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AbstrACt

This dissertation has as object of study the Cathedral of Guarda and seeks to understand its 
evolution and transformation over time.

Focusing on the cathedral, different contents are approached, which are divided into three 
parts.

First, using an urban scale analysis, we seek to learn more about the different cathedrals of 
the city of Guarda until the foundation of the current one.

It continues with an in-depth reading of two bibliographic sources that studied the cathedral on 
the transition from the 19th to the 20th century.

Finally, having consolidated the state of the art and with a careful observation of the cathedral 
and its spaces, it provides a space for debate and questioning of architectural knowledge, with a 
reading of themes and reflection on the phasing.
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resumo

A presente dissertação tem como objeto de estudo a catedral da Guarda e procura compreender 
a sua evolução e transformação ao longo do tempo.

Tendo a catedral como foco abordam-se diferentes conteúdos, que se dividem em três partes. 

Primeiramente, com recurso a uma análise da escala urbana, procura-se saber mais sobre as 
diferentes Sés da cidade da Guarda até à fundação da atual.

Segue-se com uma leitura atenta e aprofundada de duas fontes bibliográficas que estudaram 
a catedral na passagem do século XIX para o século XX. 

Por fim, tendo consolidado o estado da arte e com uma observação atenta da catedral e 
dos seus espaços, propicia-se um espaço de debate e questionamento do conhecimento 
arquitetónico, recorrendo a uma leitura de temáticas e reflexão sobre o faseamento. 
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1     Pereira, 1940, p.12.

2  Arquiteto que realiza o projeto de restauro da catedral da 
Guarda e que escreve sobre o mesmo em 1897 na obra Memória: 
sobre a Sé Cathedral da Guarda e sua possível restauração. 
Rosendo Carvalheira é convocado pelo governador civil da 
cidade - José Osório da Gama e Castro – que impulsionado 
pelo restauro da catedral e o seu interesse no tema, dá início 
a uma pesquisa que vai publicar em 1902 com o nome de  
Diocese e Cathedral da Guarda, apontamentos históricos sobre 
a Diocese da Guarda e algumas notas avulsas relacionadas com 
a construção da sua Cathedral.

3  FERNANDES, Francisco Barata. Transformação e 
permanência na habitação portuense : as formas da casa na 
forma da cidade.  2a ed. - Porto : Faup Publicações, 1999, p.18.
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introdução

 “É dito velho e verdade profunda, que não há revoluções em arte, antes, tudo provém da 
evolução de formas conhecidas, se bem que indefinidas ou obscuras.”1

A presente dissertação intitulada A Catedral da Guarda: Contributos para a releitura da 
metamorfose arquitetónica, insere-se no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura. O 
assunto desta pesquisa centrou-se num objeto concreto: A Catedral da Guarda. Apesar de ser 
um tema muito vasto e com capacidade de grande dispersão, pretende-se efetuar uma leitura 
e análise das metamorfoses ao longo do tempo no espaço da catedral e uma reflexão sobre a 
sua complexidade. Temporalmente, é conferido maior destaque à compreensão da construção 
da atual catedral, onde um entendimento sobre a(s) anterior(es) catedral(ais) não deixa de ser 
tido em conta, cingido à tentativa de identificação da sua implantação na estrutura urbana e à 
compreensão das circunstâncias que levam às suas construções.

A história no âmbito  da arquitetura pode ser entendida como a sobreposição de projetos de 
diferentes espaços de tempo, executados segundo diferentes ideias e princípios espaciais. A 
catedral da Guarda é um exemplo paradigmático desta complexa realidade: a idade do edifício 
somado à multiplicidade de intervenções realizadas por diversos autores ao longo do tempo, leva 
a um espaço onde se materializam os confrontos.

Estabelece-se como objetivo estudar e entender as transformações na catedral da Guarda 
ao longo do tempo, aos olhos da arquitetura e com recurso às suas ferramentas. Até certo 
ponto, é possível afirmar que se pretende dar continuidade  a um exercício iniciado por Rosendo 
Carvalheira2 aquando do seu projeto de restauro na catedral, com recurso à informação existente 
na atualidade, “reconhecendo-se que a informação assim recolhida serve como material operativo 
de projeto. Isto é, como material utilizável num projeto concreto.”3 Mas em última instância, existe 
a ambição de fazer esse exercício com as diversas fases de edificação, entendendo os princípios 
de construção e decisões de projeto desde a fundação da catedral até à sua consagração. Neste 
caso, a leitura da catedral no espaço e no tempo não é uma resposta a um projeto concreto, mas 
corresponde a um exercício retrospetivo que utiliza a história ao serviço do projeto, em resultado 
da vontade de conseguir ler e comunicar as diversas transformações da forma do edifício, em 
prol de diferentes ideias de conceber e criar espaço, e assim conhecer melhor a catedral que 
observamos nos dias de hoje.
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4      Em apêndice encontram-se excertos da transcrição da 
Memória consultada, considerada como fonte primária de acesso 
condicionado.

5        Neste trabalho José Osório de Gama e Castro é referido 
como Osório Castro, ainda que em outras obras seja referenciado 
como Gama e Castro.

6  São consideradas fontes primárias, não porque 
necessariamente o sejam (já que processam fontes primárias), 
mas porque vão ser leituras intermediárias entre fontes mais 
antigas e, ao mesmo tempo, possuem um distanciamento 
temporal da atualidade (consistem em obras da transição do 
século XIX para o século XX), possuindo informação valiosa. Por 
exemplo, a obra de Rosendo Carvalheira dispõe de uma coleção 
de fotos da catedral da Guarda que retratam como era a catedral 
naquela época e que até à atualidade já sofreu transformações. 

7   ROSAS, Lúcia Maria Cardoso (1996). O Restauro da Sé da 
Guarda: Rosendo Carvalheira e o poder sugestivo da arquitetura, 
Revista da Faculdade de Letras Universidade do Porto, 2’ Série, 
vol. XIII, pp 535-559

8  A consulta de algumas destas plataformas encontrou-se 
condicionada devido à atual circunstância de distanciamento 
social e à circunstância de estado de emergência nacional 
declarada no início do ano 2020.

9 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
S I PA A r c h i v e s . a s p x ? i d = 0 9 2 9 1 0 c f - 8 e a a - 4 a a 2 - 9 6 d 9 -
994cc361eaf1&nipa=IPA.00004717
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Poderá dizer-se que o foco deste trabalho inside sobre o primeiro momento da história da 
catedral, estabelecendo um cenário que se divide em três grandes momentos: o primeiro que 
vai desde a fundação da catedral no século XIV até à sua consagração em meados do século 
XVI, e esse constitui o objeto de análise e aprofundamento. O segundo momento consiste no 
conjunto de transformações que sucedem desde o final do século XVI até ao século XVIII, 
que neste trabalho não se constitui como objeto de problematização. E o terceiro momento de 
transformações começa com a chegada e intervenção de restauro de Rosendo Carvalheira até 
à atualidade, que será abordado no segundo capítulo.

