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Resumo 

 

O presente relatório de estágio e trabalho de investigação pretende apresentar uma 

leitura iconográfica do Património Religioso presente no interior das igrejas e capelas da 

União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei. São escassos 

ou inexistentes os estudos realizados sobre esta problemática nesta região, pelo que este 

estudo procura desenvolver uma análise formal e iconográfica, de forma detalhada, das 

imagens presentes nestes espaços, com o objetivo de preservar, inventariar e valorizar 

estes testemunhos.  

Procura igualmente analisar, em contexto das comunidades locais, as devoções 

alimentadas pelas mesmas, para as quais as imagens ultrapassam a sua vertente artística, 

desempenhando essencialmente a função de objetos de representatividade. O estudo 

reflete as entidades que servem as necessidades da comunidade, compreendidas no seu 

contexto histórico, geográfico, social, económico e étnico.  

Neste relatório expõem-se todas as atividades realizadas em contexto do estágio 

curricular na Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro, realçando-se as visitas de campo 

pelo concelho de Mogadouro na demanda em conhecer o capital artístico presente no 

interior destes templos. Estes percursos proporcionaram o confronto com um dos mais 

preocupantes problemas que o mundo rural enfrenta na atualidade – o despovoamento. 

Uma dura realidade irreversível com consequências trágicas para os bens em causa. Se a 

comunidade desaparece, desaparece com ela a devoção e todos os elementos materiais 

que lhe estão associados. Na ausência das coletividades locais para quem se dirige este 

património?   

 

Palavras-chave: Mogadouro, Espaços Sacros, Devoção, Despovoamento  
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Abstract 

 

This internship and research work report intends to present an iconographic reading 

of the Religious Heritage existent within the churches and chapels of the União de 

Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco and Vilar do Rei. Since there are few 

or no studies on this subject in this region this study seeks to develop a detailed formal 

and iconographic analysis of the images present in these spaces, with the aim of 

preserving, inventorying and valuing these historic testimonies. 

We also seek to analyze in their context the devotions and traditions fuelled by local 

communities, for which the images go beyond their artistic side playing essentially the 

role of representational objects, reflecting the entities that serve the needs of the 

community, including in its historical, geographical, social, economic and ethnic context. 

This report exposes all the activities carried out in the context of the curricular 

internship at the Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro, highlighting the field visits 

by the municipality of Mogadouro in the demand to know the artistic heritage present 

inside these temples. These routes provided the confrontation with one of the most 

worrying problems facing the rural world today - depopulation. A harsh and irreversible 

reality with tragic consequences for the heritage in question. If the community disappears, 

devotion and all the material elements associated with it will disappear altogether. In the 

absence of local communities to whom is this heritage aimed? 

 

Key-words: Mogadouro, Sacrated spaces, Temples, Devotion, Depopulation  
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio e trabalho de investigação surgiu no âmbito do 

Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual, tendo como principal 

finalidade o estudo e leitura iconográfica das imagens religiosas presentes em dezasseis 

igrejas e capelas dispersas pela União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de 

Porco e Vilar do Rei, do concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.  

O propósito inicial era criar um Guia Iconográfico do capital artístico presente em 

todas as igrejas e capelas dispersas pelo concelho de Mogadouro. Porém, à medida que ia 

percorrendo o território e deparando-me com uma realidade que desconhecia, era notório 

que, devido ao período de estágio, à extensão do concelho e ao elevado número de 

edifícios de culto dispersos pelo mesmo, seria inexequível realizar uma leitura 

iconográfica de qualidade do património integrado de todos os 130 templos identificados. 

Consequentemente foi limitada a área de estudo para a União de Freguesias. No entanto, 

apesar desta limitação, tive igualmente a oportunidade de percorrer o concelho, 

vivenciando de perto o contato com as comunidades locais e com o seu património 

religioso.  

 Esta iniciativa surgiu da motivação de explorar uma região ainda pouco 

pesquisada no campo da História da Arte, convertendo-se numa proposta inovadora. Para 

além de manter um carácter afetivo e intrínseco comigo pois, apesar de ter crescido no 

Porto, as minhas origens recuam ao concelho de Mogadouro. Portugal não é só os grandes 

centros urbanos, mas todos os lugares que, mais ou menos conhecidos, fazem parte da 

cultura e história deste território. Por esse motivo, este relatório começa com a 

apresentação do território intimamente embrenhado na sua ruralidade.  

 Quanto à sua organização, o trabalho está dividido em cinco capítulos: o primeiro 

apresenta uma breve abordagem sobre o território e a história do concelho de Mogadouro, 

seguido pelo relatório que procura apresentar as atividades desenvolvidas em contexto do 

estágio curricular na Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro, respeitando o capítulo 

II. No decurso deste estudo surgiram algumas questões e problemáticas que alteraram o 

rumo e a perspetiva desta investigação que tem uma dupla componente: o trabalho de 

campo e as leituras iconográficas dos objetos em estudo.  

Durante as jornadas pelo território e pelo contacto direto com as comunidades, 



22 

deparei-me com uma realidade que afeta cada vez mais o mundo rural: o despovoamento. 

Compreendi, de imediato, que não poderia distanciar este trabalho da sua comunidade, 

pois esta desempenha um papel fundamental para a compreensão destes legados 

patrimoniais. Afinal, é esta gente que cuida e usufruiu diariamente destes espaços 

sagrados. Nesta perspetiva, ocorreu a necessidade de elaborar um terceiro capítulo que 

aprofunda mais detalhadamente este fenómeno. 

O quarto capítulo é o mais extenso, pois apresenta a referida análise e leitura 

iconográfica dos bens artísticos no interior dos templos em estudo. Começa pelos 

edifícios presentes na Vila de Mogadouro, seguido pelas localidades adjacentes à vila - 

Figueira e Zava - e termina nas restantes freguesias pertencentes à união: Valverde, Vale 

de Porco e Vilar do Rei. Constatando a falta de inventariação, de registos fotográficos, as 

fragilidades que caraterizam este património e a constante movimentação das imagens 

nestes espaços, senti a necessidade de ser pormenorizada nas descrições dos objetos, 

atribuindo as particularidades e o devido valor a cada um. Apesar das devoções se 

repetirem e existirem imagens muito semelhantes entre si, cada modelo iconográfico 

apresenta sentidos e elementos particulares que merecem a devida atenção.  

O estudo da Igreja Matriz de Mogadouro, da Igreja da Misericórdia e 

especialmente da Igreja do Convento de São Francisco é mais pormenorizado. Sucede 

pelo facto de existirem fontes que permitem uma leitura mais completa, não estando a 

análise desses edifícios restrita unicamente à leitura das imagens. O mesmo não sucede 

com os outros templos, para os quais a única fonte disponível é a das “Memórias 

Paroquiais” de 1758.  

O quinto e último capítulo desenvolve uma reflexão sobre os cultos e as devoções 

mais frequentes no interior destes espaços de culto. Reforça-se a relação destas 

invocações com o território onde estão implementados, recordando que as comunidades 

nutrem cultos necessários.   

  No que respeita à metodologia e face à reduzida produção de fontes bibliográficas 

sobre os diversos temas propostos, procuramos ter em consideração o trabalho de terreno, 

o registo fotográfico, o contato e perceção do território e os testemunhos por parte das 

comunidades, do pároco e dos técnicos do município. O registo fotográfico converteu-se, 

talvez, no processo mais importante da recolha de dados, pois era a partir destas imagens 

que iria proceder à devida análise dos objetos em estudo. Os relatos orais dos populares 
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que nos recebiam revestiram-se, igualmente, de grande importância, essenciais para a 

compreensão destes lugares bem como a forma como eram vividos pelos mesmos. Em 

termos estruturais, o relatório é ilustrado por um conjunto de imagens de modo a tornar a 

leitura mais leve e a facilitar a compreensão do que é narrado, auxiliando as leituras 

iconográficas com o confronto da imagem do objeto em estudo. A leitura pode também 

ser articulada com um conjunto de esquemas e quadros ilustrativos que organizam a 

informação e a tornam mais explicita para o leitor. 

Acompanhando este volume principal, foi realizado um Guia Iconográfico 

Religioso de Mogadouro que pretende transmitir este conhecimento de forma breve e 

simples. O objetivo deste “Guia” é direcionar-se a um público geral, independentemente 

da facha etária, habilitações académicas ou conhecimento no campo da História da Arte. 

Para isso é necessário compreender que a mensagem a transmitir não pode ser complexa 

nem de difícil leitura. Esta informação deve captar a atenção do leitor em articulação com 

a imagem. Neste campo, a imagem tem o papel fulcral e o texto só a complementa, 

transmitindo igualmente o conhecimento e chegando mais rapidamente aos leitores.  

Estado da Arte  

 

Os estudos desenvolvidos sobre a Iconografia Religiosa ou o Património 

Religioso na União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei 

e, num modo geral, por todo o concelho de Mogadouro, são escassos e até limitados, e as 

poucas referências existentes apresentam algumas fragilidades. Essa carência converteu-

se no principal entrave ao desenvolvimento deste projeto.  

 Durante o trabalho de pesquisa na demanda de encontrar alguma bibliografia ou 

fonte que completasse as análises, encontramos, como principal referência, o autor e 

investigador António Rodrigues Mourinho. Este historiador local foi dos primeiros a 

sentir a necessidade de explorar o campo da História da Arte, que segundo o próprio não 

estava nada explorado nesta região. Foi pioneiro em publicar “A Talha nos concelhos de 

Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso nos séculos XVII e XVIII”, em 1984; 

“Arquitectura Religiosa da Diocese de Miranda do Douro – Bragança” e “A Escultura 

Religiosa do Concelho de Mogadouro no Século XVI”, ambas publicadas em 1995, obras 

essas que mais se aproximam do nosso propósito. Apresenta um extenso e rigoroso 
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trabalho arquivístico e descritivo de algumas das igrejas mais relevantes do nordeste 

transmontano, como é o exemplo dos casos de estudo das Igreja de São Francisco de 

Mogadouro, Matriz de São Mamede e da Misericórdia da mesma vila. Contudo, o autor 

não se limita apenas à vila, expandindo a sua análise pelas igrejas paroquiais de algumas 

das freguesias do concelho. Porém, apesar de ser uma boa referência, apresenta algumas 

lacunas, principalmente no domínio da História da Arte.  

Também como investigador local, o autor Casimiro Henriques de Moraes 

Machado contribuiu com a obra “Mogadouro um olhar sobre o Passado”, publicada em 

1998. Esta obra auxilia na compreensão da história da vila e do concelho de Mogadouro 

desde as suas origens mais remotas. Apesar do esforço do autor em criar conteúdo 

consistente sobre a “frágil” história de Mogadouro, a falta de fontes concretas sobre a 

história desta região faz com que, por vezes, esta seja construída por suposições. Realiza 

igualmente uma detalhada e pioneira abordagem sobre a lenda e história que envolve a 

Capela de Nossa Senhora do Caminho, padroeira de Mogadouro.   

É de especial relevância o trabalho da Prof. Dr.ª Lúcia Rosas, conhecedora do 

território em estudo, desenvolvendo o estudo da realidade da produção artística no 

território fronteiriço transmontano na obra “Arquitectura, Pintura e Imaginária – Análise 

e caracterização – Séculos XII-XVI”, desenvolvido em 1999. O referido trabalho adverte 

para uma questão que já temos vindo a salientar desde o início destas linhas: «sendo este 

território uma zona pouco estudada e mal conhecida no campo da produção e circulação 

das obras de arte».1 Para além disto, contribuiu com a análise da Pietà existente na Igreja 

Paroquial de Vale de Porco. O trabalho aproxima-se também do objetivo da nossa 

investigação por proceder à análise do interior das igrejas dispersas por este território 

fronteiriço.  

De similar importância é a dissertação de Doutoramento de Maria Emília 

Nogueira com o tema “A escultura da Ordem Franciscana da Diocese de Bragança-

Miranda”, publicado em 2015. A autora realiza uma descrição pormenorizada das 

imagens escultóricas presentes no interior da Igreja do Convento de São Francisco de 

Mogadouro, auxiliando na análise destas imagens e permitindo um confronto com a 

atualidade e com a nossa interpretação.  

 

11 ROSAS, 1999: 2 
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A vila de Mogadouro pertenceu à comenda da Ordem de Cristo. Por esta razão, a 

informação presente nas “Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1510: aspectos 

artísticos”, publicada por Pedro Dias em 1979, é de particular relevância para a perceção 

da história da Igreja Matriz de Mogadouro, ao retratar o que os visitadores encontraram 

quando chegaram à vila, no ano de 1507. Estas fontes permitem uma leitura de como era 

este espaço à data, conhecer as devidas alterações pedidas pelos visitadores e confrontar 

esta realidade com a atual igreja matriz, muito modificada em comparação com a descrita 

pelos visitadores.    

Face à carência de produção bibliográfica sobre esta questão, as fontes 

arquivísticas converteram-se de especial importância para o estudo, compreensão e 

dinâmica destes espaços sagrados. Possibilitaram uma visão mais completa das alterações 

e movimentações que foram ocorrendo no interior destes espaços no decorrer dos últimos 

séculos. A consulta das “Memórias Paroquiais” de 1758 foi crucial para o entendimento 

de todo o território mogadourense, sendo a obra mais completa no sentido em que 

possibilita conhecer o número de templos (igreja paroquial, capelas e ermidas) que 

existiam em cada freguesia, à data, e as suas respetivas devoções. Permite conhecer, 

igualmente, o número de altares e as figuras que invocavam nas igrejas paroquiais, o que 

possibilita, mais uma vez, o confronto com a nossa atualidade, demonstrando se o referido 

número de altares prevalece, assim como os seus respetivos cultos.  

Para a Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro afortunadamente 

existiam duas fontes primárias dos séculos XVIII e XIX que permitiram uma análise mais 

completa em relação aos outros templos. Nesta medida, foi necessário proceder à 

transcrição destes manuscritos. Estes são referentes às “Memorias do Convento de S. 

Francisco da villa Mogadouro”, da autoria de Frei Vicente Salgado, frade franciscano do 

século XVIII, e ao “Inventário de Extinção das Ordens Religiosos do Convento de São 

Francisco da 3ª Ordem da Penitencia no Mogadouro”, realizado em 1834. Ambas as 

descrições são bastante minuciosas na exposição do conteúdo presente no interior da 

igreja franciscana, nomeadamente os altares, imagens, alfaias, castiçais, cortinas, 

mobiliário, etc.  

A respeito do visível e algo desolador despovoamento que enfrenta o mundo rural, 

como é o caso do concelho de Mogadouro, procurou-se aprofundar o interesse que este 

tema tem despertado nos últimos anos entre a comunidade académica, concretamente na 
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vizinha Espanha, a braços com uma realidade idêntica em algumas regiões. A revista 

científica do “Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico” revestiu-se de particular 

importância. O objetivo destas publicações é debater e advertir para todos os problemas 

que o despovoamento traz consigo, presentando uma série de possíveis estratégias para 

combater este fenómeno que tem vindo a crescer a cada dia. Apesar destas reflexões se 

espelharem na realidade espanhola, podemos aplicá-las ao contexto português, em áreas 

onde o mesmo problema se coloca.  

 Por fim, quanto à reflexão final sobre a questão das devoções e cultos que 

predominam nesta região, a dissertação de Doutoramento “Fervor & Devoção: 

Património, culto e espiritualidade nas ermidas de Montemuro”, da autoria de Nuno 

Resende apresentada em 2011, foi igualmente importante, abordando a questão da 

distribuição das devoções no território e a relação destes cultos com a comunidade que os 

cultiva.2 Apesar da distância destes territórios entre si, os mesmos apresentam bastante 

semelhanças na distribuição dos seus cultos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RESENDE, 2011: 8  



27 

1. Capítulo I – Mogadouro 

 

O concelho de Mogadouro localiza-se no nordeste transmontano, pertencente ao 

distrito de Bragança, fazendo fronteira com Espanha ao longo do rio Douro.3 Inclui um 

total de 21 freguesias e 56 povoações, resultado da reorganização administrativa das 

freguesias por agregação que ocorreu em 2013. O município ocupa uma área de 

760,65 km2, com aproximadamente nove mil habitantes.4 

O concelho é detentor de uma deslumbrante diversidade paisagística, caraterizada 

pela sua pouca homogeneidade5 e pela sua bravia,6 situado entre as escarpas e 

arribas das bacias dos rios Douro e Sabor. As suas terras são repletas de vida, nas quais a 

cultura da azeitona, da vinha, da amêndoa, do trigo, do centeio, das hortas e dos 

castanheiros preenchem os vales, enriquecidos pela energia do gado7  e das gentes na sua 

intrínseca rotina.  

A região tem um clima rigoroso, devido à grande oscilação de temperaturas, com 

invernos muito frios e longos e verões curtos e quentes,8 expondo uma paisagem de 

colorações diferenciadas no decorrer das estações do ano.9 A população, maioritariamente 

rural, dedica-se principalmente às atividades agrícolas e à pecuária,10 principal fonte 

económica do concelho.  

A vila de Mogadouro, sede do concelho e comarca,11 de origens ainda discutíveis, 

está repleta de vestígios de antigos povoamentos que aí deixaram as marcas de demorada 

ou transitória estadia.12 A  ocupação mais antiga conhecida remonta ao IV milénio antes 

de Cristo, determinada pelo espólio da mamoa de Pena Mosqueira, monumento funerário 

escavado em 1986 por uma equipa da Universidade do Porto.13 Os romanos encontraram 

 

3 Concelho – Mogadouro…Mais do que imagina (…)   
4 Lei nº 11-A/2013, Artigo 1º, alínea 2 1 
5 CORREIA, 2012:  21 
6 CORREIA, 2012: 23   
7 REGO 
8 CORREIA, 2012: 31 
9 CORREIA, 2012: 37 
10 Freguesia de Mogadouro. Caracterização do concelho (…)   
11 CASIMIRO, 1998: 142 
12 CASIMIRO, 1998: 144 
13 MARCOS & MOUTINHO, 1988: 10 
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a povoação já formada,14 mas foi a presença muçulmana15 que deu origem ao nome da 

vila, que lhe chamaram “Macaduron” que significa fatal, inevitável.16  

 A reconquista cristã e a fundação17 do Condado Portucalense originou o 

acastelamento da vila e a construção da muralha pelos primeiros reis de Portugal,18 tendo 

D. Afonso Henriques (1109 (?) – 1185) doado este recanto aos cavaleiros do Templo, 

para que povoassem e defendessem a fronteira com Leão e Castela.19 O castelo de 

Mogadouro, datado do século XII, foi construido no alto de afloramentos graníticos na 

zona mais elevada de Mogadouro,20 provavelmente sobre uma primitiva fortificação.  

A primeira carta de foral foi concebida em 1272 por D. Afonso III (1210 - 1279), 

sendo no ano seguinte alterada. Em consequência da extinção da Ordem do Templo,21 a 

vila passou, por decisão de D. Dinis (1261 - 1325), a ser comenda da Ordem de Cristo.22 

Em 1512 D. Manuel (1469 – 1521) deu foral novo à vila.23 A diocese de Mogadouro 

pertenceu ao arcebispado de Braga até 1545, quando D. João III (1502 – 1557) cria a nova 

Diocese de Miranda do Douro que passa a abarcar parte do território do arcebispado de 

Braga. 24 Desta forma, o novo bispo passaria a estar geograficamente mais próximo das 

populações. 25 

A partir do século XV a vila entra para o domínio dos Távora,26 que convertem o 

castelo na sua residência palaciana, como é possível ver na ilustração de Duarte d´ Armas, 

no livro das Fortalezas elaborado em 1509-1510. (Fig. 1) Esta família foi responsável 

pela construção de um vasto património construído que vamos analisar ao longo deste 

trabalho, tais como: a capela-mor da Igreja Matriz do séc. XVI, visível na abobada de 

nervuras e no arco triunfal com o brasão picado que pertencia aos marqueses de Távora. 

 

14 CASIMIRO, 1998: 142 
15 BARROCA, 2000: 201 
16 CASIMIRO, 1998: 145 
17 Freguesia de Mogadouro. História da Vila. (…)  
18 SANT'ANNA et al., 1998: 1016 
19 CASIMIRO, 1998: 141 
20 BARROCA, 2000: 223 
21 CASIMIRO, 1998: 146 
22 SANT'ANNA et al., 1998: 1017  
23 CASIMIRO, 1998: 142 
24 RODRIGUES, 2001: 16 
25 RODRIGUES, 2001: 19 
26 SANT'ANNA et al., 1998: 1017  
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A Igreja da Misericórdia, também do séc. XVI, e a Igreja e Convento de São Francisco 

de Mogadouro, do séc. XVII, para além de um vasto legado patrimonial que ainda perdura 

na paisagem mogadourense apresentam também património relacionado com esta 

Família.27  

Acredita-se que a Confraria da Igreja da Misericórdia de Mogadouro foi fundada 

no ano de 1559, data discutível. Na época da sua fundação era Senhor de Mogadouro Luís 

Álvares Távora, tendo sido responsável por pedir ao Papa Pio IV (1499 - 1565) a licença 

para a fundação desta Confraria.28 Mas também por contribuir financeiramente para a 

construção do templo da invocação à Visitação, que deveria estar terminado no final do 

século XVI ou princípios do XVII.29 A Misericórdia englobava deste os princípios um 

pequeno hospital, já demolido, e uma Irmandade. Inicialmente viviam das esmolas dos 

fiéis e de algumas pequenas doações.30  

Sabe-se que em 1609 já se encontravam em Mogadouro os frades da Terceira 

Ordem Franciscana. O convento seria de pequenas dimensões e muito pobre, razão pela 

qual era ajudado com algumas esmolas pelo cabido da Sé de Miranda do Douro.31 

Segundo o frade franciscano Frei Vicente Salgado, no dia 8 de agosto de 1618 o conde 

de S. João alcançou do rei Filipe II de Portugal (1598 – 1621) a licença para edificar o 

convento de Mogadouro e habitarem nele os religiosos da Terceira Ordem.32 Porém, em 

1615 já assistiam religiosos terceiros na Misericórdia de Mogadouro, conseguindo a 

licença do ordinário de Braga para a fundação, em 1617, e do soberano em 1618. Tomou 

posse do terreno para a edificação do Mosteiro, o provincial Frei Pedro do Espírito Santo 

em setembro do mesmo ano, estando os religiosos em comunidade no convento 

novamente edificado a 24 de dezembro de 1624, cantando-se a primeira missa no dia 

seguinte.33 Foi no convento de Nossa Senhora de Jesus de Lisboa, aos 17 dias do mês de 

fevereiro de 1628, que o tabelião Manuel de Almeida lavrou a última escritura de contrato 

sobre esta casa do Mogadouro, estando presentes o fundador, e Padroeiro, o senhor conde 

 

27 NETO 
28 MOURINHO 1995: 247  
29 MOURINHO 1995: 248 
30 MOURINHO 1995: 247  
31 MOURINHO 1995:  255 
32 SALGADO, XVIII: 9 
33 SALGADO, XVIII: 43  
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de S. João Luís Alvarez de Távora.34 Mas as obras do conjunto conventual só estaria 

concluídas em 1689, data gravada na cartela do nicho da fachada principal da Igreja. 35 

 No ano de 1758, a poderosa família dos Távora foi acusada de atentar contra a 

vida do Rei D. José I (1714-1777), tendo sido massacrados publicamente, juntamente 

com o seu nome que foi mandado apagar da memória portuguesa.36 Os seus bens 

passaram para a posse da Coroa Portuguesa. Com uma forte matriz económica nesta 

região, a extinção desta família causaria consequências negativas37 e irreversíveis no 

território. Atualmente, Mogadouro, marcado pela sua diversidade paisagista e 

patrimonial, é possuidor de um silêncio quotidiano que só é interrompido em dias de feira 

e de romaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 SALGADO, XVIII: 13 
35 MOURINHO 1995: 256 
36 FRANCO, 2009: 298 
37 CAMPOS: 2 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3909707 

 

Figura  1 - Gravura do Livro das Fortalezas situadas no extremo de Portugal e 

Castela por Duarte de Armas 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3909707
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Ilustração 1 - Mapa de Portugal com a marcação do concelho de Mogadouro e da União de 

Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei 

 

 Fonte: Autora, 2020  

 

 

a autora, 2020  
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Ilustração 2 - Mapa do Concelho de Mogadouro 

 

 

Fonte: Autora, 2020  

 

 

a autora, 2020  
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2. Capítulo II – Estágio na Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

 

 

No âmbito do Mestrado de História da Arte, Património e Cultura Visual foi 

realizado o estágio curricular entre o período de 2 de outubro de 2019 até 24 de janeiro 

de 2020, na Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro, localizada nas instalações da 

Câmara Municipal, instalado no antigo Convento de São Francisco da vila. O estágio 

decorreu no horário das 10:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira, completando um total 

de sete horas diárias. Cumpriu-se a suma de 380 horas laborais.  

 A Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro, inaugurada em 1989, expõe um 

espólio de arqueologia resultante das campanhas arqueológicas que ocorreram na década 

de oitenta.38 As peças provêm de vários sítios como de Parede de Bemposta, do núcleo 

da mamoa de Pena Mosqueira, do Castelo dos Mouros de Vilarinho dos Galegos, de 

Mogadouro, etc. Inclui, igualmente, um conjunto de objetos etnográficos provenientes de 

várias partes do concelho. O seu interior alberga ainda o antigo relógio da Igreja do 

Convento de São Francisco,39 entre outras peças de valor patrimonial das mais diversas 

origens e funções.  

 Em média, o museu recebe por ano 1220 visitantes, sobretudo durante o período 

de verão, sendo maioritariamente de nacionalidade portuguesa, secundada pela 

espanhola, devido à proximidade do concelho de Mogadouro com a fronteira de Espanha. 

O foco principal de atração dos visitantes ao museu reside na vontade de conhecer um 

pouco mais o concelho – a sua história, o seu território e a dinâmica dos seus habitantes.40  

2.1. Metodologia de Trabalho   

 

No primeiro dia de estágio, foi-me atribuída uma secretária de trabalho e 

disponibilizada alguma bibliografia que poderia ser útil para a elaboração da minha 

 

38 Município de Mogadouro. Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro (…)  
39 Segundo o arqueólogo do Município de Mogadouro o Dr. º Emanuel Campos.  
40 Ibid.  
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investigação. Foi-me também autorizado aceder à coleção fotográfica de Domingos 

Marcos, realizada na década de oitenta. Esta coleção corresponde a um inventário 

fotográfico do património integrado de algumas igrejas e capelas do concelho de 

Mogadouro. À medida que ia visitando estes lugares, ia simultaneamente identificando e 

confrontando as peças observadas com as fotografadas por Domingos Marcos. Tal 

permitiu constatar a mobilidade a que muitas imagens tinham sido sujeitas e as 

intervenções que sofreram, como será abordado ao longo do trabalho.  

 De seguida foi-me fornecida uma tabela Excel com todas as Igrejas e Capelas 

identificadas no concelho de Mogadouro, organizadas por freguesias e solicitaram-me a 

realização de um levantamento bibliográfico referente a cada uma. Esta tarefa ajudou-me 

a perceber a quantidade de templos dispersos pelo concelho, a sua localização e o quanto 

estavam estudados e inventariados, constatando a carência de estudos referente à maioria 

destes edifícios.   

Quando visitava o interior das igrejas e capelas, preocupava-me essencialmente 

em fotografar todos os elementos presentes no seu interior, mesmo aqueles que não eram 

relevantes para a minha investigação, no sentido de desempenhar simultaneamente um 

importante trabalho de registo e inventário fotográfico. Entretanto alimentava o diálogo 

com os residentes que se dispunham a abrir a porta dos seus templos. Estes testemunhos 

foram fundamentais para a elaboração do meu trabalho, ajudando-me a compreender a 

dinâmica destes espaços, as suas alterações, devoções, preocupações e curiosamente as 

diferentes visões que existiam perante o mesmo templo. Com autorização dos habitantes 

acedia, quando possível, à sacristia para ver os objetos guardados, deparando-me, por 

vezes, com peças de uma imensa qualidade artística sujeitas a diversas fragilidades. Este 

contacto direto com os populares ajudou-me a perceber alguns dos problemas que o 

mundo rural enfrenta, muitas vezes ignorados pelas identidades competentes.  

Após as visitas de campo, quando chegava ao museu organizava todos os registos 

fotográficos por pastas consoante a localidade e o dia, e no meu diário de estágio anotava 

todos os pontos relevantes destas visitas. Estas foram fundamentais para o preenchimento 

das Fichas de Inventário, que foram organizadas de forma metódica, nelas constando a 

organização de toda a informação, análise e leitura dos bens integrados. Este exercício 

obrigou a uma rigorosa consulta das fontes iconográficas em confronto com as imagens 

em estudo. À medida que ia realizando esta tarefa e visitava os templos, apercebia-me do 
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tempo que era necessário dispensar para a sua realização. Comecei a questionar, neste 

sentido, se seria realmente exequível realizar uma leitura iconográfica do património 

integrado de todas as igrejas e capelas do concelho de Mogadouro, considerando que 

existem aproximadamente um total de 130 edificações dispersas numa ampla área 

geográfica.  

A leitura iconográfica e formal foi auxiliada com as seguintes fontes 

disponibilizadas em contexto de estágio: as “Memórias Paroquiais de 1758”; as 

“Memorias do Convento de S. Francisco da villa Mogadouro”, da autoria de Frei Vicente 

Salgado, realizado no final do século XVIII, e o “Inventário de Extinção do Convento de 

São Francisco de Mogadouro de 1834”. Para a compreensão das Memórias do Convento 

realizadas por Frei Vicente e do Inventário de Extinção tive de proceder à sua transcrição, 

um processo extenso e árduo, pois nem sempre foi fácil compreender a caligrafia e 

ortografia dos séculos XVIII e XIX. Estas três fontes foram, no entanto, fundamentais, 

permitindo compreender as alterações que sucederam no interior deste espaço ao longo 

das três últimas centúrias. Estas possibilitaram, igualmente, a realização de uma 

abordagem mais completa, não restringida exclusivamente à leitura dos objetos na 

atualidade. 

Simultaneamente foi-me pedido por parte do supervisor e arqueólogo Emanuel 

Campos, estruturar um texto para os Painéis Informativos destinados aos altares da Igreja 

do Convento de São Francisco de Mogadouro. Estes textos deveriam ser breves, 

informativos e objetivos, tendo a plena consciência que a maioria do público não dispensa 

muito do seu tempo a ler estas informações. Por esse motivo, tinha a noção de que estes 

excertos deveriam despertar a sua atenção e que fossem claros na mensagem que 

pretendiam transmitir. Procurei libertar-me, por isso, da linguagem técnica e da análise 

especialmente arquitetónica, para concentrar-me na abordagem do que estava presente 

nestes retábulos e que era observado pelos visitantes.  

Concomitantemente, dedicava-me à pesquisa e levantamento bibliográfico sobre 

as pinturas da Igreja de Algosinho (Peredo de Bemposta, Mogadouro), na sequência do 

pedido do arqueólogo Emanuel Campos que tinha como objetivo a redação de um artigo 

a ser publicado na revista CEPIHS 7. Nesse sentido, desloquei-me sucessivas vezes a este 

espaço para contemplar de perto os dois frescos medievais de São Bartolomeu e de Santa 

Catarina de Alexandria que se encontram em mau estado de conservação, sendo quase 
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impercetível hoje ver o que está retratado. Através de uma análise meticulosa e rigorosa, 

procurei revelar o que estas pinturas têm para nos mostrar. E antes que estes testemunhos 

acabem por desaparecer, este artigo seria uma forma de salvaguardar estes bens 

patrimoniais, juntamente com o retábulo-mor que é um ótimo exemplar da linguagem 

maneirista.  

2.2. Exploração do Terreno  

 

No primeiro dia do estágio, o meu supervisor acompanhou-me numa visita até à 

“Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro”, um dos meus casos de estudo. Já 

conhecia o espaço, mas ainda não tinha tido a oportunidade de olhar atentamente para ele. 

Dada a minha curiosidade de aprofundar conhecimento, foi-me apresentada uma breve 

abordagem sobre todos os elementos artísticos presentes no seu interior. Tive igualmente 

a possibilidade de conhecer o cadeiral que se encontra escondido aos olhares dos 

visitantes e ainda de subir até ao campanário para contemplar o pequeno núcleo do 

edificado da vila de Mogadouro.  

No dia 10 de outubro de 2019, acompanhámos um jornalista e fotógrafo de 

Salamanca, que estava a preparar um artigo sobre pontos arquitetónicos de interesse 

dispersos pelo concelho. Esta atividade possibilitou que começasse a conhecer a área 

geográfica que me dispunha estudar, enquanto conhecia alguns dos pontos de maior 

relevância patrimonial da região. Inicialmente dirigimo-nos até ao Monóptero de São 

Gonçalo, localizado na Quinta Nova (Quinta da Nogueira), antiga propriedade dos 

Távoras. O percurso até ao Monóptero foi oscilante pelo caminho de terra, mas quando 

chegamos fomos irradiados por aquela obra, envolta pela natureza, num belo dia de sol. 

Este templo carateriza-se pela sua particularidade, sendo quase único na Península 

Ibérica. (Fig.2)  
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Continuando a nossa viagem, a seguinte paragem foi na igreja medieval de 

Azinhoso, peculiar pela arquitetura gótica ainda presa aos padrões decorativos da arte 

românica41 e pelo seu sóbrio interior. A igreja de invocação a Santa Maria foi um 

importante centro de romaria medieval.42 A imagem presente no retábulo colateral do 

lado da Epístola, que representa uma Nossa Senhora talhada em madeira com o Menino 

Jesus de pé sobre o colo da mãe, pode ter uma origem medieval. (Fig.3) Num corpo 

adjacente à igreja albergaram um pequeno Museu de Arte Religiosa, único do concelho. 

Num sentido crítico, não sei se poderemos chamar este espaço de museu, pois limita-se a 

armazenar um conjunto de peças religiosas de valor, entulhadas uma nas outras, 

carenciando de inventariação e de um estudo mais aprofundado. (Fig. 4)  

 

 

 

41 ROSAS, 1999: 2 
42 ROSAS, 1999: 27 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

Figura  2 - Monóptero de São Gonçalo, Quinta Nova em Penas Roias 
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Logo fomos até ao Castelo de Penas Roias, contemporâneo do de Mogadouro, e 

depois visitamos duas antigas pontes medievais. A primeira, a ponte Samora, localizada 

na freguesia de São Martinho do Peso, seguida pela ponte de Macedo do Peso. 

Procedendo à nossa jornada, deslocamo-nos até à freguesia de Castelo Branco, onde 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Figura 1 - Ruínas da Capela de São FagundoFonte: Fotografia 

da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

Figura  3 - Imagem de Nossa Senhora presente na Igreja de Azinhoso 

Figura  4 – Objetos presente no Museu de Arte Sacra de Azinhoso 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Figura 2 - Ruínas da Capela de São FagundoFonte: Fotografia 

da autora, 10/10/2019 
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visitamos a Capela da Vila Velha assente numa pequena colina, mas não entramos no seu 

interior. Continuando nesta freguesia conhecemos o famoso Palácio dos Pimentéis, que 

evidencia uma fachada de gosto rococó, enquanto o seu interior sofreu diversas 

intervenções posteriores, encontrando-se aberto para o exterior.  

O sequente ponto foi a ruína da Capela de São Fagundo, antigo templo medieval, 

localizado na freguesia de Urrós. As suas paredes estão reduzidas aos alicerces e ao arco 

quebrado e de volta perfeita. (Fig. 5) A seguinte visita foi às freguesias de Vilarinho dos 

Galegos e Ventozelo, para conhecer a Igreja de Vila dos Sinos também de origem 

medieval, seguida pela Capela do Senhor da Boa Morte em Ventozelo. Entrar na última 

capela mencionada é mergulhar num espaço repleto de arte religiosa. De nave única, as 

suas paredes são ocupadas por nichos que enquadram imagens escultóricas de 

consideráveis dimensões, que representam episódios da Paixão de Cristo. (Fig. 6) Tanto 

o teto de madeira da nave como a abobada da capela-mor, estão repletos por 

representações pictóricas. O da nave, apresenta uma pintura de quadratura de qualidade 

superior ao da abobada.  

  

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Figura  5  - Ruínas da Capela de São Fagundo 
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A nossa trajetória terminou na Igreja de Algosinho, pertencente à freguesia de 

Peredo de Bemposta, aproveitando sempre para registar todos os elementos convenientes 

para o meu trabalho. A sua monumentalidade arquitetónica, no meio de um povoado 

humilde, acusa ser uma construção do século XIII ou do XIV, onde sobre as suas 

evidências românicas se salientam elementos góticos como o arco ogival.43 Quando se 

desce a escadaria pétrea, no seu interior, o olhar é direcionado para a capela-mor 

profundamente iluminada, resultado de intervenções posteriores, contrastando com a 

escuridão do restante templo. (Fig.7) Segundo os testemunhos locais, os altares laterais, 

em tempos dos seus avós, foram levados para restauro e nunca mais foram devolvidos. 

Por falta de documentação e registos, estes testemunhos vão ser fundamentais para a 

compreensão da história e das alterações que sofreram.  

 

43 Boletim, 1972: 12 

Figura  6 - Nicho com a representação da Flagelação de Jesus presente na Capela 

do Senhor da Boa Morte de Ventozelo 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Figura 4 - Interior da Igreja de AlgosinhoFonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  
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Entretanto, juntamente com o meu supervisor, começamos a planear e a organizar 

como iriamos realizar as visitas aos templos dispersos pelo concelho. Foi definida uma 

média de três freguesias a percorrer por dia. Claro que este número dependia de diversos 

fatores externos como: a área geográfica, as condições atmosféricas, a quantidade de 

templos que possui cada localidade, a abordagem com os residentes e distância desde a 

vila.  

A nossa jornada prosseguiu no dia 31 de outubro de 2019, no qual fomos conhecer 

a Igreja Paroquial de Paradela pertencente à freguesia do mesmo nome, seguida pela 

Igreja Paroquial de Brunhoso e terminando na freguesia de Remondes e Soutelo, para 

visitar a Igreja Paroquial de Remondes e a Capela da Santa Sinforosa. Curiosamente, na 

Igreja Paroquial de Brunhoso, existe, oculto por detrás do retábulo-mor, vestígios de 

pintura mural, sendo visível a representação de um rosto humano em perfil. (Fig. 8)  

 

Fonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Figura 5 - Vestígios de pintura mural por detrás do retábulo-mor da Igreja 

Paroquial de BrunhosoFonte: Fotografia da autora, 10/10/2019 

 

 

a autora, 2020  

Figura  7 - Interior da Igreja de Algosinho 
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Com esta segunda saída de campo comecei a perceber a dinâmica destes espaços 

e a sua semelhança. As igrejas paroquiais, pela fachada alta coroada por campanário de 

dois vãos, caraterizam-se pela planta longitudinal, de nave única dividida por arco-

diafragma,44 cabeceira e sacristia e em alguns casos pequenos anexos. Os seus interiores 

apresentam maioritariamente retábulos maneiristas, barrocos e rococós. Inúmeras 

peanhas expõem imagens de santos dispersas pelas paredes do templo, repetindo-se 

normalmente as devoções. 

Nesta viagem tive o primeiro contato direto com os habitantes, criando de 

imediato uma empatia que facilitava o decorrer das visitas. Estes orgulhosamente abriam 

os seus templos para mostrar e contar todas as lendas e tradições que envolviam estes 

espaços. A maioria destas pessoas gosta de demonstrar e orgulha-se do investimento 

aplicado no restauro dos seus altares, sendo evidentes a sua dedicação e entrega perante 

o seu lugar. Foi possível, acompanhados pelos zeladores, visualizar alguns objetos 

 

44 ROSAS, 1999: 9  

Fonte: Fotografia da autora, 31/10/ 2019 

 

 

a autora, 2020  

 

Fonte: Fotografia da autora, 31/10/ 2019 

 

 

a autora, 2020  

Figura  8 - Vestígios de pintura mural por detrás do retábulo-mor da Igreja 

Paroquial de Brunhoso 
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artísticos de grande qualidade, guardados em gavetas sem qualquer cuidado ou 

encostados no canto das paredes da sacristia, repletos de pó! Num primeiro momento esta 

realidade chocou-me, mas com o convívio e a partilha dos locais a minha atitude e visão 

começou a mudar.  

Era nestes momentos que me deparava perante um dilema: como dizer àquelas 

pessoas, orgulhosas das suas igrejas, a importância de preservar aqueles objetos em vez 

de o substituir. Como o iria fazer sem ferir sensibilidades? Afinal, aqueles espaços estão 

ao serviço dos seus fregueses, são eles que cuidam e que usufruem dele. Porém, vamos 

deixar que testemunhos da história destas comunidades desapareçam por falta de 

salvaguarda e educação patrimonial? Estas problemáticas tornaram-se num dos principais 

desafios do meu trabalho.  

Neste período visitei e fotografei a Igreja da Misericórdia de Mogadouro e a Igreja 

Matriz de São Mamede, ambas localizadas junto ao Castelo da vila. Foram feitas várias 

deslocações a estes espaços sacros e, também, à Igreja do Convento de São Francisco, 

para observação direta e pormenorizada dos objetos presentes nos seus interiores. A 

aproximação do meu local de estágio a estes edifícios facilitou as constantes deslocações. 

A 20 de novembro retomamos a jornada pelas Igrejas e Capelas dispersas pelo 

extenso concelho de Mogadouro. Recorde-se que para estas deslocações, o supervisor 

responsável pelo meu estágio tinha de abandonar as suas funções no museu para poder 

acompanhar-me. Percorreu-se a Igreja de Soutelo, localizada na União de Freguesias de 

Remondes e Soutelo, seguido pelas igrejas da localidade de Viduedo e depois de Sampaio, 

ambas da freguesia de Azinhoso. Terminou-se esta jornada na Igreja de Vale da Madre 

pertencente à freguesia do mesmo nome. Infelizmente ocorreu o contratempo do meu 

principal objeto de trabalho avariar - o computador! - o que causou a perda da maioria de 

todo o meu trabalho de campo. Depois de um período de frustração, regressei 

estoicamente ao foco do trabalho, voltando a fotografar as igrejas e capelas.   

