceia. 

A procissão sai da Igreja da Misericórdia e percorre as ruas da cidade, sempre acompanhada 

apenas pelo som da matraca, visitando outras Igrejas. As igrejas estão ornamentadas e 

preparadas para a visita, onde o padre que acompanha a Procissão entra, juntamente com os 

confrades, e diz a mensagem: "Mandatum novum do vobis" ("Um novo mandamento vos dou" 

- referente ao lava-pés a doze pobres em comemoração do que fez Jesus com os doze 

Apóstolos na noite da última ceia - cerimónia realizada durante a tarde do mesmo dia). 

Em algumas igrejas a maioria das lanternas ficam à porta, enquanto noutras entra toda a 

procissão saindo por uma outra porta diferente daquela em que entraram. 

As pessoas que acompanham a Procissão do Mandato, homens e mulheres, visitam as igrejas 

e rezam por alma das pessoas falecidas. 
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Elementos da Procissão 

Painel 

Lanternas (cerca de 60) 

Irmãos vestidos com opas pretas (que transportam as lanternas) 

Cristo crucificado 

Padre e elementos da Mesa da Misericórdia 

Banda de Música 

 

Matraca (tocada por um homem) – A matraca tem duas funções na Procissão: por um lado, 

simboliza um som fúnebre, por outro lado ela marca o ritmo da Procissão (diferentes ritmos de 

toque representam as paragens ou o andamento da procissão). Crê-se que a origem da 

matraca esteja associada a uma época de grande epidemia de lepra, em que esta seria usada 

para anunciar a presença de um leproso. 

População 

  

 

Origem/historial 
 

Os homens que participam nesta Procissão vão vestidos com opas pretas, uma tradição que se 

crê ser herdada da Confraria da Nossa Senhora do Amparo, desde 1550. Nessa época esta 

Confraria era responsável por acompanhar os mortos falecidos no hospital até ao cemitério. 

Estes eram transportados num carro fechado transportado por irmãos confrades que já se 

vestiam de negro. 

(em construção) 

 
Ver: Gama, Eurico (1971) "Procissão do Mandato" in Procissões de Outrora - Elvas, Arqueologia e História (9ª 
Série), vol. 3, pp. 75-81. 
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Igreja da Misericórdia – preparação para a saída da procissão
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Igreja da Misericórdia – preparação para a saída da procissão
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Início da procissão
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Procissão do Mandato
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Procissão do Mandato
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Visita às Igrejas de Elvas – Procissão do Mandato
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Procissão do Mandato 
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Visita às Igrejas de Elvas – Procissão do Mandato
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Visita às Igrejas de Elvas – Procissão do Mandato
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Procissão do Mandato
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Matraca – Instrumento cujo som sinaliza e imprime ritmo à procissão
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