Metodologicamente, a investigação inicia-se com uma observação atenta à catedral nas várias 
fontes de informação disponíveis (bibliográficas e iconográficas), seguindo-se de uma separação 
e identificação de temas e tempos, que se tentam desenhar e representar. O desenho vai servir 
em simultâneo como ferramenta de pensamento, isto é, meio de acompanhar o pensamento, 
questionar e encontrar ideias, e como meio de comunicação. Assim, o desenho funciona como 
instrumento agregador de toda a informação e criador de nova informação. O levantamento 
fotográfico vai ser igualmente uma ferramenta fulcral para capturar a experienciação do espaço 
e como meio de identificação de temas.

Mais especificamente, vai-se dedicar especial atenção a duas obras: A Memória4 (1897) de 
Rosendo Carvalheira (1864-1919) e A Diocese e Distrito da Guarda (1902) de José Osório de 
Gama e Castro5 (1856-1923), no entendimento que serão os autores que principiam um estudo 
e observação mais detalhada à catedral, e apesar de coetâneas, as obras são muito distintas. 
De modo a compreender o contexto em que estas duas fontes primárias6 surgiram, outras obras 
serão evocadas tais como as da autoria de Lúcia Rosas7. Em paralelo, não se deixará de criar 
um espaço de observação das formas da catedral e da sua comparação com outros edifícios 
exemplares da história da arquitetura portuguesa, de modo a equacionar uma nova perspetiva 
de observação.

A informação surge com base num levantamento bibliográfico e levantamentos iconográficos, 
nomeadamente fotografias, desenhos, diversas visitas diretas à obra e experimentação do 
espaço, registadas em levantamentos fotográficos e/ou com recurso a levantamento métrico, 
como exercício pontual de maturação e estudo in loco do que está reportado bibliograficamente. 
Por fim, não deixam de ter impacto diversos contactos pessoais, conversas informais, ocorridas 
ao longo de todo o desenvolvimento da investigação.

A construção da bibliografia e a compreensão da cronologia da catedral é possível com recurso 
e consulta de diversas plataformas,8 tais como: Museu da Guarda, Arquivo Distrital da Guarda, 
Biblioteca da FAUP e FLUP, Biblioteca Nacional Portuguesa, Arquivo Histórico do Ministério da 
Economia, nomeadamente o Acervo das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, em 
Lisboa - onde foi possível consultar a já referida Memória de Rosendo Carvalheira. A destacar o 
papel desempenhado pelo site do SIPA9 (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) 
e pelas seguintes obras bibliográficas: Memória de Rosendo Carvalheira (1897); Boletim nº88 
de DGEMN (1957); Formas do Tempo de Dulce Borges (1990), devido à informação gráfica e 
iconográfica que disponibilizam. Ainda de mencionar a planta da cidade da Guarda em formato 
DWG disponibilizada pela Câmara Municipal da Guarda.
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Face ao exposto, o presente trabalho foi dividido em três capítulos, de naturezas distintas: o 
primeiro recai na escala urbana, o segundo incide na análise de fontes bibliográficas primárias e 
o terceiro parte de um domínio e estabilização do conhecimento sobre o objeto de estudo para 
se abrir um espaço de problemáticas e questionamento do conhecimento. 

O primeiro capítulo intitula-se As diferentes catedrais na formação da cidade da Guarda e 
nele se reúne a informação referente à(s) anterior(es) catedral(ais) na Guarda, expondo os factos 
conhecidos relativamente à sua localização e período de construção.

O segundo capítulo, que se encontra dividido em três subcapítulos, debruça-se sobre as duas 
obras que se consideraram primárias, 2.1 A Memória de Rosendo Carvalheira (1897) e a 2.2 
Diocese e Distrito da Guarda de José Osório da Gama e Castro (1902). Estes dois subcapítulos 
serão abordados segundo os mesmos subpontos: primeiro um olhar ao propósito e às motivações 
dos autores; um segundo momento em que se estuda e analisa o livro; e um terceiro momento 
em que se efetua uma análise detalhada da evolução da construção da catedral apresentada 
pelos autores. O faseamento é sintetizado a partir de uma coleção de desenhos, para uma 
visualização total da obra. Recorre-se a uma planta, a três cortes - um longitudinal, e dois 
transversais, nomeadamente pelo transepto e pela nave - e a quatro alçados, todos colocados à 
mesma escala. A mesma base será utilizada para os diferentes estudos de faseamento criados. 
No subcapítulo 2.3 estabelece-se uma comparação entre as duas obras e os autores. 

O terceiro capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. Primeiramente, estabiliza-se 
o estado do conhecimento sobre a catedral da Guarda com a leitura de obras publicadas após 
Osório Castro até à atualidade. Seguidamente, reúne-se a informação segundo temáticas que 
partem da observação do objeto de estudo, e que na sua reunião tentam contribuir para um novo 
olhar sobre o estado da arte e formulação de uma nova hipótese de faseamento. Assim, debate-
se sobre a ideia de modelo, sobre a volumetria, o corpo da fachada poente e o abobadamento.

 Por fim, as considerações finais constituem um espaço de balanço das conclusões dos 
capitulos desenvolvidos, tendo presente de que se tratam de conclusões do presente trabalho 
mas não do seu potencial de investigação.
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1  PEREIRA, Miguel Valido Chaves. O Traço Divino. A 
Geometria como instrumento de sacralização do espaço da 
Igreja de Santa Maria Maior, Dissertação de Mestrado em 
Arquitetura, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 
sob orientação de João Pedro Xavier, 2015, p.49.



Contributos para a releitura da metamorfose arquitetóniCa i  17

1. As diferentes CAtedrAis nA formAção dA CidAde dA GuArdA

“(...) do ponto de vista espiritual a construção de uma nova Sé é um ato de 
refundação, reordenação e consagração daquele lugar, que o reinterpreta sob a luz 
da ordem católica, uma ordem que se estende a toda a cidade e para além dela”.1

Neste capítulo pretende-se reunir a informação referente às Sés que antecederam a que 
existe atualmente, tentando fundamentar a sua existência, períodos de construção e locais de 
implantação.

Apesar de o foco não ser o desenvolvimento urbano da cidade da Guarda, não deixa de 
ser interessante criar um espaço de conjeturas relativamente à influência da Sé no seu 
desenvolvimento, tendo em conta que teve vários edifícios em diferentes locais da malha urbana.
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Fig. 1.1. Mapa Topográfico da cidade da Guarda, destacando o perímetro muralhado e as catedrais
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Fig. 1.2. Mapa da cidade da Guarda Medieval, com base no desenho de Rita Costa Gomes



20  i Catedral da Guarda

2  “Embora a existência de uma primeira Sé pareça lógica, 
seguindo as deduções de Gama e Castro, a total ausência de 
referências documentais a esse templo impõe a maior prudência”. 
Gomes, 1987, p.81.

3  Existem teorias que defendem que no lugar já havia um 
povoado de origem “luso-romana ou visigótica”, nas proximidades 
da atual urbe e que chamaria Ward, “de onde seria proveniente o 
topónimo Guarda”. Rodrigues, 1984, p.32. Apesar de que, alguns 
autores, porventura mais antigos, defendem que “A Guarda 
surgiu ahi inteiramente nova, [...]” com a iniciativa de fundação 
de D. Sancho I. Castro, 1902, p.290.