Foi-me proposto realizar uma visita aos alunos da Universidade Sénior de 

Mogadouro, a decorrer no dia 21 de janeiro de 2020 à Igreja Paroquial de Figueira, 

pequena localidade pertencente à vila de Mogadouro. Considerando que não conhecia o 

espaço nem a localidade, procedi à visita ao local para poder proceder à sua análise e 

respetiva preparação. Por esse motivo, no dia 10 de janeiro juntamente com o Dr. º 

Emanuel Campos, deslocamo-nos até Figueira de Mogadouro, onde já estavam umas 
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senhoras à nossa espera para abrir a porta da Igreja, dispostas e entusiastas a mostrar o 

seu interior. Este acompanhamento ajudou-me imenso a identificar algumas imagens 

através dos seus atributos e a conhecer algumas das histórias que envolviam este espaço 

e a sua localidade. 

Como foi referido, o principal objetivo da visita era a Igreja Paroquial, mas 

aproveitando o entusiasmo das nossas anfitriãs em mostrar o que de belo a sua localidade 

possuía, aproveitei para ver a Capela de Nossa Senhora do Rosário localizada no centro 

do povoado. Tal revelou-se bastante positivo, pois apesar do seu exterior ter sido 

profundamente remodelado, o seu interior possui um belíssimo retábulo do barroco 

nacional. Depois de tão enriquecedora visita, deslocamo-nos até à Igreja de Algosinho 

para observar mais detalhadamente os frescos, que se encontram em péssimo estado de 

conservação, não sendo possível a sua minuciosa análise através das fotografias.   

A 22 de janeiro dirigimo-nos até à freguesia de Vale do Porco, para conhecer a 

Igreja Paroquial e a Capela da Nossa Senhora da Encarnação que se localiza ligeiramente 

afastada da aldeia, em Freixeda.  Seguidamente e aproveitando a proximidade, avançamos 

até à freguesia de Vilar do Rei. Foi nesta localidade que percebi, verdadeiramente, a 

dimensão do problema do despovoamento. Demos várias voltas de carro e não se via 

ninguém; batemos às portas e ninguém respondia. Finalmente encontrámos uma senhora 

que nos indicou a casa onde estavam as chaves da igreja. 

 Por fim, no meu último dia de estágio, dia 24 de janeiro de 2020, visitámos a 

freguesia de Valverde que, ao contrário das freguesias anteriormente referidas, fomos 

recebidos por vários populares que fizeram questão de nos acompanhar até à Igreja 

Paroquial, à capela do Espírito Santo e à de Santo Apolinário. Foi impressionante a 

recessão por parte destas pessoas, fazendo-me sentir parte daquela comunidade.  
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2.3. Visitas Guiadas  

2.3.1. Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro  

 
No final do mês de outubro, mais concretamente no dia 26, acompanhei o 

arqueólogo Emanuel Campos numa visita à Igreja do Convento, realizada para um grupo 

de advogados que visitava a vila. Desta forma, tive a oportunidade de compreender a 

dinâmica das visitas guiadas. Assumindo o papel de observadora pude igualmente intervir 

em algumas situações durante a visita. Esta experiência fez com que começasse a refletir 

sobre uma nova dinâmica de visita a este espaço de tanto interesse, compreendendo, 

simultaneamente, o difícil que é manter a atenção por parte dos visitantes. Estes 

rapidamente se dispersam, circulando sem ordem no espaço da visita. Comecei, por isso, 

a pensar numa forma de captar a atenção por partes dos interessados em visitar este 

espaço.  

No dia 8 de novembro apareceu na Sala Museu um casal de origem espanhola a 

solicitar uma visita à Igreja do Convento de São Francisco. Prontamente me disponibilizei 

para acompanhá-los. Ansiava pela oportunidade de colocar em prática o meu estudo, 

apesar de não ter preparado o discurso. Esta visita, apesar de breve, foi bastante 

enriquecedora: pude esclarecer algumas dúvidas dos visitantes e compreender o género 

de questões que são colocadas pelos mesmos; e exercitei o idioma de espanhol, do qual 

tenho um bom domínio. Novamente, a 13 de novembro, o fotógrafo Albano Silva Pereira, 

que se encontrava de passagem, quis visitar a Igreja do Convento, acompanhado por uma 

amiga, tendo recebido a incumbência de os acompanhar. O fotógrafo solicitou, 

igualmente, a visita às possíveis salas de exposições existentes na vila, pois este já se 

tinha reunido com a Vereadora Virgínia Vieira para realizar uma exposição nesta região. 

A 15 de novembro, realizei uma visita a uma antiga colaboradora da Sala Museu 

de Arqueologia de Mogadouro e a um amigo que a acompanhava. Esta experiência 

tornou-se particularmente interessante pois esta interação permitiu debater a nossa visão 

sobre aquele espaço. Relembro que nunca preparei estas visitas; o discurso fluía 

consoante o conhecimento que ia adquirindo e com a minha análise individual, que por 

vezes se ia alterando. Conclui e vi a clara necessidade de criar um Guia de Visita à Igreja 

do Convento de São Francisco de Mogadouro para futuras visitas. 
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Nesta altura começava já a perceber quais eram as questões mais levantas pelos 

visitantes e aquilo que mais interessava ao público, tendo começado a orientar o meu guia 

nesse sentido. O decorrer da visita foi organizado a partir dos altares do lado do 

Evangelho, percorrendo o retábulo do transepto, seguido pelo retábulo-mor e continuando 

pelo lado da Epístola, terminando no coro-alto. (ilustração 3) Em consequência da minha 

vontade em aplicar o conhecimento, no dia 22 de novembro, acompanhei um casal de 

brasileiros na visita à Igreja do Convento. Aproveitei a ocasião para colocar em prática, 

nesta visita, o que metodicamente e atempadamente tinha planeado, tendo esta corrido 

bastante bem.  

Por fim, no dia 16 de dezembro recebemos a visita no museu de um casal de 

Valladolid, com um pedido para visitar a Igreja do Convento de São Francisco. 

Acompanhando este casal, realizei a visita em espanhol ao interior da igreja. No fim da 

visita levei-os até ao coro-alto para mostrar o cadeiral e a estante de livros, mas, quando 

lá chegamos, constatámos que gotas de chuva caíam sobre o cadeiral de madeira. (Fig. 9) 

Fui imediatamente avisar o meu supervisor para que interviesse o mais rapidamente 

possível; trata-se de uma peça de meados do século XVII com um grande valor histórico 

e artístico. Seguidamente, depois da visita, fomos até ao coro-alto fotografar o ocorrido, 

para posteriormente enviar aos superiores, esperando que estes tomassem as devidas 

precauções.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia da autora, 16/12/2019 

 

 

 

Figura  9 - Cadeiral da Igreja de São Francisco molhado pela chuva 
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Esta foi a última visita que realizei em contexto de estágio à Igreja do Convento. 

É necessário mencionar que, o facto de o meu período de estágio ter ocorrido no inverno, 

época baixa ao nível das visitas à vila, fez com que acabasse por ter poucos visitantes. 

Igualmente, o facto de não estar explícito que a igreja é visitável, acaba por desviar muitos 

dos interessados. Tal constituiu uma menor valia para a minha formação e experiência 

profissional. Muitas vezes as questões colocadas pelos visitantes apanhavam-me de 

surpresa, para as quais não sabia responder nem sequer me tinha questionado sobre as 

mesmas. Foi necessário, por isso, estudar e aprofundar conhecimentos para que tivesse 

uma maior abordagem e domínio da matéria junto dos visitantes.  

De forma geral as questões mais levantadas foram, num primeiro momento, sobre 

a vila, o número de habitante que possui, a área geográfica e a forma de subsistência dos 

seus habitantes e as suas tradições. Depois, demonstravam um principal interesse em 

saber um pouco mais sobre a construção do conjunto conventual, a importância da família 

Távora na edificação deste edifício e no território mogadourense até à sua extinção por 

mando do Marquês de Pombal, observando o brasão picado presente na chave do arco 

triunfal no interior do templo.    

Ao entrar na igreja todos os visitantes ficavam surpreendidos pela harmonia do 

espaço. A primeira pergunta que colocavam era se o teto de madeira era original e se 

existiam sepulturas enterradas no solo desta igreja, considerando estar presentes na nave 

e no transepto uma serie de túmulos do século XVII, quando ainda se pensava que ser 

tumulado dentro da igreja era uma boa condição-esperança de salvação.45 O casal de 

Valladolid chegou-me a perguntar se a igreja e convento sofreram algum dano com o 

terramoto de 1755, pois conheciam bem Portugal e sabiam os efeitos que teve este 

terramoto no nosso país.  

Orientava a visita analisando individualmente todos os retábulos, realizando uma 

abordagem rápida sobre as caraterísticas da talha dos respetivos, seguido pela análise das 

imagens presentes. Os visitantes revelavam um principal interesse em perceber como se 

diferencia um retábulo de expressão maneirista, barroca ou rococó e quais são os 

elementos que os diferenciam. Na leitura das imagens devocionais os visitadores 

demonstravam um particular interesse na sua análise iconográfica, na história que 

 

45 ALMEIDA, 1978: 11 
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envolvia estes santos e o significado dos atributos com quais estão representados. A vida 

dos santos sempre constituiu um importante meio de transmissão da fé e desde os 

primórdios do cristianismo que se contam e recontam as histórias dos santos,46 histórias 

que continuam a despertar a atenção. Simultaneamente os visitantes queriam 

compreender o motivo de estarem presentes aqueles santos em vez de outros e qual era a 

sua relação com o orago da igreja, São Francisco de Assis. Tal implicava uma análise 

iconológica, interlaçando as alterações que sofreu este espaço e a deslocação das imagens 

ao longo dos tempos.  

Apesar de não ter tido a oportunidade de realizar mais visitas guiadas ao interior 

da Igreja do Convento de São Francisco, acredito que contribuí para a inovação da análise 

deste espaço, fugindo à leitura de António Rodrigues Mourinho que tem sido utilizada 

pelos guias ao longo das últimas décadas. Não que esta esteja errada, pelo contrário, mas 

este espaço necessita ser visto com um outro olhar e noutra perspetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 LIMA, 2013:  142 
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a autora, 2020  

Ilustração 3 - Esquema do Guia de Visitas à Igreja do Convento de São Francisco de 

Mogadouro 

 

 



50 

2.3.2. Igreja Paroquial de Figueira e Capela de Nossa Senhora do Rosário 

 

 

Como foi referido, após a interrupção das festividades natalícias, foi-me proposto 

realizar uma visita aos alunos da Universidade Sénior de Mogadouro, a decorrer no dia 

21 de janeiro, à Igreja Paroquial de Figueira e à Capela de Nossa Senhora do Rosário, 

localizadas na pequena localidade de Figueira. O ponto de encontro foi a Biblioteca 

Municipal e a viagem foi feita através de um autocarro fornecido pela CMM.  

Estava um dia muito frio e ventoso, o que condicionou a atividade tal como estava 

prevista: o objetivo era começar a leitura pelo exterior da igreja, fazendo uma breve 

abordagem arquitetónica do edifício, mas todos os alunos correram para o seu interior. 

Depois de explicar o objetivo principal da visita que era uma leitura iconográfica daquele 

espaço, pedi que todos se dispersassem pela capela-mor e olhassem para o teto em 

caixotões. Com eles comecei por fazer um exercício seguindo a linha do método 

iconográfico de Panofsky: identificar, analisar, interpretar. Neste sentido, foi feita uma 

leitura iconográfica e formal de todas as figuras retratadas nos caixotões. Não se 

despendeu muito tempo na descrição dos retábulos, porque foi percetível que o maior 

interesse do grupo recaía na leitura das imagens, não esquecendo que o nosso estudo e 

abordagem tem de ir ao encontro do interesse do público. À medida que ia analisando as 

imagens, os alunos intervinham e completavam a minha interpretação, convertendo-se 

numa visita dinâmica, na qual os visitantes participaram ativamente.   

Terminamos a nossa visita na pequena Capela de Nossa Senhora do Rosário para 

contemplar o retábulo barroco e as imagens assentes no mesmo. Neste exemplar, 

aprofundei mais a análise da talha característica do barroco nacional e confrontei a 

possibilidades destas imagens e dos painéis pictóricos serem posteriores ao retábulo. No 

final, sensibilizei-os para a importância da conservação patrimonial, sendo importante 

que estivessem ativos e atentos nas intervenções que se realizam nas suas freguesias, 

dispersas pelo concelho de Mogadouro.   

Em suma, tive aproximadamente 17 espetadores: 13 alunos, 3 habitantes locais e 

o supervisor, o Dr. º Emanuel Campos. Foi a primeira vez que acompanhei um grupo 

numa visita guiada, sendo uma experiência completamente diferente e desafiante. 

Apercebi-me da dificuldade que é manter um grupo organizado e atento. Tenho a plena 
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consciência que nesta área é necessário criar conteúdo que atraia a visão dos visitantes. 

Não posso esconder o meu nervosismo, mas através das impressões finais, acredito que 

cumpri com os objetivos pretendidos e o público ficou bastante satisfeito.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 

21/01/2020 
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Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 

21/01/2020 

Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 

21/01/2020 
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Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 

21/01/2020 

Figura  10 - Visita com a Universidade Sénior Figura  11 - Visita com a Universidade Sénior 
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Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 21/01/2020 
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Fonte: Fotografia de Emanuel Campos, 21/01/2020 
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Figura  12 - Visita à Igreja Paroquial de Figueira com a Universidade Sénior 

Figura  13 - Turma da Universidade Sénior em Figueira de Mogadouro 
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Quadro 1 - Estatísticas das visitas guiadas realizadas em contexto de estágio na Sala Museu 

de Arqueologia de Mogadouro 

 

Se me perguntarem de que modo contribuí para o museu e o que Mogadouro 

ganhou com a minha presença, apesar de não ser uma questão fácil de responder, acredito 

que trouxe a Mogadouro e à Sala Museu uma nova visão e sensibilidade de Historiadora 

da Arte que estava em falta. Não colocando em causa o trabalho dos colaboradores e 

técnicos, senti que existe a lacuna de não haver nenhum técnico formado em História da 

Arte a trabalhar na Câmara Municipal. Este concelho possui um vasto e diverso legado 

patrimonial que está ainda por estudar ou pouco aprofundado, às vezes até desconhecido.  

Através da exploração do terreno registei um amplo património religioso que 

estava por inventariar, criando simultaneamente uma relação com os habitantes locais, 

responsáveis por cuidar diariamente destes espaços. Neles recolhi os seus testemunhos e 

tentei sensibilizá-los para a importância de preservar estes lugares de culto e o património 

no seu interior. A atitude que mantinha juntamente com estas comunidades era 

Visitas guiadas à Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro 

Dia  Mês Ano Número de 

visitantes  

Nacionalidade 

8 Novembro 2019 2 Espanhola 

13 Novembro 2019 2 Portuguesa 

15 Novembro 2019 2 Portuguesa e 

Inglesa  

22 Novembro 2019 2 Brasileira 

16  Dezembro 2020 2 Espanhola 

Visita guiada à Igreja Paroquial de Figueira e Capela de Nossa Senhora do 

Rosário de Figueira 

21 Janeiro 2020 17 Portuguesa 

Número total de visitantes: 27 

Fonte: Autora, 2020 
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Fonte: Autora, 2020 

 

 

 

a autora, 2020  
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fundamental para o sucesso da mensagem a transmitir. Não é possível chegar com a 

arrogância e impor a forma de preservar estes lugares perante pessoas que se dedicavam 

com tanto carinho à manutenção dos mesmos. Ao criar uma relação de empatia e 

afetividade juntamente com a comunidade, as pessoas acabavam por ouvir e ponderar 

naquilo que lhes queremos transmitir. Mas será que a questão pode ser colocada entre o 

que é certo e o que é errado? Será a forma como conservam estes espaços que é errada ou 

é a nossa forma de ver que está incorreta? Afinal aquele espaço desempenha uma função 

litúrgica, sempre sujeita ao devir, não tendo sido criada para ser um lugar museológico.  

Com isto surge uma outra problemática: vamos deixar que testemunhos dos 

nossos antepassados que prevaleceram até nós, desapareçam por falta de 

consciencialização das comunidades? Estes objetos pela sua natureza já estão sujeitos a 

diversas fragilidades, pelo material, pelo espaço arquitetónico que as abriga, sujeito às 

condições atmosféricas e à degradação e por outros fatores externos como os sucessivos 

restauros, substituição, perda de função, etc. Porém estas não são as únicas condicionantes 

que provocam a sua fragilidade. Durante estas visitas deparei-me com algumas 

circunstâncias que demonstram claramente esta falta de educação patrimonial por parte 

das zeladoras, já para não falar da comunidade. As zeladoras são responsáveis por cuidar 

dos altares e sabemos que fazem com as melhores das intenções. Mas vários são os danos 

causados: o prender das toalhas com pioneses na madeira das mesas de altar, limpar o pó 

com produtos de limpeza comprados no supermercado,  a colocação de inseticidas para 

ratos ao longo do retábulo ou os vasos de flores naturais que, para além de deixar cair 

água sobre a madeira, atraem uma série de insetos. Deve referir-se, ainda, as sucessivas 

camadas de tinta sobre os retábulos e as imagens, muitas vezes repintadas pelos próprios 

habitantes. 

Durante estas visitas era também comum, principalmente nas capelas, a 

substituição dos antigos pavimentos de madeira ou de cantaria pela aplicação de 

revestimento azulejar. Os tetos de madeira são constantemente substituídos por novos, 

em vez de se tentar conservar o antigo. O maior exemplo disso foi o teto em masseira da 

sacristia da Igreja Paroquial de Brunhoso, ainda em bom estado, que iria desaparecer e 

ser substituído por uma nova cobertura.  

 As sacristias converteram-se quase como um armazém de imagens devocionais, 

já antigas e em mau estado, das alfaias litúrgicas, das vestes episcopais, as sagradas 
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escrituras, entre um acumular de objetos das mais diversas naturezas. Na maioria das 

vezes guardados sem nenhum cuidado nas gavetas ou encostados num canto sujeitos às 

condições exteriores. Presenciando também o aproveitamento de mesas de altar utilizadas 

no café da localidade, entre uma diversidade de exemplos similares.  

Por esse motivo, num trabalho desta natureza é importante conhecer a realidade 

com a qual nos deparamos. Não é a mesma coisa realizar uma análise através de imagens 

de outros autores e conhecer presencialmente o espaço, assim como o território onde está 

implantado, a sua dinâmica e o contacto direto com as pessoas que usufruem diariamente 

dele. Através desta exploração pelas terras mogadourenses, na demanda de conhecer as 

suas igrejas e capelas, acredito que contribui, de certa forma, para dar a conhecer um 

património religioso pouco explorado, a sua verdadeira realidade, as fragilidades e 

atribuir-lhe a devida importância.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Fotografia da autora, 31/10/2019 

 

 

 

a autora, 2020  

 

Fonte: Fotografia da autora, 31/10/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 31/10/2019 
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Fonte: Fotografia da autora, 31/10/2019 

 

 

Figura  14 - Teto em masseira da sacristia da 

Igreja Paroquial de Brunhoso  

Figura  15 - Gaveta da sacristia da Igreja 

Paroquial de Brunhoso 



56 

 

Quadro 2 - Cronograma das atividades realizadas em contexto de estágio na Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro

 

Outubro 2019 Novembro 2019 Dezembro 2019 Janeiro 2020  

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

1 

Se

m 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

1 

Sem 

2 

Se

m 3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Trabalho no 

museu 
                    

Pesquisa | 

Recolha 

bibliográfica | 

Tratamento de 

dados  

                    

Transcrição de 

Manuscritos  
                    

Visitas Guiadas                     

Trabalho/ Visita 

de campo 
                    

Análise dos 

objetos  
                    

Deslocações 

para o 

seminário de 

orientação na 

U.P  

                    

Pausa para as 

férias de Natal e 

Ano Novo 

                    

Fonte: Autora, 2020 
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3. Capítulo III – O Património Cultural Religioso e o 

Despovoamento do Mundo Rural  

 
 

Durante as minhas viagens pelo concelho de Mogadouro, na demanda de conhecer 

o Património Religioso, percorri uma série de capelas e igrejas. Como refere Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida, a igreja é requerida por necessidades várias, como lugar de 

culto, de proteção para a comunidade e até como lugar de reunião, sendo igualmente um 

símbolo da autonomia das povoações e, quase sempre, do seu prestígio. Constitui-se ainda 

como uma força concreta que modulou a localidade, tanto que sem igreja é impossível 

conceber uma freguesia.47 Por sua vez, a capela é compreendida como um templo de 

pequenas dimensões, público ou privado, onde se comemoram um ou mais cultos,48 

podendo estas estar próximas ou distantes dos aglomerados urbanos.49 No entanto, o 

património integrado e iconográfico, presente no interior destas igrejas e capelas, agrega 

o ponto fulcral do nosso estudo.  

 Durante este caminho deparei-me com algumas questões que alteraram o rumo do 

meu trabalho. No decurso conheci e convivi com alguns residentes que rapidamente se 

disponibilizavam para nos acompanhar e mostrar os bens culturais presentes no interior 

dos seus templos. Foram muitas as horas passadas a conversar e a ouvir as histórias, 

passagens, incertezas, buscas pessoais, saudade de outros tempos ou dos familiares que 

já partiram ou estão distantes, marcas que a vida vincou, nessa gente, que na sua grande 

maioria pertenciam a uma faixa etária envelhecida.  

Éramos confrontados com diferentes tipos de “fregueses”: com os que têm imenso 

orgulho nas suas igrejas e capelas e de todas as alterações que foram realizadas no seu 

interior através do investimento das comissões fabriqueiras; que consideravam a sua 

igreja a mais bonita, antiga, com os melhores altares e santos e aqueles que humildemente 

achavam estes espaços simples e pobres. Mas a maioria tem um orgulho inabalável no 

“seu” património religioso.  

 

47 ALMEIDA, 1978: 7 
48 RESENDE, 2011: 36 
49 RESENDE, 2011: 37 
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Contudo conceitos como bonito, feio, riqueza e pobreza são constantemente 

utilizados pelos fiéis para descrever estes espaços, mas temos de compreender em que 

contexto estes juízos de valor são aplicados. É interessante realçar que a maioria destas 

pessoas vê as imagens antigas e degradadas associadas à pobreza do espaço, causando a 

sua disformidade, enquanto o belo e a riqueza são associados à exagerada ornamentação 

das imagens ou à substituição por outras mais recentes e brilhantes. Os sucessivos 

restauros manifestam-se na aplicação de chamativas cores nos retábulos e nas imagens 

devocionais, estando muito presente a ideia da cor e do brilho como meios para enaltecer 

o espaço de culto. 

Porém, o que significa uma imagem para uma comunidade ultrapassa a vertente 

artística da imagem. A comunidade não vê essas peças como realidades objetivas, mas 

como valores de fé. O maior exemplo disso é a cruz. Para os fiéis, ela é muito mais que 

um mero objeto, este símbolo carrega consigo um significado importantíssimo na vida do 

fiel, suportando uma espiritualidade que não é visível, mas sentida.50 Apesar da sua 

função essencialmente devocional, como vimos, não podemos, no entanto, desligar a 

componente estética e artística destas imagens.   

 Através deste contato direto, apercebi-me que não me poderia distanciar, no 

decurso do meu trabalho, da comunidade, não esquecendo que as pessoas são parte do 

seu património, constituindo um legado único através do seu conhecimento e das suas 

experiências acumuladas.51 Ao percorrer o território e falar com as suas gentes, 

deparamo-nos com um dos principais problemas que enfrenta o mundo rural - o 

despovoamento. A sensação de vazio e de ausência era constante. Este constituía o 

principal motivo de queixa por parte dos poucos populares que ainda permanecem nas 

suas localidades. As suas aldeias estavam cada vez mais vazias, a população mais 

envelhecida e as oportunidades de emprego muito escassas ou nulas.  

Apesar de não ser um fenómeno novo,52 a despovoação tornou-se num problema 

que afeta profundamente o mundo rural.53 A procura de melhores condições de vida fez 

 

50 LIMA, 2013: 134 
51 BARRIOS, 2020: 1 
52 RIOJA, 2019: 54 
53 REMAU, 2019: 92  
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com que muita gente deixasse as zonas rurais, sem a intenção de regressar.54 Estes são 

territórios onde as condições económicas foram historicamente difíceis, baseadas numa 

economia de subsistência dependente da agricultura, pecuária, atividades artesanais e de 

pequenas indústrias. Muitos destes núcleos estão em lugares de difícil acesso, distantes 

das vias principais,55 realidade que melhorou bastante com a construção do IC5. Este 

itinerário é extremamente importante para a região transmontana, tornando acessível 

várias localidades cujos acessos até então eram medíocres.  

É verdade que no verão, com a chegada dos emigrantes, estas pequenas 

localidades enchem-se de pessoas para as festividades. O regresso à terra natal é sempre 

curto e, na partida, o sentimento de saudade é disfarçado com a ilusão de regressarem no 

ano seguinte. Sem se aperceberem que no ano seguinte, talvez, não haja ninguém que 

possa organizar nem transmitir a sua cultura, porque as pessoas envelhecem e os poucos 

jovens que ainda restavam vão à procura de um lugar onde existam melhores 

oportunidades. 56 

Uma das consequências mais relevantes e preocupantes do despovoamento é a 

perda de informação, principalmente das fontes orais que são tão importantes para o 

conhecimento do património. Se as pessoas desaparecem, desaparece também a sua 

memória.57 Tive a honra de ser recebida e a oportunidade de ter dialogado com os poucos 

residentes que prevalecem durante o dia nas freguesias dispersas pelo concelho, 

recebendo e guardando um pouco destas memórias, ouvindo e adquirindo todos os 

conhecimentos que aquela gente tem para transmitir. Mas até quando vão existir 

habitantes prontos para nos receber? E, perante essa carência de capital humano, fica 

outro capital importante que é o patrimonial.58  

O Património Cultural tem um relevante significado na existência e na afirmação 

das diferentes comunidades, sendo a garantia da sua identidade e memória,59 como uma 

herança procedente dos nossos antepassados que devemos preservar às gerações futuras. 

 

54 ROLDÁN, 2020: 34 
55 GAVÍN, 2019: 5 
56 TERÁN, 2019: 326  
57 BERNAL, 2019: 349 
58 PRADO, 2020: 44  
59 ALMEIDA, 1998: 2 
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Permite que uma sociedade compreenda o que ela foi, o que é, e o que poderá vir a ser.60 

A legislação portuguesa relativa ao património cultural - Lei nº 107/2001-, define um 

regime de proteção e valorização do património cultural e de todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor de civilização ou de cultura, devem ser objeto de especial proteção 

e valorização.61  

Outra possibilidade na luta contra o despovoamento é o turismo como potenciador 

na recuperação da história.62 É indubitável que as inversões e as aplicações geradas pelo 

turismo rural têm sido benéficas para as áreas rurais,63 através do desenvolvimento de 

equipamentos, infraestruturas e serviços como casas rurais, restaurantes, centros de 

interpretação e museus, para além das ações de reabilitação e restauração e da melhoria 

de acessibilidade aos monumentos.64 Mogadouro recebe todos os dias uma série de 

visitantes pela sua gastronomia, pela sua paisagem e tranquilidade, pela sua imagem 

característica das terras transmontanas bem enraizada nas arestas paisagísticas e humanas. 

É raro o dia em que os restaurantes desta pequena vila não recebam a visita de forasteiros 

em busca dos sabores tradicionais desta região. 

O turismo é necessário e bom para o desenvolvimento rural, sempre e quando seja 

realizado de uma maneira sustentável, que signifique criação de trabalho digno para as 

pessoas que vivem no meio rural e a consequência fixação da população que existe.65 Mas 

o papel do turismo como derivante do desenvolvimento do mundo rural não pode resolver 

os problemas sociodemográficos e económicos sozinho.66  

Por vezes, quando existe a aplicação destes conceitos e a criação de pequenos 

museus, comete-se geralmente o erro da ideia de um museu como um elemento ligado 

exclusivamente ao passado e distanciado da realidade atual.67 É o que sucede com os 

espaços museológicos do concelho de Mogadouro, que não se conectam com os seus 

residentes. É raro os mogadourenses deslocarem-se para estes espaços para contemplar o 

seu acervo, pois já o conhecem ou porque simplesmente não encontram nenhum género 

 

60 ALMEIDA, 1998: 3 
61 Lei nº 107: 2001, Artigo 2º, alínea 1 
62 FUERTES, 2020: 43  
63 MÉNDEZ, 2019: 155 
64 MÉNDEZ, 2019: 156 
65 TERÁN, 2019: 325 
66 MÉNDEZ, 2019: 155 
67 BLANCO, 2019: 330  
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de ligação com o mesmo. Exemplo disso é a Sala Museu de Arqueologia que se mantém 

praticamente idêntica desde a sua inauguração na década de oitenta do séc. XX, 

convertendo-se num espaço destinado principalmente para os visitantes.  

Se tornássemos estas instituições vivas e a interagir diretamente com as suas 

comunidades,68 talvez estas não perdessem tão rapidamente o interesse dos seus 

habitantes. O museu não pode fechar as portas ao que está lá fora, à sua comunidade e ao 

seu território. É necessário um novo posicionamento por parte das instituições 

museológicas, onde haja o envolvimento da comunidade nas atividades dos museus de 

forma ativa. A musealização não significa suspender no tempo, mas encarar a mudança 

como algo intrínseco. O museu assume um papel de promoção e manutenção das 

comunidades.69 A museologia comunitária, onde a coletividade seria responsável pela 

gestão de espaços de produção de conhecimento, poderia converter-se em agentes 

reconhecedores da importância da memória coletiva, tornando-se um elemento 

importante para qualquer estratégia de repovoamento.70 

Referente ao património religioso, as igrejas e ermidas sempre tiveram um papel 

importante nestas comunidades.71 As representações religiosas são coletivas e exprimem 

realidades coletivas.72  Sendo que os seus bens culturais constituem a expressão mais forte 

da tradição cristã vivida por inúmeras gerações de crentes. Como tal, representam uma 

parte essencial da herança cultural da humanidade.73 São os habitantes destas pequenas 

localidades, especialmente as mulheres, que se ocupam do mantimento do Património 

Religioso, tanto material como imaterial.74 Essas senhoras, já de avançada idade, 

dedicam-se diariamente à manutenção destes espaços, como se fosse esta a função mais 

importante que desempenham.  

A completa entrega da responsabilidade da manutenção destes espaços religiosos 

às comissões fabriqueiras e aos populares, sem o devido controlo e vigilância de 

profissionais competentes, origina restauros mal-executados, perda de peças de valor e 

 

68 BLANCO, 2019: 330  
69 FAUVRELLE, 2016 
70 REMAU, 2019: 103  
71 BLANCO, 2019: 329  
72 LIMA: 2013: 135 
73 Carta da Vila Vigoni, 1994:  Alínea 1  
74 SÁNCHEZ, 2019: 2 
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alterações no interior destes espaços sagrados. Contudo, é necessário compreender que é 

a população que vivencia e usufrui dos espaços e que os mantêm em funcionamento. 

Nesta temática devem ser apreciadas e compreendidas as alterações que ocorrem ao longo 

do tempo como sendo aspetos importantes do conjunto, percebendo que estes espaços não 

são estáticos, mas sim fruto de alterações de várias gerações.75  

Pelo diálogo com os residentes é notório que fazem estas intervenções com as 

melhores das intenções, acreditando que estão a atribuir maior valor aos espaços e peças 

litúrgicas ao mandá-las restaurar, investindo-se fortunas no seu restauro. O nível de 

formação das populações é baixo, sendo fundamental aplicar-se medidas de educação 

cívica e de sensibilização, como a criação de programas de sensibilização e de formação 

específicos no âmbito das comunidades e grupos envolventes.76 A criação da noção de 

preservação e valorização do património77 é fundamental e é importante considerar que a  

proteção do mesmo depende do envolvimento e do apoio da comunidade, da continuidade 

do seu uso e da sua manutenção.78 Todos têm o dever de preservar,79 defender e conservar 

o património cultural, impedindo a sua destruição ou perda.80 

A aparente falta de técnicos81 e profissionais especializados no terreno é um dos 

principais problemas desta região. Um único técnico em arqueologia não é suficiente para 

uma área geográfica tão extensa como o concelho de Mogadouro e para um património 

tão diverso. Por vezes, percorri templos que nunca tinham recebido visita de algum 

técnico, nem existia qualquer registo ou estudo dos mesmos. Neste seguimento, seria 

importante que cada diocese contratasse especialistas e criasse um serviço de proteção,82 

que garantisse a inspeção e prevenção mediante processos de controlo adequados à 

transformação, degradação ou perda de bens culturais.83  

Outro fator para a preservação da identidade regional e para a valorização do 

património cultural é a urgente inventariação e a divulgação desse mesmo património. O 

 

75 ICOMOS, 1999: Alínea 6  
76 UNESCO, 2003: Artigo 14, alínea (ii)  
77 RODRIGUES, 2004: 211 
78 ICOMOS, 1999: Alínea 2  
79 Lei nº 107: 2001, Artigo 11, alínea 1  
80 Lei nº 107: 2001, Artigo 11, alínea 2  
81 SOUSA, 2004: 17  
82 Carta da Vila Vigoni, 1994: Alínea 12  
83 Lei nº 107: 2001, Artigo 6, alínea e)  
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património para ser salvaguardado deve ser conhecido, definido e inventariado.84 A 

inventariação destes bens é importante porque goza de proteção que evita o seu 

desaparecimento ou degradação.85 Como referido anteriormente, através desta 

investigação e exploração do território dei a conhecer um património que estava pouco 

explorado e não inventariado. Esta investigação permitiu compreender a realidade do 

património religioso neste concelho, as suas lacunas e a urgente necessidade em 

inventariar os bens presentes nestes espaços de culto. Em suma, perante esta realidade é 

notória a urgência de planificação de alternativas que ofereçam a este território um projeto 

de futuro.86 Se não, estas pequenas localidades, juntamente com a sua gente e o seu 

património, acabarão por ficar no esquecimento.  

Referente à polémica questão de que a igreja não é um museu, mas um espaço 

dedicado à liturgia e ao culto, a nossa intenção não é converter estes espaços em locais 

museológicos. Mas dar a conhecer e valorizar este património religioso e se possível atrair 

visitantes a estes lugares, de modo que contribuam para a melhoria destas localidades. 

Dar a conhecer a realidade cultural e patrimonial destas comunidades, as suas tradições e 

hábitos, as suas histórias e memórias, a sua tranquilidade e silêncio que tantas vezes nos 

fazem esquecer da nossa rotina urbana. O tempo urge e é tempo de nos sensibilizar para 

esta realidade, tão enriquecedora das nossas tradições e património, em muitos casos 

insubstituível! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 ALVES, 2004: 25 
85 Lei nº 107: 2001, Artigo 61, alínea 1  
86 PRADO, 2020: 44  
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4. Capítulo IV – Análise das Igrejas e Capelas da União de 

Freguesias Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do 

Rei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro e autora, 2020  

 

Fonte: Google Earth Pro e autora, 2020  

Mapa 1 - Mapa com a marcação das igrejas e capelas inventariadas do concelho de 

Mogadouro 

Igrejas e capelas analisadas 

 

Igrejas e capelas analisadas 

Igrejas e capelas identificadas sem analisar  

 

Igrejas e capelas identificadas sem analisar  

Igrejas e capelas inventariadas, mas não foram incluídas no trabalho 

 

Igrejas e capelas inventariadas, mas não foram incluídas no trabalho 
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Igrejas e capelas analisadas 

 

Igrejas e capelas analisadas 

Igrejas e capelas identificadas sem analisar  

 

Igrejas e capelas identificadas sem analisar  

Fonte: My maps e autora, 2020  

Aceder para consultar o mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17DDF1QfMW6JFEubCMFqcaXbOZWp0AjiH&usp=sharing 

 

 

Fonte: My maps e autora, 2020  

Aceder para consultar o mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17DDF1QfMW6JFEubCMFqcaXbOZWp0AjiH&usp=sharing 

 

Igrejas e capelas inventariadas, mas não foram incluídas no trabalho 

 

Igrejas e capelas inventariadas, mas não foram incluídas no trabalho 

Mapa 2 - Mapa com a marcação de igrejas e capelas inventariadas dispersas pelo concelho 

de Mogadouro 



66 

5. Igrejas e Capelas da Vila de Mogadouro 

 
Fonte: My maps e autora, 2020  

 

Fonte: My maps e autora, 2020  

Mapa 3 - Mapa com a marcação dos templos presentes na vila de Mogadouro 

Mapa 4 - Mapa com a marcação dos templos presentes na vila de Mogadouro e nas 

localidades de Zava e Figueira  

Fonte: My maps e autora, 2020  

 

Fonte: My maps e autora, 2020  
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Fonte: My maps e autora, 2020  

 

Fonte: My maps e autora, 2020  

Ilustração 4 - Ilustração dos templos católicos presentes na vila de Mogadouro 

 

 

Ilustração 5 - Ilustração dos templos católicos presentes na União de Freguesias  

 

 

Fonte: Autora, 2020  

 

Figura 14 - Gravura do Livro das 

Fortalezas situadas no extremo de 

Portugal e Castela por Duarte de 

ArmasFonte: Autora, 2020  
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5.1. Igreja Matriz de São Mamede de Mogadouro  

 

 

Mogadouro é vila e sede do concelho desde a Idade Média. Pela antiguidade 

administrativa, é possível aceitar que a primitiva Igreja Paroquial de Mogadouro seria 

medieval, certamente de traça românica. Apesar da sua origem remota, a atual estrutura 

apresenta caraterísticas de meados do século XVI.87 No contexto das “Visitações da 

Ordem de Cristo de 1507 a 1510”, quando a diocese de Mogadouro ainda estava integrada 

no arcebispado de Braga,88 é referido que os visitadores chegaram a Mogadouro no dia 

15 de novembro de 1507. Pelo teor do relatório da visita é possível saber que a capela-

mor da Igreja Matriz (que tinha como patrono São Mamede), havia sido reconstruída há 

pouco tempo. Os visitadores referem que o telhado era de quatro águas e o teto em 

madeira, o chão lajeado, as suas paredes em alvenaria com cunhais de cantaria89 e a ladear 

o arco triunfal existiam dois altares. 90  

O corpo da igreja era constituído por uma só nave, já antiga e, deste modo, os 

visitadores ordenaram aos fregueses que erguessem uma nova para combinar com a 

recente cabeceira.91 É possível que tenha sido na sequência desta remodelação que o 

corpo da igreja passou a ter a organização que vemos atualmente: corpo de três naves 

divididas por arcos formeiros que assentam sobre colunas toscanas.92 Também a sacristia 

se encontrava em mau estado, destelhada, tendo os visitadores mandado telhar essa 

estrutura ficando estas obras por conta dos fregueses.93 Ordenaram ainda a execução de 

um novo retábulo94 e mandaram também pintar algumas imagens nas paredes dos altares. 

Tinha duas portas com alpendres e, junto ao templo, sobre uns penedos, erguia-se um 

campanário de pedra.95  

 

87 ROSAS, 1999: 35 
88 RODRIGUES, 2001: 365 
89 DIAS, 1979:  XXV 
90 DIAS, 1979:  XXVI 
91 Ibid. 
92 ROSAS, 1999: 34 
93 RODRIGUES, 2001: 383 
94 DIAS, 1979:  XXVI 
95 Ibid. 
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Pelas ilustrações de Duarte de Armas, elaboradas entre 1509 e 1510, é possível 

observar que Igreja Matriz se localizava ao lado do castelo e entre as muralhas. 

Apresentava uma estrutura fragmentada, com uma clara diferença de altura entre a 

cabeceira mais elevada que o corpo da nave, e o campanário assente sobre as rochas, com 

duas sineiras.96 Porém, existe uma ligeira diferença no posicionamento do campanário 

nas duas gravuras que Duarte de Armas realizou deste templo. No primeiro, a torre do 

campanário está colocada perpendicularmente à cabeceira, (Fig. 16) enquanto na segunda 

gravura o campanário está ao lado do corpo da nave. (Fig.17) Atualmente, na 

perpendicular da fachada principal com a torre sineira vemos parte de uma pilastra, que 

poderá ser referente à torre antecedente ou a outra construção adjacente ao corpo da igreja. 

(Fig. 18)    

 

 

96 DIAS, 1979:  XXVII 

Fonte: https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3909707 

 

Figura  16 - Gravura do Livro das Fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela 

por Duarte de Armas  
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Fonte: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000096106&page=1> 

 

Fonte: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000096106&page=1> 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/2020 

 

Fonte: Autora, 05/12/2020 

Figura  17 - Gravura do Livro das Fortalezas de Duarte de Armas 

Figura  18 - Igreja Matriz de Mogadouro 
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A atual cabeceira, coberta por uma abóbada de nervuras, poderá corresponder a 

uma construção posterior às “Visitações” pois, como vimos, em 1507 a igreja tinha uma 

nova capela-mor e a sua cobertura era em madeira,97 que contrastava com a pobreza do 

corpo. Pode ter recebido pouco tempo depois a nova cabeceira abobadada ou ter passado 

uma temporada antes da sua substituição.98 Sabe-se, também, que em 1582, os fregueses 

de Mogadouro pediram ao Rei Filipe I de Portugal (1581-1598) 200.000 reis para 

realizarem obras na igreja.99  

Nas “Memórias Paroquiais” de 1758, refere-se que a igreja continha no seu 

interior sete altares. O altar maior, dedicado ao padroeiro São Mamede, apresentava duas 

formosas imagens dos apóstolos São Pedro e São Paulo. De acordo com a descrição, o 

segundo altar era dedicado a São João Batista, o terceiro à Nossa Senhora do Rosário com 

sua irmandade, o quarto a Santo António com respetiva confraria estabelecida, o quinto 

às Benditas Almas, o sexto a Nossa Senhora da Conceição e o sétimo ao apóstolo São 

Pedro.100 A disposição atual das imagens e a sua devoção, com exceção do altar das Almas 

e o de Santo António, está bastante alterada.  

Em comparação com a atualidade, no retábulo-mor prevalece a imagem de São 

Mamede, tendo as esculturas dos dois apóstolos sido substituídas por uma única de Santa 

Teresinha. O segundo altar é referente ao altar colateral do lado do Evangelho e é 

dedicado a Nossa Senhora de Fátima; o terceiro a Nossa Senhora da Conceição; o quarto 

a Santo António e o quinto às Almas. O sexto altar colateral no lado da Epístola, antes 

dedicado à Imaculada Conceição, contém atualmente a imagem do Sagrado Coração de 

Jesus. E por último, o sétimo e antigo altar de São Pedro, contem atualmente a imagem 

de Nossa Senhora do Rosário. Para além da alteração do culto dos santos existe também 

uma movimentação das imagens dentro do espaço, como são os casos de Nossa Senhora 

da Conceição e de Nossa Senhora do Rosário.  

