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Conjunto do Colégio São Carlos  
e catedral de Havana  
Cuba, 1748 
Os inacianos construíram sua igreja na 
parte posterior do Palácio dos Governa-
dores, a algumas quadras da Praça de 
Armas, onde fora celebrada a primeira 
missa em Havana. A pequena praça, se 
comparada com as praças voltadas para 
a baía ou mesmo a de São Francisco e a 
praça Velha, abrigou esta joia do Barroco 
cubano. As instalações do colégio volta-
vam-se para as águas da baía com sua 
proeminente fachada, ainda existente. O 
elegante pátio maior do antigo Colégio 
São Carlos e Santo Ambrósio, que serve 
também como hall de entrada, tem piso 
duplo, e suas arcadas são elaboradas so-

bre colunas delgadas, que dão ao recinto 
um ar de graça e beleza. Em 1854, o pro-
jeto do padre H. Luis Gogorza foi restituí-
do aos jesuítas, que lá instalaram a Esco-
la Preparatória Jesuítica de Belém, e de 
lá se mudaram para os Estados Unidos 
depois da Revolução Cubana, em 1959. 
Atualmente, é designado de Palácio da 
Educação, e nele se instalou o Instituto 
Técnico Militar35.

Após a petição ao bispo de Santiago 
de Cuba, antiga cidade – sede episcopal 
antes de Havana, foi permitida a cons-
trução do colégio e da igreja em 1727 
na praça Ciénaga, fazendo contraponto 
com construções coloniais muito seve-
ras, porém com arcadas elegantes. Esta 
praça barroca era, assim mesmo, ideal 
para tamanho projeto, em especial por 
sua fascinante fachada-biombo36. As-
sim que terminada, houve a expulsão, 
e a igreja passou a ser conhecida como 
Oratório de São Felipe Neri, em 1773, 
tal como ocorrera com a igreja da Casa 
Professa, da Cidade do México. Anos de-
pois, em 1789, Havana elegeu a elegante 
construção para ser a catedral37.

O primeiro bispo de Havana a consa-
grou à Puríssima Conceição. O templo 
passou por uma reformulação interna, 
ocasião em que as cinzas de Cristóvão 
Colombo foram para a catedral de San-
to Domingo, e posteriormente para um 
novo monumento funerário construído 
na Catedral de Sevilha.

A igreja, de construção jesuítica 
(1742-1767), é de uma arquitetura culta 
e requintada. Seu interior tem possantes 
pilastras cruciformes com capitéis triplos 
que atingem as alturas do entablamento 
ondulante. Este segue a beleza das pilas-
tras, a percorrer todo o edifício em forma 
de cruz latina. O transepto do cruzeiro é 
formado por quatro arcos triunfais que, 
nas alturas, sustentam uma abóbada 
octogonal que pousa sobre quatro pen-
dentes e toca os quatro arcos plenos. Um 
contraste estilístico é criado com solu-
ções harmônicas: a abóbada estrelada 
tem o alfabeto gótico, com arcos de lan-
cetas dentro dos quais se dispõem fron-
tões curvilíneos barrocos. A capela-mor, 
pouco profunda, tem entablamento reto 
sobre os dois arcos que levam para a sa-
cristia. A abóbada tem a forma de barre-
te de clérigo, e há afrescos nas lunetas.  
O retábulo-mor, em mármore executado 

em Madri, é obra do padre Granda. Os al-
tares do transepto são executados em pe-
dra com colunas adossadas. Uma grande 
escultura de São Cristóvão faz lembrar o 
afresco com o mesmo tema da catedral 
de Sevilha, junto ao monumento a Cristó-
vão Colombo. 

< H. Luis Gogorza. igreja do colégio São Carlos e 
Santo Ambrósio, atual Catedral.  
Havana, Cuba (1742).

< Naves e transepto e capela-mor.

Cúpula da igreja dos jesuítas, atual catedral.

Arcadas e galerias do antigo Colégio de São Carlos e 
Santo Ambrósio.
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