4   Castro, 1902, p.291-297.

5  “[D. Sancho I] pensara também, ainda, antes de lhe dar 
foral da cidade, em adotar com edifício apropriado para a Sé, 
e n’essa conformidade lhe deu principio em 1197, segundo diz 
Pinho Leal no seu Portugal Antigo e Moderno.” Carvalheira, 1897, 
p.3.

6    “Desde que, por bulla de Innocencio III, obteve o fundador 
da Guarda que para a nova cidade fosse transferida a cátedra 
episcopal da Idanha, com a condição expressa de conservar o 
antigo e venerando titulo de egitaniense, procurou sem detença 
lançar os fundamentos ao primeiro templo que ali devia servir de 
Sé: mas, surpreendendo-o a morte em 1211, dizem os cronistas, 
não se concluiu o edifício, apesar das suas medianas proporções, 
senão no tempo de seu filho, D. Afonso II, em 1214, a instancias 
reiteradas do primeiro bispo, o já referido D. Martinho.” Castro, 
1902, p.297.

7 Castro, 1902, p.299-300.

8 Castro, 1902, p.300.

9 Castro, 1902, p.300.

10  “Quando me referi ao monumento de Santa Clara 
da Guarda [parte 1º cap. III] notei que as freiras em 1386 
incorporaram na edificação do seu novo convento, e na cerca, 
os paços, aljube, celeiro e outras casas que os bispos ai tinham 
e que lhes cederam por troca. Essas construções estavam 
dentro dos muros da cidade, sobranceiras, pelo sul, ao atual 
edifício da Sé.  Este facto, relativamente chegado à época em 
que a primeira catedral da Guarda deixou de funcionar, até 
certo ponto autoriza a conjetura de ter existido no mesmo sitio 
essa primeira Catedral, de que os outros edifícios eram mais 
ou menos dependentes, e cujo assento, talvez ainda com as 
ruinas, ou utilizado noutras construções, ficaria pertencendo aos 
bispos, tanto mais que, nesses tempos, quase sem exceção, se 
edificavam as residências episcopais junto das sés, e estas nos 

lugares mais eminentes das cidades, como era referido, onde 
também existiu a igreja da antiga freguesia de S. Tiago.” Castro, 
1902, p.300-301.

11  “Por essa época, como também constatei na mesma 
ocasião, possuíam os bispos outros paços fora de muros, no sitio 
onde então estava a igreja de S Nicolau, e hoje está o Seminário: 
mas ai decerto não era o assento da primeira catedral, pela razão 
já aludida de ela ter existido dentro dos muros. Também o não 
seria junto dos paços que os prelados tiveram próximo da atual 
igreja de S. Vicente, que julgo posteriores a essa época, e talvez 
da mesma data da fundação da atual Sé” Castro, 1902, p.300-
301. Surge igualmente mencionado por Rita Gomes, apesar de 
esta autora não mencionar as propriedades do bispo junto do 
convento de Santa Clara por falta de consulta dos documentos 
históricos. Gomes, 1987, p.86.

12  Carvalheira, 1897, p.4.

13  Castro, 1902, p.302.

14  “A torre, que atualmente [século XVIII-XIX] e há muitos 
anos serve de mirante das Freiras de Santa Clara, he obra do 
Sr. Rei D. João I, servindo-se para esta obra d’algumas “pedras 
e cantos da Sé Velha”, e em recompensa doou o mesmo Senhor 
aos Bispos e cabido da Guarda os resíduos do Bispado por 
cinco anos para a obra da Sé nova; porque então tinha muita 
demora, lhe prorrogou o Sr. Afonso V a mesma mercê por mais 
cinco anos, de que se passou Provisão em Lisboa, em 5 de 
Junho de 1455, assinada por Pedro Lobato, vassalo d’El Rei, 
e Diogaffanço, vice chanceler.” Carvalheira, 1897, p.11, citando 
Memórias Eclesiásticas, scientificas e criticas, para a História do 
Bispado Egitaniense – Autor Anonimo.
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sobre A primeirA sé

Relativamente à primeira Sé na cidade da Guarda pouco se sabe, chegando alguns autores, 
como Rita Gomes,2 a questionar a sua existência. Pode mesmo dizer-se que é um tema com 
muitas questões por responder, por não haver registos que permitam esclarecê-las.

Assim, da pesquisa bibliográfica feita sobre o assunto, percebe-se que há quem defenda a 
ideia de que a primeira Sé foi mandada construir por D. Sancho I, que foi quem mandou fundar a 
cidade em 1199,3 e transferir para a recém fundada cidade o bispado egitaniense, antes sediado 
em Idanha a Velha.4 

No entanto, parece não existir consenso entre os autores em relação à data de início da sua 
construção. Rosendo Carvalheira (citando Pinho Leal) defende o início da construção em 1197.5 
Contrariando a opinião anterior, Osório Castro defende o seu início em 1203 e a conclusão em 
1214,6 e serão as palavras de Osório Castro que futuros autores vão aceitar como corretas e vão 
passar, posteriormente, a citar. Também não existe completo consenso relativamente a quem 
terá sido dedicada, se a Nossa Senhora ou a S. Gens.7 

Sobre a sua localização, há autores que defendem que a primeira Sé se encontrava dentro 
das muralhas, muito próximo do local onde se encontra a atual. Os argumentos que ajudam a 
sustentar tal suposição encontram-se plasmados nas transcrições que a seguir se apresentam:

“[...] pode presumir-se fundadamente que foi edificada dentro do recinto das muralhas, não 
só porque era natural esse recato, quando não faltasse, como não devia faltar n’essa época, 
apropriado espaço [...]”;8

“ [...] porque todos os cronistas, que referem a construção da segunda Sé, o dão assim a 
entender no modo porque se exprimem, dizendo que o seu fundador deliberou que se erigisse 
d’esta vez fora dos muros, [...]”;9 

E ainda no momento em que se construiu o convento de Santa Clara dentro do espaço das 
muralhas (após a demolição do que se encontrava fora das muralhas), se diz que o convento 
tomou posse de algumas propriedades do bispado,10 nomeadamente “os paços, aljube, celeiro e 
outras casas”, que estariam “dentro dos muros da cidade, sobranceiras, pelo sul, ao atual edifício 
da Sé”. Osório Castro menciona que sentido havia que existissem aqui habitações se era comum 
que junto das catedrais se edificassem as residências episcopais, e aproveita esse momento 
para mencionar outros dois locais na cidade que teriam o mesmo fim.11 

Relativamente à estrutura do edifício, as poucas descrições que existem afirmam que seria 
“de pequena e mesquinha fábrica, como quase todas as daquele tempo, mesmo que fossem de 
fundação real”12 ou “de acanhadas proporções”13 razão que conduzirá à construção de uma nova 
Sé, pouco tempo depois. 