Em 1794, o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, do 

desembargo de Sua Majestade,101 visitou a capela-mor da Igreja.102 Mandou vir o mestre 

 

97 DIAS 1979: XXV 
98 DIAS 1979: XXVII 
99 MOURINHO 1995: 241  
100 CAPELA et al., 2007: 549 
101 RODRIGUES, 2005: 154 
102 RODRIGUES, 2005: 153 
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entalhador António Pereira, desta vila, e o mestre canteiro António Pires da vila de 

Valadares, para examinarem o altar-mor e a fresta da capela-mor.103 Em fevereiro de 1797, 

o entalhador e o pintor finalizaram a obra de pintura e douramento do retábulo da ousia.104 

O entalhador fez, no entanto, acréscimos voluntários na talha, pois considerava que sem 

eles a obra ficaria imperfeita e quase inútil, e com as devidas alterações ficaria formosa e 

com valentia. Porém, foi necessário pintar e dourar este acréscimo, para a qual não ficou 

obrigado o pintor e da qual teria de receber um pagamento extra. Para isso, foi pedido à 

rainha Dona Maria I (1734 – 1816) que mandasse pagar ao entalhador os cinquenta mil 

reis do acréscimo e ao pintor a proporção das medidas do acréscimo, pois ficaria assim a 

comenda enriquecida.105 Com esta informação percebemos que, na última década do 

século XVIII, a capela-mor da Igreja Paroquial de Mogadouro recebeu um novo retábulo, 

certamente a nova peça de gosto rocaille que prevalece até aos nossos dias.  

A capela-mor é o local mais sagrado da igreja, onde está colocado o sacrário e 

onde se celebra a Missa,106 entendida como o mais importante de todos os Sacramentos 

pela Igreja Católica. A presente capela-mor destaca-se pela abóbada de cruzaria de ogivas 

de desenho complexo, podendo considerar-se como uma cobertura de abóbada de 

combados, uma vez que as nervuras secundárias tem traço curvilíneo.107 Nos bocetes das 

nervuras estão presentes cruzes da Ordem de Cristo, elementos fitomórficos, um rosto 

humano junto do arco triunfal e ao centro o brasão picado do Conde de São João de 

Távora, que está também presente na chave do arco triunfal. (Figs. 19 e 20) Estas 

características esclarecem a qualidade dos comitentes da obra.108 

 No lado da Epístola rasga-se o vão com sanefa, ao gosto joanino, que ilumina 

toda a capela-mor e, no lado do Evangelho, encontra-se a porta de acesso à sacristia.109 

Sobre os degraus assenta o referido retábulo-mor complementado pelo revestimento 

azulejar que preenche os silhares das paredes da capela, trata-se de uma réplica 

contemporânea do padrão de ponta de diamante policromados a azul e amarelo, 

 

103 RODRIGUES, 2005: 154 
104 RODRIGUES, 2005:148 
105 RODRIGUES, 2005: 149  
106 RESENDE, 2011: 271  
107 ROSAS, 1999: 34 
108 RODRIGUES, 2001: 381  
109 MOURINHO 1995: 244 
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característico de finais do século XVI.110 As paredes das naves são também revestidas 

com azulejos, ainda originais, de padrão geométrico azul e branco próprio de inícios do 

séc. XVI.  

 

5.1.1. Retábulo-mor  

 

O retábulo-mor da Igreja de São Mamede de Mogadouro, tal como referido 

anteriormente, apresenta uma estrutura de 1797 realizada pelo entalhador Francisco 

António da Silva e o pintor Francisco Xavier de Moraes Fortuna. Neste retábulo de 

estética rococó, predomina a verticalidade e a pintura de fingido de mármore negro e 

vermelho com elementos dourados, a pintura e douramento indicada na documentação da 

época.111 (Fig. 22)  

A mesa de altar, que apresenta um frontal de altar abaulado, enquadra ao centro 

um medalhão em meio-relevo com a cruz da Ordem de Cristo cercado por palmas e 

formas sinuosas de acanto. O sacrário, onde se “guarda o sagrado”, assenta ao centro da 

respetiva mesa de altar, local de convergência dos olhares, de forma que fosse visível por 

 

110 SABO et al., 1997: 28 - 29 
111 RODRIGUES, 2005: 149 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/2019 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

Figura  19 - Ilustração das armas dos 

Marqueses de Portugal     

Figura  20 - Abóbada de combados da capela-mor 
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todos os fiéis. Em harmonia morfológica com o retábulo,112 apresenta uma forma de 

baldaquino e a sua porta possui um relevo de uma custódia, penetrando ainda no topo do 

sacrário um crucifixo. (Figs. 21 e 23) 

O retábulo abre ao centro em tribuna, na qual se desenvolve o trono eucarístico 

escalonado que assenta no topo um baldaquino que alberga uma custódia. Esta tribuna 

apresenta uma cobertura em caixotões com representações de medalhões decorados com 

folhas de acanto. (Fig. 21) É flanqueada por dois pares de colunas de capitel compósito e 

fuste direito com ornato adossado de recorte alongado e sinuoso, pousando diretamente 

sobre os pedestais.113 No entablamento das colunas desenvolve-se o remate de frontão 

curvo. O corpo central é interrompido pela sanefa, que enquadra uma cartela com a cruz 

de Cristo, sendo esta ladeada por cabeças de querubins e grandes anjos em adoração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as colunas são emoldurados nichos com as imagens, no lado do Evangelho, 

do orago São Mamede e do lado da Epístola, de Santa Teresa de Lisieux, conhecida 

popularmente como Santa Teresinha do Menino Jesus. Relativamente à figura de São 

Mamede, em madeira policromada e posição frontal, enverga uma longa túnica azul 

coberta com motivos vegetalistas estofados. Eleva a cabeça e aparece a segurar num 

 

112 EUSÉBIO: 492  
113 LAMEIRA, 2006: 362 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  21 - Pormenor do retábulo-mor da Igreja Matriz 
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cumprido bastão alusivo à sua condição de pastor e um livro aberto. É acompanhado por 

um leão junto dos seus pés e que pousa as patas para fora da base de madeira. Uma cartela 

regista o nome do padroeiro. A presença deste animal resulta da lenda de São Mamede: 

por um lado, pela construção de um oratório no deserto onde predicava o Evangelho aos 

animais selvagens114; por outro, quando foi exposto às feras no anfiteatro que se deitaram 

junto do santo em vez de o atacar. É considerado padroeiro das Amas de Leite por causa 

do nome que invoca a palavra “mama” e também porque as feras o alimentavam com o 

seu próprio leite.115 (Fig. 24) 

Santa Teresa de Lisieux, como carmelita descalça, surge com o hábito da ordem 

composto pela túnica castanha escura com um rosário que cai no lado direito e sobre a 

túnica enverga um manto branco que a cobre até aos pés. É ainda envolvida pela mantilha 

branca sobre a qual enverga o manto negro. A santa francesa, patrona dos carmelitas e 

dos missioneiros,116 encosta junto do seu peito um crucifixo envolvido por rosas amarelas 

e lilases. Estas flores são alusivas à promessa que a Santa fizera de que após a sua morte 

faria chover rosas.117 (Fig. 25)  

Na capela-mor estão ainda expostas duas imagens: a da Imaculada Conceição, 

no lado esquerdo, e a de São João da Cruz, no direito. A escultura de Nossa Senhora é 

de vulto completo, de mãos postas sobre o peito e olhar para o céu em sinal de devoção, 

estando aureolada com a inscrição em francês «Je suis limmaculee conception» (Sou a 

Imaculada Conceição). Veste túnica branca amarrada com um grande laço azul à cintura 

e o manto decorado com finos enrolamentos dourados que a cobre desde a cabeça até aos 

pés118 descalços. Esta iconografia corresponde à da aparição oitocentista da Imaculada à 

francesa Bernadette.119 Trata-se de uma escultura novecentista e poderemos supor que foi 

oferecida por um emigrante em França devido ao grande número de mogadourenses a 

viver e a trabalhar neste país. (Fig. 26) A do lado direito parece tratar-se de São João da 

Cruz, vestido com o hábito carmelita, neste caso amarelo, que o cobre até aos pés 

descalços e sobre este uma capa branca. Aparece a segurar numa cruz junto do peito e 

 

114 RÉAU, 1997b: 312 
115 RÉAU, 1997b: 313 
116 RÉAU, 1998: 263 
117 RÉAU, 1998: 263 
118 NOGUEIRO, 2015: 316  
119 OSSWALD, 2004: 400 
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agarra num cumprido bastão com a mão direita, recordando que no seu dormitório tinha 

apenas como mobiliário uma cruz de cana.120 (Fig.27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 RÉAU, 1997b: 181 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 
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Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Figura  23 – Sacrário do 

retábulo-mor 

Figura  22 – Capela-mor da 

Igreja Matriz 

Figura  24 – Imagem de 

São Mamede 

Figura  26 - Imagem Nossa 

Senhora da Conceição 

 

Figura  25 - Imagem de Santa 

Teresa de Lisieux 

Figura  27 - Imagem de 

São João da Cruz 
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5.1.2.  Lado do Evangelho 

 

No cruzeiro, no lado do Evangelho, no enquadramento da aresta do arco triunfal, 

existe uma consola pétrea que sustenta a escultura de São Sebastião imberbe e de longos 

cabelos encaracolados. Iconograficamente surge agarrado ao tronco de uma árvore por 

cordas; num ligeiro contraposto mostra o corpo desnudo, apenas coberto por um perizónio 

na cintura. A sua matéria é perfurada por uma série de flechas, recordando o episódio do 

primeiro martírio fracassado a mando do imperador romano. Os ferimentos causados pela 

perfuração das flechas estão limpos de sangue. (Fig. 28)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  28 - Imagem de São Sebastião 
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5.1.3. Retábulo de Nossa Senhora de Fátima (Transepto) 

 

Os braços do transepto, em abobada de cruzaria, enquadram dois retábulos. No 

lado do Evangelho existe um retábulo de influência rocaille dedicado a Nossa Senhora 

de Fátima. Tem ao centro um camarim com uma tela pintada que retrata uma paisagem 

constituída, no nível inferior, por um campo com ovelhas a pastar e, no céu, um conjunto 

de cabeças de anjos. Trata-se do cenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 

pastorinhos. Toda a estrutura retabular, com fingidos de mármore, é preenchida por 

elementos flamejantes vegetalistas e florais, menos a mesa de altar que, com forma 

paralelepipédica, apresenta um frontal com sanefa marmorizada, franja dourada e pano 

dividido em três secções com imitação de brocados florais. O ático acompanha a 

curvatura da aresta da abóbada, destacando-se ao centro um esplendor com o monograma 

“MM” interlaçado, comprovando que se trata de um retábulo mariano. (Fig. 29) Este 

retábulo deverá ser posterior ao exemplar referido nas “Memórias Paroquiais” de 1758, 

que era dedicado a São João Batista.  

Nas ilhargas estão expostas, em mísulas, duas imagens menores: à esquerda o 

Menino Jesus representado como uma criança aureolada, de corpo nu de linhas 

arredondadas, estando envolvido com um fino tecido azul que se enrola na sua perna 

esquerda e no seu peito, parecendo segurar com ambas as mãos num coração perfurado 

por uma cruz à direita, uma Nossa Senhora em madeira policromada e estufada, inclinada 

em acentuado contraposto, numa genuflexão pelo avanço do joelho direito. A dinâmica 

dos panejamentos reforça a torção sugerida pelos gestos.121 A Virgem flete e eleva o braço 

direito com lacuna de dedos e encosta a mão esquerda aberta sobre o peito. A expressão 

de espanto do seu rosto, o olhar direcionado para cima, as mãos sobre o peito e a posição 

do seu corpo, sugerem que estamos perante uma escultura que faria parte de um conjunto 

escultórico do episódio da Anunciação. Consideramos tratar-se de uma boa peça 

escultórica, incluída entre as mais antigas que a igreja conserva, apesar de muito 

repintada.  

 

 

 

121 NOGUEIRO, 2015: 547 
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Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Figura  29 - Retábulo dedicado a Nossa Senhora de Fátima 

Figura  31 – Imagem de 

Nossa Senhora 

 

Figura  32 – Imagem de 

Nossa Senhora de Fátima 

Figura  30 - Imagem do 

Menino Jesus 
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5.1.4. Retábulo de Nossa Senhora da Conceição  

 

O retábulo presente na nave do lado Evangelho evoca o dogma da Imaculada 

Conceição e, segundo António Rodrigues Mourinho, é uma peça da primeira metade do 

século XVIII, de características barrocas.122 O retábulo expressa o barroco nacional, com 

o nicho central emoldurado por uma tela pintada com ornatos, onde assenta ao centro 

numa mísula a escultura de Nossa Senhora da Conceição. A respetiva mísula é decorada 

por uma cabeça de anjo envolvida circularmente por enrolamentos de parra. É contornada, 

na predela, por um conjunto de almas no Purgatório de mãos postas e elevadas em atitude 

de prece. (Fig. 33)  

O nicho central é circundado pelas colunas torsas de capitel compósito, totalmente 

revestidas por ornatos em forma de cachos de uvas, fénices, ou seja, símbolos da 

Ressurreição, volutas e folhagens de parra e por pilastras com enrolamentos de folhagem 

e flores. Estes motivos prolongam-se pelo arco do remate central com a mesma decoração, 

sem quebrar o ritmo na cornija, guarnecendo o nicho central, atribuindo, desta forma, 

relevante dinâmica ao retábulo.123 Na chave do remate existe o monograma mariano 

envolvido por folhas de parra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 MOURINHO 1995: 241 
123 SMITH, 1962: 69 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  33 - Pormenor do nicho e da predela do retábulo 
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A imagem da Imaculada Conceição, de vulto completo, é uma obra recente e 

minuciosamente talhada nos detalhes anatómicos e pregueado da indumentaria que 

enverga, formada pela túnica branca e pelo extenso manto azul que pousa no ombro 

esquerdo. De mãos em posição orante, ligeiramente direcionadas para o lado direito e de 

rosto sereno inclinado levemente para a esquerda, olha para baixo. Os seus longos e 

encaracolados cabelos estão cobertos com um véu translúcido sobrepujado por uma 

coroa. Imagem da Mulher Apocalíptica concebida sem pecado original, repousa os pés 

sobre a nuvem, pisando na cabeça da serpente do mal facilmente identificada pela maçã 

que se encontra ao lado.  Representa, neste sentido, a imagem de Maria como a nova Eva, 

que repara os seus males124 e redime a humanidade do pecado original.  

Com o crescente lunar debaixo dos pés com as pontas viradas para cima, a nuvem 

é rodeada por três anjos de corpo inteiro que seguram em objetos. Na parte frontal da 

nuvem, um anjo segura numa bandeirola com a inscrição “Rainha de Portugal” 

acompanhada pelo escudo de Portugal e encimado pela cronologia “1646 – 1946”, alusiva 

ao centenário da Imaculada como Rainha de Portugal. No dia de 16 de março de 1646, o 

rei D. João IV (1604 – 1656) proclamou Nossa Senhora da Conceição como padroeira de 

Portugal, depositando a coroa real aos pés da Virgem.125 Por esse motivo, surge à 

esquerda o anjo que eleva a coroa perante  Nossa Senhora e à direita outro anjinho sai de 

baixo do manto azul da Virgem erguendo um bastão real, segurando ainda num objeto 

pontiagudo para perfurar a serpente. 

O frontal de altar, em madeira entalhada num alto relevo, apresenta ao centro o 

episódio figurativo de Nossa Senhora do Rosário a entregar o rosário a São Domingos de 

Gusmão. São Domingos, identificado pelo hábito dominicano e pela tonsura, estende a 

mão para segurar no rosário. Sobre a veste da Virgem são visíveis vestígios de 

pigmentação vermelha. Este modelo iconográfico surgiu em finais do século XV e 

alcançou uma enorme difusão, dando origem à Virgem do Rosário.126 O restante painel é 

preenchido por relevos de folhas de acanto e duas cabecinhas de anjo aladas. Em 

pequenos pormenores verifica-se que estas folhas eram coloridas a verde. Portanto, 

através do monograma mariano, presente na chave do remate (envolvido por folhas de 

 

124 OSSWALD, 2004: 406  
125 OSSWALD, 2004: 400 
126 GÓMEZ-CHÁCON, 2013: 97  
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parra) e pelo episódio presente no frontal do altar, podemos concluir que estamos perante 

o antigo altar dedicado a Nossa Senhora do Rosário, referido nas “Memórias Paroquiais” 

de 1758. Este altar é, deste modo, anterior a meados do século XVIII.  

 

 

 

Entre o referido retábulo e o seguinte, encostado à parede, existe uma estante 

piramidal para pousar os livros litúrgicos, onde nas fases está desenhado a cruz dos 

templários. Esta peça apresenta uma estrutura e linguagem semelhante à estante presente 

no coro-alto da Igreja do Convento de São Francisco, da respetiva vila. O Inventário de 

Extinção das Ordens Religiosas, de 1834, refere que existiam no coro alto da respetiva 

igreja duas estantes, uma grande e outra pequena. A grande prevalece no respetivo sítio, 

porém a pequena desapareceu. Neste sentido, aventamos a hipótese, desta peça hoje 

existente na igreja matriz corresponder à desaparecida do coro de São Francisco. (Fig. 

37)  

 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Autora, 05/12/202 

 

Figura  35 – Pormenor do 

retábulo 

Figura  34 - Retábulo de 

Nossa Senhora da Conceição  

Figura  36 – Imagem de 

Nossa Senhora da Conceição  
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Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  37 - Estante de Livros 
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5.1.5. Retábulo de Santo António  

 

Continuando pela nave do lado do Evangelho, somos confrontados com o retábulo 

de Santo António de Pádua, já referido nas Memórias Paroquiais de 1758. Parece 

“gémeo” ao anteriormente analisado. Porém, são evidentes algumas diferenças entre 

ambos, o que não invalida que sejam da mesma época e do mesmo artífice. Ao contrário 

do retábulo de invocação da Imaculada Conceição, este já não parece ter a folha de ouro, 

mas uma imitação da mesma, através da aplicação da cor dourada combinado com a 

imitação de marmoreados. (Fig. 38)   

Ao contrário do retábulo da Imaculada, possui o sacrário ao centro da predela 

alinhado com o trono. Contornado por volutas e pássaros coloridos, a porta do referido 

sacrário, em baixo relevo, possui uma cruz entrelaçada por volutas e flores alusivas à 

Árvore da Vida. Símbolo da imortalidade, corporaliza a passagem do Apocalipse: «Ao 

vencedor, darei a comer da árvore da vida que está no paraíso do Deus».127 O nicho 

central, com uma tela pintada com um padrão decorativo e o trono em degraus 

sobrepostos, que expõe a imagem do Santo, é contornado por colunas torsas com 

elementos decorativos como a parra, os cachos de uvas, as aves e meninos nus fazendo a 

colheita eucarística,128 elementos que vão estar presentes em todo o retábulo. (Fig. 39)  

Nas ilhargas, as pilastras são ornamentadas por ricos enrolamentos de acanto. Os 

fustes prolongam-se pelo entablamento criando arcos concêntricos, sendo que a chave do 

arco é ladeada por dois meninos. O frontal de altar está pintado e não esculpido, com 

imitação de brocados divididos em secções e também com franja desenhada e com uma 

base com um fingido de mármore negro.  

A figura de vulto completo de Santo António de Pádua, jovem e imberbe, veste o 

hábito franciscano com o cordão de nós agarrado à cintura e segura com a sua mão 

esquerda num livro fechado onde repousa, de pé, o Menino Jesus que eleva a mão 

abençoada e agarra no globo que encosta à cintura. O livro e o Menino são atributos 

primordiais do santo e aludem à aparição do Menino Jesus quando o santo predicava sobre 

o dogma da Encarnação.129 

 

127 EUSÉBIO: 493 
128 SMITH, 1962: 70 
129 MUELA, 2008b: 36  
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5.1.6. Retábulo das Benditas Almas  

 

Já nas “Memórias Paroquiais” de 1758 se refere que o quinto altar era das Benditas 

Almas, o que nos ajuda a datar este retábulo. A estrutura desta peça está inserida num 

arco de volta perfeita, que engloba uma tela pictórica com a representação da Pesagem 

das Almas no Purgatório. A moldura dourada que abrange a pintura é ornamentada por 

volutas de acanto e pequenas flores. (Fig. 40)  

Os católicos acreditam em duas realidades para lá da morte: o céu e o inferno, dois 

polos antagónicos do Bem e do Mal, um ou outro o destino dos homens consoante as suas 

ações em vida. Ainda de acordo com a doutrina cristã, existe também um lugar intermédio 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  39 – Pormenor do Retábulo de Santo 

António  

Figura  38 - Retábulo de Santo António 
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que é o Purgatório.130 Segundo Santo Agostinho «o fogo do purgatório é mais terrível do 

que tudo o que o homem poderá sofrer na terra».131  

O painel apresenta este lugar temível onde no plano superior, ao centro, sobre uma 

grandiosa nuvem, encontram-se Jesus Cristo e Deus Pai que seguram num grande globo 

azul, desempenhando a função de Justos Juizes. Ambos vestem manto vermelho e túnica 

branca, sendo diferenciados pelo grisalho da barba e cabelo de Deus. Perpendicular à mão 

em gesto de bênção de Cristo está a pomba do Espírito Santo que, curiosamente, é 

representada cinzenta, como se tratasse de uma pomba comum. Flanqueando a pomba no 

céu estão ainda um pequeno grupo de cabeças aladas de querubins. 

Ladeando estas personagens principais expõem-se outras figuras: à direita, em 

menor escala, Nossa Senhora de túnica e manto azul. Como intercessora, olha diretamente 

para duas Almas que aparentemente acabaram de ser resgatadas e que timidamente tentam 

tapar o seu desnudo com um manto vermelho, enquanto olham para a Virgem que faz o 

gesto para que a acompanhem. Junto a Deus Pai, um anjo de manto azul entre as nuvens, 

identificado pela asa única, olha diretamente para outra figura que sai entre as nuvens, 

sugerindo que o anjo acaba de resgatar esta alma, pois os anjos tinham o poder de 

transportar diretamente as almas eleitas até ao céu.132  

O nível intermédio contrasta com o superior pelo confronto entre o azul celestial 

e o tom alaranjado, destacando-se o Arcanjo São Miguel que desempenha a função de 

psicopompo. É representado alado vestido com roupagens de alto dignatário e de 

armadura como chefe celestial.133 De bastão flamígero na mão direita e balança na 

esquerda, disputa com o demónio o destino de cada alma,134 elegendo a Glória dos justos 

e a sentença dos condenados ao fogo eterno.135 Sobre a balança é visível uma pequena 

alma em posição de oração e do outro lado um ser disforme de difícil descrição, alusivo 

ao demónio. À sua esquerda está ajoelhado, sobre uma nuvem, São Francisco de Assis 

 

130 BLANCO, 2014: 562 
131 BLANCO, 2014: 563  
132 BLANCO, 2014: 576 
133 MUELA, 2008b: 329 
134 MUELA, 2008b: 328 
135 BLANCO, 2014: 569 
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com os braços direcionados para o divino. É considerado um santo libertador pois recebeu 

o poder de retirar as almas do purgatório para levá-las para a glória do paraíso.136   

No plano inferior, dois anjos cobertos por um manto esvoaçante azul inclinam-se 

entre as chamas do Purgatório para elevar e guiarem os eleitos. A atitude dos ressuscitados 

é diversa. Na sua maioria só vemos os rostos expressivos, carregados de uma importante 

carga emotiva. Alguns levantam os braços na esperança de serem escolhidos, outros 

tapam o rosto, choram ou oram na tentativa de serem salvos. É visível um rasgão na tela, 

aparentemente causado por uma vela acesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 PERRÍN, 2013: 306 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  40 - Retábulo das Almas 
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5.1.7. Lado da Epístola  

5.1.8. Retábulo do Sagrado Coração de Jesus (Transepto) 

 

O retábulo em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, situado no braço do 

transepto do lado da Epístola, apresenta uma estrutura retabular simples ao gosto rocaille, 

pintada com fingidos de mármore. Os tramos são separados por pilastras sobrepostas por 

uma coluna torsa, envolvida por delicados pormenores florais e o terço inferior é 

diferenciado com a sobreposição de uma tarja. O tramo central é rematado por uma cartela 

envolvida por linhas ondulantes e curvas assimétricas interrompidas por um resplendor 

com um coração flamejante ao centro. Este tramo enquadra um pequeno nicho que faz 

parte do sacrário, onde pousa a imagem do Sagrado Coração de Jesus. (Fig. 41) De certa 

forma, o Sagrado Coração deriva da devoção que provém do culto das cinco chagas, 

principalmente da chaga do peito, passando para o culto do coração.137 A figura de rosto 

minuciosamente talhado, com barba ondulante como o cabelo que pousa sobre os ombros, 

ostenta um esplendor em metal branco com uma flor ao centro. Assenta descalço numa 

nuvem e veste um manto vermelho e túnica branca aberta no peito, para deixar descoberto 

o coração em chamas e cercado pela coroa de espinhos. Aponta com a mão esquerda para 

o referido coração enquanto com a direita executa o gesto de bênção, deixando à vista as 

chagas nas palmas das mãos.  

Nos tramos laterais existem duas pequenas esculturas. No lado do Evangelho uma 

outra imagem de Jesus Cristo, mas iconograficamente diferente. Este Cristo, vestido com 

túnica verde cingida à cintura e capa vermelha, segura num bastão de madeira com a mão 

direita, e ao pescoço leva uma corrente com medalhão que contém o retrato do mesmo. 

(Fig. 42) Na outra extremidade está a escultura de Santa Bárbara de traça mais popular, 

de pé e em posição estática numa base circular. Está vestida com uma túnica cingida na 

cintura, caindo em ondulantes pregas e envolvida pelo manto vermelho de sinuosos e 

fluidos panejamentos, que atribuem movimento à escultura. Segura nos principais 

atributos, nomeadamente a torre das três aberturas que simbolizam a Santíssima Trindade 

e a palma alusiva à sua condição de mártir. (Fig. 43)  

 

137 RÉAU, 1996: 52 
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Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  41 - Retábulo do Sagrado Coração de Jesus  

Figura  42 - Imagem de Jesus Cristo  Figura  43 - Imagem de Santa Bárbara 
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5.1.9. Retábulo de Nossa Senhora da Boa Viagem   

 

O retábulo inserido num arco de volta perfeita pétreo, exibe uma estrutura ao gosto 

do conhecido barroco nacional e organização arquitetónica em serliana, estruturado por 

quatro colunas torsas ornamentadas com folhagens de parra, cachos de uvas e coloridas 

aves que enquadram painéis com fingidos de marmoreados. No tramo central possui a 

representação de ornatos fitomórficos que emolduram a imagem de Nossa Senhora da 

Boa Viagem com o Menino Jesus ao colo, que eleva a mão em gesto de bênção e segura 

no globo azul. O entablamento das colunas é decorado por uma cabeça de anjo alado ao 

centro e por volutas. Sustenta o ático curvilíneo formado por arcos concêntricos. O frontal 

de altar, de forma retangular, apresenta a cartela central que abrange um losango com 

uma flor ao centro e as parcelas laterais encerram desenhos com imitação de brocados e 

o campo inferior por fingidos marmoreados. (Figs. 44 e 45)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/12/202 

 

Figura  45 - Retábulo de Nossa Senhora da 

Boa Viagem  

Figura  44 - Retábulo de Nossa Senhora da 

Boa Viagem  
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LEGENDA:  

 

1 - Retábulo-mor dedicado a São Mamede / a) Imagem de Mamede; b) Imagem de Santa Teresa de 

Lisieux;  

a) – Imagem de Nossa Senhora da Conceição / b) Imagem de São João da Cruz;  

2 – Retábulo de Nossa Senhora de Fátima / a) Imagem do Menino Jesus; b) Imagem de Nossa Senhora;  

3 – Retábulo de Nossa Senhora da Conceição;  

4 – Retábulo dedicado a Santo António de Pádua;  

5 – Retábulo das Almas;  

6 – Retábulo do Sagrado Coração de Jesus Cristo / a) Imagem de Cristo; b) Imagem de Santa Bárbara  

7 – Retábulo de Nossa Senhora da Boa Viagem;  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. Baseada na ilustração de Sílvia Paulo 

 

 

a autora, 2020  

Ilustração 6 - Planta da Igreja Matriz de Mogadouro e marcação dos altares e imagens 

presentes no seu interior em 2019 e 2020 
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LEGENDA:  

1 - Retábulo-mor dedicado a São Mamede / a) Imagem de São Pedro b) Imagem de São Paulo;  

2 – Retábulo de São João Batista;  

3 – Retábulo de Nossa Senhora do Rosário;  

4 – Retábulo dedicado a Santo António de Pádua;  

5 – Retábulo das Almas;  

6 – Retábulo de Nossa Senhora da Conceição;  

7 – Retábulo do Apóstolo São Pedro; 

 

 

 

 

 

LEGENDA:  

1 - Retábulo-mor dedicado a São Mamede / a) Imagem de São Pedro b) Imagem de São Paulo;  

2 – Retábulo de São João Batista;  

Fonte: Autora, 2020. Baseada na ilustração de Sílvia Paulo 

 

 

a autora, 2020  

Ilustração 7 - Planta da Igreja Matriz de Mogadouro e marcação dos altares e imagens 

presentes segundo as “Memórias Paroquiais de 1758” 
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5.2.  Igreja da Misericórdia de Mogadouro 

 

A Igreja da Misericórdia de Mogadouro apresenta uma arquitetura religiosa de 

influência maneirista e barroca, sendo a entrada principal feita pela lateral e encimada por 

um nicho concheado que engloba uma “Piedade” de elevada qualidade artística.138 (Fig. 

46) No seu interior deparamo-nos com uma planta longitudinal de uma só nave, capela-

mor e sacristia. (Fig. 47) As “Memórias Paroquiais” de 1758 referem que no interior da 

Misericórdia existiam três altares, «um com a imagem de Cristo, que sai em procissão na 

festividade dos Santos Passos, e os outros dois, a de São José e a de São Sebastião»,139 

organização e devoção que prevalece até aos nossos dias. As pinturas murais e o teto em 

caixotões presentes na capela-mor receberam reformas entre os anos de 2013 e 2015. É 

visível em registos fotográficos do ano 2000 o estado degradado em que se encontravam 

as pinturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

138 LIMA & AMARAL, 2000 
139 CAPELA et al., 2007: 550 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 05/06/2020 

 

Figura  46 - Pormenor do pórtico da Igreja da 

Misericórdia de Mogadouro 

Figura  47 - Perspetiva desde o coro-alto da igreja 

da Misericórdia 
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5.2.1. Capela-mor  

5.2.2. Pintura mural  

 

A pintura mural converteu-se numa forma menos custosa de atender à motivação 

litúrgica, devocional e iconográfica.140 O interior da capela-mor recebeu um conjunto de 

pintura mural nas paredes laterais e um teto em caixotões ambientando o altar-mor. As 

referidas paredes laterais são decoradas com temas do Antigo Testamento. A autoria 

destas pinturas e as do teto são atribuídas ao pintor local - Manuel Teixeira Matos tendo 

sido realizadas em 1788.141  

No lado do Evangelho observa-se o episódio do Sacrifício de Isaac, referente ao 

episódio bíblico em que Deus, para colocar à prova a fé de Abraão, pede-lhe que 

sacrifique o seu único filho. O patriarca obedece.142 Por esse motivo vemos  Isaac com as 

mãos cruzadas sobre o peito, ajoelhado no altar do sacrifício, ao mesmo tempo que 

Abraão agarra na sua cabeça e levanta a espada para o degolar. É impedido por um anjo 

que surge entre as nuvens, iluminado por uma radiante luz. Ao lado encontra-se outro 

altar com uma fogueira e uma panela ao lume. Iconograficamente, verifica-se a ausência 

do cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. O simbolismo deste sacrifício é muito 

mais completo do que podemos imaginar. Abraão ao sacrificar o seu único filho é a 

imagem análoga de Deus Pai, porque também ele sacrificou o seu único filho, para 

salvação dos homens. Assim como Isaac leva a madeira representativa do seu sacrifício, 

também Jesus carregou a madeira da sua cruz,143 como está retratado no teto em 

caixotões. (Figs. 48 e 49)  

Ao nível compositivo, a parte superior da parede é preenchida por uma paisagem 

que, como recordamos, ocorreu no Monte de Moriá. O episódio é representado no lado 

esquerdo, enquanto o restante é ocupado pela continuação desta paisagem e pela moldura 

que contorna a entrada da sacristia. Esta cercadura, composta por folhas ondulantes de 

acanto, enquadra, ao centro, um putti, muito ao gosto rocaille. Ainda sobre o céu existem 

 

140 ROSAS, 1999: 40  
141 MOURINHO 1995: 253 
142 RÉAU, 1996: 166   
143 Ibid.  
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grinaldas de flores que interligam as mísulas que pousam na parede. O silhar é preenchido 

por um padrão de losangos negros e brancos que cria a ilusão de profundidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Figura  48 - Pintura mural com a representação do Sacrifício de Isaac 

Figura  49 - Pormenor da pintura mural com a representação do 

Sacrifício de Isaac 
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No lado da Epístola acha-se uma outra pintura muito semelhante à anteriormente 

analisada. Demonstra Moisés a receber as Tábuas da Lei - momento em que Javé se  

manifesta pela segunda vez a Moisés no Sinai para entregar-lhe as respetivas tábuas, que 

seriam o Código e a Carta Magna de Israel. Segundo o relato bíblico, Javé estava 

invisível, oculto numa nuvem e só era possível ouvir a sua voz.144 Inversamente, a 

iconografia desenvolveu a imagem de Deus envolvido por uma nuvem ardente, coroado 

pelo triângulo da Santíssima Trindade, ao  mesmo tempo que segura nas tábuas da Lei. 

Moisés ajoelha-se perante ele e eleva as mãos para receber as tábuas.145 À semelhança da 

outra pintura, a cena principal concentra-se unicamente numa extremidade da parede, 

neste caso à direita, e a restante é preenchida pela continuação da paisagem que é 

interrompida pela abertura do vão de iluminação, cercado por formas sinuosas de ornatos 

rocaille. (Fig. 50)  

 

 

 

144 RÉAU, 1996: 242  
145 Ibid.   

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Figura  50 - Pintura mural com a representação de Moisés a receber as Tábuas da Lei 
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5.2.3. Teto em caixotões  

 

O teto da capela-mor, em abobada de berço, é dividido por vinte caixotões pétreos 

com episódios da vida e da Paixão de Jesus Cristo, tendo os evangelistas retratados nos 

quatro cantos. No lado do Evangelho está presente o evangelista São Mateus, 

representado como um ancião acompanhado pelo anjo que aponta para o evangelho146 e 

pelo evangelista São Lucas que surge a escrever o seu evangelho. O retábulo oculta parte 

da imagem pelo que não é possível verificar se este evangelista é acompanhado pelo seu 

animal simbólico, o touro. (Fig. 52)  

Entre os dois evangelistas estão dois caixotões que apresentam os episódios da 

Anunciação e da Visitação. No primeiro, o Arcanjo Gabriel anuncia a conceção de Jesus 

por obra do Espírito Santo, enquanto a Virgem se inclina para receber a bênção. O 

episódio é ainda assistido por dois anjinhos entre as nuvens; no segundo, a visita da 

Virgem Maria à sua prima Isabel, que esperava igualmente um filho tal como foi 

informada no momento da revelação.147 Isabel inclina-se para abraçar a prima e Maria 

ostenta já aureola, o que não sucede no momento da Anunciação. O edifício presente no 

cenário será a habitação de Isabel onde, segundo os Evangelhos Apócrifos, a Virgem 

Maria se alojou durante três meses, ambas grávidas de forma milagrosa, respetivamente 

de Jesus e de João Batista.148 

Continuando no lado do Evangelho, a segunda fileira começa com a Natividade, 

momento após o nascimento de Cristo, tema que reúne São José, Nossa Senhora, o boi e 

o burro em adoração ao recém-nascido num humilde estábulo. O Menino, deitado sobre 

o pesebre, é acariciado pela mãe no rosto, enquanto José, pensativo, olha para o céu onde 

irradiam raios de luz. É curioso notar que o corpo deste menino parcialmente coberto por 

um pano branco é trabalhado como se tratasse do corpo de um adulto musculado.  

O próximo caixotão retrata “A apresentação do Menino Jesus no templo e a 

purificação da Virgem”. De acordo com as escrituras, assim que se cumpriram os dias 

da purificação conforme a lei de Moisés, foram até Jerusalém para apresentar o Menino 

 

146 MUELA, 2008: 322  
147 GARCÍA, 2017 
148 GIMÉNEZ, 2013: 134 
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ao Senhor e para oferecer em sacrifício um par de rolas ou pombas.149 É possível observar, 

sobre a mesa, duas aves negras dentro de uma cestinha, enquanto a Virgem acaba de 

entregar o Menino ao sacerdote que o segura.  

De seguida contempla-se o “Menino Jesus entre os Doutores”, sendo a última 

cena do ciclo de Infância de Jesus Cristo. Aos doze anos de idade, Cristo, acompanhou 

pela primeira vez os pais à festividade da Páscoa em Jerusalém. Durante esta viagem, 

sentou-se no templo, no meio dos doutores da lei, e declarou que o Messias tinha chegado 

como fora anunciado. Os doutores estavam estupefactos pela sua precoce sabedoria, 

enquanto o ouviam atentamente. Entretanto Maria e José tinham regressado a Nazaré sem 

o Menino, acreditando que ele iria com outros peregrinos. Mas ao perceberem o engano, 

ficaram inquietos e decidiram regressar para o procurar, acabando por o encontrar no 

templo. 150 Dessa forma, vê-se no canto superior esquerdo Maria que acabou de chegar e 

que olha com ternura para o Menino, presente ao centro num púlpito, elevando o dedo da 

eloquência e rodeado pelos doutores que olham atentamente para ele.  

Esta sequência termina com o Pentecostes, episódio que pressupõe a reunião dos 

apóstolos e Maria e que testemunha o momento em que do céu, surgiu um barulho como 

de uma rajada de vento e línguas de fogo se repartiram e pousaram entre eles. Nesse 

momento todos se encheram do Espírito Santo, começando a falar outras línguas.151 Ao 

centro da composição está a imagem de Nossa Senhora de véu azul e túnica vermelha, 

sentada com um livro aberto sobre os joelhos, rodeada pela multidão de apóstolos e por 

Jesus Cristo já adulto que eleva a mão eloquente, apesar de não ser comum a presença de 

Cristo nesta iconografia. Do céu emerge a Pomba branca do Espírito Santo de onde 

procedem as línguas de fogo. (Fig. 51)  

 

 

 

 

149 RÉAU, 1996: 272 
150 RÉAU, 1996: 301  
151 MUELA, 2008: 159 
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Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2020 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

Figura  52 - Pormenor do teto em caixotões no lado do Evangelho 

Figura  51 - Pormenor do teto em caixotões no lado do Evangelho 
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No lado da Epístola deparamo-nos com os outros dois evangelistas: São João, o 

mais jovem dos apóstolos, de túnica verde e manto vermelho a escrever no seu evangelho 

e, à semelhança de São Lucas, também não é acompanhado pelo seu animal simbólico; 

São Marcos é facilmente identificado através da presença do leão que curiosamente tem 

um focinho muito humanizado, demonstrando a dificuldade do pintor em representar este 

animal. (Fig. 53)  

Entre os evangelistas, tal como observado no lado do Evangelho, encontram-se 

dois caixotões – o primeiro com a representação do Salvador em posição de oração, a 

olhar para o anjo que aparece com um cálice, enquanto os discípulos se encontram 

adormecidos. Este momento é alusivo à “Agonia de Jesus Cristo no Monte das 

Oliveiras”, momento esse que ocorre entre a última ceia e a sua prisão, quando Jesus ora 

e se submete a Deus antes de aceitar o seu sacrifício. Estava acompanhado por Pedro, 

João e Tiago. Afastando-se destes para orar sentiu uma enorme tristeza e angústia, quando 

foi visitado por um anjo que o procurou encorajar.152 

Continua com a Flagelação de Cristo, ocorrência antes da crucificação, que 

representa os carrascos a flagelar Jesus Cristo preso à coluna.153 O corpo, apenas coberto 

pelo cendal, expõe as marcas do sacrifício, enquanto um carrasco levanta o açoite para o 

continuar a chicotear, o outro carrasco prende um novo conjunto de varas para substituir 

as que partiram pela violência dos golpes.154 A fila superior inicia-se com a Coroação de 

Espinhos, episódio da Paixão posterior à flagelação e do interrogatório, quando o 

procurador romano lhe pergunta se ele era o rei dos judeus. Depois da sua resposta 

afirmativa, foi-lhe enterrada a coroa de espinhos na cabeça e uma cana sobre a sua mão.155 

Cristo é representado de rosto sereno e em contraposto, evidenciando-se um corpo 

extremamente musculado parcialmente coberto com um grandioso manto vermelho. Os 

carrascos demonstram um enorme esforço físico para lhe colocar a coroa e o carrasco que 

lhe coloca a coroa olha diretamente para o observador, intimidando-o. 

Segue-se o tema de Cristo com a cruz às costas. O Messias, vestido com uma 

túnica cinzenta, carrega a cruz do seu sacrifício até ao lugar do suplício, sendo 

 

152 RÉAU, 1996: 444 
153 RÉAU, 1996: 470  
154 RÉAU, 1996: 472 
155 RÉAU, 1996: 476 
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acompanhado pelos soldados romanos. Sobre a testa de Cristo aureolada goteja o sangue 

causado pela coroa de espinhos e a mão ferida pelo esforço de suportar a pesada cruz de 

madeira. A narrativa continua com a Crucificação de Cristo, o culminar da Paixão do 

Senhor.156 Surge ao centro Jesus pregado na cruz por três pregos, já morto, refletindo o 

seu corpo musculado as marcas de sofrimento e maus tratos. Aos seus pés e tal como é 

habitual neste tema, encontra-se a Virgem Maria à sua direita e à esquerda São João 

Evangelista, tendo como cenário uma paisagem arquitetónica clássica. 