Após a sua demolição, há quem defenda que as pedras desta Sé terão sido utilizadas, a 
mando de D. João I, para a construção da Torre Mirante.14 



22  i Catedral da Guarda

15 Carvalheira, 1897, p.4.

16  “Nas ruínas d’esse templo [Basílica dedicada a Nossa 
Senhora da Consolação, próxima do lugar do Mileu] ficara 
sepultada a devota imagem da Virgem,[...], sendo a sua existência 
revelada em sonhos a D. Sancho II, [...], com recomendação de a 
mandar procurar e erigir-lhe uma igreja que servisse de Cathedral 
na Guarda defronte da torre que dava o nome à cidade, em sitio 
que ocupava um monte de pedras, para o meio dia, em cujo 
sinal se acharia a dita imagem. O rei incumbiu mestre Vicente, 
seu chanceler e bispo eleito da Guarda, de verificar a existência 
da imagem; e, achando-se tudo como indicava a revelação em 
sonhos, mandou edificar naquele sítio a igreja de Nossa Senhora 
da Consolação, que ficou servindo de Sé, e que se acabou em 
cinco anos, sendo já bispo dela o dito D. Vicente.” Castro, 1902,  
p.304-305, citando Fr. Francisco de Santa Maria.

17  “Acabou-se d’edificar este segundo templo no reinado de 
D. Pedro I.” Castro, 1902, p.309 citando Vilhena Barbosa.

18  “Em 1305, uma doação de D. Dinis «pera a mha obra da 
see da guarda» informa-nos sobre a edificação de uma catedral – 
é a primeira referencia documental.” “Tudo parece indicar tratar-
se do mesmo templo que em meados do seculo XIII D. Sancho 
II mandara construir, segundo a tradição, acompanhando assim 
o recrudescer da atividade construtiva que acompanha a nova 
conjetura, após 1250.” Gomes, 1987, p.82.

19     “[...], até 1321, em que já há a certeza da segunda Sé 
estar entregue aos ofícios divinos.” Castro, 1902, p.311.

20  “Pode efetivamente ter-se como certo que esta segunda 
Catedral teve um período de construção aproximado de noventa 
anos, e que durante todo esse tempo subsistiu e serviu ainda a 
antiga Sé de D. Sancho I.” Castro, 1902, p. 309.

21  Ideia defendida por Vilhena Barbosa “Querendo-se lugar 
mais amplo, deu-se principio á obra em um espaçoso terreiro fora 
dos muros da cidade.” Castro, 1902, p.308.

22  Gomes, 1987, p.82.

23  Gomes. 1987, p.40.

24  Castro, 1902, p.309 citando Vilhena Barbosa.
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sobre A seGundA sé

Pela pequena dimensão do edifício e por contínuas reclamações por parte do cabido,15 diz-
se que será solicitada a construção de uma nova Sé. Alguns autores mencionam que a sua 
construção é também motivada por uma mensagem que o rei D. Sancho II terá recebido em 
sonhos.16

Existe novamente uma discordância entre os diferentes autores relativamente à data de 
construção da segunda Sé. Rosendo Carvalheira (citando António Carvalho da Costa e Pinho 
Leal) defende que foi mandada contruir por D. Pedro I em 1360, ao passo que para Osório 
Castro essa terá sido a data da sua conclusão17 e remete o início da obra para o reinado de D. 
Sancho II, sendo esta última a ideia mais aceite. Aquilo que se interpreta é que as obras ter-se-ão 
prolongado no tempo, existindo notícia em 1305 de uma doação de D. Dinis18 para a construção 
da catedral.19 Até à sua conclusão, o espaço da anterior catedral terá sido utilizado para as 
celebrações.20

A sua localização é para os diversos autores inquestionável: fora das muralhas. A razão 
motivadora da sua construção estava relacionada com a pequena dimensão da primitiva Sé, 
pelo que terão procurado uma maior área de construção, e estando o interior das muralhas 
hipoteticamente ocupado, buscou-se lugar fora de muralhas.21 Outra hipótese que justifique 
tal implantação, reside no seu posicionamento num novo centro da cidade que surge com o 
desenvolvimento crescente do arrabalde, que já reunia em si edifícios distintos, como três 
paróquias, o convento de São Francisco e a residência dos cónegos.22 Este arrabalde vai ser 
demolido a mando de D. Fernando em 1369 face ao cenário de guerra iminente com Espanha, ao 
invés de mandar construir uma nova muralha, como aconteceu na cidade de Évora ou do Porto.23 
Juntamente com a demolição do arrabalde dá-se a demolição de vários edifícios religiosos, de 
entre os quais a mencionada Sé.

Quando os autores procedem a uma descrição deste edifício, diz-se que “era de grande e 
boa arquitetura”.24
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25  Rodrigues, 1987, p.33, referindo-se a João de Almeida, 
Roteiro, p.30.

26  Rodrigues, 1987, p.33, referindo-se a João de Almeida, 
Roteiro, p.30.

27   “Em 1887, fui chamado oficialmente, pelo engenheiro 
Alexandre da Conceição, então diretor das Obras Publicas 
do distrito, para examinar grande abundancia de fragmentos 
arquitetónicos, extraídos de uma das grandes torres da muralha 
de D. Fernando, quando demoliram a que estava ligada ao 
Convento de Santa Clara, e desfizeram o mesmo convento 
para construir um hospital. Os fragmentos eram centenas e 
representavam o arcabouço, perfeitamente conservado, de 
uma igreja de 3 naves, de estilo de transição românico-gótico. 
Fora atroz vandalismo formar o recheio de uma torre – numa 
ocasião de guerra talvez – com tão preciosos elementos, que 
dariam, ainda em 1887, uma igreja perfeitamente acabada, com 
excelente material e lavor. Parece-nos ser a culpa de outrem: 
não das freiras.” 

Gomes, 1987, p.34, citando A Arte e a Natureza em Portugal, 
ed. Emilio Biel, Porto, 1902-1908, vol. VIII,  fasc. 95.

    “O estado de boa conservação dos numerosos fragmentos 
arquitetónicos, desenterrados em 1887 junto do convento 
de Santa Clara; e, mais do que isso, os caracteres do estilo 
em que eles foram lavrados (românico, na flora decorativa; 
gótico, no sistema construtivo) levam-me a concluir que essas 
formosas pedras eram as da segunda Sé.” Texto de Joaquim de 
Vasconcelos, Emilio Biel,1908, vol. 1, p.96.

28  Sobre estes achados, interroga-se para onde terá sido 
movida toda esta cantaria, após ter sido reconhecido a sua 
qualidade?

29  “A torre, que atualmente (princípios d’este século) e há 
muitos anos serve de mirante das Freiras de Santa Clara, he 
obra do Sr. Rei D. João I, servindo-se para esta obra d’algumas 
“pedras e cantos da Sé Velha”, e em recompensa doou o mesmo 
Senhor aos Bispos e cabido da Guarda os resíduos do Bispado 
por cinco anos para a obra da Sé nova; porque então tinha muita 
demora, lhe prorrogou o Sr. Afonso V a mesma mercê por mais 
cinco anos, de que se passou Provisão em Lisboa, em 5 de 
Junho de 1455, assinada por Pedro Lobato, vassalo d’El Rei, 
e Diogaffanço, vice chanceler.” Carvalheira, 1897, p.11, citando 
Memórias Eclesiásticas, scientificas e criticas, para a História do 
Bispado Egitaniense – Autor Anonimo.

30  “Esta torre parece ter sido construída nos últimos anos 
do reinado de D. Fernando, pois já estava feita, segundo todas 
as probabilidades, em 1382, e com certeza em 1386, em que 

D. João I apenas principiava a respirar da luta que lhe havia 
outorgado o trono, visto que durante esse período abriu dela mão 
a cidade às freiras para seu mirante, como se verifica pelo que já 
expendi quando tratei do mosteiro de S. Clara da Guarda (part. I. 
cap. III). Isto porém não impede crer-se que na mesma torre, se 
ela foi construída ou restaurada proximamente a essa época, ou 
na fabrica do dito mosteiro, se empregasse uma parte da pedraria 
da Cathedral derribada; e digo restaurada porque a aludida torre, 
segundo as minhas reminiscências, parecia pelo estilo do mesmo 
tempo da dos Ferreiros, e era natural existir desde o principio 
como guarda duma das mais importantes portas da cidade, que 
antigamente se chamava Porta da Covilhã, e depois se substituiu 
por outra mais pequena com o nome de Porta Nova, quando as 
freiras tomaram posse da torre.” Castro, 1902, p.312 – 313.

31  “Os fragmentos eram centenas e representavam o 
arcabouço, perfeitamente conservado, de uma igreja de 3 naves, 
de estilo de transição românico-gótico.” Gomes, 1984, p.34, 
citando Joaquim de Vasconcelos in A Arte e a Natureza em 
Portugal, ed. Emilio Biel, Porto, 1902-1908, vol. VIII,  fasc. 95.

32 Gabriel Pereira chama a atenção para a existência de 
elementos românicos “exteriormente, ao lado da capela-mor”, 
concluindo mesmo que “nem é crível que a Sé primitiva, embora 
pequena, fosse completamente destruída, mas sim reconstruída, 
transformada, ampliada, por se achar em ruína e ter pequenas 
dimensões para o esplendor crescente do culto.” Neto, 1994, 
p.401.

33 “O mais que não estava á superfície, e que não foi 
extraído agora, ou na ocasião em que se construiu aquela igreja, 
deve permanecer ainda soterrado inferiormente aos alicerces e 
pavimento do mesmo templo e do largo em frente.” Castro, 1902, 
p.313.

34  “Quanto ás ossadas humanas, a que me referi, mais 
pareciam, pela sua colocação, provenientes d’um pequeno 
cemitério privativo da Misericórdia, que em tempo consta ter 
havido junto da igreja, do que das antigas sepulturas da velha Sé 
que, a existirem, deviam estar em plano inferior, e mais ao sul das 
escavações feitas para a estrada.” Castro, 1902, p.314.
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demolições nA CidAde dA GuArdA no finAl do séCulo XiX – enContro e AvAliAção dos AChAdos

 -A demolição dA torre mirAnte e As esCAvAções junto à iGrejA dA miseriCórdiA

Outros factos que suportam as hipóteses de existência destas duas Sés são sustentados 
pelos achados encontrados nas várias demolições na cidade da Guarda que decorreram no final 
do século XIX. 

Assim, quando em 1887 se demoliu a Torre Mirante, localizada perto do convento de Santa 
Clara, havia quem defendesse que os achados (“muitas pedras lavradas e pedaços de colunas, 
capiteis e outros destroços”25) seriam de origem romana26, mas Adriano Rodrigues defende que 
seriam de origem românica e que pertenceriam à primeira Sé da Guarda. 

Joaquim de Vasconcelos,27 aquando da sua visita à cidade da Guarda em 1887, observa os 
ditos achados,28 e sobre eles escreve no artigo publicado em A Arte e a Natureza em Portugal, 
no qual comenta “o estado de boa conservação dos numerosos fragmentos arquitetónicos”. Mais 
do que isso, descreve “os caracteres de estilo em que eles foram lavrados (românico, na flora 
decorativa; gótico, no sistema construtivo)”conduzindo-o a formular a opinião de que pertenceria 
à segunda catedral edificada.

Esta torre diz-se que foi mandada construir por D. João I,29 apesar de que há quem defenda que 
terá sido obra de D. Fernando.30 Aceitando que a localização da primeira Sé não seria distante do 
local onde a atual iria ser construída, poder-se-á colocar a hipótese de a demolição da primitiva 
Sé ter sido ordenada para abrir espaço para o novo estaleiro de obras. O reaproveitamento dos 
elementos de cantaria nas proximidade não parece descabido porque era um procedimento 
comum na época. A descrição de Joaquim de Vasconcelos de tantos elementos que seria 
possível reconstruir a igreja,31 pode justificar o porquê de, na Sé atual, não existirem mais 
vestígios ou reaproveitamento de cantaria,32 já que todos os elementos terão sido direcionados 
para a construção da Torre Mirante.

Não muito afastado no tempo, em 1898, procediam-se a obras junto da igreja da Misericórdia 
a fim de prolongar a Rua do Comércio e abertura da atual Rua Vasco da Gama. Esses trabalhos 
levaram à descoberta de diversos elementos. Osório Castro presenciou, descreveu todo o 
processo e partilhou as suas deduções da história dos achados.

Citando Osório Castro:

“[Em] 1898, seguiram com algum interesse os trabalhos que n’esse tempo se 
efetuaram na Guarda para o prolongamento da Rua do Comércio e a sua ligação, 
ao nascente, com a estrada municipal que conduz à estrada do caminho de ferro.

Entre o largo da igreja da Misericórdia, e o de S. João, principalmente ao longo d’aquela 
igreja, pelo nordeste, foi necessário abater o leito da estrada para o nivelar e regularizar; 
e dai resultaram alguns cortes e escavações33 que puseram a descoberto, além de muitas 
ossadas humanas,34 numerosos vestígios da existência, naquele sitio, da segunda Catedral 
da Guarda, e das suas ruínas. Diversas pedras de cantaria aparelhada, de granito grosseiro, 
semelhante à maior parte daquele com que se construiu a atual Sé, mas conservando uma 
cor menos escura, porventura de estarem enterradas e resguardadas da luz, apareceram 



26  i Catedral da Guarda

35  Castro, 1902, p.312.

36  Rita Gomes menciona uma igreja chamada Santa Maria 
Madalena, que se localizaria perto da atual catedral e que 
terá desaparecido no seculo XV. “Santa Maria Madalena, que 
desaparece no século XV, situar-se-ia talvez perto da Sé atual, 
pois as casas em torno da torre dos Ferreiros deviam pertencer a 
esta freguesia.” Gomes, 1987, p.43.
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em montão, indicando claramente que foram derribadas dos sítios em que estavam 
assentes, e assim ficaram segundo o acaso de queda. Essa aglomeração de detritos da 
antiga catedral principiava do eixo da estrada para o sul e, longitudinalmente, prolongava-
se, como já disse, com a igreja da Misericórdia pelo nordeste, indicando que se continuava 
nos alicerces, e sob o pavimento do mesmo templo e de parte do largo que tem em frente.”35  

Osório Castro dá ainda notícia de que a altura daquele terreno resultava portanto do entulho 
acumulado da demolição do edifício e que, assim, pode não se ter aproveitado muito do material 
de cantaria, possivelmente em resultado da pressa em proceder à demolição. Defende ainda que 
provavelmente a construção da igreja da Misericórdia poderá ter feito uso de alguma cantaria e 
dos seus alicerces. 