  O programa iconográfico termina com a Ressurreição. Quando os fariseus 

vigiavam cuidadosamente o sepulcro de Cristo, temendo que os apóstolos roubassem o 

seu corpo, foram surpreendidos pelo Salvador que saiu do sepulcro segurando um 

estandarte como sinal do seu triunfo sobre a morte.157 Na pintura, Cristo sai radiante do 

sepulcro envolvido pelo cendal e por um majestoso manto vermelho, enquanto os 

fariseus, surpreendidos, levantam as suas espadas, permanecendo um deles a dormir. 

 

 

156 QUINTAS, 2011: 42  
157 MUELA, 2008: 169  

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Figura  53 - Pormenor do teto em caixotões no lado da Epístola 
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Rematando a leitura do teto em análise com a fiada central, o caixotão encostado 

ao arco triunfal retrata a Coroação da Virgem. Nossa Senhora está ladeada por Jesus 

Cristo com uma vara cruciforme encostada ao ombro e por Deus Pai que segura no globo. 

Ambos se encontram entre as nuvens e seguram na coroa real, encimada pela pomba 

branca do Espírito Santo. O caixotão que se segue representa a Assunção da Virgem, 

assumpta aos céus por um furacão de anjos e nuvens.158  

Ao centro destaca-se o escudo de Portugal e junto ao retábulo-mor a Ascensão de 

Jesus Cristo. Depois da Ressurreição, reuniram-se os onze apóstolos no monte de 

Galileia, para receberem do Salvador as últimas instruções antes de Este se elevar aos 

céus.159 Cristo assenta numa colina envolvido pelo manto vermelho mostrando nos pés e 

nas mãos as chagas do sacrifício. Entre a multidão que o envolve é possível identificar as 

figuras que foram representadas noutros caixotões, como Nossa Senhora, de mãos 

cruzadas sobre o peito, e o evangelista São João. (Fig. 54)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 MUELA, 2008: 113  
159 MUELA, 2008: 111 – 112  

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Figura  54 - Teto em caixotões da capela-mor da Igreja da Misericórdia 
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Quadro 3 - Esquema dos episódios presente no teto em caixotões na capela-mor da Igreja 

da Misericórdia de Mogadouro 

 

Quadro 4 - Esquema dos episódios presente no teto em caixotões na capela-mor da Igreja 

da Misericórdia de Mogadouro 

Fonte: Autora, 2020  

 

 

a autora, 2020  

 

Fonte: Autora, 2020  

 

 

a autora, 2020  
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Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542 

 

 

 

 

a autora, 2020  

Figura  55 - Fotografia da capela-mor da Igreja da Misericórdia datada do ano 2000 

http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542
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Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542 

 

 

 

Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542 

 

Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542 

 

 

 

Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542 

 

 

Figura  56 - Episódio do Sacrifício de Isaac. Fotografia datada do ano 2000 

Figura  57 - Teto em caixotões da capela-mor.  Fotografia datada do ano 2000 

http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21542
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5.2.4. Retábulo-mor  

 

O retábulo-mor da Igreja da Misericórdia de Mogadouro apresenta uma estrutura 

Maneirista, já da segunda metade do século XVII,160 tendo sofrido intervenção de restauro 

em 1995.161 É pintado de preto com os elementos ornamentais a dourado, enquanto o 

frontal de altar contrasta pela aplicação do vermelho. Toda a estrutura é ornamentada com 

um baixo-relevo de volutas de acanto e a estrutura pousa sobre dois pilares pétreos. Ao 

centro da predela destaca-se a porta do sacrário, rematada por um arco abatido, com uma 

cruz latina envolvida por acantos enrolados, que prefigura a cruz como a Árvore da Vida, 

símbolo da imortalidade.162 

O eixo central do retábulo é aberto por um camarim que alberga uma grande 

escultura do Senhor dos Passos, cercado por três colunas compósitas em cada lado de 

fuste reto decorado com enrolamentos de acanto. O ático enquadra um painel central com 

a representação da Visitação, ocasião em que Isabel recebe a sua prima Maria com um 

abraço, realçando a forte relação de ambas. A diferença de idades entre as duas foi 

claramente tratada pelo artista. O painel é flanqueado por quatro colunas onde pousa um 

arco abatido, e os painéis curvos são completados com folhas de acanto e um cacho de 

uvas. Exteriormente o retábulo é envolvido por rolos de papiro. (Fig. 58) 

 A escultura do Senhor dos Passos, presente no camarim, juntamente com uma 

outra que se encontra deitada num esquife na nave, saem na procissão do Senhor dos 

Passos que se realiza a cada dois anos na vila de Mogadouro. A imagem do Senhor dos 

Passos carrega a cruz até ao calvário, no 1º domingo da Paixão, desde a Igreja da 

Misericórdia até à Igreja do Convento de São Francisco. A mesma imagem sai novamente 

na “Procissão da Carreira”, mas sem a cruz. A escultura do Cristo Crucificado sai no 

esquife na “Procissão do Enterro do Senhor”.163 Ambas as imagens são novecentistas, 

porém já são referidas duas imagens do Senhor dos Passos nas “Memórias Paroquiais de 

1758” como sendo «das mais excelentes que se avigora haver neste reino».164 

 

160 MOURINHO 1995: 253 
161 GONÇALVES, 2012 
162 EUSÉBIO: 493  
163 Solenidades do Senhor dos Passos em Mogadouro – 2017. [vídeo] (…)  
164 CAPELA et al., 2007: 550 
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5.2.5. Retábulos da Nave  

 

Os retábulos laterais da nave são gêmeos, estando inseridos em vãos de volta 

perfeita pétreos. No nicho central do retábulo assentam as imagens devocionais, que estão 

cercadas por pilastras preenchidas por enrolamentos de acantos, por colunas torsas e por 

pilastras decoradas com folhas de parra, que se prolongam pelo arco do remate. (Figs. 60 

e 62)  

O do lado da Epístola é dedicado a São Sebastião, expondo uma imagem de corpo 

esquelético agarrada ao tronco e evidenciando as perfurações das flechas, entretanto 

ausentes. A iconografia deriva do episódio em que o imperador romano Diocleciano, ao 

tomar conhecimento que Sebastião era cristão, ordenou que fosse morto com flechas pelos 

seus próprios companheiros. O jovem foi levado até ao campo, despido e cravado com 

tantas flechas que se converteu numa espécie de ouriço. 165 Sobreviveu, no entanto a este 

martírio, tendo as feridas sido curadas com o auxílio de Santa Irene. (Fig. 61) 

 

165 MUELA, 2008: 420  

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

Figura  58 - Retábulo-mor da Igreja da Misericórdia 
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O frontal de altar é dividido por sanefa, sebastos, franja e pano, estando os dois 

primeiramente mencionados completos por elementos concheados e fitomórficos.166 No 

pano existe uma cartela com a representação de três anjinhos ao redor de uma fogueira. 

A restante superfície do pano é ornamentada com a mesma linguagem rocaille, com ramos 

de flores, folhas de acanto e concheados, perdominando os tons rosas, azuis e dourados. 

(Fig. 59)  

O retábulo do lado do Evangelho diferencia-se do anterior apenas pelos pequenos 

pormenores nas pilastras e no frontal de altar. Este também está dividido em sanefa, 

sebastos e pano, sendo decorado de forma a imitar brocados. A peanha central sustenta a 

escultura de São José representado com nimbo raiado, túnica verde até aos joelhos, 

monstrando as botas e albergando um manto vermelho. Segura na vara florida de lírios, 

elemento alusivo ao milagre do florescimento da vara, quando foi eleito para esposo da 

Virgem. O lírio é também um símbolo da pureza e inocência.167 A cesta de vime destina-se 

a guardar as suas ferramentas de carpinteiro, profissão que exercia.168 (Fig. 62)  

Ainda no interior da igreja estão presentes duas esculturas grandes de vulto 

completo de madeira, de traça popular. Uma de Jesus Cristo e outra de São Pedro, ambas 

com túnica castanha escura, diferencindo-se apenas pelo cabelo e barba e pelos atributo  

que seguram, Cristo com a vara cruciforme e São Pedro com a chaves. (Fig. 63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 LIMA & AMARAL, 2000 
167 RÉAU, 1997: 162  
168 Ibid. 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

Figura  59 - Frontal de altar do retábulo de São Sebastião 
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Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Fonte: Autora, 04/06/2020 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Autora, 19/12/2019 

Figura  60 – Retábulo de São Sebastião Figura  61 – Imagem de São Sebastião 
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Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

Figura  62 – Retábulo de São José 

 

Figura  63 – Imagem de Jesus Cristo 
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5.2.6. Bandeira de Nossa Senhora da Misericórdia  

 

Estão também presentes duas bandeiras processionais: uma de Nossa Senhora da 

Misericórdia ou Senhora do Manto e outra do Beijo de Judas. A primeira mencionada 

contém, na parte inferior da pintura, a inscrição em latim «Livore Eius Sannati Sumus» 

(Por suas feridas nós somos), a autoria, localidade de onde provém e datação da obra 

“Azinhoso, Leite Velho, 1823”.  

Ao centro da composição destaca-se a Virgem da Misericórdia coroada, de mãos 

postas e vestida de túnica branca pousada sobre a meia-lua e na nuvem. O seu grandioso 

manto azul é segurado por dois anjos, acolhendo todas as figuras terrenas. Entre elas e à 

sua direta - o clero -, constituído pelo papa num primeiro plano identificado pela tiara 

papal e pela casula ricamente decorada. Ao contrário de todas as outras personagens, esta 

não olha para Nossa Senhora, mas antes para o observador. Detrás deste está um bispo e 

ao seu lado outros religiosos regulares, identificados pela tonsura e pelo hábito, entre estes 

um cisterciense e uma clarissa. Do lado oposto estão os nobres, os reis, os imperadores, 

os fidalgos e os burgueses.169 O rei e a rainha, no primeiro plano, ajoelham-se perante a 

imagem de Nossa Senhora. Mas para além dos grandes do mundo, destaca-se uma 

pequena figura vestida de verde, posicionada debaixo da nuvem, parecendo que foi uma 

forma encontrada pelo artista para preencher aquele vazio. Provavelmente representa o 

sector dos camponeses ou dos mendigos, aplicando a ideia da Virgem da Misericórdia 

como a Mãe que protege a Humanidade, envolvendo com o seu manto todos os estratos 

da sociedade portuguesa.170 (Fig. 64)  

Este tema é quase um exclusivo da arte portuguesa. As Bandeiras das 

Misericórdias eram comummente acompanhadas pelo episódio da Nossa Senhora da 

Piedade no reverso.171 O caso em estudo não foge à regra, estando presente o momento 

da Lamentação. Numa composição triangular Maria, de véu azul, situa-se ao centro 

perpendicularmente à cruz, de mãos postas a olhar diretamente para o corpo inanimado 

do seu filho. Neste corpo pálido evidencia-se suavemente o sangue que escorre das 

chagas.  São João Evangelista segura na sua cabeça, enquanto Maria Madalena, aos seus 

 

169 SERRÃO, 2011: 636 
170 SERRÃO, 2011: 637 
171 SERRÃO, 2011: 639  
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pés, beija a mão do Salvador. Junto à outra mão descaída, pousam no chão dois dos pregos 

que o pregaram à cruz. (Fig. 65) 

Por detrás de Madalena encontra-se a irmã da Virgem, Maria de Cléofas, a única 

figura que não está aureolada. Todas as personagens expressam a sua dor através das 

lágrimas que escorrem pelos seus rostos. Uma nuvem negra envolve superiormente as 

figuras, abrindo-se para deixar atravessar a cruz e a escadaria, enquanto o cenário 

posterior é preenchido por uma paisagem arquitetónica, alusiva à cidade de Jerusalém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

Figura  65 - Reverso da Bandeira da 

Misericórdia  

Figura  64 - Bandeira da Misericórdia 
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5.2.7. Bandeira do Beijo de Judas  

 

A referida bandeira retrata o episódio denominado de “Beijo de Judas”. O beijo 

serve de indicação para o grupo armado encarregado de prender Jesus. Judas encosta-se 

ao rosto de Cristo para o beijar, enquanto segura na bolsa das trinta moedas de prata. É 

ruivo e está vestido de amarelo, cores simbólicas do judeu e do traidor.172 Há um claro 

contraste entre o tom da pele de Judas e o do Salvador, sendo este muito mais branco, cor 

da virtude, da pureza. Entre a multidão, para além dos soldados que olham diretamente 

para o acontecimento, destaca-se, no canto inferior direito, Pedro com a espada levantada 

para cortar a orelha de Malco, criado do Sumo Sacerdote.173 (Fig. 66) No reverso 

representou-se uma cartela com a inscrição em latim do Salmo «Tves sacerdos/ in 

aetermum secv/ndum ordinem mel/chisedech ps 109» (Tu és sacerdote para sempre 

segundo a ordem de Melquisedec). (Fig.67) 

 

 

 

 

 

 

172 RÉAU, 1996: 451 
173 Museo del Prado. El Prendimiento de Cristo. (…) 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

 

Fonte: Fotografia da autora, 04/06/2020 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 19/12/2019 

Figura  66 - Bandeira do Beijo de Judas Figura  67 - Reverso da Bandeira do Beijo de 

Judas 
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5.3. Igreja do Convento de São Francisco  

 

No manuscrito “Memorias do Convento de S. Francisco da villa Mogadouro”, da 

autoria de Frei Vicente Salgado, frade franciscano do século XVIII, é referido que no dia 

8 de agosto de 1618, o conde de S. João Luís Alvarez de Távora alcançou do rei D. Filipe 

II de Portugal (1578 – 1621), a licença para edificar o convento de Mogadouro e 

habitarem nele os religiosos da Terceira Ordem.174 Segundo Luís Alexandre Rodrigues, 

o motivo de um dos membros da família Távora, que senhoreava a vila de Mogadouro, 

mandar edificar este convento deveu-se ao impedimento de se penitenciar nos lugares da 

Terra Santa, decidindo substituir a promessa pelo custeamento de um mosteiro para frades 

franciscanos naquela vila transmontana.175   

Considerando que o convento foi fundado no ano de 1618, as suas obras 

prolongar-se-iam até 1689, data gravada na cartela do nicho da fachada principal da 

igreja. Sepulturas como a de Francisco Monteiro, datada de 1667, localizada no transepto 

do lado da Epístola, permitem constatar que a igreja já estaria ao culto antes de 1689. A 

igreja começava a construir-se, em regra, pela cabeceira, podendo ser sagrada quando esta 

parte estivesse completa.176 O convento foi o maior da sua província177 e manteve-se em 

funcionamento até à extinção das ordens religiosas, em 1834. Desde 1971, o convento 

abrange as instalações da Câmara Municipal de Mogadouro, estando juntamente com a 

igreja classificado como Imóvel de Interesse Público.   

A fachada principal do templo destaca-se pela sua verticalidade, com galilé 

dividida em três arcadas sustentadas por pilastras toscanas. O pano intermédio possui um 

nicho central com a imagem do padroeiro, ladeado por dois janelões de vão reto que 

iluminam diretamente o coro-alto. A fachada termina num frontão triangular rasgado por 

um óculo. A torre sineira está adossada no lado esquerdo e apresenta uma forma retilínea, 

constituída por três níveis, terminando numa forma piramidal. (Fig.68) O seu interior 

apresenta uma planta em cruz latina de nave única, com capelas laterais 

intercomunicantes, capela-mor, sacristia e anexos. 

 

174 SALGADO, XVIII: 9 
175 RODRIGUES, 2013: 502 
176 ALMEIDA, 1978: 22 
177 PEREIRA, 1908:146 
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5.3.1. Retábulo-mor  

 

O retábulo-mor da Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro apresenta 

linguagem Maneirista própria da fase seiscentista. A obra é atribuída a Francisco Lopes 

Matos pela semelhança com o retábulo do Santíssimo Sacramento da Sé Catedral de 

Miranda do Douro,178 o que não comprova a sua autoria pois a cópia neste período era 

constante. Não existe qualquer documento que comprove ou refira que tenha sido o 

artífice a elaborar esta peça. (Fig. 77)  

A estrutura do retábulo de planta de perfil reto com modelação tripartida e de dois 

corpos, com um banco em cada um,179 eleva-se em pedestais pétreos de embutidos de 

mármore polícromo. O retábulo é ocupado por painéis pictóricos flanqueados por pares 

de colunas de fuste reto, decorados com ornatos em baixos relevo, formados por motivos 

fitomórficos estilizados, acantos que formam círculos repetidos, carrancas, cabeças de 

anjo, figura de meninos e meninas, aves e dorsos que terminam em folhas de acanto.  

 

178 MOURINHO, 1984: 51 
179 LAMEIRA & SERRÃO, 2002: 69  

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

Figura  68 - Igreja e Convento de São Francisco de Mogadouro 
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O nicho central do retábulo possui o sacrário trabalhado como uma 

microarquitectura, coroado por baldaquino com domo onde pousa um pequeno crucifixo 

de latão. Através de uma marca triangular no painel é de considerar que esta última parte 

do sacrário seja posterior à restante estrutura. A porta do sacrário enquadra a 

representação do Cristo Ressuscitado, momento após sair do sepulcro, surpreendendo 

os fariseus que o vigilavam. Caídos ainda adormecidos, tampam os seus rostos com o 

escudo ou os olhos com a mão. O Salvador, em cima do túmulo, envolvido com um 

esvoaçante manto e rodeado por anjinhos, ergue o bastão cruciforme como símbolo do 

seu triunfo perante a morte.180 Contudo, este remate cruciforme parece ser recente, pois 

na camuflagem do dourado vê-se parte do estandarte. Com a mão esquerda flete dois 

dedos em sinal de bênção. Para além da forte carnação das figuras, denota-se pequenos 

vestígios de pigmentação no manto de Cristo e no estandarte vermelho e no céu azul. Esta 

iconografia é recorrente nas portas dos sacrários como símbolo eucarístico, que evidencia 

a atitude de triunfo definitivo sobre o pecado e sobre a morte, que os fiéis também poderão 

alcançar através da comunhão.181 (Fig. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 MUELA, 2008: 169  
181 EUSÉBIO: 493 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

Figura  69 - Pormenor do sacrário do retábulo-mor 



117 

Os tramos laterais são ocupados por painéis pictóricos com episódios da vida de 

São Francisco de Assis. O lado do Evangelho retrata o momento em que São Francisco, 

acompanhado pelos seus primeiros discípulos, apresenta-se perante o papa Inocêncio III 

para pedir a aprovação da primeira regra da ordem medicante. Ajoelha-se perante o Papa 

já com o humilde hábito franciscano, deixando no primeiro plano as suas antigas vestes 

de burguês, renunciando os bens materiais para casar-se misticamente com a pobreza.182 

Junto às suas antigas roupagens de burguês destaca-se uma personagem masculina vestida 

ricamente que aponta para estas roupas e olha para São Francisco, podendo ser uma 

referência à renúncia da herança paterna,183 quando Francisco despoja e devolve as suas 

vestes ao pai.184 O papa Inocêncio III, sentado no trono, abre os braços para receber 

Francisco, pois ao observar a admirável pureza e simplicidade da alma de São Francisco 

aceitou a petição do servo do Senhor, aprovando a ordem dos Irmãos Menores, 

concebendo a todos os irmãos que o acompanhavam a faculdade de predicar, ordenando 

que lhes fosse feita a tonsura.185 (Fig. 70)  

O painel do lado da Epístola expõe o episódio “O sonho de Inocêncio III”, visão 

que o papa tivera após a primeira visita de São Francisco. Neste sonho vira a basílica 

lateranense a derrubar-se e um pobre homem, de pequena estatura e aspeto desprezível, a 

suportá-la sobre os seus ombros, exclamando «Que aquele era o verdadeiro homem que 

através das suas obras e da sua doutrina suportará a igreja de Cristo».186 Por isso, surge 

São Francisco com o hábito franciscano e tonsura a suportar com os dois braços erguidos 

num grandioso templo da cor do seu hábito. (Fig. 71) 

No campo superior estariam outras pinturas que desapareceram. Em tempos 

albergaram, certamente, outros três episódios da vida de São Francisco de Assis cujo 

paradeiro se desconhece. Segundo testemunhos de moradores, em 1945 as telas 

superiores do retábulo do altar-mor foram restauradas em Lisboa e nunca mais foram 

devolvidas.187  

 

182 RÉAU, 1997a: 544 
183 RÉAU, 1997a: 551 
184 Directorio Franciscano. Vida de San Francisco de Asís (…)  
185 Ibid. 
186 Ibid.  
187 NOGUEIRO, 2015: 259 



118 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

Figura  70 - São Francisco apresenta-se perante o Papa Inocêncio III e Renúncia dos 

Bens 
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Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

Figura  71 - Sonho de Inocêncio III 
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O coroamento de frontão curvilíneo enquadra três painéis, sendo que os laterais 

contêm pequenas pinturas que, devido à sua localização, são quase impercetíveis. Mas no 

lado esquerdo é possível observar São Francisco acompanhado por um anjo, alusivo ao 

episódio em que São Francisco é confortado por um anjo músico um ano antes de 

morrer,188 elevando-se com impulso para ouvir a melodia da música de um anjo que 

tocava violino.189 No lado direito, vê-se parte da imagem de São Francisco que olha para 

baixo, parece estar sozinho. Não sendo possível identificar o episódio representado, 

sugere-se a representação de São Francisco em meditação ou adorando um crucifixo, tema 

iconográfico frequente da vida deste santo.190 No painel central existiria um quadro que 

também desapareceu, estando encimado por um alto relevo de Deus Pai de barba 

cumprida e longos cabelos grisalhos elevando ambos os braços. É curioso confrontar uma 

fotografia deste retábulo da década de oitenta do século XX com a atualidade, pois é 

possível observar que a colocação destas pequenas pinturas está ao contrário, 

comprovando que ocorreram intervenções no retábulo posteriores a esta data. (Fig.72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da leitura e da transcrição de manuscritos dos séculos XVIII e XIX, 

conseguimos perceber como era este espaço e as alterações que sofreu ao longo das 

 

188 MUELA, 2008: 159 
189 RÉAU, 1997: 562 
190 MUELA, 2008: 160  

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Figura  72 - Pormenor da parte superior do retábulo-mor da Igreja 

do Convento de São Francisco de Mogadouro 
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últimas décadas. Exemplo disso é o manuscrito “Memorias do Convento de S. Francisco 

da villa Mogadouro”, de finais do século XVIII,191 da autoria de Frei Vicente Salgado. 

Nele o autor menciona que na capela-mor dedicada a S. Francisco, existia uma imagem 

de vulto de três palmos de «Nossa Senhora com o Menino Jesus» sentado sobre o seu 

braço esquerdo, com pomo na mão e olhando diretamente para a mãe. 192 “Pomo” pode 

ser referente a um fruto ou ao seio da Virgem, podendo ser esta uma Senhora do Leite.  

Atualmente esta imagem já não se encontra na capela-mor. É ainda referido que esta 

imagem de Nossa Senhora foi colocada entre as esculturas de São Domingos e São 

Francisco, de nove palmos, que ainda prevalecem.  

 

O irmão Fr. Manuel de Santo António, mandou de Lisboa a imagem da Mãe de Deus de altura de 

três palmos para o convento de Mogadouro em abril de 1750. Senhora que é de vulto, lindíssima 

e bem estufada, tem o Menino Jesus sentado sobre o braço esquerdo, com um Pomo na mão, 

olhando para a sua Mãe Santíssima, e a Senhora lhe oferece outro. (…)193 Os religiosos, tendo 

consentimento do dito Administrador colocaram a Santa Imagem no altar maior, entre os nichos 

dos Patriarcas S. Domingos e S. Francisco de estatura de nove palmos.194  

 

Continua por mencionar que existe por parte do povo uma grande devoção ao Seráfico 

Patriarca responsável por uma série de milagres. «Sendo frequente neste templo os 

exercícios de confissões, comunhões e deprecações ao santo.»195 O altar-mor foi 

novamente descrito no “Inventário de Extinção do Convento de São Francisco de 

Mogadouro de 1834” mencionando novamente as imagens grandes de São Francisco e 

São Domingos,196 mas já não menciona a imagem de Nossa Senhora. 

 

Primeiramente examinando o templo, achou ele Ministro que havia no mesmo um retábulo com 

sua tribuna, sacrário, banqueta, cruz e crucifixo, castiçais, todo de madeira dourada, o que 

adorna o altar-mor, que tem para ornamento duas imagens grandes, uma de São Francisco e São 

Domingos.197 

 

191 Academia das Ciências de Lisboa, 1978: 348 
192 PEREIRA, 1908: 16 
193 SALGADO, XVIII: 15 
194 SALGADO, XVIII: 16 
195 Ibid.  
196 MACHADO, 1834: Verso da página nº4  
197 Ibid. 
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5.3.2. Escultura de São Francisco de Assis  

 

 Como vimos anteriormente, a imagem de nove palmos de S. Francisco estava 

junto ao altar-mor, juntamente com a de S. Domingos, pelo menos desde a primeira 

metade do século XVIII. A escultura de vulto inteiro de São Francisco de Assis é em 

madeira policromada e assenta sobre uma base também em madeira, com vestígios de 

fingidos de marmoreados. No seu rosto, ainda com brilhante carnação, verifica-se o vazio 

dos olhos que eram originalmente de vidro. Denota-se uma preocupação com o realismo 

do rosto, através da boca ligeiramente aberta que mostra parcialmente os dentes, na barba 

curta e na cabeça tonsurada com cabelos encaracolados. Veste o hábito franciscano com 

capuz, preso na cintura pela corda de cordões, neste caso de quatro nós em vez dos três 

nós que que simbolizam as virtudes franciscanas, nomeadamente os votos de pobreza, 

castidade e obediência.198 

A forma como cai o hábito sobre o seu corpo cria um conjunto de marcantes e 

volumosas pregas, sugerindo movimento e volumetria. No castanho escuro do hábito 

observa-se ainda vestígios de estofado dourado. No peito, no lado direito, uma abertura 

na veste permite a observação da chaga de Cristo, limpa de sangue, que recebeu no 

episódio da Estigmatização. Porém, seria espetável que estas estivessem também 

evidenciadas nas suas mãos, algo que não acontece nesta escultura.199 (Fig. 73) 

A imagem apresenta algumas lacunas como a evidente falta de dedos nas mãos e 

a ausência dos pés. A falta dos dedos já é observável nos registos mais antigos, como os 

que estão presentes na Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro datados dos anos 

oitenta do século XX. À data, porém, ainda se via os pés descalços do franciscano. Na 

fotografia em causa observa-se a presença de ambos os pés, apesar dos dedos do pé 

esquerdo estarem quebrados. Não se compreende a razão dos dedos terem sido cortados 

em vez de colados. Na referida imagem também ainda estavam os olhos de vidro. (Fig. 

74) A tampa da cavidade traseira da escultura está também partida. Ainda por toda a 

escultura se verifica marcas de infestação por xilófago.200 Segundo o arqueólogo do 

 

198 RÉAU, 1997a: 548 
199 NOGUEIRO, 2015: 302 
200 NOGUEIRO, 2015: 303 
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Município, Emanuel Campos, as esculturas foram limpas em 1999. A observação 

detalhada permite confirmar que as intervenções foram para além da limpeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

Figura  73 - Escultura de São Francisco de 

Assis 

Figura  74 - Fotografia da coleção de Domingos 

Marcos da década de 80 



124 

5.3.3. Escultura de São Domingos de Gusmão  

 

A relação de S. Francisco com S. Domingos de Gusmão ocorre após o sonho de 

São Domingos, onde os dois grandes fundadores de ordens medicantes encontram-se e 

abraçam-se diante da entrada da basílica de São Pedro de Roma.201 A escultura do 

fundador da ordem dos domínicos, em madeira policromada, é acompanhada por outro 

elemento escultórico separado, um cão, um dos seus atributos. A relação do cão com São 

Domingos ocorreu antes do seu nascimento, com a visão da mãe do Santo que sonhara 

que levava no seu ventre um cão branco e preto que segurava entre os seus dentes uma 

tocha acesa.202 Tal significa que foi o santo foi chamado a defender a fé ameaçada pela 

heresia, como um bom cão guardião. Esta lenda surge também associada ao jogo de 

palavras de domínico, cão do Senhor (Domini canis).203 O animal aparece sentado com a 

pata direita levantada a olhar para o seu amo, tendo sido representado com o focinho 

ligeiramente aberto eventualmente para segurar a tocha, atualmente ausente. É 

representado branco com manchas pretas, como no sonho da mãe do santo, sendo também 

as cores alusivas ao hábito dominicano. O tratamento dado ao cão é mais detalhado do 

que a própria imagem do santo. (Fig. 75)   

A imagem de São Domingos, em posição frontal, assenta igualmente numa 

pequena base em madeira. Abriga o hábito dominicano composto pela túnica branca e 

pelo manto e capuz preto, num jogo dinâmico de movimento criado pelos panejamentos. 

Agarra com a mão direita, com lacuna nas pontas dos dedos, um bastão com o remate 

preso por fita-cola, e na mão esquerda suporta um livro aberto.204 A expressão do rosto e 

o tratamento da imagem de S. Domingos é mais sumária que o de S. Francisco, mas 

aparentemente esta escultura sofreu menos danos do que a do poverello. (Fig. 76) 

 

 

 

 

 

201 RÉAU, 1997a: 552 
202 VORÁGINE, 1996: 441 
203 RÉAU, 1997a: 394 
204 NOGUEIRO, 2015: 306  
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

Figura  76 - Fotografia da coleção de 

Domingos Marcos da década de 80 

Figura  75– Escultura de São Domingos 
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Figura  77 - Capela-mor da Igreja de São Francisco 
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5.3.4. Lado do Evangelho  

5.3.5. Retábulo de Nossa Senhora da Conceição (Transepto)  

 

Nos braços do transepto destacam-se dois retábulos Maneiristas de meados do 

século XVII, sendo que no lado do Evangelho encontra-se o altar que evoca o dogma da 

Imaculada Conceição e no da Epístola o da Santa Cruz. Salvo algumas diferenças, ambos 

os retábulos exibem a mesma estrutura arquitetónica e a mesma ornamentação. 205  

O retábulo que expõe a imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição, 

apresenta uma estrutura de um corpo e de um tramo. Está ornamentado com baixos-

relevos que ocupam grande parte da superfície do retábulo através de volutas, ornatos 

fitomórficos, cabeças aladas de anjo e enrolamentos de papiro, decoração de clara 

influência das gravuras maneiristas. Enquadra o nicho central inscrito em duas colunas, 

uma de cada lado de fuste reto com caneluras e com o terço inferior diferenciado por 

ornatos vegetalistas e rostos de anjos alados. (Fig. 79) Nele se expõe a imagem da 

Imaculada que, de acordo com o “Santuário Mariano”, de 1716, tratava-se d’«a imagem 

da Mãe de Deus, a quem deram o título de Conceição, porque naquela vila havia uma 

grande devoção.»206  

Os fiéis desejavam que esta Nossa Senhora, no dia da sua celebração (8 de 

dezembro) que ocorreu no ano de 1696, levasse exposto nas suas mãos o Santíssimo 

Sacramento. «Não era isto tão fácil, como imaginavam porque a Nossa Senhora tinha as 

mãos juntas e unidas e levantadas e quase encostadas ao peito, sobre o lado esquerdo. 

Mas apesar destas circunstâncias a sua devoção não impediu que tentassem, por isso 

colocaram a custódia (que deveria ser pequena) presa com algumas fitas. Mas 

milagrosamente a imagem da Imaculada abriu as mãos para receber a custódia, ficando 

desde então com as mãos abertas.» A partir deste episódio, converteu-se numa imagem 

de grande e fervor devoção, obreira de muitos milagres. 207 

A delicada escultura de cinco palmos da pura Virgem concebida sem pecado, da 

mulher apocalíptica, envolve ainda a lenda de que a imagem tinha sido executada tão 

imperfeita que foi guardada num canto da casa do escultor, por recusa do encomendador. 

 

205 MOURINHO, 1984: 54 
206 SANTA MARIA, 1716:  600 
207 SANTA MARIA, 1716: 602 
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Um dia, os religiosos da Ordem Terceira de Mogadouro, por curiosidade, foram até à casa 

do escultor para ver a dita imagem e não encontraram as numerosas imperfeições descritas 

pelo clérigo que a mandara executar. Pelo contrário, decidiram comprá-la e ordenaram ao 

escultor que a finalizasse e aperfeiçoasse para ser colocada na sua igreja.208   

A imagem minuciosamente talhada é um erudito exemplar da escultura do século 

XVII nesta região e, à semelhança dos terceiros de São Francisco, não encontrámos as 

imperfeições descritas pelo clérigo, mas antes a sua perfeição. O rosto ovalado, 

contornado pelos longos cabelos ondulados cobertos pelo véu translúcido, de expressão 

sumária e olhar direcionado para baixo, expõe uma beleza própria dos padrões artísticos 

que atesta. É representada de pé sobre as asas de um anjo, que por sua vez assenta na lua 

crescente dourada com as pontas viradas para cima, pousando sobre o globo envolvido 

por uma grandiosa serpente com cabeça de dragão, em atitude de ataque. Este animal 

simboliza a vitória da Imaculada sobre o pecado original, sendo a única concebida sem 

pecado entre todos os descendentes de Adão e Eva.209 Envolve ainda o globo uma 

esvoaçante nuvem por onde saem um conjunto de cabecinhas de anjos aladas. (Fig. 78) 

A Virgem, como é descrito no Santuário Mariano, surge de mãos postas sobre o 

peito direcionadas para o lado esquerdo e não se tocam, havendo um espaçamento entre 

ambas. Veste túnica enriquecida com motivos vegetalistas e um manto azul repleto de 

estrelas douradas de marcantes panejamentos que atribuem volumetria à escultura. No 

painel pictórico, a figura é coroada por uma pomba dourada em cujas asas emerge um 

esplendor como se tratasse da auréola solar, enquanto o restante painel é preenchido por 

estrelas brancas sobre um fundo negro. Recorda, deste modo, que a Imaculada desceu do 

céu para a terra para redimir a falta de Eva.210 

O capitel compósito das colunas sustenta o entablamento que, por sua vez, suporta 

o ático curvo. O ático contém um painel central com a representação de Deus Pai 

enquadrado por mísulas e ladeado por outros painéis pictóricos como a figuração da 

criação do mundo. Recorda que na ordem da Criação, a conceção da Virgem existia no 

 

208 SANTA MARIA, 1716: 601  
209 RÉAU, 1996 :81  
210 RÉAU, 1996: 82 
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pensamento de Deus antes da criação do mundo211 e antes de Eva.212 Porém, estas pinturas 

resultam de intervenções realizadas no retábulo, posteriores à década de oitenta do século 

XX. Através da coleção fotográfica de Domingos Marcos vemos que o ático não continha 

nenhuma representação, assim como permite compreender que toda a estrutura estava 

coberta por uma camada branca de tinta com pequenos vestígios de douramento. (Fig. 80) 

O frontal de altar é preenchido por elementos vegetalistas e florais pintados diretamente 

na madeira, predominando os tons de azul, verde e vermelho.   

Junto ao retábulo está uma peanha com a imagem de Nossa Senhora de Fátima 

novecentista. A escultura de vulto completo em madeira policromada é representada 

frontalmente de mãos postas, com a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda, 

ostentando uma coroa de filigrana com pedras coloridas. Toda de branco, é coberta por 

uma túnica e manto que só deixam visível as pontas dos pés, que pousam sobre a 

esvoaçante nuvem. 213 

 

 

211 RÉAU, 1996: 81 
212 RÉAU, 1996: 82 
213 NOGUEIRO, 2015: 315 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/2019 

 

Figura  78 - Pormenor do retábulo de Nossa Senhora da Conceição 
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5.3.6. Retábulo de Nossa Senhora dos Remédios  

 

O retábulo de Nossa Senhora dos Remédios, presente na capela junto ao transepto 

do lado do Evangelho, exibe uma organização arquitetónica em serliana. Trata-se de um 

exemplar ao gosto do chamado barroco nacional e deve datar dos finais do século XVII. 

Esta ideia é reforçada pela descrição de Frei Vicente Salgado, nas Memórias do Convento 

realizadas no séc. XVIII, onde refere que «O retábulo é entalhado de um bom risco do 

fim do século passado, mas que ainda se conserva em madeira.»214 Conservou-se em 

madeira, ou seja, sem douramento ou pintura até ao final da década de oitenta do séc. XX, 

 

214 SALGADO, XVIII: 22 

Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 11/10/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

Figura  79 - Retábulo de Nossa Senhora 

da Conceição 

Figura  80 - Fotografia da coleção de Domingos 

Marcos da década de 80 
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como é visível na coleção fotográfica de Domingos Marcos. (Fig. 82) A atual policromia 

é, neste sentido, posterior a essa data.  

O retábulo assenta sobre dois pedestais e, apesar da organização clássica, toda a 

estrutura é repleta com elementos barroquizantes como as colunas de fuste em espiral 

envolvidas pelas folhas de videira, cachos de uvas, fénices, ou seja, pelos símbolos da 

Ressurreição e pelos meninos nus que brincam com as aves e colhem os frutos da colheita 

eucarística.215 (Fig. 81) No fuste das colunas interiores salienta-se a presença do mocho, 

associado à sabedoria que, segundo António Rodrigues Mourinho, está ligado à família 

dos Távora, padroeiros do convento e responsáveis pela construção do cenóbio.216 (Fig. 

84) Nos intercolúnios desenvolve-se um painel em cada lado, ornamentado em baixo 

relevo com a representação de um vaso por onde saem folhagens e flores e onde as aves 

picam os seus frutos.  

As colunas ladeiam o nicho central com a imagem de roca ou de vestir de Nossa 

Senhora dos Remédios, designação utilizada para imagens que têm a possibilidade de ser 

vestidas. Com apenas a cabeça e as mãos talhadas, o restante corpo resume-se a uma 

estrutura em madeira que atribui volumetria ao corpo da Virgem de pé, de forma a 

sustentar as vestes.217 Normalmente, estas vestes são oferecidas e elaboradas pelos fiéis. 

Recebe uma cabeleira de fios naturais na cor castanha e é coroada por uma coroa em 

metal branco. A imagem sai em procissão no Senhor dos Passos como Nossa Senhora das 

Dores, reforçando o sofrimento da Virgem através do realismo e expressão do seu rosto, 

comovendo o fiel. (Fig. 83)  

Junto ao nicho é possível observar um conjunto de ex-votos de cera que 

representam diferentes partes do corpo humano. O ex-voto é considerado um testemunho 

colocado através do ato da desobriga,218 uma oferenda aos santos como forma de 

agradecimento pelas promessas alcançadas.219 A colocação destes ex-votos junto da 

imagem de Nossa Senhora dos Remédios não é casual, pois a Virgem dos Remédios é 

considerada uma protetora, tendo o poder de curar os males do corpo e da alma.220 

 

215 SMITH, 1968: 70  
216 MOURINHO, 1984: 111 
217 NOGUEIRO, 2015: 319 
218 OLIVEIRA, 2015: 249 
219 TEIXEIRA et al., 2010: 122 
220 RIBEIRO, 2018: 273 
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As espirais das colunas prolongam-se pelo coroamento, sendo interrompidas pelo 

entablamento restringido aos tramos laterais, e enquadram parcelas em formato de 

caixotão. Existe, desta forma, uma continuidade dos elementos do corpo com os do ático. 

Na chave do coroamento está o escudo de Portugal e os limites do retábulo são 

contornados por folhas de videira. O frontal de altar apresenta os mesmos motivos que o 

retábulo da Nossa Senhora da Conceição.  

Na descrição do frade Vicente Salgado pode-se ler «Abaixo do cruzeiro da parte 

do evangelho, está a capela onde se venera a imagem de Senhora dos Remédios de vestir 

e altura de seis palmos»,221 o que nos permite comprovar que estamos diante da mesma 

escultura. O registo de 1834 corrobora esta informação, esclarecendo que o culto a Nossa 

Senhora dos Remédios prevalecia nessa data, sustentando então a imagem uma coroa de 

prata. Juntamente com esta existiam outras duas imagens, uma de São José e outra de São 

Caetano, apesar de desconhecermos que posição ocupavam no retábulo uma vez que este 

apresenta um só nicho.222 Atualmente, ambas as esculturas estão colocadas junto ao 

retábulo das Almas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 SALGADO, XVIII: 22 
222 NOGUEIRO, 2015: 262 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia  

 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de  

Mogadouro 

 

Figura  82 - Fotografia da coleção de 

Domingos Marcos da década de 80 

Figura  81 - Retábulo de Nossa Senhora dos 

Remédios 
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5.3.7. Retábulo da Nossa Senhora do Rosário  

 

O retábulo de Nossa Senhora do Rosário apresenta uma estrutura arquitetónica 

a enquadrar painéis de pintura, ao gosto maneirista do século XVII. Os painéis são 

enquadrados por colunas coríntias de fuste trabalhado em canelura reta e em espiral. Os 

entablamentos que os capitéis sustentam apresentam ornamentação naturalista, 

destacando-se as folhas de acanto que correm com liberdade acompanhadas por flores223 

no decorrer do friso. (Fig. 85)  

Na predela estão representadas três santas mártires – Santa Luzia, Santa 

Bárbara e Santa Apolónia -, devidamente identificadas através dos seus atributos: um 

prato com olhos, uma torre e uma tenaz com um dente, respetivamente. Todas sustentam 

a palma, atributo alusivo à sua condição de mártires. Separando estes painéis existem 

pequenas cartelas em relevo decoradas com medalhões e florões.224 

No primeiro andar, ao centro, abre-se um nicho que enquadra a imagem de Nossa 

Senhora do Rosário, escultura de vulto completo em madeira policromada. De posição 

frontal e estática assenta sobre uma base e é apresentada de mãos postas sobre o peito, 

com gestos e expressão muito rígidos.  