Em suma, recorrendo a Osório Castro, com alguma convicção se pode afirmar que as 
escavações junto da igreja da Misericórdia em 1898 resultaram na descoberta das ruínas da 
segunda Sé, pela concordância da sua localização com o mencionado nos diversos registos 
históricos.

Sobre a Torre Mirante, a ideia de Adriano Rodrigues e Joaquim Vasconcelos é distinta, mas 
tendo em conta o apresentado anteriormente pode deduzir-se que os vestígios descobertos 
com a sua demolição corresponderiam mais facilmente à primeira Sé do que à segunda 
edificação, como Joaquim de Vasconcelos afirmou. Este facto, no entanto, não dá certezas 
sobre a verdadeira origem dos achados porque, tal com já foi dito anteriormente, não parecem 
existir provas documentais que atentem a existência de dito edifício, ou a sua localização.  Em 
última estância, tais eventos podem ter sucedido, e não corresponderem ao primitivo edifício da 
catedral, mas corresponder a uma qualquer outra igreja.36
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37  “Embora a existência de uma primeira Sé pareça lógica, 
seguindo as deduções de Gama e Castro, a total ausência de 
referências documentais a esse templo impõe a maior prudência. 
Tentemos refletir sobre o problema à luz do que sabemos sobre a 
conjetura, geralmente pouco propicia à construção dispendiosa, 
e sobre a própria organização do bispado nos seus primeiros 
tempos: uma Sé não é meramente mais um local de culto, é 
a expressão arquitetónica de um poder cujas componentes, 
características e até capacidade económica reflete, mesmo se 
indiretamente.” Gomes, 1987, p.81.

38  Gomes, 1987, p.43.

39  Relativamente ao castelo, atualmente apenas resta a 
Torre de Menagem. Em 1758 já existem noticias de que este se 
encontrava em estado de ruina. Gomes, 1987, p.33.

Fig. 1.3. Perfil da cidade da Guarda
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outrA perspetivA – distinção entre sé e CAtedrAl

Tendo em conta a descoberta dos achados, mais especificamente da Torre Mirante, busca-se 
perceber porque é que Rita Gomes não defende a existência da primeira catedral da Guarda37 
como muitos autores argumentam.

Entende-se que no caso da cidade da Guarda poderão ter existido três Sés, mas apenas duas 
Catedrais, isto é, dois edifícios construídos com o fim de serem sede.

Esta ideia parte de uma distinção e esclarecimento do que pode ser entendido como “Sé” – no 
sentido de sede episcopal e simbólico, como uma entidade imaterial – e como “Catedral” – um 
edifício construído com o propósito de ser sede e receber o titulo simbólico.

Assim, aquando da transferência do bispado egitaniense de Idanha a Velha para a recém 
fundada Guarda, poderá ter havido uma transferência espiritual que não se traduziu na 
construção de uma catedral, mas na atribuição deste titulo a uma igreja pré-existente na Guarda, 
possivelmente uma igreja paroquial. Rita Gomes menciona a paróquia de Santa Maria Madalena, 
cuja igreja desaparecida no século XV “situar-se-ia talvez perto da Sé actual, pois as casas em 
torno da torre dos Ferreiros deviam pertencer a esta paróquia.”38 A escolha desta igreja para ser a 
Sé da Guarda pode não ter sido aleatória, pois quando se observa a cidade constata-se que a Sé 
tem um posicionamento priveligiado na malha, próximo do centro, num local aplanado próximo 
do ponto mais alto e defensivo da cidade - o castelo.39 (Fig. 1.3.)  

Assim, concilia-se a ideia de Rita Gomes, mas simultaneamente justifica-se a existência 
de registos de uma Sé a partir de 1203, e igualmente entende-se a razão para as queixas 
relativamente à modéstia do edifício e os pedidos para a construção de uma catedral.

Quando o bispado teve poder económico, terá sido quando se deu início à primeira catedral. 
Esta não vai ser construída na posição da primeira Sé, mas vai ser uma nova fundação espiritual, 
na busca de uma nova centralidade.

A terceira Sé, dita segunda posição da catedral, que corresponde ao edifício que se observa 
hoje, parece que volta a buscar o lugar escolhido inicialmente como Sé, mas com a construção de 
um edifício digno para a sua função. Resulta num misto entre o reconhecimento da importância 
da fundação espiritual original com a qualidade e dignidade que um edifício episcopal tem de ter, 
como forma de expressão do seu poder.

 O retorno ao lugar da primeira Sé para a fundação da segunda catedral leva a interpretar a 
localização da primeira Sé como a mais indicada no ponto de vista de localização estratégica 
na malha urbana, mas a sua forma e dimensão não refletiam, no modo pretendido, o poder do 
bispado. Até certo ponto, pode ser errado afirmar terceira Sé, mas estabelecendo-se que não 
se sabe com exatidão se o local da primeira Sé era o mesmo da atual catedral ou se era nas 
proximidades, e também porque tendo o edifício sido abandonado, para fazer uma nova Sé há-
de ter havido cerimónias e formalidades para a nova consagração do lugar porque aquele lugar 
já não seria Sé há 70 anos.

Em suma, contraria-se a ideia defendida até à data de três diferentes fundações da catedral, 
e propõe-se, em seu lugar, a ideia de apenas duas fundações. 
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Fig. 1.4. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé 
entre os reinados de D. Sancho I e D. Sancho II (1185-1248)

Fig. 1.5. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé 
no reinado de D. Dinis (1279-1325)

Fig. 1.6 Esquema da evolução da muralha e posição da Sé 
no reinado de D. Fernando (1367-1383)

Fig. 1.7. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé 
no reinado de D. João I (1383-1433)

Os circulos representam um aproximação à área de colocação da primeira e segunda Sé  
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outrA perspetivA – A deCisão de implAntAr umA CAtedrAl forA de murAlhAs

Relativamente à posição na cidade da primeira catedral, dita segunda Sé, diz-se desde 
cedo que a cidade se terá expandido para fora das muralhas40 formando um arrabalde. Ai será 
construída a catedral, juntamente com a construção de outros edifícios como a moradia dos 
cónegos, dando início à forma de um “burgo episcopal”.41 Os autores defendem que a catedral 
fora de muralhas prepara um novo centro da cidade numa zona em expansão, mas que por 
razões defensivas, teve que ser movida para o interior das muralhas. No entanto, uma leitura 
mais cuidadosa da cronologia da muralha leva a considerar que, possivelmente, a implantação 
da catedral não foi deliberada tendo em conta o espaço muralhado.

Teria a muralha o desenho que se lê atualmente ou pode coloca-se a hipótese de que, no 
momento em que foi concebida seria para incluir a catedral? Ou seria possível a muralha ter sido 
concebida com um desenho diferente, com o sinal do crescimento da vila para Este?

Observando a cronologia e os diagramas, lêem-se dois momentos do perímetro muralhado: 
o primeiro correspondendo à alcáçova, e o segundo momento, lançado por D. Dinis e terminado 
por D. Fernando, pensado para alcançar o restante desenvolvimento urbano que se encontrava 
desprotegido. 

A partir do SIPA42 toma-se conhecimento que o primeiro elemento defensivo a ser construído 
foi o Torreão ou Torre velha, a Norte.

Rita Gomes afirma que “Em 1221 estariam já iniciadas as obras do «castelo» e possivelmente 
da muralha adjacente”,43 e que a partir de 1290 “tornam-se abundantes as referências ao troço 
onde se abre a Porta d’El-Rei.”44 Em 1290 é atribuído também o início da construção da Torre de 
Menagem, no SIPA. No SIPA é atribuído a D. Dinis a Torre dos Ferreiros, as muralhas no troço 
Este e a Porta da Erva.

No reinado de D. Fernando procedem-se a diversas demolições no arrabalde entre 1369 e 
137445. 

No SIPA surge defendido que entre o final do século XIV e inicio do XV se dá a  conclusão das 
muralhas no troço Norte – ideia que Rita Gomes subscreve46- e do troço Sul. 

Rita Gomes aponta na primeira década do século XV “algumas obras em torno da Porta da 
Covilhã, que é substituída por uma torre semelhante à que ainda existe na Porta dos Ferreiros, 
abrindo-se a seu lado aquela que passará a designar-se Porta Nova.”47

Rita Gomes dá a conclusão do perímetro amuralhado no século XV, pela ausência de 
posteriores noticias históricas.48 

O argumento que se pretende apresentar é que possivelmente quando a primeira catedral, 
dita segunda Sé, foi mandada contruir, ainda não havia pano de muralhas que a delimitassem, 
e que assim não foi concebida para estar fora de muralhas, como defendido até aqui. A catedral 
terá sido implantada numa zona de expansão urbana sem ordenamento de uma muralha, 
possivelmente porque a sua posição elevada assegurava ao povoado segurança suficiente, 
juntamente com o Torreão a Norte e o castelo a Sul.
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40  “Desde cedo se manifestou a tendência [...] para a cidade 
extravasar a exígua plataforma, descendo a vertente mais suave 
do morro, a oriente. Datam de 1230 as primeiras referencias a 
igrejas do arrabalde, indicador importante da instalação dos 
habitantes fora de muros [...].” Gomes, 1987, p.38.

41  Gomes, 1987, p.82.

42  Sigla para Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico. Consultou-se o Número IPA: IPA.00002918, que 
corresponde as “Castelo da Guarda/Castelo e cerca urbana da 
Guarda.

43  Gomes, 1987, p.35.

44  Gomes, 1987, p.35.

45  Castro, 1902, p. 318 e Gomes, 1987, p.36.

46  “Em 1395, o Tombo da Comarca da Beira informa-
nos sobre a feitura do troço do «muro por onde agora a vila 
he apartida», a norte, onde se inclui a «Torre Velha», que é, 
certamente, mais antiga.” Gomes, 1987, p.36.

47  Gomes, 1987, p.36.

48  “No século XV o circuito amuralhado deveria estar já 
completo, pois cessam as referências a trabalhos de vulto.” 
Gomes, 1987, p.36.

49 Rodrigues, 1984, p.70.

50  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de; BARROCA, Mário 
Jorge. História da Arte em Portugal Volume 2- o Gótico. Lisboa: 
Presença, 2002, p. 34.



Contributos para a releitura da metamorfose arquitetóniCa i  33

Interpreta-se que a segunda muralha terá sido construída, talvez devido à falta de recursos ou 
falta de tempo devido a guerra iminente, para deixar a catedral de fora, em conjunto com muitas 
outras edificações que conduziram à ideia de arrabalde.

Pretende-se formular um comentário final, que reflete a localização e implantação das 
catedrais na cidade da Guarda.

Interpretando que o local da atual catedral corresponde na verdade à zona da primeira Sé da 
Guarda, a sua implantação não corresponde necessariamente ao gótico, como defendido por 
muitos, mas na verdade deve corresponder ao período românico. Do Gótico será a expressão 
arquitetónica da catedral e as alterações que se vão proceder no espaço público. 

“A arquitetura gótica é quase toda urbana, ao passo que a românica pode ser sub-
urbana, ou mesmo campestre.” 49

“Apesar de ter forte expressão nas catedrais de Braga, do Porto e Lisboa, o românico 
não foi, globalmente, uma arquitetura de cidade, exceptuando em Coimbra. [...] Já o 

gótico é uma arquitetura com notória implantação urbana.”50

 Leituras levaram a interpretar uma distinção entre uma implantação gótica e a românica, 
onde parece existir uma certa confusão, uma vez que a implantação dos mosteiros conduziu 
a uma interpretação de ruralidade que se estendeu para a leitura de todas as implantações de 
grandes edifícios durante o românico. Crê-se que tal raciocínio não se pode aplicar num olhar 
das catedrais portuguesas.

Acredita-se que as catedrais da Guarda têm uma implantação interessante e marcadamente 
urbana, e que em futuros estudos poderia ser estabelecida relação com as restantes Sés 
românicas. Tudo começa a indicar que a implantação das sés românicas procurou posições 
estratégicas na malha urbana, e não se concorda que a implantação de catedrais possa ser 
encarado com o mesmo grau de observação dos mosteiros que, por teologias diversas, vão 
procurar o meio rural. 
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1  Carvalheira, 1897, p.17.

2  Intitula-se “Parte segunda O edifício da Sé – Seus estilos – 
Sequência cronológica da construção; Capitulo I Justificação da 
presente memória – Peças que a constituem” Carvalheira, 1897, 
p.17

3  “Filiando-se porém o desaparecimento desses fatores 
de ruina, em profundas modificações locais a realizar, deixo 
de se incluir no grupo dos simples e urgentes reparos para os 
englobar na serie de trabalhos que devem constituir o processo 
de restauração do edifício” Carvalheira, 1897, p.17

4  “Não é, não pode, nem deve ser, a presente memória 
destinada exclusivamente a um trabalho de critica sobre o 
assunto de que trata, mas também, não pode exigir-se que seja a 
simples exposição de factos sem que se lhe deduzam os naturais 
comentários que de todos os factos se derivam, principalmente 
quando como no presente caso, esses comentários devem 
concorrer para a justificação de um alvitre, ou alvitres a que se 
ligam responsabilidades profissionais.” Carvalheira, 1897, p.18

5  “Era preciso legislar sobre o património deixado ao 
abandono depois da extinção das ordens religiosas, mas as 
pressões do progresso, o perfume dos lucros e a alternância 
permanente do poder, fizeram desta questão também uma 
bandeira política.” Rosas, 1995, p.23

6  “É verdade que já́ anteriormente - sobretudo desde a 
extinção das ordens religiosas em 28 de Maio de 1834 -  a questão 
vinha sendo levantada, nomeadamente por Luís Mousinho da 
Silva de Albuquerque, no quadro do Ministério do Reino, que 
logo em 1836 convida a Academia das Ciências a inventariar 
os edifícios “notáveis pela época da sua fundação, factos 
históricos com que tem intima relação, monumentos fúnebres 
ou relíquias d’homens celebres que encerrão, ou finalmente pela 
sua architectura [...]” , intenção a que não correspondeu nenhum 
arrolamento efetivo, mas que por si só́ e pelo texto citado é 
indiciadora do conceito sobre monumentos e a importância de os 
conservar.” Rosas, 1995, p18.