 

223 SMITH, 1968: 71 
224 MOURINHO, 1984: 53 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  83 - Pormenor do retábulo de Nossa 

Senhora dos Remédios 

Figura  84 - Pormenor do retábulo de Nossa 

Senhora dos Remédios 
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Esta é ladeada por painéis pintados. O da direita representa o monarca Luís IX, 

mais conhecido como São Luís, identificado através da sua coroa, do cetro, da 

ornamentaria de monarca e pelas Arma Christi que segura com a mão esquerda. A coroa 

de espinhos e os pregos estão também presentes, sendo considerados as suas mais 

preciosas aquisições,225 assim como num véu branco que certamente faz alusão ao véu de 

Verónica. Esta relação entre a imagem de Luís IX e as Arma Christi é explicado na 

Legenda Dourada de Santiago de la Vorágine. Segundo este autor, o monarca francês 

mandou erguer no palácio real de Paris a Sainte-Chapelle para conservar e venerar a 

Coroa de Espinhos de Jesus Cristo, grande parte da Santa Cruz, o ferro da lança que 

perfurou o abdómen do Salvador e muitas outras relíquias importantes.226 A relação de 

Luís IX com a ordem franciscana era direta, pois São Francisco de Assis entregou ao 

monarca a terceira ordem franciscana.227 Por esse motivo, na Idade Média vai ser 

frequentemente representado como um segundo S. Francisco, alimentando um doente 

com lepra e lavando os pés aos pobres, à semelhança de Jesus Cristo.228 

O painel da esquerda expõe uma pintura de São Roque a levantar a túnica para 

mostrar o ferimento que tem na perna esquerda, feito por uma flecha que o contagiou em 

período de peste. Depois de ferido, o santo refugiou-se no bosque para evitar contaminar 

os outros e aí recebeu a assistência de um anjo que lhe curava a ferida e de um cão, que 

lhe levava um pão todos os dias.229 Por esse motivo encontra-se junto ao santo um cão 

branco com um pão na boca a olhar diretamente para ele, atributo que o converteu no 

protetor dos animais.230 Devido à sua condição de peregrino é representado como tal: leva 

esclavina aos ombros e sobre a corda que sustenta a túnica, carrega uma cantimplora e 

segura num bordão. Como assistente dos doentes durante o período de peste, curando os 

contaminados com a sinal da cruz, converteu-se também no padroeiro contra esta 

doença.231 (Fig. 88) 

 

225 RÉAU, 1997b: 277  
226 VORÁGINE, 1996: 927  
227 RÉAU, 1997b: 279  
228 RÉAU, 1997b:275 
229 MUELA, 2008: 397 
230 RÉAU, 1998: 149 
231 MUELA, 2008: 397  
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As três pinturas do segundo registo recordam três santos medievais fundadores 

das ordens mendicantes. À esquerda, São Francisco e o milagre da Estigmatização, 

momento alusivo à receção das sagradas chagas de Jesus Cristo,232 sendo considerado o 

episódio mais importante da lenda de S. Francisco.233 São Francisco, em posição de 

oração, abre os braços e as mãos para receber os estigmas que procedem do Crucifixo. É 

observado pelo rosto do Irmão Leão, no canto inferior direito, que assistiu ao milagre, 

apesar de não entender o que via nem o que ouvia.234 A aparição ocorreu no monte 

Alvernia, relacionando-o com o episódio da “Agonia de Cristo no Monte das 

Oliveiras.”235 No cenário envolvente e sobre um rochedo ao qual se acede por uma 

escadaria pétrea, observa-se a igreja de São Damião. O Santo, ao entrar nela impulsionado 

pelo Espírito Santo, em oração ouve as palavras do Senhor que lhe pede para reparar a 

sua casa que estava a ponto de arruinar-se.236  

No painel central reconhece-se São Domingos de Gusmão, fundador da ordem 

dominicana. Segura num livro alusivo à criação da ordem e em três lírios que simbolizam 

a sua castidade e pureza, aludindo também à veneração da Virgem Imaculada.237 Preso à 

cintura vemos, com alguma dificuldade, parte de um rosário, propagando a ideia de que 

a Virgem lhe apareceu com um rosário na mão e encomendou-lhe a sua reza e 

divulgação.238 Aos seus pés está o seu fiel companheiro, o cão com uma tocha em chamas, 

respeitante ao sonho da mãe do Santo antes do seu nascimento. No cenário está um 

edifício religioso referente à Igreja de Latrão e como sucedeu a São Francisco, o templo 

apareceu no sonho do Papa Inocência III, onde São Domingos a carregava com os seus 

ombros.239 Ao acordar e compreendendo o sentido do sonho, o papa aprovou a ordem 

dominicana.240  

Por último, à direita, Santa Clara, fundadora do ramo feminino franciscano – as 

clarissas -, leva o hábito da ordem cingido pelo cordão de três nós e a mantilha. Ostenta 

 

232 PERRÍN, 2013: 302 
233 RÉAU, 1997a: 556 
234 MUELA, 2008: 158 
235 RÉAU, 1997a: 556 
236 Directorio Franciscano – Vida de San Francisco de Asís (…)  
237 RÉAU, 1997a: 395 
238 Dominicos: El Rosario (…)  
239 MUELA, 2008: 99  
240 RÉAU, 1997a: 399 



136 

o seu principal atributo, uma custódia que expõe o Santíssimo Sacramento com qual 

afastou os sarracenos. 241 

O retábulo fecha com um pequeno ático que ostenta a pintura de um terço e de 

rosas, alusivos a Nossa Senhora do Rosário. Na verdade, “rosário” designa, em termos 

etimológicos, uma coroa de rosas.242 Verifica-se que este ático foi colocado recentemente 

pois os registos fotográficos das décadas de sessenta, setenta e oitenta do século XX não 

evidenciam esta pintura. O frontal de altar retangular, dividido em seções, policromado 

em tons acastanhados e ocres é repleto por motivos florais estilizados, iguais aos 

anteriormente analisados. (Fig. 88) 

Comparando o retábulo atual com o conteúdo da informação presente nas 

“Memórias do Convento do século XVIII” e no “Inventário de Extinção do Convento de 

1834”, é possível recolher novos dados. Frei Vicente Salgado descreve: «A segunda 

capela é dedicada a Santo António, e o retábulo ainda é antigo.»243; segundo o inventário 

de 1834 «No terceiro altar que está unido ao retábulo que têm várias imagens pintadas, 

acha-se a imagem de Santo António e Imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo.»244 A 

análise de ambos os documentos esclarece que estamos perante o mesmo retábulo, que 

este é antigo e com imagens pintadas, expondo no século XIX as esculturas de Santo 

António e de Nosso Senhor Jesus Cristo, atualmente ausentes.  

A presença de Santo António, o mais popular dos santos franciscanos depois do 

fundador, em Portugal, era natural neste templo. Iconologicamente entrava em 

conformidade com os outros santos representados no retábulo pois, através das suas vidas 

de penitência, todos se relacionam com a ordem mendicante criada por São Francisco. 

Por outra parte, a vida lendária de Santo António é uma imitação da de São Francisco, 

que lhe apareceu enquanto predicava num convento franciscano. Santo António foi ainda 

responsável por transladar os restos mortais do fundador da ordem franciscana,245 para a 

basílica de São Francisco em Úmbria (Itália), 246 desempenhando um papel fulcral na vida 

de São Francisco.  

 

241 RÉAU, 1997a: 310 
242 RÉAU, 1996: 129  
243 SALGADO, XVIII: 22  
244 MACHADO, 1834: Verso da página nº4 e Frente da página nº5 
245 RÉAU, 1997: 124 
246 Basílica de São Francisco de Assis (…)  
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  85 - Retábulo de Nossa Senhora do Rosário 
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Figura  86 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de  

Mogadouro 
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

Figura  87 - Pormenor do retábulo de Nossa Senhora do Rosário 

Figura  88 - Pormenor do retábulo de Nossa Senhora do Rosário 
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5.3.8. Retábulo de São Pedro  

 

O retábulo dedicado a São Pedro, localizado no lado do Evangelho perto do nártex, 

revive a linguagem rocaille, evidente através das linhas ondulantes, das volutas, dos 

concheados, das cabecinhas de anjos e da imitação de materiais nobres como o mármore 

e o bronze dourado. Estas caraterísticas apontam para um objeto cujas raízes estilísticas 

recaem na segunda metade do século XVIII, mas cujas formas se repetem ao longo de 

oitocentos. Ao centro do retábulo, sobre uma mísula, assenta a imagem do apóstolo São 

Pedro, representado como um homem maduro, de túnica cingida por um laço e um 

esvoaçante manto azul com forro vermelho. O apóstolo segura num livro fechado e nas 

duas chaves, que simbolicamente abrem as portas do céu.247 As chaves do céu e da terra 

simbolizam o poder de prender e desprender, de absolução e de excomunhão, que Cristo 

concedeu ao Príncipe dos apóstolos - São Pedro.248  

Ladeando o retábulo estão duas peanhas formadas por bustos e volutas, que 

expõem dois santos franciscanos, assentes em bases de madeira, com as respetivas 

legendas. À esquerda São Pedro de Alcântara, identificado através do livro devido à sua 

condição de escritor e pela caveira sobreposta no livro, em alusão às suas penitências e 

orações.249 Eleva também o braço direito parecendo que originalmente sustinha algum 

objeto,250 entretanto ausente. É possível que segurasse em outros dos seus atributos, como 

o crucifixo, a pluma251 ou a pomba que simboliza o seu dom profético.252  

À direita encontra-se São Bernardino de Siena, também com o hábito 

franciscano, que agarra com a mão direita um bastão rematado por um disco com o 

monograma IHS, alusivo ao nome de Jesus. A mão esquerda encosta no peito, sendo 

visíveis os estigmas em ambas, alusivas ao fundador da ordem medicante, São Francisco 

de Assis. Ainda aos seus pés está uma mitra, memória da recusa dos bispados de Siena, 

Ferrara e Urbino.253 (Fig. 89)  

 

247 MUELA, 2008: 364 
248 RÉAU, 1998: 51 
249 MUELA, 2008: 370-371  
250 NOGUEIRO, 2015: 333 
251 MUELA, 2008: 371 
252 RÉAU, 1998: 75  
253 MUELA, 2008: 50 
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Nas “Memorias do Convento de S. Francisco da villa Mogadouro” refere-se que 

na terceira capela do lado do Evangelho se venerava a imagem254 da Senhora da Lapa. 

«Uma imagem de vulto de três palmos, muito bem acabada de desenho escultura, 

encarnação e estofado. O retábulo é entalhado e obra do meio deste século.»255 

Considerando a dimensão da escultura de Nossa Senhora do Rosário é fundamentando 

que poderemos considerar que estamos perante a mesma imagem, que posteriormente lhe 

foi alterada a devoção.  

A forma como Frei Vicente Salgado numera os altares não é a mesma do 

Inventário de Extinção de 1834, no qual se escreve que «No quarto altar último do mesmo 

lado, achava a imagem de Nossa Senhora da Lapa, e de Nosso Senhor Jesus Cristo 

crucificado.»256 Também através deste inventário compreendemos que as imagens dos 

santos franciscanos - São Pedro de Alcântara e São Bernardino de Siena estavam junto 

ao retábulo da Rainha Santa Isabel, no lado da Epístola, invocação igualmente 

concordante com a ordem franciscana na sua vertente feminina – as clarissas, instituição 

que a rainha protegeu. 

 

 

254 SALGADO, XVIII: 22 
255 SALGADO, XVIII: 23 
256 MACHADO, 1834: frente da página 5 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  89 - Retábulo de São Pedro 



142 

5.3.9. Lado da Epístola  

5.3.10. Retábulo da Santa Cruz (Transepto)  

 

O retábulo da Santa Cruz, localizado no transepto no lado da Epístola, apresenta 

uma estrutura arquitetónica e decorativa semelhante ao de Nossa Senhora da Conceição, 

devendo datar igualmente do século XVII. À semelhança do da Imaculada, o ático contém 

representações pictóricas com um escudo ao centro e a representação da criação do mundo 

nos painéis laterais. Estas pinturas já estavam presentes, apesar de degradadas, na década 

de oitenta do séc. XX, como se verifica através das fotografias da coleção de Domingos 

Marcos. (Fig. 91) Podemos concluir que o artista que repintou o ático do retábulo, do lado 

do Evangelho, influenciou-se nas representações que prevaleciam neste retábulo.   

O painel central do retábulo expõe uma imagem de madeira de Cristo na Cruz, 

fixado sobre o suporte e envolvido por um resplendor pintado na tela que alberga. Jesus 

está preso na cruz através de três cravos, exibindo um rosto sereno, de grandes olhos 

fechados, já morto, com as marcas de sofrimento bem evidenciadas pelas gotas de sangue 

provocadas pela coroa de espinhos. O corpo esquelético reforça o sentido de sofrimento 

e maus tratos, visível na ferida do peito que sangra, reflexos de uma solução estética que 

procura suscitar nos fiéis um sentimento de comoção e dor. Sobre a cabeça de Cristo está 

a habitual inscrição “JNRJ” que significa “Jesus Nazareno Rei dos Judeus”. Na base da 

cruz acha-se o rochedo de Gólgota onde pousa a caveira e os ossos de Adão. Jesus Cristo 

foi crucificado no exato local onde Adão terá sido sepultado, sendo a referência simbólica 

de Cristo como o novo Adão.257 (Fig. 90)  

Segundo as memórias de Frei Vicente Salgado, o altar no século XVIII já era 

dedicado a Jesus Cristo Crucificado, que tinha como título Senhor dos Aflitos, sendo de 

grande devoção por parte do povo, acrescentando que a imagem tinha nove palmos.258 

Confrontando com a medição da atual, comprovamos que estamos perante o mesmo 

Cristo. O registo de 1834 continua com a descrição dos retábulos do lado da Epístola «No 

primeiro altar achou as imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande e outra 

pequena.»259 Havendo duas imagens no altar dedicadas ao Nosso Senhor Jesus Cristo, 

 

257 LEXIKON, 1978: 12 
258 SALGADO, XVIII: 18 
259 MACHADO, 1834: Frente da página nº5 
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consideramos que seja a imagem grande que corresponde ao Cristo crucificado presente 

atualmente no retábulo,260 pois, de acordo com as memórias de Frei Vicente Salgado, a 

imagem grande teria a altura de nove palmos, tal como descrito. 

Junto ao retábulo encontra-se numa peanha na parede, com a escultura 

novecentista do Sagrado Coração de Jesus. A figura veste uma túnica branca que abre 

no peito para exibir o coração ardente, rodeado por espinhos envolvido por um esplendor. 

Cristo penetra com a mão esquerda dois dedos sobre este coração, enquanto a mão direita 

faz o gesto de bênção. De rosto sereno, a imagem assenta sobre uma nuvem e a túnica 

porta um manto vermelho. 261 

 

 

 

 

260 NOGUEIRO, 2015: 265 
261 NOGUEIRO, 2015: 291  

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  91 - Fotografia da coleção de Domingos 

Marcos da década de 80 

Figura  90 - Retábulo da Santa Cruz   
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5.3.11. Retábulo da Rainha Santa Isabel  

 

No Inventário de Extinção do Convento de São Francisco de Mogadouro, de 1834, 

a descrição ao referido altar é muito breve, mas permite-nos concluir que já era dedicado 

à Rainha Santa Isabel e que possuía mais duas imagens, uma de São Bernardino e outra 

de São Pedro de Alcântara,262 atualmente junto do retábulo de São Pedro, no lado do 

Evangelho, tal como referido.  

O retábulo da Rainha Santa Isabel (1271 – 1336) pode ser datado das últimas duas 

décadas do século XVII, pela sua organização estrutural e elementos decorativos. As 

colunas torsas, apesar de preenchidas com cachos de uvas, folhas de parra e grandes aves 

não estão tão sobrecarregadas como as de Nossa Senhora dos Remédios. Nos 

intercolúnias enquadram painéis em baixo-relevo com composições onde a folha de 

acanto imita volutas. Por sua vez, as colunas ladeiam um camarim aberto que expõe a 

imagem de roca da Rainha Santa Isabel, vestida com o hábito de clarissa e coroada como 

rainha. (Fig. 94) O coroamento do retábulo surge acima do entablamento contínuo com 

um painel central retangular, com uma representação em alto relevo de folhagens das 

quais brotam romãs. O painel é flanqueado por pequenas colunas que suportam um arco 

abatido, surgindo as ilhargas preenchidas por pequenos painéis curvos repletos com os 

mesmos motivos decorativos. (Fig. 92) 

Após a morte do seu marido, o rei Dom Dinis (1261 - 1325), a rainha Isabel tomou 

o hábito de clarissa e refundou, em Coimbra, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha,263 junto 

ao rio Mondego. Ali permaneceu até que devido à ameaça de guerra entre o seu filho 

Afonso IV (1291 – 1357), rei de Portugal e o seu neto Afonso XI de Castela (1311 - 

1350), tomou rumo para mediar o conflito, mas durante a viagem foi surpreendida pela 

morte em Estremoz. De acordo com a sua vontade, foi trasladada da vila Alentejana para 

Coimbra, tendo sido sepultada no mosteiro Santa Clara-a-Velha.264 Foi durante o percurso 

de translação do corpo da Rainha que surgiram as primeiras manifestações de devoção e 

culto à figura da Rainha Santa.265 Posteriormente foi transferida para a igreja de Santa 

 

262 MACHADO, 1834: Frente da página nº5 
263 COSTA, 2019: 57 
264 COSTA, 2019: 76 
265 COSTA, 2019: 79  
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Clara-a-Nova, construída no século XVII, em substituição da anterior, constantemente 

sujeita a inundações.  

 Na fotografia registada por Domingos Marcos, da década de oitenta do século 

XX, o retábulo era coberto por uma camada de tinta branca. Neste sentido, constata-se 

que a policromia visível atualmente é posterior a essa data. No nicho central encontrava-

se, à data, a imagem de Santo Inácio de Loiola e não o da Rainha Santa, o que demonstra, 

uma vez mais, as intervenções sofridas por esta estrutura nos últimos quarenta anos. 

Estava, então, acompanhado pelas figuras de São José com o Menino e por São Pedro. 

(Fig. 93) Na mesma altura, a imagem de vestir da Rainha Santa Isabel encontrava-se 

guardada no coro-alto, junto ao cadeiral, encontrando-se as vestes e a cabeleira em muito 

mau estado. A imagem foi restaurada e posteriormente recolocada no lugar que lhe era 

destinado na igreja. (Fig. 95)  

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  92 - Retábulo da Rainha Santa Isabel 
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Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  93 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 

2019 

 

Figura  94 - Imagem de vestir da Rainha 

Santa Isabel 

Figura  95 - Fotografia da coleção de 

Domingos Marcos da década de 80 
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5.3.12. Retábulo das Almas  

 

O retábulo das Almas é já referido nas memórias de Frei Vicente Salgado do 

século XVIII e no Inventário de Extinção do Convento de São Francisco de Mogadouro 

de 1834. Apresenta uma sobriedade, própria do gosto maneirista do século XVII, estando 

coberto por um painel pictórico com a representação do Juízo Final. Este assenta sobre a 

predela talhada com baixos relevos próprios da linguagem maneirista e é ladeado por 

colunas compósitas de fuste em canelura. Por sua vez, os capitéis sustentam o 

entablamento que aguenta um ático com um painel retangular com o retrato de Jesus 

Cristo. Esta representação não estava presente na década de oitenta do século XX, assim 

como a talha não era pigmentada como é atualmente. (Figs. 96 e 99)  

O medo da morte e a salvação da alma sempre invadiu a alma cristã, sendo o 

episódio do Juízo Final frequentemente utilizado pela igreja para advertir sobre as 

consequências dos nossos atos. Ao centro da composição desta pintura, abre-se no céu 

uma luz alaranjada para destacar sobre as nuvens a imagem de Cristo Juiz, com o peito 

descoberto, as mãos erguidas e os pés descalços deixando à vista as chagas da Paixão. É 

envolvido por um grandioso manto vermelho e segura com a mão esquerda a cruz do seu 

sacrifício. Acompanhado pelos seus conselheiros como os santos apóstolos e os bem-

aventurados,266 é possível identificar, à esquerda de Cristo, São João Batista com a vara 

cruciforme e de manto vermelho e, à direita, de túnica azul e igualmente de manto 

vermelho uma mártir com uma palma na mão. Sobrevoando estas personagens estão 

cabeças aladas de anjinhos. (Fig. 97)  

Num plano ligeiramente inferior e ladeando a imagem do Todo Poderoso está, à 

sua direita, Nossa Senhora como intercessora privilegiada e à sua esquerda São Francisco 

de Assis. Nossa Senhora, sentada sobre a nuvem, surge de túnica vermelha e manto 

castanho, sustentando um objeto e inclinando-se para ajudar uma alma, um religioso 

identificado pela tonsura. Este “objeto” é referente ao escapulário, tratando-se da imagem 

de Nossa Senhora do Carmo que estende o escapulário, símbolo de salvação. É referente 

ao episódio da Virgem que apareceu ao general da ordem São Simão Stock e lhe entregou 

 

266 MOURINHO, 1984: 56 
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um escapulário, prometendo libertar do inferno e do Purgatório todas as almas que 

levassem o escapulário durante a vida.267  

Como referido, à esquerda de Cristo está São Francisco de Assis identificado pelo 

hábito franciscano e pelas sagradas chagas evidenciadas na palma das suas mãos, que 

permitem que resgate do purgatório as almas que pertenceram às suas ordens.268 Por isso, 

lança o cordão para puxar uma das almas presentes no purgatório. Entre estas duas 

personagens é visível, na camuflagem do azul, os eleitos que caminham para o paraíso.   

Podemos dividir o purgatório em dois níveis, no inferior encontram-se os 

ressuscitados em aparente desespero, de atitudes variáveis. Alguns colocam as mãos à 

cabeça tapando o seu rosto, outros gritam e fogem aterrorizados do touro alado com os 

olhos encarnados presente entre os ressuscitados, figuração do demónio. Mas este não é 

o único ser demoníaco. No canto inferior direito vê-se outro touro de um rasgado e 

sarcástico sorriso encarnado que observa tranquilamente o desespero das almas. Sobre as 

costas do touro demoníaco, que se encontra ao centro da composição, desenvolve-se outro 

nível de ressuscitados, mais tranquilos; mais próximos de Nossa Senhora do Carmo e de 

São Francisco estão mais perto de serem eleitos. (Fig. 98)  

Duas peanhas ladeiam o retábulo onde repousam as imagens identificadas como 

Santo Inácio de Loiola, à esquerda e a de São José com o Menino, à direita. Santo Inácio, 

fundador da Companhia de Jesus, veste o hábito negro dos jesuítas constituído por uma 

túnica comprida de vincos marcantes, que enverga um manto preso por uma corrente com 

um crucifixo que pousa no peito do santo. Todo o escuro hábito é coberto, apesar de 

desgastado, por estufagem dourada de motivo vegetalista. 269 Eleva ambos os braços e 

segura na mão direita o coração alusivo à intensidade do seu amor por Deus.270 Importa 

recordar que no Inventário de 1834 refere-se que a imagem de São Caetano estava 

juntamente com a de São José, no altar de Nossa Senhora dos Remédios. Considerando 

que São Caetano era também jesuíta, não podemos descartar a possibilidade de estarmos 

perante a mesma imagem. O mesmo sucede com a escultura da direita que tem sido 

identificada como sendo São José a segurar o Menino sobre o seu ombro direito, enquanto 

 

267 RÉAU, 1996: 130 
268 PERRÍN, 2013: 306 
269 NOGUEIRO, 2015: 269 
270 MUELA, 2008: 194  
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o Menino eleva ambos os bracinhos. Esta iconografia pode sugerir, também, a 

representação de São Cristóvão, que carrega o Menino Jesus sentado nos seus robustos 

ombros.271 Na década de oitenta do século XX, no lugar destas esculturas, estava a 

imagem de São Pedro de Alcântara sobre a mesa de altar. (Figs. 96 e 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 RÉAU, 1997a: 358  

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  96 - Retábulo das Almas / Santa Inácio de Loiola e São José 
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

Figura  97 - Pormenor do painel pictórico presente no retábulo das Almas 

Figura  98 - Pormenor do painel pictórico presente no retábulo das Almas 
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Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  99 - Retábulo das Almas Figura  100 - Fotografia da coleção de Domingos 

Marcos da década de 80 
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5.3.13. Retábulo de Nossa Senhora do Caminho  

 

Este retábulo poderá ser contemporâneo do de Nossa Senhora dos Remédios, 

apresentando uma organização e decoração caraterísticos do barroco nacional. Nele se 

incluem as folhas de acanto em alto relevo, que formam círculos repetidos em várias 

composições ao longo do retábulo272 e as colunas torsas, repletas de folhas de acanto, 

cachos de uvas, pássaros de diferentes tamanhos e meninos de corpo inteiro,273 surgindo 

alguns de elmo e a tocar trompeta. As pilastras nas ilhargas do retábulo são preenchidas 

por figuras com elmos de soldados com o torso inserido na folhagem. Sobre a cabeça 

destes soldados assenta um pelicano e desenvolvem-se volutas de acanto. Por fim, uma 

das particularidades esculpidas no alto das pilastras, como presenciamos no retábulo de 

Nossa Senhora dos Remédios, é a presença dos mochos, sendo esta ave um dos símbolos 

identificadores, como referido, da Casa de Távora.  

As colunas ladeiam a tribuna onde, no trono escalonado, assenta a imagem 

milagrosa e de roca de Nossa Senhora do Caminho, padroeira de Mogadouro.274 Esta 

imagem de Nossa Senhora é acompanhada pelo Menino Jesus que cruza a perninha para 

pousar o globo azul e executa o gesto de bênção. O remate do retábulo resulta da 

continuação do fuste das colunas interiores que emerge num arco concêntrico. O frontal 

de altar diferencia-se de todos os anteriormente analisados e é de grande qualidade 

artística. Apresenta divisão em sanefa, franja, sebastos e pano e está preenchido com 

motivos florais, folhagens e volutas de acanto e, no eixo central do pano, destaca-se uma 

cartela com a representação da cruz de Cristo no calvário. (Fig. 101)  

Tanto no manuscrito do século XVIII como no inventário de extinção de 1834, a 

imagem que estava neste altar era a de São Pedro (imagem atualmente presente no 

retábulo da frente no lado do Evangelho). Uma das particularidades referida no 

documento do século XVIII, sobre este retábulo, é que «o entalhado é do mesmo artífice 

que fez a obra do altar da Senhora da Lapa.»275 Como já fora referido, o antigo altar da 

Nossa Senhora da Lapa é o atual de São Pedro, que apresenta uma estrutura ao gosto 

 

272 SMITH, 1962: 52 
273 MOURINHO, 1984: 111 
274 NOGUEIRO, 2015: 269 
275 SALGADO, XVIII:  23 
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rocaille, o que contrasta com o barroco do retábulo de Nossa Senhora do Caminho. Por 

isso, é possível concluir que o altar do lado do Evangelho foi posteriormente substituído. 

Ainda na década de oitenta do século XX, a figura presente nesta majestosa tribuna era a 

de São Bernardino de Siena, o que significa que a imagem milagrosa de Nossa Senhora 

do Caminho foi transladada da Capela de Nossa Senhora do Caminho, de Mogadouro, 

para a Igreja do Convento de São Francisco não há mais de três décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

Figura  101 - Retábulo de Nossa Senhora do Caminho 



155 

5.3.14. Cadeiral do Coro-Alto  

 

Segundo Robert C. Smith, «o cadeiral surge pela necessidade de criar assentos 

próprios para o ofício do coro, para apoiar os corpos dos monges quando ficavam em pé 

durante largos períodos.»276 Por essa razão, as igrejas eram tradicionalmente providas de 

um coro, onde eram cantados os ofícios divinos e a Igreja do Convento de São Francisco 

de Mogadouro não foi exceção.277  

O cadeiral seiscentista, em madeira, de uma extrema sobriedade, é constituído por 

três partes individuais, todas elas semelhantes entre si, com assentos decorados com 

bustos de figuras humanas juntos com animais e aves, frequentemente de forma fantástica 

ou monstruosa.278 Nos espaldares, os painéis retangulares apresentam relevo escavado, 

representando motivos vegetalistas e geométricos com pouca profundidade: jarras de 

flores, suásticas, combinação de elementos vegetalistas estilizados com geométricos, etc. 

(Fig. 102)  

Os painéis dos espaldares estão separados por pilares que apresentam uma 

diversidade de motivos: como as folhagens de acanto, rosáceas, volutas, meninos nus, 

homens em tronco nu e elmo com parte do corpo dentro de folhagens, seres 

serpentiformes e até leões eretos que agarram no seu peito com as garras. (Fig. 103) Os 

cunhais dos braços dos assentos são talhados com cabeças de aves como a águia, felinos, 

outros seres animalescos, assim como carrancas de rostos monstruosos, caricaturais e 

sarcásticas que mostram a língua ou os dentes afiados. (Fig. 104)  

O cadeiral é acompanhado por uma estante de livros piramidal provavelmente 

contemporânea do cadeiral, onde a coerência decorativa e sobriedade dos elementos 

conferem, ao conjunto, solenidade e dignidade. Esta estante, com base quadrangular, 

apoia-se em quatro patas de felino. Apresentando a mesma linguagem que o cadeiral, o 

pedestal retangular é preenchido nas quatro fases por rostos que vomitam folhas e frutas. 

A parte triangular onde se coloca os livros é contornada por um rendilhado e por um friso 

de formas fitomórficas. (Figs. 105)  

 

276 SMITH, 1968: 11 
277 MOURINHO, 1982: 19 
278 SMITH, 1968: 12  
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O Inventário de Extinção do Convento de São Francisco de Mogadouro, de 1834, 

menciona a estante grande e uma outra pequena com três livros competentes,279 mas não 

faz referência ao cadeiral. No arquivo fotográfico de 1964, presente no SIPA, o cadeiral 

estava praticamente destruído e a estante desmontada, porém bem conservada. Esta 

informação demonstra que o cadeiral recebeu intervenção de restauro após esta década, 

sendo possível diferenciar o que é recente pela diferenciação da cor da madeira. (Fig. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279 MACHADO, 1834: Verso da página nº5 

Fonte: Fotografia da autora, 25/11/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  102 - Cadeiral presente no coro-alto 
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Fonte: Fotografia da autora, 25/11/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  103 - Pilar que separa os espaldares do cadeiral 
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Fonte: Fotografia da autora, 25/11/2019 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Figura  104 - Braço do assento do cadeiral 
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 Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 03/12/ 2019 

Figura  105 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 

Figura  106 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 
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Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-

8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1&nipa=IPA.00002692 

 

 

 

 

a autora, 2020  

Figura  107 - Fotografia do cadeiral e da estante presente no coro-alto no ano de 1964 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1&nipa=IPA.00002692
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1&nipa=IPA.00002692
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LEGENDA:  

 

1 - Retábulo-mor dedicado a São Francisco de Assis / a) Imagem de São Francisco de Assis; 

b) Imagem de São Domingos de Gusmão;  

2 – Retábulo de Nossa Senhora da Conceição / a) Imagem de Nossa Senhora de Fátima;  

3 – Retábulo de Nossa Senhora dos Remédios;  

4 – Retábulo de Nossa Senhora do Rosário;  

5 – Retábulo de São Pedro / a) Imagem de São Pedro de Alcântara; b) Imagem de São 

Bernardino de Siena; 

6 – Retábulo da Santa Cruz / b) Imagem do Sagrado Coração de Jesus Cristo;  

7 – Retábulo da Rainha Santa Isabel;  

8 – Retábulo das Almas / a) São José com o Menino; b) Santo Inácio de Loiola  

9 – Retábulo de Nossa Senhora do Caminho;  

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

 

a autora, 2020  

Ilustração 8 - Planta da Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro com a 

marcação dos altares e imagens devocionais em 2019 e 2020 
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LEGENDA:  

 

1 - Retábulo-mor / a) Imagem de São Francisco de Assis; b) Imagem de São Domingos de 

Gusmão;  

2 – Retábulo de Nossa Senhora da Conceição e um crucifixo;  

3 – Retábulo de Nossa Senhora dos Remédios / a) São José; b) São Caetano;  

4 – Retábulo de várias imagens pintadas / a) imagem de Santo António; b) Imagem de Jesus 

Cristo;  

5 – Retábulo de Nossa Senhora da Lapa / a) Imagem de Jesus Cristo;  

6 – Retábulo do Senhor Jesus Cristo;  

7 – Retábulo da Rainha Santa Isabel / a) São Bernardino; b) São Pedro de Alcântara  

8 – Retábulo das Almas e um crucifixo;  

9 – Retábulo de São Pedro e um crucifixo;   

 

 

 

 

 

Ilustração 9 - Planta da Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro e organização 

dos Altares segundo o Inventário de Extinção do Convento de São Francisco de Mogadouro 

de 1834. 

Fonte: Autora, 2020 

 

 

a autora, 2020  
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LEGENDA:  

 

1 - Retábulo-mor dedicado a São Francisco de Assis / a) Imagem de Nossa Senhora da Luz;  

b) Imagem de São Francisco de Assis; c) Imagem de São Domingos de Gusmão;  

2 – Retábulo da Milagrosa Nossa Senhora da Conceição;  

3 – Retábulo de Nossa Senhora dos Remédios;  

4 – Retábulo de Santo António;   

5 – Retábulo de Nossa Senhora da Lapa;  

6 – Retábulo de Cristo Crucificado com o título de Senhor dos Aflitos;   

7 – Retábulo da Rainha Santa Isabel;  

8 – Retábulo das Almas do Purgatório;  

9 – Retábulo de São Pedro;   

 

 

 

 

 

Ilustração 10 - Planta da Igreja do Convento de São Francisco de Mogadouro e 

organização dos Altares segundo as Memórias do Convento de S. Francisco da villa 

Mogadouro de Frei Vicente Salgado (sec. XVIII) 

Fonte: Autora, 2020 

 

 

a autora, 2020  
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5.4. Capela de Nossa Senhora do Caminho  

 

A Capela de Nossa Senhora do Caminho situa-se no início da alameda do mesmo 

nome, que se localiza paralelamente à estrada considerada uma das principais vias da vila. 

A ermida foi erguida no lugar em que, segundo a lenda, surgiu a aparição de Nossa 

Senhora a três crianças que andavam a guardar cabras, pedindo que naquele preciso lugar 

se levantasse a capela em sua honra, e na qual fosse invocada com o nome de Nossa 

Senhora do Caminho.280 É, no entanto, desconhecido o ano ou a época em que começou 

o culto à Virgem Maria neste lugar,281 sabendo-se apenas que é antigo. Devido à sua 

localização e ao fácil acesso, realiza-se todos os dias da semana a celebração da 

Eucaristia.  

A romaria em honra de Nossa Senhora do Caminho realiza-se sempre no último 

fim de semana do mês de agosto, sendo considerada a mais importante do concelho e uma 

das mais importantes de Trás-os-Montes.282 No sábado, a procissão parte desde a Avenida 

do Sabor e no domingo desde o Castelo, terminando na Capela de Nossa Senhora do 

Caminho. A bandeira insígnia mais antiga conhecida, do Mistério de Nossa Senhora do 

Caminho, data do ano de 1892. Tem bordada a imagem da Nossa Senhora coroada, com 

o Menino ao colo, que ostenta um resplendor. Apesar do mau estado do bordado é 

possível verificar que a imagem da Virgem é representada em cima de uma base. Ostenta 

um longo e volumoso vestido branco coberto pelo manto azul, segurando ainda com a 

mão direita duas flores. 

A capela, de arquitetura modesta, era antecedida por um alpendre de oito colunas 

que ruiu em princípios do séc. XX. (Fig. 109) O seu interior, de nave única, com púlpito 

no lado do Evangelho e capela-mor profundamente iluminada por uma claraboia283 

circular em ferro e vitrais, rege-se pela sobriedade. (Fig.110) Destaca-se o retábulo-mor 

ao gosto rocaille dedicada a Nossa Senhora do Caminho, cuja autoria e datação se 

desconhece. Segundo o Pároco do Município, este altar já sofreu muitas intervenções de 

restauro.  Predominam sobre a pintura cinzenta os ornatos em dourado com rocalhas 

 

280 NOÉ, 2014  
281 MACHADO, 1998: 190 
282 MACHADO, 1998: 204 
283 NOÉ, 2014  
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flamejantes, grinaldas, folhas de palma, folhagem de acanto, volutas, etc., formas essas 

que se estiram e curvam-se adaptando-se ao espaço do retábulo.284 As colunas de fuste 

recto e capitel compósito sustentam o remate que possui ao centro um esplendor com um 

coração inflamado, cruzado por uma flecha e rodeado por cabecinhas de anjo. A mesa de 

altar tem frontal recto dividida em três cartelas em relevo, enquanto o sacrário é repleto 

por pequenas flores arredondadas que contornam a porta que possui um baixo-relevo de 

três ramos de trigo alusivo ao pão como símbolo eucarístico.285 (Fig. 111) 

 

 

 

 

Ao centro abre-se um camarim contornado por renda para abrigar uma tela pintada 

que enquadra a imagem novecentista de Nossa Senhora do Caminho. Esta veio substituir 

a imagem milagrosa que foi transferida para a Igreja do Convento de São Francisco de 

Mogadouro, localizada junto ao nártex no lado da Epístola. Esta Nossa Senhora é 

representada assente sobre uma nuvem branca rodeada de anjinhos em diferentes atitudes. 

 

284 RODRIGUES: 39 
285 COELHO, 2016: 177 

Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Documento avulso na Sala Museu de Arqueologia 

de Mogadouro 
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Figura  108 – Capela de Nossa 

Senhora do Caminho  

Figura  109 - Fotografia antiga da Capela de Nossa 

Senhora do Caminho. Autor e datação desconhecida 
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Em posição frontal é coberta pela túnica branca cingida à cintura e pelo manto azul onde 

pousa uma coroa em ouro. Segura com o braço direito o Menino Jesus que por sua vez 

agarra numa cruz, ambos retratados de rosto sereno e delicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As paredes laterais da capela-mor expõem duas telas em madeira, desconhecendo-

se a sua proveniência e datação, porém são aparentemente pinturas quinhentistas e fariam 

parte de um ciclo de telas com episódios da Infância de Cristo, provavelmente 

pertencentes a um antigo retábulo. No lado do Evangelho deparamo-nos com a 

Anunciação, momento em que o Arcanjo São Gabriel aparece à Virgem para anunciar 

que Esta havia sido eleita para conceber o filho de Deus. Maria está sentada virada para 

a estante com um livro aberto, num momento de leitura e oração quando é surpreendida 

pelo Arcanjo. O livro está associado à cultura e à sabedoria sendo também um símbolo 

da matéria fecundada por se encontrar aberto.286 Junto à estante de livros, no primeiro 

plano, no canto inferior esquerdo, encontra-se uma jarra com açucenas, símbolos da 

 

286 CASIMIRO, 2008 – 2009: 167 

Fonte: Fotografia da autora, 01/06/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 01/06/2020 
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Figura  110 - Interior da Capela de 

Nossa Senhora do Caminho 

Figura  111 – Retábulo de Nossa 

Senhora do Caminho 
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eleição de Maria, da sua pureza, inocência e virgindade.287 A Virgem inclina a cabeça 

coberta pelo véu branco que deixa à vista os seus fios loiros, para ouvir as palavras vindas 

do Arcanjo Gabriel, enquanto cruza os braços sobre o seu peito.  

O Arcanjo ajoelha-se perante a Virgem, segurando no cetro como símbolo da sua 

autoridade divina, estando envolvido por uma bandeirola com a inscrição angélica «Ave 

Maria Gratia Plena». Ao mesmo tempo executa o gesto oratório com a mão direita para 

transmitir a Maria a mensagem divina.288 Este arcanjo é representado praticamente todo 

do mesmo tom amarelado, desde as roupagens, ao cabelo, carnação e asas. Ao centro das 

duas personagens, sobre a bandeirola, destaca-se a Pomba do Espírito Santo que expande 

raios de luz que fecundam a Virgem. O episódio ocorre num espaço interior, sendo 

possível observar no cenário o leito de Maria com o travesseiro sobrepujado pelo dossel 

quadrangular, que cria um ambiente intimista e recolhedor.289 Quebrando a monotonia da 

parede, destaca-se uma janela com a portada aberta onde se espreita um céu azul.   

No lado da Epístola, está exposto uma pintura semelhante à anteriormente 

analisada, porém com o episódio da Natividade, momento após o nascimento do 

Salvador. A composição é composta ao centro pelo Menino Jesus nu como recém-

nascido, deitado no pesebre, ladeado pela Nossa Senhora ajoelhada e de mãos postas 

contemplando a divindade do seu filho.290 São José é retratado como um homem maduro, 

de cabelo e barba grisalha, salientando-se a diferença de idades de ambos. O boi e o burro, 

presentes no canto direito da tela, inclinam o focinho perante o recém-nascido, 

aquecendo-o e participando na adoração do Menino. Estas duas figuras não se encontram 

dentro do estabulo, mas num espaço exterior onde se vê uma paisagem e o luar, 

composição fiel às escritura que nos informam que o nascimento ocorreu durante a noite.  

Ao lado desta tela, sobre uma peanha, vemos uma pequena escultura de madeira 

de São João Evangelista com a cabeça voltada para o alto e de mãos postas. O rosto 

apresenta um cuidado trabalho escultórico e, juntamente com as mãos, apresenta ainda 

uma brilhante carnação. Representado de pé, em posição frontal, enverga uma túnica com 

motivos decorativos sobrepostos por um manto vermelho. É visível, em toda a escultura, 

 

287 CASIMIRO, 2008 – 2009: 153 
288 PEINADO, 2013: 2 
289 CASIMIRO, 2008 – 2009: 159 
290 HERNANDO, 2010: 42 
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marcas de desgaste e de infestação de xilófago. Esta imagem fazia parte do conjunto de 

um Calvário onde São João estaria ao lado esquerdo do Crucificado,291 acompanhado pela 

Virgem à direita de Cristo. Por esse motivo surge com a cabeça voltada para cima, como 

se estivesse a contemplar Cristo Crucificado. Desconhece-se igualmente a proveniência 

e a datação desta escultura, oriundas certamente de um outro templo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Capela de Santa Ana  

 

291 Conforme explicou o Sr. º Padre Nelson (Pároco da vila de Mogadouro) 

Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Figura  113 - Tela com o 

episódio da Natividade 

 

Figura  114 – Tela com o 

episódio da Anunciação 

Figura  112 - São João 

Evangelista 
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A capela de Santa Ana de Mogadouro, localizada a poente, assenta num dos 

pontos mais altos da vila, apresentando um alpendre semelhante ao que teria a capela de 

Nossa Senhora do Caminho. A existência deste alpendre na fachada principal une-se por 

motivos de carácter espacial e funcional, pela necessidade de prolongar o espaço do 

templo para o exterior.292 (Fig. 115) A capela é lugar de romaria uma vez por ano, no dia 

26 de julho, dedicado a Santa Ana e Joaquim. No seu carácter mais pagão, aqui se celebra 

a festa dos solteiros.293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu pequeno interior enquadra o retábulo que se ajusta ao arco de volta perfeita 

pétreo, presente na parede da capela-mor. Com predomínio da verticalidade é 

ornamentado a dourado por suaves relevos com motivos fitomórficos, volutas sinuosas, 

enrolamentos de papiro nas extremidades, mísulas e pináculos. No nicho central assenta 

o conjunto escultórico de Santa Ana com a Nossa Senhora, considerando que o tema 

representado é o de Santa Ana Mestra ensinando a menina Virgem a ler.294 Santa Ana é 

representada como matrona, sentada com o livro aberto nas mãos – enquanto a Virgem 

está de pé ao seu lado. Ambas vestem longas túnicas decoradas com elementos florais, 

 

292 RESENDE, 2011: 283 
293 De acordo com a informação do Sr. º Padre Nelson (Pároco da vila de Mogadouro). 
294 MUELA, 2008: 26 

Figura  115 - Capela de Santa Ana 

Fonte: Fotografia da autora, 01/06/2020 

 

 

a autora, 2020  
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envolvidas por esvoaçantes mantos e, enquanto Maria tem os seus cabelos à vista, os de 

Santa Ana estão cobertos. A Menina demonstra estar atenta aos ensinamentos pois aponta 

para o livro que contém numeração romana, enquanto a Santa Ana eleva o olhar para 

cima. (Fig. 117) 

Nos pedestais do retábulo acham-se duas esculturas recentes, estando no lado 

esquerdo uma imitação da imagem presente no nicho central de Santa Ana com a Menina 

Virgem (Fig. 118) e na extremidade direita surge uma escultura detalhada de São José, a 

Virgem e o Menino aos seus braços, figurando a união familiar ou a Sagrada Família. São 

José, esposo de Maria, segura em açucenas amarelas como a flor da eleição, aceitando 

cuidar do Menino Jesus como se fora seu. (Fig. 119)   

Pousada sobre a mesa do altar estão duas figurinhas juntas – uma de São Joaquim, 

pai de Maria, representado como um ancião de longas barbas grisalhas e parcialmente 

calvo, relembrando que Santa Ana e São Joaquim eram já de idade avançada quando 

foram pais de Maria. Referente aos atributos, segura num cajado com a mão direita, 

alusivo à sua condição de pastor e num cesto com duas pombas brancas correspondente 

ao sacrifício que procurou realizar no templo.295 Joaquim é, por vezes, representado a 

assistir à educação de sua filha.296 (Fig.120) No seguimento, a outra figurinha representa 

também Santa Ana como Mestra, ensinando Maria as questões religiosas e morais.297 

Ambas estão representadas de pé, segurando a Menina no livro aberto como se estivesse 

a ler e Santa Ana aponta para o mesmo como se estivesse a ensinar. (Fig.121) 

Ainda numa peanha presente no lado esquerdo, onde estão colocados os castiçais, 

está uma curiosa figura com a respetiva legenda de “Sta Ana”. No colo da matrona não 

está Maria, mas antes o Menino Jesus. Santa Ana ensina o Menino Jesus a ler, pois este 

surge com o livro aberto pousado nos seus joelhos, enquanto Ana segura com a mão 

direito o globo azul, próprio da iconografia do Menino Jesus Salvador do Mundo.  

 

 

 

 

295 QUINTAS, 2011: 55 
296 SOUZA, 2002: 241 
297 SOUZA, 2002: 240 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Fonte: Autora, 01/06/2020 
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Figura  116 - Capela de Santa 

Ana 

Figura  118 - Santa Ana com 

a Menina Virgem 

Figura  117 - Santa Ana com 

a Menina Virgem 

Figura  119 - Sagrada Família Figura  120 - Joaquim, Santa 

Ana e a Menina Virgem 

Figura  121 - Santa Ana e o 

Menino Jesus 
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6. Figueira de Mogadouro 

6.1. Igreja Paroquial de Figueira / Igreja de São Miguel  

 

A pequena povoação de Figueira encontra-se adjacente à vila de Mogadouro, a 

uma distância de 7 km. As “Memórias Paroquiais de 1758” referem que na Igreja 

Paroquial de São Miguel «existiam quatro altares, o altar maior do orago São Miguel, o 

altar de São Pedro, o altar de São Sebastião e o das Almas»,298 devoções que prevalecem 

até aos nossos dias. A igreja de devoção ao orago São Miguel, de arquitetura vernacular 

barroca muito semelhante à maioria das igrejas paroquiais do concelho, apresenta planta 

longitudinal, nave única, capela-mor e sacristia. Terá origem medieval pois, no seu 

interior, junto da entrada principal, existe uma pia batismal com a cruz dos templários. 

(Fig. 122) Porém, atualmente deparamo-nos com o resultado da reconstrução que 

começou no ano de 1782 na capela-mor,299 assim como na torre sineira. As obras do corpo 

da igreja ficaram a dever-se, como era habitual, aos fregueses.300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 CAPELA et al., 2007: 543 
299 MOURINHO, 1995: 220  
300 MOURINHO, 1995: 222 

Figura  122 - Pia batismal da Igreja de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.1.1. Capela-mor  

6.1.2. Teto em Caixotões  

 

 O teto da capela-mor está coberto com pintura em caixotões de madeira que, 

segundo António Rodrigues Mourinho, são da autoria de Manuel António Teixeira de 

Matos,301 o mesmo artifício que realizou os caixotões da Igreja da Misericórdia de 

Mogadouro. Porém, parece-nos que a qualidade do desenho deste teto é inferior ao da 

Misericórdia.  

O teto, com caixotões retangulares, é constituído por quinze elementos de temática 

figurativa com a representação de santos acompanhados pelos seus principais atributos. 

As pinturas, além da função decorativa, podiam assumir uma forte componente 

catequizadora.302 As figuras são acompanhadas das respetivas legendas, estando 

enquadradas numa paisagem simples. Nos cantos do teto representou-se os quatro 

evangelistas, sentados a escrever o seu evangelho, acompanhados pelos respetivos 

atributos: São Lucas e São João no lado do Evangelho e São Marcos e São Mateus no 

lado da Epístola. São Lucas está sentado de perfil e é acompanhado pelo touro, enquanto 

São João, o mais jovem dos apóstolos, é retratado imberbe e de longos cabelos. Sentado, 

segura o livro sobre os seus joelhos, ao mesmo tempo que levanta o braço direito com a 

pluma na mão. É acompanhado pela águia, que segura com o bico um tinteiro. São Marcos 

está acompanhado pelo Leão303 e São Mateus é assistido pelo anjo, que aponta para o 

referido evangelho.  

Em paralelo com os evangelistas encontram-se dois dos quatro Doutores da Igreja: 

no lado do Evangelho Santo Agostinho e no lado da Epístola Santo Ambrósio. 

Chamam-se assim aos teólogos mais notáveis da Igreja latina, igualmente conhecidos 

como os Pais da Igreja.304 Ambos trajados como bispos, surgem com as vestes episcopais, 

mitra e báculo ornamentado com folhagens de acanto. Santo Agostinho, bispo de Hipona, 

agarra, com o braço direito, um coração ardente que encosta ao peito, que alude à sua 

 

301 MOURINHO, 1995: 223 
302 RODRIGUES et al., 2014:148 
303 MUELA, 2008: 302  
304 RÉAU, 1997a : 391  
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entrega a Deus.305 Apesar de não ser um santo curador, nos países de língua germânica é 

patrono das enfermidades oculares.306 Enquanto Santo Ambrósio, patrono de Milão, é 

apresentado como um homem maduro no ato de escrita.  

A segunda fiada de caixotões, do lado do evangelho, começa com a mártir Santa 

Luzia, seguida por São Jerónimo e Nossa Senhora de Balsemão.  Santa Luzia, patrona 

dos males da vista, aparece frontalmente de veste vermelha e manto acastanhado, 

identificada através do prato com os olhos que segura e na palma alusiva ao seu sacrifício. 

De acordo com a lenda, a própria Santa arrancou os seus olhos, enviando-os numa bandeja 

ao seu comprometido, de forma a afastá-lo.307 Nossa Senhora fez, no entanto, que 

voltassem a nascer ainda mais belos. Esta lenda apoia-se na etimologia popular do seu 

nome vinculado com a palavra “luz”, sendo que os olhos que lhe servem de atributo não 

eram os seus, mas antes armas falantes.308   

São Jerónimo outro dos grandes Doutores da Igreja Latina, ocupa o caixotão do 

centro, sendo representado como penitente. Aparece como um homem maduro de longas 

barbas, envolvido por um grandioso manto vermelho. Como profeta humanista encontra-

se dedicado ao seu estudo, afastado do mundo, considerado patrono dos tradutores.309 No 

cenário que o envolve estão pousados os seus atributos como as disciplinas e o capelo de 

cardeal, por ter sido o secretário de São Damaso.310 No canto superior esquerdo, entre as 

nuvens, observa-se uma sineta que anuncia a aproximação do Juízo Final, cuja chegada 

apregoou várias vezes, tema iconográfico muito popular na arte barroca.311   

Nossa Senhora de Balcemam [Balsemão] está caraterizada com um volumoso 

vestido vermelho e um manto azul que cai sobre os seus ombros. Segura com a mão 

esquerda um vaso de balsamo e com a direita num ramo de lírios e um escapulário com o 

monograma mariano. Esta invocação resulta da lenda associada à localidade de Chacim, 

no concelho de Macedo de Cavaleiros. Reza a lenda que um rei mouro possuía as donzelas 

no primeiro dia do seu casamento até que um dia um jovem cristão decidiu enfrentá-lo. 

 

305 MUELA, 2008: 16 
306 RÉAU, 1997a :38 
307 MUELA, 2008: 292 
308 RÉAU, 1997b : 268 
309 RÉAU, 1997b: 144 
310 MUELA, 2008: 219 
311 MUELA, 2008: 222 
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Durante o confronto, encontrando-se os cristãos feridos, desanimados e a perder, uma luz 

desceu sobre o campo de batalha e Nossa Senhora da Conceição, vestida de enfermeira312, 

apareceu com um vaso de bálsamo nas mãos, tendo curado os guerreiros e devolvendo-

lhes a esperança da vitória.313 (Fig. 123) 

 

 

 

A segunda fila da Epístola inicia-se com a mártir Santa Bárbara, que segura com 

a mão esquerda uma torre com três aberturas, alusivas à Santíssima Trindade e uma palma 

com a direita, atributo próprio da sua condição de mártir. A Santa foi presa numa torre 

por ordem de seu pai, mas essa condição não a impediu de entrar em contato com um 

sacerdote que lhe ensinou os mistérios da fé cristã. Quando o pai descobriu que a filha se 

tinha convertido ao cristianismo tentou matá-la, mas o muro da torre abriu-se permitindo 

que a jovem fugisse. Quando Dióscoro encontrou a filha levou-a a julgamento, tendo sido 

subtida a múltiplas torturas, mas em momento algum renegou a sua fé. Dessa forma, 

 

312 OSSWALD, 2004: 399 
313 TEIXEIRA DA SILVA, 2014 

Figura  123 - Pormenor do teto em caixotão do lado do Evangelho da Igreja de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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levou-a até um monte onde a decapitou. Porém, como castigo divino, ao descer a colina 

foi atingido por um raio. Por essa razão, a Mártir é invocada contra a trovoada e também 

contra a morte súbita, sendo ainda patrona dos arquitetos.314  

 No caixotão central segue-se o episódio em que São Francisco de Assis recebe 

os estigmas de Cristo. São Francisco aparece de tonsura e barbudo, com o hábito da ordem 

franciscana cingido à cintura pelo cordão de nós e abrindo as mãos de forma a mostrar os 

estigmas que procedem dos raios enviados pelo anjo. Entre as nuvens surgem outros anjos 

que assistem ao acontecimento. Juntamente com a legenda do nome do Santo aparece a 

palavra “Fundador”, recordando que foi o instituidor da ordem medicante franciscana.   

A sequência termina com Maria Madalena como penitente, a segurar com ambas 

as mãos no crucifixo, elemento alusivo à sua conversão e entrega a Cristo. Maria 

Madalena faz parte do grupo das mirróforas que encontrou o sepulcro de Cristo vazio315 

e a quem Ele apareceu em primeiro lugar, depois de ressuscitado.316 Por isso, no cenário 

inclui-se o vaso de perfumes e um livro aberto, união que poderá representar as suas vidas, 

simbolizando a caridade e os bons trabalhos.317 O seu cabelo constituiu um dos seus 

principais atributos, apresentando-se nesta representação ruivo e volumoso, parcialmente 

coberto. (Fig. 124)  

Nos caixotões que se localizam no centro da composição, junto ao arco triunfal, 

destaca-se São Lourenço que, como diácono, usa tonsura e veste alba e dalmática 

vermelha, devido à sua condição de mártir.318 Com a mão direita expõe a grelha do seu 

sacrifício. O diácono distribuiu os bens que pertenciam ao imperador pelos pobres. 

Desagradado, o soberano deu-lhe um prazo de três dias para que lhe entregasse os seus 

tesouros e o santo assim fez: terminado o prazo apareceu com os pobres, demonstrando 

que estes eram o seu maior tesouro.319 O imperador enraivecido, ordenou que o 

torturassem. Depois de várias tentativas de torturas, prepararam uma grelha onde 

deitaram São Lourenço, fazendo pressão sobre o seu corpo para que estivesse em contato 

 

314 MUELA, 2008: 39 - 39 
315 ALVES, 2012: 32 
316 DAIX, 2000: 128 
317 ALVES, 2012:30 
318 MUELA, 2008: 286  
319 MUELA, 2008: 284  
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permanente com o fogo, enquanto o santo declarava «Dá-me a volta que deste lado já 

estou bem assado». 320  

No caixotão central destaca-se o Arcanjo São Miguel trajando como guerreiro, 

sendo representado jovem, alado e ostentando a armadura, o capacete e uma esvoaçante 

capa vermelha. Segura um báculo crucífero, encarnando a luta do Bem contra o Mal, o 

chefe dos exércitos celestiais que protege a igreja contra os seus inimigos.321  

A leitura do teto em caixotões termina com a representação do apóstolo São 

Pedro. Este não é muito percetível porque está parcialmente oculto pelo esplendor do 

retábulo-mor. Porém, apesar da dificuldade de observação, é possível observar uma 

personagem madura, com barba e cabelo branco, que segura num objeto aparentemente 

dourado com a mão direita, sendo provavelmente uma das chaves que simbolicamente 

abrem as portas do céu. (Fig. 125) 

A distribuição das personagens não é casual. Tal como referido, nos vértices estão 

os evangelistas, seguidos por dois dos Pais da Igreja Ocidental, continuando com as 

virgens mártires. Depois São Jerónimo e São Francisco, ambos surpreendidos pelo divino 

em contexto de oração e isolamento. E por fim, a relação de Nossa Senhora com Maria 

Madalena, sendo que ambas participam no ciclo da Paixão de Cristo. As fotografias da 

coleção Domingos Marcos, realizadas na década de oitenta do século passado, 

demonstram o mau estado em que as pinturas se encontravam à data. Contudo, permitem 

igualmente demonstrar que o restauro realizado posteriormente procurou respeitar as 

pinturas originais. 
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Figura  124 - Pormenor do teto em caixotões do lado da Epístola da Igreja de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  125 - Teto em caixotão da Igreja Paroquial de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 
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Figura  126 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro  
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Quadro 5 - Esquema dos santos representados no teto em caixotões na capela-mor da Igreja de 

Figueira  

Fonte: Autora, 2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.1.3. Retábulo-mor  

 

O retábulo eucarístico é identificado como sendo da autoria de José Teixeira, 

natural da vila de Mogadouro. Trata-se de uma peça de gosto rocaille, executado no ano 

de 1793, data do último pagamento efetuada ao carpinteiro.322 O centro abre em camarim 

com trono em degraus onde se expõe a imagem do Menino Jesus Salvador do Mundo. 

O sacrário está na base do trono, sendo que na porta contém, talhado em baixo relevo, um 

cálice ladeado por elementos flamejantes.  

 Os tramos laterais emolduram nichos ladeados por colunas de fuste liso que 

expõem as imagens do orago São Miguel, à esquerda, e de São Pedro, à direita. A 

imagem do padroeiro segue o mesmo princípio iconográfico da pintura do caixotão: alado 

e de armadura, com as roupagens de alto dignatário, segurando na lança e na balança, 

objetos com os quais disputará com o demónio o destino de cada alma no Purgatório. São 

Pedro segura debaixo do braço esquerdo um livro, e na outra mão uma chave dourada.  

O entablamento acompanha a composição do corpo do retábulo, abrindo ao centro 

por uma semicúpula encimada por dupla sanefa e coroada por um esplendor com o 

Sagrado Coração ao centro. Os eixos laterais possuem cartelas com imitação de tecidos 

floridos. (Fig. 127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 MOURINHO, 1995: 222 

Figura  127 - Retábulo-mor da igreja de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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Figura  128 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro  

 

 

a autora, 2020  
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6.1.4. Lado do Evangelho  

6.1.5. Retábulo de Santo António  

 

No lado do Evangelho, junto ao arco triunfal, encontra-se o altar dedicado a Santo 

António de Lisboa. Apesar da simplicidade estrutural do retábulo é um exemplar de 

reminiscente linguagem barroca, de gosto “nacional”. O nicho central enquadra a 

escultura de vulto em madeira de Santo António, identificado pelos seus principais 

atributos. Veste o hábito franciscano, cingido na cintura pelo cordão de nós pendurado 

para o lado direito. O hábito cai rigidamente em pregas quase sem movimento deixando 

à vista os pés calçados com sandálias. A mão esquerda segura num livro fechado onde o 

Menino Jesus Salvador pousa de pé, enquanto a mão direita sustenta na vara cruciforme. 

O nicho é ladeado por duas colunas torsas que suportam o entablamento, 

preenchidas por toscas folhas de parra, cachos de uvas e fénices. Ao centro do 

entablamento destaca-se um alto-relevo com o rosto de um anjo alado. Sobrepondo a 

cornija pousa o ático com volutas nas suas extremidades, contendo um painel pictórico 

com a representação de um livro e de uma cruz, atributos de Santo António. É de 

mencionar que o ático não está ao centro do retábulo, mas posicionado para o seu lado 

esquerdo. A mesa de altar, com fingidos de mármore castanho, é bastante simples, não 

contendo nenhum elemento relevante. (Fig. 129)  

6.1.6. Escultura de Santa Filomena  

 

A pequena imagem da mártir Filomena localiza-se sobre uma peanha, entre os 

dois retábulos do lado do Evangelho. A pequena figura de cabelos soltos ostenta uma 

coroa de flores e está vestida com uma longa túnica rosa cingida à cintura. Sustenta junto 

do peito duas flechas e com a mão direita segura na âncora e na palma, os seus principais 

atributos. O imperador Diocleciano ordenou que lhe atassem uma âncora ao pescoço com 

o ensejo de a lançar ao rio, mas milagrosamente foi salva pelos anjos e a Santa chegou à 

ribeira sem sequer se molhar. Recapturada pelos seus perseguidores, o imperador ordenou 
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que a ferissem com flechas, mas estas viraram-se contra os arqueiros, acabando por ser 

decapitada. É invocada para alívio das almas do Purgatório. 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323 RÉAU, 1997a: 530 

Figura  129 - Retábulo de Santo António e peanha com a imagem 

da Santa Filomena 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.1.7. Retábulo de Cristo Crucificado  

 

 

O retábulo de risco rococó diferencia-se do anterior pela forma como são 

empregues os elementos estruturais e decorativos. É aberto ao centro por um camarim 

que alberga uma tela pictórica e um crucifixo em madeira. A escultura de vulto completo, 

que representa Cristo crucificado, destaca-se pelo seu corpo franzino coberto pelo 

perizónium atado à cintura por uma corda, onde se evidencia o escorrer do sangue que 

provem dos seus ferimentos. O seu rosto pousa para o lado direito, sendo retratado ainda 

vivo, transmitindo uma profunda tristeza e vazio através do seu olhar direcionado para 

baixo. Pregado na cruz, o seu corpo está imerso por um esplendor e no topo, sobre a 

cabeça, destaca-se a habitual cartela com a inscrição J.N.R.J. A boca do retábulo está 

preenchida por uma tela pintada, com a representação à direita de Cristo de Nossa 

Senhora, coberta por um longo manto azul e por São João Evangelista à sua esquerda, 

envolvido por um manto vermelho. (Fig. 130) 

Na mesa de altar pousam duas santas mártires – a Santa Luzia de maiores 

dimensões, facilmente identificada pela taça com os olhos e a palma do martírio. Nesta 

imagem foi colocado um ex-voto de cera representando metade de um rosto, existindo 

mais ex-votos guardados na sacristia. O culto de Santa Luzia continua bastante vivo em 

Figueira. A outra imagem respeita a Santa Águeda ou Ágata, mártir que segura uma 

bandeja com os peitos na mão direita e com a mão esquerda a palma. A história desta 

virgem serva de Cristo começa com a recusa do pedido de casamento por parte do cônsul 

da Sicília, que a mandou torturar após a recusa. Foi submetida a vários suplícios, entre 

eles o corte dos seios,324 que mais tarde São Pedro voltou a colocar no seu peito.325 Por 

esse motivo é tida como protetora das lactantes e mais recentemente foi considerada 

protetora das doenças mamárias,326 como o cancro da mama. (Fig. 130)  

 

 

 

 

324 MUELA, 2008: 13-14  
325 RÉAU, 1997b: 33 
326 MUELA, 2008: 13-14  
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Figura  130 - Retábulo dedicado a Cristo crucificado 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.1.8. Lado da Epístola  

6.1.9. Retábulo de Nossa Senhora do Rosário  

 

O altar dedicado a Nossa Senhora do Rosário localiza-se junto ao arco triunfal, 

no lado da Epístola, e assemelha-se ao de Santo António. O retábulo utiliza colunas torsas 

para ladear o camarim que acolhe um conjunto de imagens. O seu coroamento apresenta 

ao centro um painel pictórico com a representação do Sagrado Coração. Este painel é 

flanqueado por duas mísulas e por duas volutas. O remate expõe uma cartela com um 

livro e um rosário talhados em baixo relevo, elementos identificadores da Virgem do 

Rosário, estando envolvida por volutas de acanto.  

Ao centro do camarim destaca-se a imagem de roca de Nossa Senhora do Rosário 

que deverá ser antiga. Apenas a cabeça e as mãos são talhadas, estando a estrutura de 

madeira coberta pelas ricas vestes elaboradas pelos fiéis. Ostenta uma cabeleira postiça 

de cabelos encaracolados, exibindo na cabeça uma coroa em metal e faustosos brincos de 

ouro nas orelhas.  

Mísulas dispostas lateralmente expõem outras esculturas devocionais. À esquerda, 

a imagem de Nossa Senhora da Conceição, cuja rigidez das formas parece apresentar 

antiguidade ou regionalismo. Em posição estática e de mãos unidas no peito em oração, 

pousa sobre a meia lua coberta parcialmente pela túnica que, juntamente com o manto, 

caem rijamente. Ostenta ainda uma pequena coroa em filigrana de ouro.  

 À direita de Nossa Senhora do Rosário são visíveis duas imagens de devoção 

novecentistas, a de Santa Teresa de Lisieux e a de Nossa Senhora de Fátima. A Santa 

francesa, que entrou com apenas quinze anos no Carmelo de Lisieux,327 surge com o 

hábito carmelita castanho e branco e é iconograficamente representada a segurar num 

crucifixo e rosas. Abaixo desta está uma Nossa Senhora de Fátima, coberta pela túnica e 

manto branco decorado com estilizações vegetalistas douradas e pedras coloridas.328 (Fig. 

131)  

 

 

 

327 DAIX, 2000: 174 
328 NOGUEIRO, 2015: 530 
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Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  131 - Retábulo dedicado a Nossa Senhora do Rosário 
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6.1.10. Escultura de São Cristóvão  

 

Na parede do lado da Epístola estão expostas três peanhas com imagens de santos 

de grande devoção local: São Cristóvão, São Jerónimo e Santa Bárbara. (Fig.132) São 

Cristóvão é muito venerado nesta localidade, existindo uma capela fora do povoado, no 

alto da fraga, da sua invocação, referente à antiga ermida de Santa Bárbara que é referida 

nas Memórias Paroquiais.   

São Cristóvão era um gigante que procurava o príncipe mais poderoso da terra 

para o poder servir. Depois de tentativas falhadas percebeu que não existia ninguém mais 

poderoso que Jesus Cristo. Perguntando por Cristo, encontrou um eremita que lhe indicou 

a melhor forma de servir este Deus. Considerando o tamanho e força que São Cristóvão 

possuía, podia ajudar as pessoas a atravessarem de uma margem à outra de um rio muito 

perigoso. Até que um dia um menino pediu-lhe para o cruzar. Este subiu aos seus ombros 

e começaram a atravessar o rio. Porém, Cristóvão sentiu que o caudal da água aumentava 

e a carga que levava sobre os seus ombros era cada vez mais pesada. Depois de muito 

sacrifício conseguiu chegar à margem e comentou com o menino que tinha sentido um 

enorme peso nas suas costas, ao que o menino lhe respondeu: «Acabaste de dizer uma 

grande verdade, porque sobre os teus ombros carregaste o mundo inteiro e o seu 

criador.»329 Por isso, a imagem retrata o Santo com o Menino aos ombros a atravessar o 

rio. São Cristóvão surge em andamento com as calças arregaçadas, demonstrando a sua 

musculatura em alusão à sua força. Ambos portam um manto esvoaçante criando a 

sensação de movimento. São Cristóvão é invocado contra a peste e morte repentina, sendo 

também padroeiro dos viajantes e peregrinos.330 

6.1.11. Escultura de São Jerónimo  

 

A figura de São Jerónimo Penitente, vestido unicamente com a capa cardeal 

vermelha e o cendal, deixa evidente o seu esqueleto. O santo eleva o braço direito para 

mostrar a pedra que segura na mão, enquanto que na esquerda segura num livro aberto 

onde pousa uma caveira. O Santo humanista que dedicou a sua vida ao estudo, retirou-se 

 

329 MUELA, 2008: 93 
330 MUELA, 2008: 94  
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para o deserto onde viveu uma vida de completa solidão. Mal alimentado e 

permanentemente exposto aos raios do sol, a sua pele seca acabou por aderir ao seu 

esqueleto. Devido à dor que sentia, chorava e gritava desesperadamente durante dias, 

batendo com uma pedra no seu peito, sem descansar até que o Senhor lhe concebeu a 

tranquilidade do seu corpo e da sua alma.331  

6.1.12. Escultura de Santa Bárbara  

 

Todas as esculturas estão muito repintadas, mas é de notar que a imagem de Santa 

Bárbara parece ser mais antiga do que as anteriormente analisadas ou de artifício mais 

arcaico. A figura representada frontalmente e de forma estática segura no seu principal 

atributo -, a torre, junto do seu corpo. A imagem enverga uma túnica azul e um manto 

vermelho onde as pregas são trabalhadas com rigidez.  

 

 

 

331 VORÁGINE, 1996: 632 

Figura  132 - Peanhas com a imagem de São Cristóvão, São Jerónimo e Santa Bárbara 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.1.13. Retábulo das Almas  

 

O retábulo enquadra ao centro uma pintura da Pesagem das Almas no Purgatório 

de aparente qualidade. O painel pictórico está sobreposto por um crucifixo em madeira 

que tapa parcialmente a pintura. Infelizmente esta pintura encontra-se em péssimo estado 

de conservação, o que dificulta a sua análise. Segundo António Rodrigues Mourinho é do 

mesmo artista que elaborou o referido teto em caixotões da capela-mor.332 A qualidade 

desta pintura é superior à do teto em caixotões desta igreja, aproximando-se mais do 

desenho da Igreja da Misericórdia a qual é atribuído o mesmo artista. (Fig. 133) 

Estamos perante o momento em que o Arcanjo São Miguel disputa com o demónio 

o destino de cada alma no Purgatório. O Arcanjo, alado e loiro, traja vestes esvoaçantes 

como se acabasse de pousar. Olha para baixo, onde se encontram os ressuscitados em 

diferentes reações, expressando confiança ou inquietude.333 No canto superior direito da 

pintura vê-se um anjo a guiar um eleito já parcialmente envolvido por um manto branco. 

Ao mesmo tempo, outros ressuscitados olham para cima e levantam os braços na 

esperança de serem também escolhidos. (Fig. 134) No canto inferior esquerdo os 

condenados são engolidos pela gigantesca boca infernal de Leviatã, de dentes afiados, um 

ser demoníaco verde que cospe fogo pela boca e pelo nariz.  

O Cristo crucificado segue os mesmos princípios iconográficos e estruturais do 

anteriormente analisado. A diferença é que este pousa na colina de Gólgota onde está uma 

caveira e dois ossos. Esta é alusiva ao primeiro homem – Adão – que, de acordo com a 

tradição, foi enterrado no mesmo lugar onde foi colocada a cruz de Jesus Cristo. Neste 

sentido, é criada a relação entre o pecado Original e a Morte redentora de Cristo.334  

 

 

 

 

 

 

332 MOURINHO, 1995: 224 
333 RÉAU, 1996: 765 
334 RÉAU, 1996: 508  
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Figura  133 - Retábulo das Almas da igreja de Figueira 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  134 - Pormenor do retábulo das Almas 
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Figura  135 - Fotografia da coleção de Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro 

 

 

a autora, 2020  
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6.2. Capela de Nossa Senhora do Rosário Figueira  

 

A Capela de Nossa Senhora do Rosário de Figueira é referida nas “Memórias 

Paroquiais” como uma ermida, dentro do povoado, de invocação à Maria Santíssima do 

Rosário. O mesmo sucede com a Capela de Santa Luzia mencionada como uma ermida 

fora do povo onde há romaria no dia da santa,335 dia 13 de dezembro. Essa romaria 

prevalece até aos nossos dias, mas ocorre antes no início de maio, recordando que estas 

pequenas localidades nos meses de inverno estão praticamente vazias. Por essa razão, as 

datas das celebrações religiosas são muitas vezes alteradas conforme convém à 

população, fazendo mais sentido realizar estas festividade com a melhoria do tempo e 

com a chegada dos visitantes e dos emigrantes.   

 A capela de Nossa Senhora do Rosário é constituída por um pequeno corpo, 

rasgada pela porta de entrada emoldurada em arco quebrado e encimada por uma pequena 

sineira de volta perfeita, assente em pilastras e de cornija triangular onde pousa uma cruz 

ao centro. Segundo os moradores, a estrutura que vemos atualmente é recente, pois a 

anterior capela, que era maior, ruiu e foi necessário a reconstrução de uma nova em menor 

escala.  

Apesar da capela ser recente, o retábulo da anterior capela foi reaproveitado. Por 

esse motivo, quando entramos no seu pequeno interior deparamo-nos com a presença de 

um retábulo do barroco nacional de finais do século XVII. Apresenta uma organização 

arquitetónica em serliana, constituída por um vão central em arco acompanhado por dois 

vãos adintelados, um em cada lado.336 O arranque do arco central apoia-se no 

entablamento dos tramos laterais, prologando deste modo a tribuna pelo coroamento 

através de uma arquivolta, havendo a continuidade do fuste das colunas. Por isso, 

apresenta a estrutura de um corpo e três tramos divididos pelas colunas torsas de fuste 

repleto por folhas de parra, cachos de uvas e fénices, que enquadram a tribuna e os nichos 

laterais. Não sabemos se o retábulo sofreu alterações para se adaptar ao espaço da nova 

capela. (Fig. 136) 

 

335 CAPELA et al., 2007: 543 
336 VAIRO & MELO, 2016   
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O frontal de altar é constituído por três faixas contornadas por galão que 

enquadram pintura sobre madeira de motivos fitomórficos. As três seções emolduram ao 

centro uma cartela, sendo que a central contém o monograma mariano. Envolvendo as 

respetivas cartelas existem ornatos como as grinaldas de flores, folhagens de acanto e 

volutas. Devido à humidade, a pintura está em mau estado de conservação. (Fig. 138)  

O sacrário serve como base do trono e a porta do mesmo é entalhada com um 

relevo de Cristo Ressuscitado em posição frontal sobre o túmulo, sendo envolvido por 

um esvoaçante manto vermelho que reforça o movimento da saída do sepulcro. Ergue 

uma vara cruciforme como símbolo do seu triunfo perante a morte e com a mão direita 

eleva dois dedos em sinal de bênção.337 (Fig. 137) No seguimento, sobre o sacrário, 

desenvolve-se o trono onde assenta a imagem do Arcanjo São Miguel.  

Referente à imagem do Arcanjo, trata-se de uma escultura de vulto completo em 

madeira onde é representado de expressão sumária e olhar fixo. Como um jovem alado 

de uma só asa (a outra certamente acabou por partir), veste roupagens e armadura de 

guerreiro e segura na mão direita uma lança. Apresenta-se de pé num contraposto 

elevando o joelho esquerdo para pisar o demónio que se encontra aos seus pés. O demónio 

é retratado como um homem monstruoso, barbudo e cabeludo com uma enorme boca 

aberta para mostrar os dentes afiados. Possui uns enormes pés e, junto destes, sai parte de 

uma cauda.  

 Por detrás desta escultura, no campo pictórico, praticamente coberto pela mesma, 

é possível identificar ao centro a representação do Arcanjo. Igualmente envolvido por um 

majestoso manto vermelho, levanta a espada numa aparente luta contra o diabo que tenta 

inclinar com o tentáculo a balança que possui uma alma para baixo. Curiosamente, a 

representação deste ser é muito semelhante ao da escultura, o que pode ajudar a supor que 

ambas as representações são do mesmo período ou uma é cópia da outra.  

Nos nichos laterais estão colocadas as representações escultóricas de Nossa 

Senhora do Rosário, à esquerda e de São Sebastião, à direita. Igualmente, nos painéis 

por detrás das esculturas, estão pinturas figurativas dos respetivos santos.  A escultura de 

Nossa Senhora, devido à sua dimensão, não assenta no nicho, mas sim sobre a mesa de 

altar. Escultura de vulto completo e em madeira policromada é representada de pé, 

 

337 EUSÉBIO: 493 
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pousada numa base circular, envolvida por cabeças de anjo aladas. Veste uma túnica rosa 

e um manto azul de marcantes pregas, que se enrolam no seu braço esquerdo onde pousa 

o Menino Jesus, que segura no globo com a mão esquerda. Ambos os rostos de traços 

simplificados transmitem pouca expressão. Toda a escultura é envolvida por rosários que 

foram colocados pelos fiéis. Na edícula, atrás da escultura, contém uma pintura sobre 

painel com a figuração da Virgem com o Menino, onde a Nossa Senhora segura 

cuidadosamente no filho, enquanto ele a agarra pelo pescoço.  

 A escultura de São Sebastião surge atado a um tronco de uma árvore, seminu, 

usando apenas o cendal, com o corpo perfurado onde escorrem as gotas de sangue. Estas 

perfurações resultam das flechas que estão ausentes. No painel pictórico é representado 

exatamente da mesma forma. Em suma, estas imagens tanto pictóricas como escultóricas, 

são certamente mais recentes do que o retábulo e, através das suas caraterísticas, não há 

dúvidas de que resultam da imaginária de um artista local.   

 

 

Figura  136 - Retábulo presente na Capela de Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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Figura  138 – Frontal de altar  

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  137 - Porta do Sacrário do retábulo da capela de Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: Fotografia da autora, 10/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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6.3. Capela de Santa Luzia de Figueira  

 

Quando visitei Figueira de Mogadouro, uma das primeiras coisas que os 

habitantes da aldeia me informaram foi que naquela localidade existe uma grande 

devoção a Santa Luzia. Ao contrário da capela anteriormente analisada, a de Santa Luzia 

situa-se na saída do povoado, praticamente isolada. De estrutura simples, o seu interior já 

recebeu várias reformas, mas o retábulo parece ser um exemplar rudimentar de talha 

neobarroca, apesar do repinte muito recente.  

No nicho central, sobre o trono ornamentado por putti, assenta a imagem da mártir 

Luzia. A escultura de vulto completo em madeira apresenta uma rigidez em toda a 

estrutura, desde o tratamento das vestes aos detalhes do seu rosto, quase inexpressivo. O 

próprio cabelo está colado ao rosto sem volume e realismo. Com a mão esquerda coberta 

pelo manto vermelho, segura na taça com os dois olhos e na mão esquerda agarra na 

palma do martírio, trabalhada como um elemento pontiagudo. (Fig. 140) Flanqueiam o 

camarim dois nichos laterais nos intercolúnios das colunas, de fuste em espiral envolvidas 

por elementos florais, que servem para a colocação de outras imagens. O camarim 

prolonga-se pelo coroamento, estando encimado por uma sanefa e pelo resplendor. Ainda 

num pequeno armário, junto ao retábulo, estão expostos ex-votos em cera de bustos, 

relembrando que a mártir é invocada contra os males da visão.338 (Fig. 139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 MUELA, 2008: 292  

Figura  139 - Interior e retábulo da Capela de Santa Luzia 

Fonte: Emanuel Campos  

 

 

a autora, 2020  
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Figura  140 - Imagem de Santa Luzia 

Fonte: Emanuel Campos  

 

 

a autora, 2020  
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7. Zava de Mogadouro 

7.1. Capela de Nossa Senhora de Fátima  

 

A localidade de Zava distancia-se da vila de Mogadouro cerca de 

aproximadamente 4 km. É possuidora de duas capelas erguidas no século XX: a capela 

de Nossa Senhora de Fátima, situada no centro do povoado, e a de Santo Amaro ao 

lado do cemitério. O culto à Nossa Senhora de Fátima surge em 1917 quando três 

pastorinhos da localidade de Fátima, concelho de Vila de Nova Ourém, do distrito de 

Santarém, afirmam ter visto, naquele dia, uma “senhora mais bela do que o sol”, que 

surgiu no Céu.339 Meses depois, em outubro, Nossa Senhora volta a aparecer para 

milhares de pessoas que presenciaram o milagre do sol.340 Após as aparições de Nossa 

Senhora de Fátima foram diversas as capelas erguidas em sua invocação como a de Zava. 

Esta capela, de fachada alta coroada por campanário de dois vãos, contém um interior 

simples de nave única, capela-mor e sacristia. (Fig. 141)  

As imagens devocionais concentram-se na capela-mor que engloba um simples e 

novecentista retábulo-mor que segue os princípios do gosto rocaille, através dos ornatos 

como os anjos, as volutas e os acantos. O sacrário apresenta na porta uma custódia em 

relevo e remata com uma sanefa. penetrada, na parte superior, por um crucifixo. O 

retábulo abre ao centro um camarim com uma mísula, onde está entronizada Nossa 

Senhora de Fátima, que é a imagem principal. Como é habitual, está representada toda 

vestida de branco, deixando discretamente os pés à vista, que pousam na esvoaçante 

nuvem. De mãos postas em oração pende um rosário e é aureolada por uma circunferência 

de estrelas.  (Fig. 142)  

Nas paredes da capela-mor estão expostas em peanhas um conjunto de imagens 

igualmente recentes. No lado esquerdo acha-se o Sagrado Coração de Jesus Cristo e 

Nossa Senhora do Rosário acompanhada pelo Menino apoiado no seu peito, que segura 

nas suas mãozinhas abertas um terço. A imagem da Virgem é coberta por esvoaçantes 

vestes e assenta numa nuvem preenchida por cabecinhas aladas de anjos com a boca 

 

339 FERRAZ, 2012: 7 
340 FERRAZ, 2012: 8  
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entreaberta. Segue-se uma Imaculada Conceição que aparece com os braços abertos e 

com o olhar direcionado para a terra. Pisa o pescoço da serpente que exibe uma maçã, 

símbolos do pecado original.341  

No lado direito, as peanhas expõem São José com o Menino e Santo António. 

São José representado como um homem de meia-idade, cuida de Jesus como seu filho, 

transmitindo um momento de cumplicidade e carinho entre ambos, de mãos dadas e com 

o Menino a encostar a sua cabeça junto ao rosto de José. Por último Santo António, esta 

imagem é inovadora e diferente de todas as representações do Santo descritas neste 

trabalho. Curiosamente este Menino é representado como uma criancinha de três ou 

quatro anos que pousa no braço de Santo António, que o segura cuidadosamente com 

ambas as mãos, enquanto pisa com os pés dois livros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 QUINTAS, 2011: 73 

Figura  141 - Capela de Nossa Senhora de Fátima de Zava 

Fonte: Fotografia da autora, 02/06/2020 

 

 

a autora, 2020  



203 

 

  Fonte: Fotografia da autora, 02/06/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  142 - Interior da Capela de Nossa Senhora de Fátima de Zava 
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7.2. Capela de Santo Amaro  

 

Santo Amaro é o padroeiro da localidade de Zava e a capela que o invoca encontra-

se junto ao cemitério. A mesma veio substituir uma anterior que estava presente dentro 

do cemitério, mas que acabou por ser demolida devido ao facto de ser necessário o seu 

aumento. Segundo o relato da Dona Maria do Carmo, uma senhora de 82 anos e zeladora 

de ambas as capelas: «a capela de Santo Amaro que se encontrava no interior do cemitério 

era muito antiga e todos os habitantes da aldeia, no tempo dos seus pais, revoltaram-se 

quando foi demolida.» (Fig. 143)  

 A capela com alpendre apresenta um interior modesto, ocupando a capela-mor 

quatro peanhas e uma mesa de altar em granito. (Fig. 144) Das imagens assentes nas 

peanhas a que merece especial relevo é a imagem de roca de Nossa Senhora do Rosário. 

Particular pela sua aparente antiguidade, não sabemos o quanto antiga é, mas a imagem 

que nos deparamos atualmente resulta de várias intervenções que sofreu ao longo das 

décadas. De rosto ovalado e pouco expressivo suporta uma imensa cabeleira, quase tão 

grande como a própria escultura. Rigidamente estende ambos os braços de mãos talhadas 

onde nos pulsos pousa um rosário. A estrutura central que simula a volumetria do corpo 

é coberta pelas vestes detalhadamente trabalhadas. Esta imagem saía em procissão e, pela 

necessidade que os habitantes tinham de a escultura estar sempre apresentável e bonita, 

um habitante local decidiu realizar intervenções na imagem com a intenção de a melhorar. 

Porém, não foi o que sucedeu. O senhor não tinha nenhum tipo de formação artística e 

muito menos de conservação e restauro, tendo aplicado materiais que não são adequados 

para a conservação da figura. Depois desta “tragédia” a imagem foi recuperada por 

técnicos especializados, mas nunca mais voltou a sair em procissão devido à sua 

fragilidade. 342 (Fig. 145) 

 A peanha central expõe o orago Santo Amaro, invocado para a proteção do gado. 

O seu nome quer dizer “amargura”343 e sendo de nacionalidade Francesa, acredita-se que 

deriva de Mauro. O santo resolveu peregrinar até Santiago de Compostela,344 ficando em 

 

342 Conforme explicou o Sr. º Padre Nelson (Pároco da vila de Mogadouro) 
343 VEGA,1987:  95 
344 MELENDO, 1954: 22 
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Burgos para servir os pobres e os doentes.345 Surge de cabelo e barba cumpridos e 

grisalhos, de hábito negro e segura num báculo e num livro, símbolos de peregrino devoto 

que reza e lê.346 Teve ainda a virtude de ver as maravilhas do paraíso terreste durante a 

sua peregrinação.347  

 Na peanha à esquerda do orago, depara-se uma escultura em madeira do Menino 

Jesus Salvador vestido com uma cumprida túnica branca que cobre todo o seu corpinho. 

De cabelo encaracolado e de rosto de contornos arredondados foi repintado recentemente, 

predominando a carnação e os tons fortes. Eleva a mão direita para realizar o gesto de 

bênção, enquanto na mão esquerda, posicionada à altura do peito, segura no globo azul. 

A única peanha colocada na parede do lado esquerdo é a que mostra São Bento, imagem 

muito milagrosa como referiu a Dona Maria do Carmo, sendo um santo taumaturgo. 

Como fundador da Ordem Beneditina surge com as vestes episcopais da ordem, com o 

báculo e com a mitra. Aos seus pés, camuflado pelas vestes negras, encontra-se um corvo 

com o pão na boca. Este é alusivo ao episódio causado pela inveja que o presbítero 

Florêncio sentia de São Bento pela fama que conseguira alcançar através dos seus 

milagres. Enviou-lhe um pão envenenado dizendo que era pão bendito, o qual São Bento 

acabou por entregar a um corvo para que o levou para longe.348  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 MELENDO, 1954: 23 
346 MELENDO, 1954: 26 
347 VEGA,1987:  18 
348 MUELA, 2008b: 44 

Figura  143 - Capela de Santo Amaro de Zava 

Fonte: Fotografia da autora, 02/06/2020 
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Figura  144 - Interior da capela de Santo Amaro 

Fonte: Fotografia da autora, 02/06/2020 
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  Fonte: Fotografia da autora, 02/06/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  145 - Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
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8. Valverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5 - Mapa com a marcação dos templos em Valverde 

Fonte: Autora, 2020  
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8.1. Igreja Paroquial de Valverde / Igreja de São Sebastião  

 

 

  A freguesia de Valverde, depois da freguesia da vila de Mogadouro, é a que 

contém mais capelas, com um total de seis templos identificados, tendo sido apenas três 

destes analisados por nós. A construção de templos está associada ao desenvolvimento 

da vida social e económica das populações.349 A Igreja Paroquial de Valverde localiza-

se à entrada da freguesia, a uma distância de aproximadamente 12 km da vila de 

Mogadouro. Dedicada a São Sebastião, santo invocado contra a peste, ao estar à entrada 

do povoado evita que o mal entre no mesmo. Com torre sineira adossada a fachada 

principal, apresenta uma planta longitudinal composta por nave única, capela-mor, coro-

alto, batistério e sacristia. (Fig. 146)  

 

 

 

349 RESENDE, 2011: 215 

Figura  146 - Interior da Igreja Paroquial de Valverde 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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8.1.1. Capela-mor  

 

Elevado sobre uma escadaria de três degraus, o retábulo da capela-mor apresenta 

as caraterísticas da talha rococó, provavelmente de meados do séc. XVIII. (Fig. 147) Toda 

a estrutura é preenchida com os elementos ornamentais próprios desse vocabulário: 

concheados, volutas, folhas de acanto e os ornatos curvos e sinuosos. Ao nível da predela, 

sobre a mesa de altar, destaca-se o sacrário envolvido por concheados e folhas 

assimétricas que enquadram a porta do mesmo. Esta expõe ao centro a imagem do 

cordeiro místico, deitado sobre o livro dos Sete Selos, sustentando com a pata uma cruz, 

em cuja extremidade se suspende o Estandarte da Ressurreição.350 (Fig. 149)  

O retábulo, de composição tripartida, abre ao centro em camarim, estando uma 

imagem de Nossa Senhora com o Menino pousada no trono escalonado. Trata-se de uma 

escultura em madeira de feição popular, na qual a Virgem, envolvida por um grandioso 

manto azul, segura com o braço esquerdo o Menino Jesus desnudo. Este por sua vez, 

segura no globo e eleva os dois dedos em gesto de bênção. Ao mesmo tempo a Virgem 

afasta o braço direito como se estivesse a segurar num objeto, neste momento ausente. 

Sobre a cabeça de Nossa Senhora pousa uma rica coroa em liga metálica. O camarim 

continua pelo coroamento numa semicúpula, encimada por baldaquino e o seu centro por 

um medalhão com a representação de três flechas, atributos do orago São Sebastião, 

imagem que atualmente se encontra na nave no lado do Evangelho.  

Nas ilhargas do retábulo, divididas pelas colunas de fuste liso com ornatos 

adossados, surgem nichos destinados à exposição de imagens devocionais, estando 

unicamente o do lado da Epístola preenchido com uma escultura do Sagrado Coração 

de Jesus. Como referido esta devoção surgiu do culto das cinco chagas, mas 

principalmente da chaga do peito causada pela lança de Longinus, para além de que o 

coração sempre foi um símbolo de amor.351 (Fig. 148)  

 

 

 

 

350 EUSÉBIO: 493 
351 RÉAU, 1996: 52  
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Figura  147 - Capela-mor da Igreja Paroquial de Valverde 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  148 - Retábulo-mor da igreja de Valverde 
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À frente do retábulo-mor está um Cristo Crucificado em tamanho colossal, de 

madeira assente numa base rodeada com cabecinhas de anjos e acantos. O Cristo morto 

coroado por um esplendor metálico, pousa a cabeça sobre o seu ombro direito, 

transmitindo o seu rosto serenidade através de um suave sorriso. O corpo nu e esquelético 

é apenas coberto pelo cendal branco, preso por uma corda de bordo dourado. Num rigor 

anatómico evidenciam-se as marcas de sofrimento visíveis pela chaga no peito e pelos 

rasgões nos joelhos. A própria cruz do sacrifício é detalhada nas extremidades e na 

vertical no topo destaca-se uma cartela com a sigla J.N.R.J (Jesus Nazareno Rei dos 

Judeus). (Fig. 150) Ainda na capela-mor, numa pequena peanha de granito no lado 

esquerdo, existe uma recente imagem de São José com o Menino nos braços, ambos 

aureolados. A posição estática de José é quebrada pelo sugerido movimento do Menino 

que cruza as pernas e abre os bracinhos. (Fig. 151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  150 - Imagem de 

Cristo Crucificado 

Figura  149 - Porta do 

Sacrário 

Figura  151 - Imagem de São 

José com o Menino 

Fonte: Autora, 24/01/2020 
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Fonte: Autora, 24/01/2020 
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Fonte: Autora, 24/01/2020 
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8.1.2. Retábulos da Nave  

 

 Na nave, junto ao arco do cruzeiro, estão dois retábulos semelhantes de talha 

barroca que apresentam planta reta, corpo único e um tramo. Utilizando as duplas colunas 

torsas, enquadram ao centro, no lado do Evangelho, um painel da Pesagem das Almas e 

no lado da Epístola a escultura de Santo António de Lisboa ou de Pádua. O fuste da 

coluna interior prolonga-se pelo entablamento emoldurando o nicho central, encimado 

por uma cartela preenchida, no lado do Evangelho, pela pomba branca do Espírito Santo 

e, no lado da pístola, por uma cabeça alada de anjo. Entre os elementos decorativos 

destacam-se as parras e cachos de uvas, flores, cabeças de anjo e pássaros. Nos frontais 

das mesas de altar repetem-se painéis que imitam brocados, contornados por baixos-

relevos de enrolamentos de acanto e elementos florais.  

O painel pictórico da Pesagem das Almas no Purgatório é uma obra recente, 

onde aparece o Arcanjo São Miguel ao centro da composição suspenso numa nuvem, 

segurando na balança que pesa as almas, na disputa do destino de cada uma com o diabo, 

neste caso ausente. É ladeado por São Pedro à direita, que segura nas chaves, e por Santo 

António com o Menino, à esquerda. Devido à simbologia das chaves de São Pedro, que 

significam o poder de prender e desprender, de absolvição e excomunhão, o Santo 

desempenha a função de abrir as portas do Paraíso aos elegidos.352 No nível inferior da 

pintura, no meio de um rochedo entre o fogo, estão os ressuscitados já vestidos, sendo 

consulados e elevados pelos anjos. Nossa Senhora, ao centro, conforta uma das almas 

enquanto olha para cima.  

À frente deste painel, sobre a mesa de altar, está uma escultura popular de Santo 

António, em madeira, caracterizada pela estaticidade e desproporção através de uns 

gigantescos pés visíveis debaixo do hábito. A única insinuação de movimento é 

conseguida através das mãos: a esquerda que ostenta um livro fechado, onde assenta o 

Menino, e a direita avançada em relação ao corpo, segurando, em tempos, certamente um 

bastão cruciforme atualmente ausente. Através do tratamento dos detalhes anatómicos, 

das vestes e do movimento do Menino, este parece-nos ser posterior à imagem do Santo. 

(Fig. 152) 

 

352 RÉAU, 1998: 51 
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Figura  152 - Retábulo das Almas 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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No altar do lado da Epístola expõe-se outro Santo António de maiores dimensões. 

Apesar de tratar-se também de uma escultura popular, esta já apresenta um maior cuidado 

no tratamento das formas. Como é iconograficamente comum, o Santo surge representado 

com tonsura destacada e hábito franciscano cingido à cintura por um cíngulo.353 Sobre o 

hábito enverga o capuz em redor do pescoço.354 Expõe os seus principais atributos como: 

o Menino Jesus sentado sobre o livro e uma cruz. As representações do Santo e a do 

Menino apresentam expressões sumárias e ostentam um resplendor circular em metal 

branco. (Fig. 153)  

Ainda na parede do arco triunfal, junto aos referidos retábulos, existem duas 

peanhas com figurinhas recentes: a mártir Santa Luzia, à esquerda, e Nossa Senhora da 

Conceição, à direita. A mártir, de atitude serena, veste túnica rosa que a cobre por 

completo, com decorações douradas e algumas pedras coloridas. O seu rosto de expressão 

serena é contornado pelo cabelo ondulado que ostenta uma coroa de flores. Segura nos 

seus principais atributos: a bandeja com os olhos, que eleva à altura do seu peito, e a 

palma adossada ao seu corpo. A imagem que evoca o dogma da Imaculada Conceição 

respeita a escultura erudita, com a cabeça inclinada para a esquerda olhando em direção 

do altíssimo, albergando longos e cumpridos cabelos soltos. A Virgem tem as mãos 

encostadas sobre o peito, segurando no manto azul que envolve a túnica branca. De pé, 

em cima de uma nuvem rodeada por três cabeças de anjos alados, pisa na lua em quarto 

crescente.355  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

353 RÉAU, 1997: 126 
354 NOGUEIRO, 2015: 73 
355 QUINTAS, 2011: 73 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  153 - Retábulo de Santo António 
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8.1.3. Imagens devocionais do lado do Evangelho 

 

  Junto ao retábulo da Pesagem das Almas e debaixo do púlpito, foi colocada uma 

mesa para exibir o orago da igreja - São Sebastião. A escultura de traça popular 

representa o Santo no momento do martírio, atado por cordas pelos pulsos a um tronco, 

num ligeiro contraposto, elevando a perna esquerda que pousa numa rocha. Exibe, pelo 

seu corpo desnudo, as cinco perfurações causadas pelas flechas, hoje desaparecidas, por 

onde escorre o sangue recentemente pintado. A figura estática e de expressão contida 

apresenta olhos de vidro e cabelos longos que caem rigidamente por detrás das costas. Na 

cabeça suporta um resplendor em forma de crescente raiado em metal branco.356 (Fig.154) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356 QUINTAS, 2011: 74 

Figura  154 - Imagem de São Sebastião 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Ao longo da parede do lado do Evangelho estão colocadas três peanhas com as 

imagens de Santa Rita, Nossa Senhora da Conceição e Santo António. Santa Rita de 

Cássia, a santa italiana conhecida como advogada das causas impossíveis,357 era também 

invocada contra a varíola. Após a morte do seu marido e filhos retirou-se para o convento 

de Santo Agostinho de Cássia,358 surgindo, por isso, vestida com o hábito negro da ordem 

dos Agostinhos, cingido por um cinto acima da cintura, onde pendura um terço. Como 

atributo, um espinho da coroa de Cristo cravado na testa, por onde sangra, ferimento 

causado durante um episódio de oração diante do crucifixo, na qual pediu para sentir a 

dor que Cristo experimentou durante o seu suplício.359 Segura com a mão direito o 

crucifixo e olha para ele, em sinal da sua forte devoção. Na mão esquerda sustenta uma 

palma verde ornada por três coroas douradas sobrepostas verticalmente.360 Segundo o 

ponto de vista de Diana Irene Quintas, estas três coroas simbolizam o marido e os filhos 

que a Santa perdeu.361 (Fig. 155) 

 A peanha seguinte sustenta uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, 

identificada pela coroa de estrelas, evidenciando-se ao centro a forma de uma lua em 

quarto crescente. De acordo com o livro do Apocalipse «apareceu do céu uma mulher 

vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e coroada de estrelas.»362 A lua que nunca se 

representa cheia, mas em forma de crescente, constituindo um símbolo da vitória da Cruz 

sobre a meia lua turca.363 Segundo outra interpretação muito irradiada, o crescente lunar 

representará São João Batista. Existem ainda outras interpretações possíveis em que o 

crescente representa o mal. 364 As linhas sumárias e a rigidez do corpo parecem indicar 

antiguidade ou arcaísmo do talhe. De posição estática e frontal, segura com o braço 

esquerdo o Menino Jesus deitado como um recém-nascido, que agarra junto do corpo o 

globo terrestre, fazendo o sinal de bênção com a mão direita. A Virgem, com a mão 

esquerda ligeiramente avançada do torso, segura num terço recente, podendo ser posterior 

à imagem. A presença de Santo António é recorrente nesta igreja. Neste caso diferencia-

 

357 NOGUEIRO, 2015: 514 
358 RÉAU, 1998: 136 
359 MUELA, 2008: 393 
360 NOGUEIRO, 2015: 514 
361 QUINTAS, 2011: 89 
362 RÉAU, 1996: 86  
363 RÉAU,1996: 87  
364 OSSWALD, 2004: 405 
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se das outras esculturas anteriormente analisadas, pois ostenta só o crucifixo com a mão 

esquerda, símbolo da sua fé. (Fig.155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Imagens Devocionais do lado da Epístola  

 

 No lado da Epístola, encontra-se uma imagem de vestir de Nossa Senhora do 

Rosário. A figura em madeira tem apenas a cabeça e os braços talhados, estando coberta 

pelo vestido branco e o manto azul. Estende os braços para sustentar, nas suas mãos, um 

terço colocado pelos fiéis. O rosto, de contornos delicados e carnação recente, apresenta 

uns grandes olhos de vidro que olham para baixo. A cabeça está coberta por uma longa 

cabeleira postiça castanha que deixa à vista os brincos de ouro e ainda ostenta uma 

ornamentada coroa imperial. (Fig. 156) 

Igualmente sobre peanhas, no lado da Epístola, estão as imagens de Nossa 

Senhora de Fátima acompanhada pelos pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta, 

beatificados recentemente, de Cristo Crucificado, do Menino Jesus Salvador e por 

último Santo Expedito. A devoção a Nossa Senhora de Fátima vai estar presente em 

todas as igrejas do concelho. Apesar do culto ser recente é muito marcante no contexto 

religioso português. Junto da imagem de N. S.  de Fátima estão duas figurinhas recentes 

Figura  155 - Santo António, Nossa Senhora da Conceição e Santa Rita 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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dos dois pastorinhos, os irmãos São Francisco e Santa Jacinta que foram beatificados no 

dia 13 de maio de 2000, em Fátima. A beatificação destas duas crianças traz a 

confirmação, por parte da igreja, da credibilidade das aparições de Fátima.365 (Fig. 157)  

A imagem de Cristo Crucificado apresenta pouco rigor anatómico e de 

proporções, predominando a estaticidade. Cristo é representado já morto, com o rosto 

tratado sumariamente nos detalhes e na expressão. O corpo praticamente limpo de sangue, 

apresenta apenas sinais do martírio nas chagas e nos joelhos,366 tendo sido recentemente 

repintado. O próprio cendal cai de forma estática e rígida, estando atado sobre o lado 

direito. Os cravos que pregam os pés e as mãos sobre a cruz destaca-se pela sua grande 

dimensão. (Fig. 157) 

O Menino Jesus Salvador do Mundo está colocado numa base esférica rodeada 

por cabeças aladas. É representado nu, com evidentes cuidados anatómicos de linhas 

arredondadas, sugerindo o naturalismo próprio do corpo de uma criança. Com a mão 

direita e os dedos fletidos realiza o gesto de bênção e a forma como avança e posiciona a 

mão esquerda sugere a presença de um outro objeto, hoje desaparecido. O seu rosto sereno 

e sorridente é envolvido pelos cachos de cabelos encaracolados e é coroado por um 

resplendor. (Fig. 157) 

Santo Expedito é padroeiro das causas que se arrastam, perdidas, urgentes367 e 

dos estudantes. Está representado com armadura de legionário romano,368 coberta por um 

grandioso manto vermelho. Junto do seu peito segura uma palma e com a mão direita 

ergue uma cruz. Numa posição de contraposto, eleva o pé esquerdo para esmagar um 

corvo negro, que agarra com o bico um pano branco com a inscrição369 do som que imite 

“cras, cras” 370, que em latim significa “amanhã”. Desta forma, esta ave é considerada por 

alguns clérigos da Igreja como símbolo dos adiamentos. 371  

 

 

365 Conferência Episcopal Portuguesa. A beatificação dos Pastorinhos de Fátima – Francisco e Jacinta 

Marto. (…)  
366 NOGUEIRO, 2015: 602  
367 DAIX, 2000: 73 
368 RÉAU, 1997: 498 
369 QUINTAS, 2011: 48 
370 RÉAU, 1997: 499 
371 DAIX, 2000: 73 
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Figura  156 - Imagem de roca de Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  157 - Imagem de Nossa Senhora de Fátima; Cristo Crucificado e Menino Jesus 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  159 – Imagem de Santo Expedito 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  158 –Nossa Senhora da Conceição 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 

 

 

a autora, 2020  



223 

8.2. Capela de Santo Apolinário  

 

A capela de Santo Apolinário em Valverde situa-se no centro da malha urbana do 

povoado. (Fig. 162) Apresenta arquitetura vernacular religiosa de onde destaca, no seu 

interior, o exemplar de um retábulo-mor ao gosto do barroco nacional, que datará de finais 

do séc. XVII ou inícios do XVIII. O tramo central do retábulo-mor possui um alto-relevo 

de enrolamentos de volutas e acantos sobrepostos, interrompidos por cabeças de anjos 

alados que rematam a porta do sacrário, que está igualmente ornamentada com os mesmos 

motivos. O “trono” expõe, no topo, um pequeno crucifixo de madeira de cronologia 

recente. Os tramos são divididos pelas colunas de fuste torso totalmente revestidas por 

parras, cachos de uvas e aves que debicam frutos. Para além das colunas, delimita o 

retábulo pilastras completas com folhagem de acanto com uma flor na base.  

A tribuna continua pelo entablamento através de um arco concêntrico que 

prolonga o fuste das colunas, o que origina que haja uma continuidade dos elementos 

arquitetónicos do corpo com o ático.372 As ilhargas do coroamento são completas por 

painéis concêntricos ornamentados por volutas e por duas grandes aves brancas. Nos 

tramos laterais surgem nichos destinados à exposição de imagens devocionais,373 

nomeadamente as de São José e do orago Santo Apolinário, no lado do Evangelho e do 

lado da Epístola, respetivamente. (Fig. 160) 

A escultura de São José assenta sobre uma base incomum constituída por formas 

hexagonais, uma esfera e uma base quadrangular. Como é frequente, surge com o Menino 

Jesus nu nos braços, um dos atributos privilegiados da iconografia de São José. A imagem 

popular de Santo Apolinário, como primeiro bispo de Ravena,374 é representado como 

tal, com a batina sobreposta pela casula e pelo cíngulo, pela mitra e pelo báculo na mão 

esquerda. Devido ao seu martírio, é protetor das doenças relacionadas com os órgãos 

genitais. 375  

 

 

 

372 LAMEIRA & SERRÃO, 2003:  269 
373 LAMEIRA & SERRÃO, 2003:  267  
374 RÉAU, 1997: 132 
375 RÉAU, 1997: 134 
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Figura  160 - Retábulo-mor da Capela de Santo Apolinário 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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A mesa de altar e toda a base do retábulo diferenciam-se do restante corpo, 

primeiramente pela aplicação do branco e do azul e depois pela sua simplicidade.  O 

frontal de altar possui um desenho de um medalhão ao centro, que enquadra um báculo e 

uma mitra, atributos do orago da capela. O referido medalhão é contornado por formas 

sinuosas e por flores que também estão presentes nas cartelas laterais. (Fig. 161) Ainda 

sobre a mesa de altar está uma figurinha popular de Nossa Senhora com o Menino nos 

braços, de posição estática, expressões e gestos contidos, onde as vestes coladas aos 

corpos caem rigidamente sem movimentação e marcação das pregas. A pequena escultura 

foi repintada sucessivamente sem muito rigor, estando o contorno dos olhos desenhados 

à mão.  

 

 

 

 

Na nave estão expostos dois oratórios que albergam uma Nossa Senhora de 

Fátima, no lado da Epístola, com características iconográficas convencionais, (Fig. 165) 

e no lado do Evangelho, São João Batista, representado como eremita, erguendo o braço 

Figura  161 - Frontal de altar 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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direito e apontando com o dedo para o céu.376 O seu corpo, quase despido, é coberto por 

uma pele de camelo presa por um cinto de couro e um manto vermelho, cor alusiva ao 

seu martírio, elementos de representação recorrentes.377 Porta a cruz na mão esquerda e é 

acompanhado pelo cordeiro, símbolo de Cristo. (Fig. 164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 MUELA, 2008: 239 
377 MUELA, 2008: 238  

Figura  162 - Capela de Santo Apolinário 

Figura  163 - Interior da capela de Santo Apolinário 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  165 - Imagem de Nossa Senhora de 

Fátima 

Figura  164 - Imagem de São João Batista  

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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8.3. Capela do Espírito Santo  

 

A capela do Espírito Santo de Valverde localiza-se numa pequena colina, 

ligeiramente afastada do centro da aldeia. De pequenas dimensões, apresenta uma planta 

retangular, de fachada principal rasgada por uma entrada em arco abatido, acedida por 

uma escadaria de dois degraus. (Fig. 166) A sobriedade e o vazio do seu interior 

surpreendem o observador num primeiro momento. O espaço recebeu reformas muito 

recentes. Na nave única, estão expostas três imagens junto ao arco triunfal. (Fig. 168) A 

chave do arco é preenchida por uma escultura em madeira da Pomba do Espírito Santo, 

pormenorizadamente talhada; é coroada pelo triângulo da Santíssima Trindade e é 

envolvida por um resplendor dourado. (Fig. 167) Na mesma parede, no lado do 

Evangelho, encontra-se a imagem de Santa Teresinha ou Santa Teresa de Lisieux e na 

mísula do lado da Epístola assenta uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.   

 

 

 

 

 

Figura  166 - Capela do Espírito Santo, Valverde de Mogadouro 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Acede-se à capela-mor através de uma escadaria de três degraus onde nos 

deparamos com uma estrutura retabular muito simples, pousada numa mesa de altar 

recente. Esta estrutura apresenta um painel central azul com suaves desenhos de flores e 

ao centro encosta-se um crucifixo em madeira. A cruz deste crucifixo é trabalhada como 

se tratasse de um tronco de árvore e a imagem de Cristo Crucificado é pequena, mas 

pormenorizada. Jesus, já morto, inclina a cabeça para o lado direito e o seu corpo 

acastanhado é realçado pelo sangue que escorre dos ferimentos. Ladeiam o painel as 

colunas caneladas de capitel compósito, que suportam um frontão triangular fechado pela 

Pomba do Espírito Santo ao centro. Ainda na predela, encontra-se, no meio, a pintura de 

um vaso de flores flanqueada pela base das colunas. (Fig. 169) 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Figura  167 - Pomba do Espírito Santo presente na chave do arco triunfal 
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Figura  168 - Interior da Capela do Espírito Santo 

Figura  169 - Retábulo presente na capela do Espírito 

Santo 

Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 24/01/2020 
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9. Vale de Porco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 - Mapa com a marcação dos templos em Vale de Porco e Vilar do Rei 

Fonte: Autora, 2020 
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9.1. Igreja Paroquial de Vale de Porco / Igreja de São Brás  

 

A freguesia de Vale de Porco localiza-se a 8 km de distância da vila de 

Mogadouro. A Igreja Paroquial, situada no alto do povoado, apresenta fachada alta em 

cantaria, coroada por campanário de dois vãos.378 (Fig. 170) A igreja é descrita nas 

“Memórias Paroquiais de 1758” onde é possível constatar que a organização do espaço e 

as invocações dos altares prevalecem praticamente idênticas até aos nossos dias:  

 

A paroquia estava quase no meio do povo em um alto. Sendo o orago dela São Brás, tendo quatro 

altares – o altar-mor onde está o Santíssimo Sacramento e dois colaterais, um da Senhora do 

Rosário da parte direita da igreja e outro de Santo António na parte esquerda e por baixo deste 

da mesma parte tem outro das Almas. 379 

 

 

 

378 ROSAS, 1999: 9 
379 CAPELA et al., 2007: 566 

Figura  170 - Fachada principal da Igreja Paroquial de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  171 - Interior da Igreja Paroquial de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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9.1.1. Capela-mor  

 

O teto abobadado da capela-mor é coberto por um revestimento em papel com a 

representação dos quatro evangelistas. Não se sabe a autoria nem a datação desta obra, 

tratando-se de uma intervenção recente e de mau artifício. Os evangelistas são retratados 

de pé, albergando túnica e manto azul ou vermelho, segurando no evangelho e na pluma. 

Estão acompanhados pelos símbolos dos quatro seres viventes relatados na visão de 

Ezequiel e por São João no Livro do Apocalipse:380 São Mateus, com a cabeça alada de 

um anjo, relacionado com a Encarnação; São João, o mais jovem, acompanhado por uma 

águia que, neste contexto, mais parece uma pomba; (Fig. 173) São Marcos na companhia 

de leão; São Lucas, ladeado por uma pequena cabeça de touro. Relacionando o boi ou 

touro ao Sacrifício, o leão à Ressurreição e a águia à Ascensão.381 São Jerónimo definiu, 

no século IV, a associação de cada um destes símbolos aos respetivos evangelistas. O 

homem/anjo simboliza a Mateus porque o seu evangelho começa com a genealogia 

humana de Cristo; o Leão a Marcos porque inicia o texto referindo a S. João Batista, 

sendo o leão um animal do deserto; o Touro a Lucas porque principia com o sacrifício de 

Zacarias, sendo o touro um animal de sacrifício; e por fim a águia a S. João, porque a sua 

escrita é a mais abstrata, elevando-se sobre os outros. 382  

Estes quatro seres do Tetramorfo formam parte da corte celestial no qual a sua 

função é glorificar ao Todo Poderoso, estando relacionados com o fim dos tempos.383 Ao 

centro da composição do teto, evidencia-se a ilustração de uma custódia que expõe o 

Santíssimo Sacramento, ladeado por dois anjos ajoelhados perante este objeto, sendo que 

um destes anjos segura num incensório. (Fig.172) Semelhante a este teto sendo 

provavelmente da mesma época é o teto abobadado da Igreja Paroquial de Remondes. 

Que apresenta o mesmo material, a mesma ornamentação e os quatro evangelistas nos 

cantos são trabalhados com o mesmo programa iconográfico, apesar do desenho da igreja 

de Remondes apresentar ligeiramente mais qualidade no tratamento das formas.  

 

 

380 RÉAU, 1997a: 493 
381 RÉAU, 1997a: 493 
382 HERNANDO, 2011: 63 
383 HERNANDO, 2011: 61 
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Figura  172 - Teto da capela-mor da Igreja Paroquial de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  173 - Pormenor do teto da capela-mor da Igreja de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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A capela-mor alberga um retábulo de talha rocaille que abre ao centro em 

camarim, com trono em degraus. O baldaquino do topo abriga a imagem do Menino 

Jesus coberto por um pano branco à cintura. Este Menino de linhas arredondadas e 

expressão sumária, afasta ambos os braços em relação ao corpo, mas não exibe nenhum 

atributo. Nas ilhargas ladeadas por colunas de fuste reto, com pintura marmorizada e 

capitéis clássicos, pousam em nichos a figura do orago, no lado do Evangelho, e do lado 

da Epístola a imagem do Sagrado Coração de Jesus. (Fig. 174) 

Sendo o orago desta paroquia São Brás, o santo popular aparece representado 

como bispo de Sebaste (Arménia) – com a capa pluvial vermelha e dourada, a mitra e o 

báculo que agarra com a mão esquerda, enquanto que com a mão direita flete dois dedos 

em posição de bênção. O santo foi convertido no advogado dos males da garganta, pelo 

milagre de salvar um rapaz que não conseguia respirar por causa de uma espinha entalada 

na garganta.384 E, antes de ser decapitado, pediu a Deus que curasse de qualquer mal da 

garganta todos que o evocassem.385 (Fig.176)  

A escultura do Sagrado Coração de Jesus é de talhe erudito, muito minuciosa nos 

detalhes anatómicos e pregueado das vestes que enverga. O seu rosto sereno e pálido 

eleva ligeiramente o olhar, usa barba curta e longos cabelos encaracolados que pousam 

nos seus ombros. A figura descalça e assente sobre uma esvoaçante nuvem, usa uma longa 

túnica branca com trabalhado e suave pregueado. Igualmente detalhado, o manto 

vermelho cai sobre o ombro e o braço direito. No peito abre a túnica para mostrar o 

coração ardente envolvido pelos espinhos da coroa, onde cristo o toca com a mão 

esquerda mostrando a chaga na sua palma. (Fig. 177)  

O retábulo fecha com um remate valorizando a parte central onde o camarim é 

encimado por um dossel com sanefa. Entre o arco do camarim e a sanefa assenta um 

resplendor com o Sagrado Coração. No embasamento, destaca-se o frontal da mesa de 

altar, tratando-se de uma pintura de qualidade, pintada diretamente na madeira, com 

motivos fitomórficos onde predomina os vermelhos, os verdes e os dourados. (Fig. 175)  

 

 

384 MUELA, 2008b: 57  
385 MUELA, 2008b: 58 



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  174 - Retábulo-mor da Igreja de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  175 - Frontal de altar da Igreja de Vale de Porco 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Ainda em peanhas presentes nas paredes laterais da capela-mor estão expostas as 

esculturas de Nossa Senhora de Fátima, à esquerda, e de São José com o Menino, à 

direita. As imagens, contemporâneas, apresentam a mesma dimensão. Da de Nossa 

Senhora coroada, de pé, em cima da nuvem, de rosto sereno e mãos postas sobre o peito, 

pendem os rosários. (Fig. 178) José, de barba e cabelo grisados, realça a avançada idade 

que tinha quando se casou com a jovem Virgem, apesar do seu rosto ser detalhado como 

um jovem adulto. Aparece com o Menino Jesus sentado no seu braço esquerdo, estando 

este Menino de perninhas cruzadas coberto com uma cumprida túnica branca enquanto 

segura no globo azul. 

Junto ao arco triunfal está exposto, num pilar pétreo, uma recente escultura de 

Cristo Crucificado expressando todo o sofrimento deste sacrifício. Jesus cravado na cruz 

ainda vivo, evidencia na expressão do seu rosto o sofrimento vivido. A barba e os cabelos 

talhados com formas ondulantes pousam sobre os ombros e envolve a cabeça uma 

Figura  176 - Imagem de São Brás presente 

no retábulo-mor  

Figura  177 - Imagem do Sagrado Coração 

de Jesus  

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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grandiosa coroa de espinhos pontiagudos. Enfatizando ainda mais o sofrimento do corpo 

martirizado coberto pelo cendal preso numa corda, nas palmas das mãos perfuradas pelos 

pregos não se vê vestígios de sangue, mas sim antes nos pulsos que estão cortados. (Fig. 

179) 

 

 

 

9.1.2. Retábulos laterais da Nave    

   

Junto ao arco triunfal estão dois retábulos semelhantes de influência 

barroquizante. O nicho central expõe a imagem devocional, estando enquadrado por 

cartelas com enrolamentos de acanto. O eixo é limitado pelas colunas torsas de fuste 

envolvido como é frequente nesta linguagem por folhas de parra, cachos de uvas e aves. 

O capitel clássico das colunas sustenta a arquitrave decorada por relevos de acanto e por 

uma cabeça de anjo alada ao centro. Por sua vez, esta arquitrave sustenta o remate de 

Figura  179 - Imagem de Cristo 

Crucificado 

  

Figura  178 – Nossa Senhora de Fátima 

 

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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contornos curvos e sinuosos. O frontal de altar de ambos é diferenciado, destacando-se o 

do lado da Epístola pela qualidade artística, com imitação de Chinoiserie. Concentrando 

o uso de formas de ornatos ao gosto rocaille, destacam-se os concheados, as formas 

assimétricas, as volutas, as flores, as folhagens e uma cascata de água ao centro envolvida 

por estas formas (Fig.180). Existe um claro contraste entre a qualidade do frontal de altar 

e da talha do retábulo, colocando a hipótese de que este frontal não pertencia 

originalmente ao respetivo retábulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lado do Evangelho, a escultura de vulto de Santo António, identificado pelo 

hábito franciscano, pela cruz e pelo livro aberto, no qual se encontra sentado o Menino 

Jesus. A imagem do Menino parece ser posterior à do Santo, este de execução mais rígida 

e menos detalhada no tratamento anatómico. (Fig. 183) Por sua vez, no altar do lado da 

Epístola, a imagem popular de Nossa Senhora do Rosário ostenta uma coroa imperial 

em metal branco. Segura o Menino Jesus no braço direito, tocando carinhosamente com 

a mão esquerda nos seus pezinhos, enquanto o Menino olha para a sua mãe, realizando o 

gesto de bênção e segurando no globo. (Fig. 184) 

Ainda no lado da Epístola localiza-se um retábulo inserido na parede, que alberga 

em camarim um painel pictórico e um Cristo Crucificado em madeira. Conjugando a 

Figura  180 - Frontal de altar do retábulo de Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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pintura e a escultura, o painel contém uma paisagem arquitetónica que emoldura o 

Crucifixo, parecendo que se trata de uma pintura recente ou já muito intervencionada. A 

cruz do martírio rematada pela sigla I.N.R.I, encosta-se ao painel, exibindo a figura de 

Cristo pregada na cruz por três pregos, estando o pé direito pregado sobre o esquerdo. O 

cendal branco, trabalhado com detalhadas pregas, está cingido por uma corda dourada. A 

carnação do corpo esquelético e martirizado apresenta um tom amarelo, contrastado com 

o sangue que escorre pelas chagas e ferimentos e pelo cinzento azulado do seu corpo 

maltratado. O rosto pousado para o lado direito, de olhos e boca fechados, demonstra que 

Cristo já está morto. (Fig. 185)  

 Em pequenas mísulas inseridas no camarim destacam-se duas figurinhas – uma 

de Nossa Senhora, de solução plástica de carater regional, de feitura rígida, com mãos 

postas e a ostentar uma coroa de metal branco. Curiosamente em confronto com uma 

imagem deste retábulo da década de oitenta do séc. XX pertencente à coleção de 

Domingos Marcos, esta figurinha de Nossa Senhora parece irreconhecível. Porém ao 

analisar detalhadamente através da base, da posição das mãos e da veste deparamo-nos 

que estamos perante a mesma imagem. Esta disformidade resulta nas sucessivas 

intervenções mal executadas realizadas que não respeitam a natureza da peça. A outra 

escultura de vulto representa São Bento, identificado pelo hábito monástico da ordem 

beneditina, pelo báculo e pelo livro da Regra. Aos seus pés, expõem-se dois dos seus 

principais atributos: mitra e o corvo com o pedaço de pão envenenado no bico.386 Por esta 

razão, o santo é invocado contra o perigo de envenenamento, mas, também, para a 

obtenção da graça da boa morte. 387  

 

 

 

386 MUELA, 2008b: 46 
387 RÉAU, 1997a: 197 
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Figura  184 - Retábulo de 

Nossa Senhora do Rosário 

Figura  185 – Retábulo de Cristo 

Crucificado 

Figura  183 - Retábulo de Santo 

António  

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  

Figura  181 –Fotografia da coleção de 

Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  182 – Imagem de Nossa Senhora 

Fonte: S. M. de Arqueologia de Mogadouro 
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9.1.3. Imagens devocionais do lado do Evangelho  

 

 O lado do Evangelho exibe a escultura de vulto de São Sebastião, de configuração 

arcaica, atado ao tronco e elevando a perna esquerda para pousar o pé sobre uma base. O 

pano da pureza envolve o corpo abaixo da cintura, deixando evidenciadas as cinco flechas 

que perfuram a sua carne. (Fig. 186)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escultura da Pietà, que segundo Lúcia Rosas é um curioso exemplo de 

localismo e arcaísmo,388 deverá datar da primeira metade do século XVI. Em 1999, 

quando foi estudada por esta investigadora, a mesma encontrava-se assente num altar da 

nave, do lado da Epístola. Atualmente, porém, assenta numa peanha exposta na parede 

do lado do Evangelho. Nossa Senhora, completamente coberta por um manto azul escuro, 

aparenta estar de pé, mas de joelhos fletidos, segurando no seu colo o corpo inanimado e 

rígido de Cristo, de grandes proporções. São notórias as dificuldades do artista em unir 

plasticamente o corpo de Cristo com o de Nossa Senhora.389 Neste corpo inanimado 

escorre o sangue pela testa e mãos, consequência do padecimento na cruz. Apesar da 

 

388 ROSAS, 1999: 67  
389 ROSAS, 1999: 68  

Figura  186 - Imagem de São Sebastião 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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pouca expressão do rosto da Virgem, são visíveis as lágrimas que escorrem pelos seus 

olhos, próprias da humanização do sagrado que marcou a produção artística destas 

cronologias. (Figs.187 e 188) Terminamos com uma peculiar caixa de esmolas em 

madeira, que possui uma pintura com a representação de um Cristo Crucificado e aos seus 

pés as Almas no Purgatório. Em confronto com uma imagem da década de oitenta 

verifica-se que esta peça sofreu algumas alterações na sua forma. (Figs.189 e 190)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  187 - Pietà 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

Figura  188 - Pietà 
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9.1.4. Imagens devocionais do lado da Epístola  

 

 No lado da Epístola estão expostas três imagens devocionais: a do Arcanjo São 

Miguel, de traça popular, representado de couraça e com umas pequenas asas douradas 

ligeiramente descaídas. Eleva a espada por detrás do dorso na luta contra o diabo, que se 

encontra debaixo dos seus pés, envolvendo as pernas do arcanjo. De forma monstruosa e 

pintado de verde, esta criatura apresenta uma boca pontiaguda com dentes afiados, orelhas 

pontiagudas e cornos bicudos. Com a mão esquerda São Miguel segura a balança, com a 

qual pesa o destino de cada alma que disputa com este ser demoníaco.390 (Fig. 191) Santa 

Rita é iconograficamente reconhecida pelo hábito negro, pelo crucifixo, pela palma com 

as coroas e pelo espinho cravado na testa. (Fig. 192) Santa Bárbara é identificada pelos 

seus atributos como a coroa, a palma, a torre e o livro. (Fig.193)  

 

 

390 MUELA, 2008b: 328 

Figura  190 - Fotografia da coleção de 

Domingos Marcos da década de 80 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  189 – Caixa de Esmolas  

Fonte: Sala Museu de Arqueologia de 

Mogadouro 

 

 

a autora, 2020  
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Figura  192 - Santa Rita Figura  191 - Arcanjo São Miguel 

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Figura  194 - Crucifixos guardados 

na sacristia 

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Figura  193 – Santa Bárbara  
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9.2. Capela de Nossa Senhora da Encarnação  

 

Segundo a lenda, Vale de Porco teve a sua origem em Freixeda – localidade onde 

se encontra atualmente a “Capela de Nossa Senhora da Encarnação” (a poente de Vale de 

Porco). Segundo a tradição, este local foi abandonado devido às moléstias que assolavam 

os habitantes.391 Deste modo a capela está implantada em local isolado. (Fig. 195) 

Referida nas Memórias Paroquiais estando «fora do lugar meia légua no mesmo termo de 

Nossa Senhora da Anunciação muito milagrosa e tem por título a Senhora de Freixeda, 

onde acode muita gente em romaria no dia 25 de março»,392 romaria essa que prevalece. 

Em 2015, no âmbito de campanhas de reabilitação da abóbada da capela, descobriram-se 

frescos medievais393 que estavam por baixo de camadas de cal. A parte descoberta limita-

se à capela-mor e ao arco triunfal constituindo um ponto fulcral que funciona visual e 

liturgicamente como um retábulo.394  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 Município de Mogadouro. U.F. Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei (…)  
392 CAPELA et al., 2007: 566 
393 Conforme explicou o arqueólogo do Município de Mogadouro o Dr. º Emanuel Campos 
394 ROSAS, 1999: 39  

Figura  195 - Capela de Nossa Senhora da Encarnação em Freixeda 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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As paredes do arco triunfal estão preenchidas por um padrão com desenhos 

vegetalista de volutas e folhagens, enquanto os pilares do arco estão marcados por uma 

decoração monocromática a vermelho. O arco triunfal é igualmente repleto por motivos 

fitomórficos de diferentes feitios e formas, predominando a combinação de cores com 

diferentes tonalidades de verdes, amarelos, ocres e até negros. (Fig. 196) A abóbada de 

estrutura medieval possui, ao centro da composição, um painel figurativo que abre como 

se tratasse de uma sanefa, para albergar um Crucifixo que pousa na união das aletas. 

Cristo Crucificado está ladeado por duas aves negras que assentam em acantos. As aves 

foram relevantes para a imaginária medieval através das suas funções pedagógicas e 

simbólicas395 vinculando com os aspetos doutrinais cristãos.396 O restante campo da 

abobada é preenchido com pintura de carater decorativo, igualmente de motivos florais e 

vegetalistas. (Fig. 197) 

 

 

Apesar da semelhança, existem soluções diferentes consoante as paredes.397 Nas 

paredes laterais da capela-mor já se denota fragmentos de rostos em perfil, que carregam 

longos chapéus que se enrolam nas pontas. (Fig. 198) Ao centro da capela-mor abre-se, 

na parede, um nicho que alberga duas esculturas que retratam a iconografia da 

Anunciação, com uma Nossa Senhora da Encarnação e outra do Arcanjo São Gabriel. 

 

395 CONSIGLIERI, 2019:  57 
396 CONSIGLIERI, 2019:  60  
397 CAETANO, 2010: 95 

Figura  196 - Interior da Capela de Nossa 

Senhora da Encarnação 

Figura  197 - Abóbada da Capela de Nossa 

Senhora da Encarnação 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Momento onde o arcanjo anuncia a conceção de Jesus por obra do Espírito Santo.398 (Fig. 

200)  

As duas esculturas de feição popular e expressão sumária resultam do trabalho do 

mesmo artífice. Nossa Senhora surge de longa túnica branca e azul cingida à cintura por 

um laço e por um manto que pousa nos braços. Tanto na indumentaria da Virgem como 

na do Arcanjo os pregueados são mais cuidados, procurando criar um naturalismo 

discreto. Nossa Senhora encosta a mão direita sobre o peito e eleva a outra, para receber 

a mensagem divina, mas não segura nenhum objeto, enquanto o arcanjo, alado e com asas 

coloridas, segura na mão esquerda o bastão mensageiro399 e com o gesto oratório aponta 

para o altíssimo, para transmitir a mensagem divina enviada por Deus. Estas esculturas 

escondem, no nicho, a representação em fresco do Calvário, que se limita à representação 

de uma cruz assente numa colina, ladeada por algumas árvores que criam a noção de 

profundidade. (Fig. 201)  

 

 

 

 

 

 

398 MUELA, 2008a: 110  
399 RÉAU, 1996: 191 

Figura  198 - Pormenor dos rostos presentes 

no fresco da capela-mor 

Figura  199 - Pormenor do arco triunfal 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  200 - Imagem de Nossa Senhora da Encarnação e do Arcanjo São 

Gabriel 

Figura  201 - Nicho com a representação da Cruz no Calvário 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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10. Vilar do Rei  

10.1. Igreja Paroquial de Vilar do Rei / Igreja de São Pedro  

 
 

A freguesia de Vilar do Rei distancia-se da sede do concelho a cerca de 12 km,400 

sendo o orago da freguesia São Pedro. As “Memórias Paroquiais de 1758” mencionam 

que a Paroquia tinha três altares, o maior, dedicado a São Pedro, e dois colaterais: um em 

veneração à Nossa Senhora do Rosário e outro à Nossa Senhora dos Prazeres.401 

Existiam mais três ermidas, uma da Santa Cruz, outra do Espírito Santo e a última do 

Santo Isidoro, prevalecendo atualmente a capela do Espírito Santo e do Senhor da Boa 

Morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 Município de Mogadouro. U.F. Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei. (…) 
401 CAPELA et al., 2007: 574 

Figura  202 - Igreja Paroquial de Vilar de Rei 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  



252 

10.1.1. Capela-mor  

 

 A capela-mor ostenta um teto em abobada de madeira que exibe uma pintura de 

brutescos, com representações temáticas de cariz votivo. Apresenta um medalhão central 

com a imagem de São Pedro, encimado pelo brasão de Portugal e enquadrado por volutas, 

formas sinuosas, enrolamentos e concheados, envolto por querubins que circundam aos 

pés a representação do orago.402 A imagem do São Pedro representado como pontífice, 

leva a indumentaria episcopal e segura na cruz de triplo travessão.403 Ladeando o 

medalhão abrem-se dois balcões em balaustrada onde pousam jarrões de flores.  

 Nos vértices do teto estão inseridos, em medalhões, os quatro evangelistas, todos 

sentados a escrever o seu evangelho, sendo possível ler, em cada um, uma palavra. No de 

São Lucas, acompanhado pelo touro, lê-se a palavra “Deus”; São João com a águia, 

“Religião”; São Marcos, ladeado pelo leão, mostra uma página do evangelho onde se lê 

“Família”; no caso de São Mateus, é o anjo que segura no livro, no qual se destaca o 

termo “Pátria”. São estes quatro dos valores e princípios com os quais Salazar procurou 

impregnar o quotidiano mental do País,404 durante o Estado Novo (1933-1974). O poder 

político tinha de respeitar a consciência dos crentes, estando ligados a Deus, os valores 

da Família e da Pátria.405 De forma a difundir o princípio da autoridade, Deus e Religião 

no campo ético, Pátria no plano histórico e Família no plano ético-social, com o objetivo 

de formar mentalidades prontas a obedecer e servir um espírito de disciplina e 

sacrifício.406 Desta forma, este teto terá sido pintado ou repintado no século XX. O teto 

resulta impactante, mais pelo recurso à estética do efeito do que pela qualidade técnica e 

artística da obra,407 sendo provavelmente trabalho de um pintor local. O tratamento de 

perspetiva está ausente, bem como as preocupações de rigor anatómico e plástico das 

personagens e formas. (Figs. 203 e 204) Este teto tem de ser entendido em articulação 

com a talha,408 neste caso com o retábulo-mor de expressão rocaille.  

 

402 CARDONA: 137  
403 MUELA, 2008b: 364 
404 MENDES, 2010: 43 
405 MENDES, 2010: 44 – 45  
406MENDES, 2010:  44 
407 CARDONA: 132 
408 CARDONA: 137 
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Figura  203 - Teto da capela-mor da Igreja Paroquial de Vilar de Rei 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  204 - Evangelista São João 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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O retábulo-mor segue os mesmos princípios estéticos da talha rococó, onde as 

colunas e pilastras de fuste reto ladeiam o camarim, com trono, que apresenta no último 

degrau o Santíssimo Sacramento e um vaso de flores à sua frente. No coroamento de 

grande magnitude, o nicho principal é rematado por um brasão suportado por dois 

anjinhos. Assente na sanefa destaca-se um esplendor com o Sagrado Coração ao centro. 

Sobre a cornija das colunas estão colocados dois anjos colossais que pisam sobre um 

globo. Idênticas a estas imagens são os Atlantes que suportam os pedestais, retratados 

com uma marcante musculatura sustentando, com uma única mão, o peso do retábulo, 

enquanto que com a outra seguram no manto que envolve a cintura. (Fig. 205) 

Nos nichos laterais, estão expostos, no lado direito, Santo António de Pádua e 

São Pedro como pontífice e, no lado esquerdo, outra imagem do apóstolo São Pedro e 

do Sagrado Coração de Jesus. Como já analisamos ao longo deste trabalho, Santo 

António alberga o hábito franciscano que cai rigidamente, preso na cintura pelo cordão 

de nós. Afasta o braço direito e abre a mão para segurar na vara cruciforme, ausente. Com 

a mão esquerda segura no livro fechado, estando o Menino Jesus de pé sobre o mesmo. 

Este apresenta um corpo desproporcional e disforme, com uma enorme cabeça em relação 

ao corpo, mais parecendo um pequeno adulto. (Fig. 207)  

A imagem do apóstolo São Pedro, caraterizado com tonsura que recorda que foi o 

primeiro dos sacerdotes cristãos409 e de cabelos e barba grisalhos, avançando o pé direito 

descalço ligeiramente para fora da base. A sua indumentaria, constituída por uma túnica 

azul e um manto vermelho com banda dourada, apresenta um pouco mais de movimento 

através da marcação das pregas, em comparação com a escultura de Santo António. 

Referente aos atributos, ergue na mão direita uma única chave dourada e exibe com a 

outra mão um livro aberto virado para o observador. (Fig. 206) Pedro foi o primeiro bispo 

de Roma,410 por isso, referente à outra representação do mesmo Santo, mas como Papa, 

usa a indumentaria episcopal, eleva os dois dedos da mão direita em gesto de bênção e a 

forma como posiciona a mão esquerda indica que seguraria num báculo, entretanto 

ausente. (Fig. 208)  

Estas três esculturas são de traça popular. As caraterísticas semelhantes como a 

dimensão, posição, forma, rigidez, tratamento anatómico e indumentária, indicam ser do 

 

409 RÉAU, 1998: 50  
410 RÉAU, 1998: 43  
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mesmo artífice. Contrastam com a imagem do Sagrado  Coração de Jesus, presente no 

nicho mais externo do lado do Evangelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  205 - Retábulo-mor da Igreja Paroquial de Vilar do Rei 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  206 - São Pedro Figura  207 - Santo António 

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Figura  208 - Pormenor do retábulo-mor do lado da Epístola 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  
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10.1.2. Retábulos Colaterais   

 

 A nave é ambientada por dois altares laterais situados entre o vértice da nave e a 

capela-mor, que apresentam os mesmos aspetos ornamentais e compositivos do retábulo-

mor. Ambos resguardam, ao centro, uma Nossa Senhora de caraterísticas rudimentares, 

provavelmente resultantes de localismos. Como é descrito nas “Memórias Paroquiais” a 

igreja paroquial tinha dois altares colaterais, uma de Nossa Senhora do Rosário e outro 

a Nossa Senhora dos Prazeres.411   

 O do lado do Evangelho alberga a imagem de Nossa Senhora do Rosário e o da 

Epístola Nossa Senhora dos Prazeres. A de Nossa Senhora do Rosário aparece a segurar, 

com ambas as mãos, no corpinho nu do Menino Jesus, de onde suspende também um 

rosário. Nossa Senhora dos Prazeres suporta no braço esquerdo o Menino e avança o 

braço direito como se estivesse a segurar um cetro, entretanto ausente. (Fig. 209)  

As mísulas que ladeiam o nicho central de cada retábulo expõem duas imagens 

devocionais. No lado do Evangelho está um Menino Jesus Salvador, pousado sobre um 

globo azul e estrelado. No outro nicho encontra-se uma figurinha da Imaculada 

Conceição. Como é habitual está representada de mãos postas, pousada sobre um globo 

com uma cabeça de anjo, envolvido pela serpente e sobre uma lua em quatro crescente 

com as pontas viradas para cima. 

 No lado da Epístola encontra-se, nas mísulas laterais, à direita, um São Sebastião 

preso com cordas pelos braços a um tronco de uma árvore, com o braço direito elevado e 

o esquerdo à altura da cintura. Evidenciam-se as cinco flechas que penetram o corpo, por 

onde escorre o sangue que mancha o cendal. Estas flechas foram colocadas 

posteriormente. No outro nicho mostra-se uma figura igualmente popular de Santo 

Amaro, com dalmática vermelha, segurando num livro e acompanhado por um pequeno 

vitelo castanho que leva um chocalho pendurado ao pescoço. É curioso a eleição do vitelo 

junto do Santo, porque nesta localidade predomina a pecuária do gado bovino. (Fig. 210) 

Através das caraterísticas formais das esculturas anteriormente analisadas é de 

denotar que as imagens de ambas Nossas Senhoras, Santo Amaro e São Sebastião são do 

 

411 CAPELA et al., 2007: 574 
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mesmo artífice, como se compreende pelo tratamento dos seus rostos, principalmente da 

forma dos olhos, do cabelo, gestos, anatomia, etc.  

Em comparação com a coleção fotográfica de Domingos Marcos, realizada na 

década de oitenta, com a atualidade, verificam-se algumas pequenas alterações. No 

retábulo-mor mantêm-se as mesmas imagens, exceto a do apóstolo Pedro. Atualmente 

essa imagem encontra-se guardada na sacristia e sai em procissão. Nos altares colaterais, 

a imagem de Nossa Senhora do lado da Epístola era outra. É visível que nos painéis 

pictóricos do nicho central dos retábulos laterais, estava retratado, no lado do Evangelho, 

uma coroa e no lado da epístola um terço. Por isso, através desta análise, poderemos 

concluir que o altar do Evangelho era dedicado a Nossa Senhora dos Prazeres e o da 

Epístola ao de Nossa Senhora do Rosário, mas acredito que atualmente seja ao contrário. 

(Fig. 212)   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  210- Retábulo do lado da Epístola  Figura  209 - Retábulo do lado do 

Evangelho  

Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Fonte: Autora, 22/01/2020 
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Figura  211 - Interior da Igreja Paroquial de Vilar de Rei 

Figura  212 - Fotografia pertencente à coleção de Domingos Marcos 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro  

 

 

a autora, 2020  
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10.1.3. Imagens Devocionais  

 

Nas paredes da nave estão ainda expostas quatro peanhas com imagens de santos. 

No lado do Evangelho, uma imagem canónica de Nossa Senhora de Fátima, sobre a 

esvoaçante nuvem branca, vestida toda de branco e com mãos postas, das quais 

suspendem rosários. (Fig. 213) Mais afastada está outra peanha com a imagem da Santa 

Rita de Cássia, identificada pelo hábito negro da ordem dos agostinhos, pelo espinho 

perfurado na testa causado pela coroa do Senhor e pelo crucifixo que exibe juntamente 

com a palma sobreposta pelas coroas douradas. Ostenta ainda um resplendor dourado em 

forma crescente e raiado.412 (Fig. 214) No lado da Epístola, de frente para a Nossa 

Senhora de Fátima, está um São José como pai nutrício de Jesus413 que segura 

carinhosamente o Menino Jesus nos braços. (Fig. 215) Ainda nesta parede existe uma 

figurinha de Nossa Senhora completamente coberta por um manto azul, em tecido, sobre 

a qual se encontra uma coroa em filigrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412 NOGUEIRO, 2015: 74 
413 RÉAU, 1997b: 162 

Figura  213 - Nossa Senhora de Fátima 

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Figura  215 - São José com o Menino Figura  214 – Santa Rita  

Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 
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Fonte: Fotografia da autora, 22/01/2020 

 

 

a autora, 2020  



262 

11. Capítulo V – Invocações e Devoções  

 

Nos 16 edifícios analisados pertencentes à U.F de Mogadouro, Valverde, Vale de 

Porco e Vilar do Rei, predominam os espaços religiosos dedicados a santos, em número 

de 10 exemplares, seguidos pelos de invocação mariana, com 4 templos, um dedicado ao 

Espírito Santo e outro a São Miguel. Apresentamos, em forma de quadro, a distribuição 

das principais invocações dos espaços religiosos da U.F. estudada.  

                     Quadro 6 - Quadro com as invocações dos templos católicos da U.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invocação Tipologia  

Santo Amaro  Capela em Zava 

Santa Ana  Capela em Mogadouro  

Santo Apolinário Capela em Valverde  

São Brás  Igreja Paroquial de Vale de 

Porco  

Nossa Senhora do 

Caminho 

Capela em Mogadouro  

Nossa Senhora da 

Encarnação  

Capela em Vale de Porco  

Espírito Santo  Capela em Valverde 

Nossa Senhora de Fátima  Capela em Zava  

São Francisco  Igreja conventual de 

Mogadouro  

Santa Luzia  Capela de Figueira  

São Mamede  Igreja Matriz de 

Mogadouro  

São Miguel  Igreja Paroquial de 

Figueira  

São Pedro  Igreja Paroquial de Vilar 

do Rei 

Nossa Senhora da Piedade  Igreja da Misericórdia de 

Mogadouro 

Nossa Senhora do Rosário  Capela em Figueira  

São Sebastião  Igreja Paroquial de 

Valverde  

Fonte: Autora, 2020 
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Uma comunidade quando escolhe o seu patrono ou a invocação de imagens 

sagradas procura uma entidade que sirva as suas necessidades em uma determinada 

época414 pois, de acordo com Servilio Conti, «em cada época surge novos modelos de 

santidade que podem repetir-se ou manter-se em diferentes momentos.»415As pessoas 

alimentam cultos necessários e estes não surgem de forma acidental. As comunidades 

locais estabeleciam contacto com os santos em momentos de crise, relação que, se fosse 

eficaz na solução dos problemas sociais, dava origem a uma especial devoção.416 

As expressões de religiosidade fazem parte de uma comunidade que envolve, para 

além da crença, uma série de práticas comportamentais417que têm como objetivo principal 

o culto aos santos.418 É necessário compreender que a religião é a relação entre o homem 

e o divino e o “culto” é parte da manifestação da religião. A maioria das devoções nascem 

de iniciativas da comunidade e geralmente sem aprovação oficial da igreja,419  

vivenciando os devotos a adoção das suas crenças sem se preocuparem se estas estão 

sancionadas pela instituição.420 Neste sentido, podemos falar de um culto oficial e de um 

culto popular.421  

A religiosidade popular é influenciada pelo contexto histórico, geográfico, social, 

económico e étnico.422 A compreensão do território é fundamental para a perceção da 

eleição das imagens de devoção. Como foi referido anteriormente, o concelho de 

Mogadouro, localizado no nordeste transmontano, é possuidor de uma paisagem peculiar 

e pouco homogénea, formada por sucessivos planaltos e montanhas contornados por rios, 

onde a agricultura e a pecuária obtêm uma relevante importância no desenvolvimento 

económico, social e cultural.423 Tal pode explicar a forte presença de São Brás (orago da 

Igreja Paroquial de Vale de Porco) como padroeiro dos camponeses e de Santo Amaro, 

São Roque e São Francisco como protetores do gado e dos animais.  

 

414 RESENDE, 2011: 239 
415 LIMA, 2013:  138 
416 CONESA, 2011: 95 
417 LIMA, 2013: 135 
418 LIMA, 2013: 136 
419 MEDINA, 2000: 2 
420 LIMA, 2013: 136 
421 MEDINA, 2000: 2 
422 CONESA, 2011: 93  
423 CORREIRA, 2012: 21  
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Numa comunidade maioritariamente rural, onde o meio de subsistência era a 

agricultura e a pecuária, pestes, secas, tempestades e pragas aterrorizavam as 

comunidades que dependiam da natureza. O apelo ao divino, através da invocação de 

Cristo, da Virgem, de Deus e dos Santos, alimentava a esperança de que estas entidades 

garantiam a abundância agrícola, bom tempo para as colheitas e saúde para poderem 

continuar a trabalhar.424 Deste modo, o interior das igrejas e capelas recebia um grande 

número de santos protetores como São Sebastião, São Roque, Santa Bárbara, Santa Luzia, 

etc.  

São Sebastião é orago da Igreja Paroquial de Valverde e surge representado sete 

vezes no interior dos templos analisados, existindo ainda um oratório de invocação a São 

Sebastião na avenida principal da vila de Mogadouro. Esta frequente presença não é 

casual pois São Sebastião, assim como São Roque, São Cristóvão e São Luís são santos 

antipestíferos, invocados contra a peste. A predominante presença de S. Sebastião em 

relação aos outros, deriva do facto de ser o primeiro a merecer esta associação, tendo 

conhecido uma grande popularidade nos finais da Idade Média até ao século XVI.425 A 

subsistência na pecuária levou que a comunidade mogadourense temesse sobre as 

enfermidades que pudessem afetar o gado. A forte presença de santos antipestíferos 

recorda os tempos em que esta região foi, também ela, flagelada pelos efeitos 

demográficos e económicos provocados pela peste. 

Caraterizado por um território de densa florestação sujeito a vários incêndios no 

tempo quente, o diácono e mártir São Lourenço, invocado contra o fogo e protetor dos 

bombeiros, era naturalmente presença obrigatória. Santa Bárbara, invocada contra a 

trovoada é a mártir, conjuntamente com Santa Luzia, mais venerada por todo o concelho. 

A sua importância é plenamente justificada numa região de fortes tormentas que 

aterrorizam até os mais céticos. Exemplo desta forte devoção é a antiga ermida de Santa 

Bárbara de Figueira, cuja devoção foi transferida para a atual capela de São Cristóvão. 

Situada em local isolado, nas encostas de vales de difícil acesso, assume um carácter 

apotropaico ao suscitar a presença da mártir no local mais próximo e sujeito às tormentas. 

 

424 RESENDE, 2011: 239  
425 RÉAU, 1998: 194  
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Durante as jornadas que fizemos pelo concelho era visível a preocupação, por 

parte dos locais, da defesa individual do corpo,426 principalmente com a visão, o que 

explica a grande devoção a Santa Luzia. Esta forte devoção a Santa Luzia está patente 

desde longa data, bem demonstrada pela relíquia de um osso do braço de Santa Luzia 

presente na sacristia da igreja do convento de S. Francisco, como o demonstram as 

“Memórias do Convento de S. Francisco da villa de Mogadouro”. 427 Desconhece-se, no 

entanto, o que sucedeu a esta relíquia, juntamente com as duas cabeças das onze mil 

virgens.  

Santa Apolónia, advogada contra a dor dos dentes, surge frequentemente presente 

na predela dos retábulos juntamente com outras mártires. Cultuada desde longa data, o 

culto de Santa Águeda, patrona das doenças mamarias, tem-se intensificado nos últimos 

anos, devido aos medos relacionados com as doenças de cancro da mama que assombram 

todas as sociedades na atualidade. Todos os santos taumaturgos e curadores são muito 

invocados nesta região como: São Brás, São Domingos de Gusmão, São Pedro, Santo 

Amaro, Santo Apolinário, São Pedro de Alcântara etc. A extraordinária presença de Santo 

António (oito exemplares) explica-se, naturalmente, por se tratar de um santo de origem 

portuguesa e por ser considerado um santo taumaturgo conhecido como o “Milagroso”.428 

Os santos mártires, confessores, apóstolos, evangelistas, fundadores, beatos etc. 

caraterizam-se pelo seu carácter defensor, apotropaico, hagioterapêutico, taumaturgo e 

curador. Conforme a sua hagiografia e iconografia, o fiel ou a comunidade procuram 

combater as ameaças patológicas, atrasar a própria morte429 ou combater qualquer género 

de advertência que preocupe o espírito do fiel. Todos os santos presentes no interior destes 

templos são entendidos como defensores e invocados para proteger ou combater 

determinadas ameaças, inquietudes ou preocupações. Quanto mais um santo é invocado 

maiores são os medos e preocupações de uma comunidade para com os males que esse 

assegura proteção. No quadro que se segue podemos verificar as proteções de cada Santo 

e compreender o motivo da sua invocação por parte dos mogadourenses.  

 

426 RESENDE, 2011: 245 
427 SALGADO, XVIII: 23  
428 RÉAU, 1997a:  124  
429 RESENDE, 2011: 246 



266 

Quadro 7 - Padroado e proteções dos Santos invocados em Mogadouro 

Invocação Padroado e proteções  

Santo Agostinho Teólogos e impressores / contra as pragas de gafanhotos.  

Santa Águeda Amamentação / Doenças mamárias / Erupção vulcânica e sismos / 

Patrona da cidade de Catânia e de Malta / fogo / incêndios/ fundição 

de sinos, etc.  

Santo Amaro Protetor do gado / problemas dos ossos / dores de cabeça / gripes / 

transportadores, etc.  

Santo Ambrósio Padroeiro de Milão / pedreiros / apicultores e das abelhas.  

Santa Ana Carpinteiros / mineiros / mães de família / costureiras / fabricante 

de luvas / graça da boa morte, etc.  

Santo António de Lisboa 

(ou de Pádua)  

Taumaturgo / salvamento dos naufrágios / bons ventos marítimos / 

libertação dos presos / recuperação de objetos perdidos, etc.  

Santo Apolinário Epilepsia / doença da gota e da pedra / doenças relacionadas com os 

órgãos genitais.  

Santa Apolónia Dores de dentes / dentistas.  

Santa Bárbara Trovoada / má sorte / artilheiros / fabricantes de pólvora / mineiros 

/ pedreiros / fabricantes de sinos / estudantes / presos / arquitetos / 

construtores / tapeceiros / contra as pragas de gafanhotos, etc.  

São Bento Padroeiro da Europa.  

São Bernardino de Siena Padroeiro de Siena / contra a rouquidão e doenças dos pulmões.  

São Brás Taumaturgo e curador especialmente das doenças relacionadas com 

a garganta / padroeiro dos arqueiros / pedreiros / camponeses / dos 

que tocam instrumentos de ar / moleiros / cidade de Pézenas 

(França), etc.  

Santa Clara Patrona da Ordem das clarissas / lavadeiras / bordadeiras / pintores 

de vitrais / da rádio e da televisão / invocada contra os males da 

vista.  

São Cristóvão Protetor contra a morte súbita / peste / curador de doenças como a 

dor de dentes/ patrono dos atletas / viajantes e peregrinos / 

jardineiros / motoristas etc.  
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São Domingos de 

Gusmão 

Fundador e padroeiro da Ordem dos Pregadores / Taumaturgo. 

São Expedito Padroeiro das causas que se arrastam, perdidas e urgentes / dos 

estudantes.  

Santa Filomena É invocada para o alívio das almas do Purgatório.  

São Francisco de Assis Fundador e padroeiro da Ordem dos Irmãos Menores / Protetor dos 

animais.  

Santo Inácio de Loiola Curador dos possuídos / contra a febre e contra os lobos.  

Santa Isabel de Portugal Patrona de Portugal, Coimbra e Zaragoza.  

São Jerónimo Padroeiro dos humanistas e tradutores. 

São João Batista Padroeiro dos construtores / conservação / alfaiates / impressores / 

batismo / Florença / invocado contra a tempestade / curador de 

espasmos e convulsões, etc.   

São João da Cruz Padroeiro dos místicos e poetas.  

São João Evangelista Padroeiro dos teólogos / escritores / profissões expostas a 

queimaduras e às queimaduras / livreiros / copistas / alquimistas / 

contra o veneno e intoxicação alimentar, etc.  

São Joaquim Padroeiro dos avós.  

São José Patrono da Igreja Universal / padroeiro dos carpinteiros / sapateiros 

/ sem abrigo / castidade / boa morte.  

São Lourenço Padroeiro dos pobres / invocado contra o fogo e protetor de todos 

os ofícios expostos às queimaduras.  

São Lucas  Reivindicado pelos médicos e cirurgiões / notários / talhantes / 

pintores / iluminadores, etc.  

São Luís (IX) Padroeiro dos construtores e carpinteiros / costureiras / cabeleireiros 

/ comerciantes / pescadores, etc. / Invocado contra a surdez / 

cegueira / peste.  

Santa Luzia Curadora das doenças oculares.   

São Mamede Patrono das Amas de leite.  

São Marcos  Orago de Veneza / peregrinos / escrivães / vidraceiros, etc.  

Santa Maria Madalena Patrona das mulheres arrependidas/ perfumistas / fabricante de 

luvas / transportadores de água / cabeleireiros / presos, etc.  
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O culto a Nossa Senhora presente em diversas invocações como auxiliadora,430 

mediadora, coredentora e mãe de Jesus Cristo está presente em diferentes devoções, em 

todos os casos de estudo. Maria é o exemplo onde os fiéis procuram conforto, consolação 

e proteção maternal, sentindo-se próximos da ternura do seu rosto, da misericórdia e 

compaixão.431 Maria ocupa, depois de Cristo, o lugar mais eminente e também o mais 

próximo do fiel,432 sendo Maria o caminho para o encontro com Jesus,433 onde podemos 

receber os extraordinários dons do seu amor e da sua misericórdia. 434  

Destaca-se a forte devoção a Nossa Senhora de Fátima e a Nossa Senhora do 

Rosário, representadas em dez e nove imagens respetivamente, secundadas pela Nossa 

Senhora da Conceição, com oito esculturas. O culto de Nossa Senhora de Fátima, nascido 

em Portugal na sequência das aparições de 1917, é a devoção contemporânea que ganhou 

mais força e devoção no interior dos templos católicos por todo o território português. 

 

430 RESENDE, 2011: 242 
431 PINHO, 2005: 441 
432 PINHO, 2005:437 
433 PINHO, 2005: 449 
434 PINHO, 2005: 450 

São Mateus  Patrono dos banqueiros / contabilistas / fiscais / Salerno, etc.  

São Miguel Psicopompo  

São Pedro Defensor dos pescadores / ferreiros / serralheiros / relojeiros / como 

curador é invocado contra a febre / ataques de loucura / mordidelas 

de serpente / cura da raiva, etc.  

São Pedro de Alcântara Patrono dos vigilantes noturnos / invocado contra as febres 

malignas.  

Santa Rita de Cássia Advogada das causas impossíveis / invocada contra a varíola.  

São Roque Orago dos marinheiros / pedreiros / empresários / animais / contra 

as epidemias de peste.  

São Sebastião Padroeiro de Roma / frecheiros / tapeceiros / vendedores de ferro / 

homossexuais/ poder antipestífero.  

Santa Teresa de Lisieux Patrona das carmelitas / missionários / França.  

Fonte: Autora, 2020 

 

 

a autora, 2020  
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Curiosamente é habitual que, de frente para a peanha onde está exposta a Nossa Senhora 

de Fátima, esteja outra peanha com a imagem de São José com o Menino ou do Sagrado 

Coração de Cristo. Cria-se, deste modo e por iniciativa dos fiéis, a relação de 

familiaridade entre o esposo e o filho (Sagrada Família).   

Por fim, a imagem do Cristo Crucificado como o tema principal do Cristianismo, 

vai estar vincada em todos os edifícios de culto dispersos pelo concelho. A crucificação 

de Cristo é o culminar da Paixão do Senhor435 provocando por parte dos fiéis emoções 

como a dor, angústia e ternura. A crucificação não invoca unicamente o sacrifício do 

Salvador, mas é essencialmente o emblema da redenção e salvação do homem.436 

Igualmente marcante a devoção ao Sagrado Coração de Cristo como símbolo do amor, 

do grande amor recíproco entre Cristo e o fiel, apesar de ser uma devoção tardia.437  

Independentemente de não termos analisado o caso de estudo da Capela do Senhor 

da Boa Morte, em Vilar do Rei, esta invocação anuncia o real medo por uma má morte 

ou inesperada.438 Sincronicamente com a forte presença da representação das “Almas no 

Purgatório”, deriva do temor do homem do além e do seu destino após o fim da vida. Este 

medo é uma constante na consciência coletiva e individual. A morte biológica sem a fé 

significa o final, contrastando com o desejo de eternidade que habita em cada pessoa.439 

 Numa leitura generalizada de todos os templos sagrados que tive a oportunidade 

de visitar pelo concelho de Mogadouro, predomina a repetição das mesmas devoções 

através da constante presença destes santos: Santo António de Lisboa, Santa Luzia, Santa 

Bárbara, Sagrado Coração de Cristo, Cristo Crucificado, Nossa Senhora de Fátima, Nossa 

Senhora, São José, Menino Salvador do Mundo, São Pedro e a representação do 

Purgatório. 

 

 

 

435 QUINTAS, 2011: 42 
436 PEINADO, 2013: 29  
437 RÉAU, 1996: 52 
438 RESENDE, 2011: 246 
439 BLANCO, 2014: 562 
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Quadro 8 - Hagiologia das imagens devocionais presentes no interior dos templos 

Nome Cronologia Identificação 

Hagiográfica 

Comemoração Nº de 

Referências 

Santo 

Agostinho 

354 – 430 Bispo e Doutor 

da igreja 

28 de agosto 1 

Santa Águeda Séc. III Virgem e mártir 5 de fevereiro 1 

Santo Amaro Séc. VI Beneditino 15 de janeiro 2 

Santo 

Ambrósio 

340 – 397 Bispo e Doutor 

da igreja 

7 de dezembro  1 

Santa Ana Séc. I Mãe da Virgem 

Maria 

26 de julho 4 

Santo 

António de 

Pádua 

1195 – 1231 Franciscano 13 de junho 8 

Santo 

Apolinário 

79 Bispo 20 de julho  1 

Santa 

Apolónia 

Séc.  III Virgem e mártir 9 de fevereiro 1 

Santa 

Bárbara 

Séc. III Virgem e mártir 4 de dezembro 5 

São Bento 480 – 547 Fundador da 

ordem 

beneditina 

11 de julho  2 

São 

Bernardino 

de Siena 

1380 - 1444 Franciscano 20 de maio 1 

São Brás Séc. III – IV Bispo e mártir 3 de fevereiro 1 
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Santa Clara 1193 - 1253 Fundadora da 

ordem das 

clarissas 

11 de agosto 1 

São Cristóvão Séc. III Mártir 27 de julho 1 

Domingos de 

Gusmão 

1170 – 1221 Fundador da 

ordem dos 

Dominicanos 

8 de agosto 2 

São Expedito Séc. IV Mártir 19 de abril 1 

Santa 

Filomena 

Séc. III Virgem e mártir 10 de agosto 1 

São Francisco 

de Assis 

1181 – 1226 Fundador da 

ordem 

franciscana 

4 de outubro 4 

São Francisco 

de Marto  

1918 – 1919  Beato 20 de fevereiro  3 

São Gabriel  Arcanjo 29 de setembro  3 

Santo Inácio 

de Loiola 

1491 - 1556 Fundador da 

Companhia de 

Jesus 

31 de julho 1 

Santa Isabel 

de Portugal 

1271 - 1336 Clarissa 4 de julho 1 

Santa Jacinta  1910-1920 Beata 20 de fevereiro 3 

São Jerónimo 347 – 420 Doutor e Pai da 

igreja 

30 de setembro 2 

Jesus Cristo 7 a.C – 33 d.C Filho da 

Virgem Maria e 

de Deus 

25 de dezembro 13 
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São João 

Batista 

Séc. I Precursor 24 de junho 1 

São João da 

Cruz 

1542 - 1591 Carmelita 

descalço e 

Doutor da 

Igreja 

14 de dezembro 1 

São João 

Evangelista 

Séc. I Evangelista e 

apóstolo 

27 de dezembro 5 

São Joaquim Séc. I Pai de Maria 26 de julho 1 

São José Séc. I Esposo de 

Maria 

19 de março 8 

Lourenço 258 Diácono e 

mártir 

10 de agosto 1 

São Lucas  Séc. I  Evangelista  18 de outubro  4 

São Luís (IX) 1214 – 1270 Rei 25 de agosto 1 

Santa Luzia Séc. IV Virgem e mártir 13 de dezembro 5 

São Mamede Séc. III Pastor e mártir 17 de agosto 1 

São Marcos  Séc. I  Evangelista  25 de abril  4 

Santa Maria 

Madalena 

Séc. I Penitente 22 de julho 2 

São Mateus  Séc. I  Evangelista e 

apóstolo  

21 de setembro  4 

Menino Jesus 

Salvador do 

Mundo 

 Filho da 

Virgem Maria 

 6 

São Miguel  Arcanjo 29 de setembro 6 
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Nossa 

Senhora 

 Virgem Maria  5 

Nossa 

Senhora da 

Boa Viagem 

 Virgem para 

abençoar as 

viagens  

15 de agosto 1 

Nossa 

Senhora da 

Conceição 

1854 Imaculada / 

Mulher 

Apocalíptica 

8 de dezembro 8 

Nossa 

Senhora da 

Encarnação 

 Virgem 

concebe a Jesus 

por obra do 

Espírito Santo 

25 de março  2 

Nossa 

Senhora da 

Misericórdia 

1230 Nossa Senhora 

que protege a 

humanidade 

 1 

Nossa 

Senhora de 

Balsemão 

entre os séc. 

IX e X  

Aparição em 

Chacim aos 

guerreiros 

cristãos 

25 de março  1 

Nossa 

Senhora de 

Fátima 

Séc. XX Aparição da 

Virgem em 

Fátima aos três 

pastorinhos 

13 de maio 10 

Nossa 

Senhora do 

Caminho 

Desconhecido   Aparição da 

Virgem em 

Mogadouro 

Último fim de 

semana de 

agosto 

2 

Nossa 

Senhora do 

Rosário 

Séc. XIII Aparição da 

Virgem a São 

Domingos 

7 de outubro 9 
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Nossa 

Senhora dos 

Prazeres 

Séc. XVI As setes 

alegrias da 

Virgem 

28 de abril 1 

Nossa 

Senhora dos 

Remédios 

Séc. XII Virgem ligada a 

Ordem da 

Santíssima 

Trindade 

22 de outubro  1 

São Pedro Séc. I Apóstolo 29 de junho 5 

São Pedro de 

Alcântara 

1499 - 1562 Franciscano 19 de outubro 1 

Santa Rita de 

Cássia 

1456 Agostiniana 22 de maio 3 

São Roque 1295 – 1327 Peregrino 16 de agosto 1 

Sagrado 

Coração de 

Jesus Cristo 

Séc. XII – 

XVI  

Devoção às 

chagas e ao 

Amor de Cristo  

 6 

São Sebastião Séc. III Mártir 20 de janeiro 7 

Santa Teresa 

de Lisieux 

1873 – 1897 Carmelita 

descalça 

1 de outubro 3 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. Baseado no quadro da autoria de Nuno Resende presente na dissertação de 

Doutoramento “Fervor & Devoção: Património, culto e espiritualidade nas ermidas de 

Montemuro. Séculos XVI a XVIII.” p. 231 

 

 

a autora, 2020 Sé 
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Considerações Finais  

 

A União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar do Rei 

contém em si um conjunto de igrejas e capelas dispersas pelo seu território. No decorrer 

deste trabalho, que teve como principal objetivo uma análise iconográfica do património 

religioso presente no interior destes espaços sagrados, foram analisados dezasseis templos 

católicos, ficando por analisar sete espaços sacros que pertenciam ao território em estudo. 

Os motivos que não permitiram a análise destes templos foram diversos e irreversíveis 

como: o abandono dos templos ou o completo despovoamento das localidades, difícil 

acesso, desconhecimento de quem possuía as chaves, entre outros. 

Nas jornadas pelo concelho, por um território praticamente desconhecido para 

mim, fui constantemente invadida por questões que inquietavam o meu pensamento e 

consequentemente a investigação. Ao percorrer estradas que se apresentavam como 

únicos vestígios da presença humana e que interrompiam a harmonia da paisagem, 

chegávamos às localidades e deparávamos com o vazio. Não o vazio do edificado, mas o 

vazio da ausência de gente. Afinal onde estavam as pessoas? Na sua maioria, as poucas 

que prevalecem nas aldeias são de idade avançada, e encontravam-se resguardadas no 

interior das suas habitações, junto às lareiras para combater os terríveis invernos 

transmontanos; outras trabalhavam no campo ou alimentavam os seus animais. Apesar 

do frio, eramos recebidos de forma calorosa e vontade de mostrar o que de mais belo e 

precioso tinha o seu povoado – as suas igrejas e capelas. Essas visitas permitiram a 

contemplação, dedicação e empenho dos fiéis no cuidado e manutenção destes espaços. 

Sentia que as pessoas vislumbravam, em mim, a capacidade de valorizar o interior das 

suas igrejas, dando a conhecer este património juntamento com a localidade onde estava 

implementado, como se a eles pertencesse intrinsecamente.  

Pela ausência de fontes documentais, fotográficas e bibliográficas, a detalhada 

observação e registo fotográfico daquele espaço e os testemunhos orais foram as fontes 

mais importantes para a elaboração do nosso trabalho. Por esse motivo, o contacto com a 

comunidade foi fundamental e crucial para a compreensão daqueles espaços e dos bens 
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que os integram. Esta experiência reforçou a ideia que não podemos desligar o património 

da sua comunidade, sendo este património uma parte fundamental da sua identidade.440  

A quase inexistência de bibliografia converteu-se no principal entrave ao 

desenrolar deste trabalho. Praticamente sem informações escritas esta investigação foi 

desenvolvida essencialmente através da observação direta dos objetos em confronto com 

as fontes iconográficas. O grande obstáculo que se atravessou inesperadamente no nosso 

caminho foi a pandemia que o mundo enfrenta de momento. A doença impossibilitou a 

visita aos templos durante o período de quarentena, porque para os visitar teria de entrar 

em contato direto com os residentes que guardam as chaves e o recomendado era manter 

o distanciamento social, factor que protelou este trabalho. Esta calamidade que impõe o 

distanciamento social, por medidas de segurança, não permitiu a celebração das 

festividades rurais, das romarias e das procissões. É neste contexto de celebração que 

realmente se revive o espírito da união comunitária, recordando que é nos meses quentes 

que o concelho volta a receber toda a gente que desaparece no inverno e que revive 

sobretudo nos meses mais quentes estas tradições. Testemunhos que infelizmente não 

pude assistir.  

 Este relatório de estágio patenteia as barreiras e limitações sentidas no decurso da 

elaboração deste trabalho. Este surge da inquietude de inventariar, valorizar e de dar a 

conhecer um património religioso ainda pouco explorado em terras mogadourenses. 

Tenho a plena consciência que este trabalho é apenas uma breve abordagem de um amplo 

campo de investigação que ficou por explorar. Recordo que estão identificados no 

concelho de Mogadouro aproximadamente 130 edifícios de carácter religioso, nos quais 

foram analisados apenas dezasseis. No período limitado de três meses de estágio 

curricular não foi possível dar resposta ao vasto legado patrimonial religioso do concelho 

de Mogadouro. No final deste percurso conseguimos dar resposta a algumas das nossas 

questões de partida, mas durante a elaboração deste processo foram surgindo muitas mais 

do que as inicialmente colocadas.  

Ao ser um trabalho pioneiro nesta região acredito que de certa forma contribuí 

para o reconhecimento e valorização deste património. Demonstrou-se factos que 

colocam em risco a salvaguarda destes bens como: o despovoamento, a falta de 

 

440 ICOMOS, 1999: Introdução   
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sensibilização e educação junto das comunidades; a falta de inventariação e vigia por 

parte de identidades competentes, que resultam em restauros mal-executados ou no 

desaparecimento de objetos, entre uma série de questões que colocam em risco estes 

testemunhos. Assim, finalizo estas linhas com a vontade e inquietude de dar continuidade 

a este trabalho, de forma que consiga realizar um levantamento e estudo de todo o 

Património Religioso deste concelho.  
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