“Em1838 a Academia é encarregada por ordem do governo 
de elaborar a referida “relação”. Forma-se uma comissão [...]. A 
medida legislativa não teve qualquer eficácia.” Rosas, 1995, p.46.

    “A legislação em matéria de conservação dos monumentos 
é muito esporádica durante a década de 40. Ao sabor de poucas 
obras (Batalha e Jerónimos) e de muitos protestos das Camaras e 
na imprensa (Tomar), vai saindo uma portaria ou uma carta de lei, 
mas o que seria nuclear, o inventário do património arquitectónico 
continuava por fazer, apesar da proposta isolada e sem eco que 
Mouzinho de Albuquerque anuncia em discurso na Câmara dos 

Deputados em 1843.” Rosas, 1995, p.49.

    “Em Portugal a voz de Mousinho não encontrara resposta 
na Câmara dos Deputados e será preciso esperar pela 
reestruturação fontista do Ministério das Obras Públicas (1864) 
e pela actividade da prestigiada Associação dos Arquitectos 
Civis e Arqueólogos Portugueses (1863) para que o governo 
tenha a suficiente vontade política para mandar inventariar 
os monumentos nacionais com resultados práticos, o que só 
acontecerá quase vinte anos depois, em 1880.” Rosas, 1995, p. 
51-52.

 “Possuímos espalhado pelo pais, um valiosíssimo tesouro de 
joias monumentais, tradicionais e artísticas de parte das quais 
nem se quer o inventário existe” Carvalheira, 1897, p.39.

7  “A consagração do monumento histórico entrou em 
Portugal por via da imprensa ilustrada e da sua capacidade de 
fautora e recetora da opinião pública. Entrou também pela via 
da disciplina histórica e da literatura, igualmente publicada em 
revistas e jornais. O mais precoces intervenientes na matéria 
foram intelectuais de formação literária e histórica da primeira 
geração romântica, como Herculano e Garrett” Rosas, 1995, 
p.29-30.

8  “Se examinarmos a imprensa desde o principio do século 
e as raras obras escritas sobre os monumentos portugueses, não 
duvidamos em considerar que este texto de Herculano marca o 
inicio de uma reflexão sobre os monumentos e o património, que 
será́ continuada nos anos seguintes pelo mesmo autor e por 
outros. “ Rosas, 1995, p.18.

9  Os autores estrangeiros vão ter um papel importante no 
despertar desta consciência em Portugal. 

“A maior importância das obras escritas por estrangeiros, 
algumas delas foram rapidamente traduzidas, reside no facto de 
terem contribuido para despertar a consciência nacional para o 
património artístico. O facto de os estrangeiros se interessarem 
pelos monumentos era por si só um motivo de aumento do seu 
prestígio. A insistência com que a maior parte daqueles autores se 
referiu à degradação e deterioração da nossa arquitectura, assim 
como às obras descuidadas e de mau gosto que esta recebia, 
teve assinalável repercussão no despertar das consciências para 
o cuidado que merecia o património artístico.“ Rosas, 1995, p.60.

10  Começa-se a reconhecer o Mosteiro da Batalha  como 
monumento nacional (com restauro a 1840 por Mouzinho de 
Albuquerque, que vai publicar sobre o assunto em 1854 intitulado 
Memoria inédita acerca do Edifício Monumental da Batalha), mas 
rapidamente se procura reconhecer esse título a outras obras.
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2.1. A memóriA de rosendo CArvAlheirA (1897)
 o propósito e motivAção de rosendo CArvAlheirA

“A minuciosa inspeção a que procedi no edifício da Sé da Guarda, durante os doze dias 
que durou a missão oficial de que fora eu encarregado, induziu-me a concluir, que todos 
os esforços atinentes á conservação do majestoso edifício se devem exclusivamente 
orientar no sentido do inicio e prosseguimento de uma restauração gradual e metódica”1

É assim que começa a segunda parte da Memória2, com Rosendo Carvalheira a deixar claro 
qual vai ser a sua intenção para a catedral – uma restauração. Com esta restauração o autor não 
pretende apenas intervir para remover “os factores de ruína”3 em que o edifício se encontrava, 
nem simplesmente fazer uma manutenção. Com esta obra, Rosendo Carvalheira pretende expor 
as suas ideias de restauro com auxílio de um caso prático: o seu projeto para a catedral da 
Guarda. A Memória resulta assim num texto crítico, e não numa mera memória descritiva, como 
o título da obra possivelmente induz. Como tal, pode dizer-se que esta obra não é um documento 
meramente expositivo das decisões de projeto do arquiteto, mas simultaneamente é um espaço 
de “crítica” e reflexão, não apenas sobre as suas decisões de projeto4, mas também sobre a sua 
prática profissional.

Interpreta-se que esta escolha de publicar um texto onde expõe e defende as suas ideias é 
algo intencional, ainda mais quando se entende o contexto de discussão destes temas no seu 
período em que ocorrem.

A obra de Rosendo Carvalheira vai surgir num momento em que o conceito de restauro e a 
preocupação pela preservação do património não era novidade, mas era algo que ainda não 
estava consolidado. Isto significa que, apesar de existir iniciativa e vontade em fazer restauros, 
na prática, a maneira como se tenta implementar torna-se difícil de aplicar. Quando se procuram 
as razões que levaram a que os acontecimentos sucedam dessa maneira, encontram-se desde 
logo nas alterações politicas,5 que resultam em iniciativas legislativas que não são aplicadas e 
iniciativas de inventário6 do património que são anunciadas mas que não são concluídas com 
sucesso.

A entrada em Portugal destas ideias (património-monumentos-restauros) vai-se sentir 
maioritariamente com recurso à escrita, ou pelo menos, é a ferramenta que melhor ajuda a ler 
e percecionar esta evolução, nomeadamente, a partir de revistas e publicações em periódicos7, 
onde a personagem de  Alexandre Herculano8 se destaca com textos n’O Panorama (1838). 
Estes textos tiveram de tal forma impacto que os mesmos serão reeditados em 1872  na revista 
Opúsculos. 

Lúcia Rosas dá-nos a saber que Alexandre Herculano é muito influenciado por um autor francês 
(Montalembert)9 e que nos artigos das revistas defende as suas ideias. O espaço temporal entre 
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11  “Este homem, cujo nome, cuja gloria, influiu, como 
exemplo, como modelo, como norte, no desenvolvimento 
intellectual e moral de Rozendo Carvalheira foi Alexande 
Herculano.” Revista Ocidente nº 881 escrito por Victor Ribeiro a 
20 de junho de 1903, com título Rozendo Carvalheira.

12  “Protegido por Alexandre Herculano que o auxiliou nos 
primeiros estudos, viria a fundar em 1882 uma sociedade literária 
e histórica no Instituto Industrial que então frequentava, a que 
deu o nome de Herculano. Aí publicou um boletim com o titulo de 
“Eurico” . Homenageava dessa forma o seu protetor, indiciando o 
desejo de ser depositário de uma formação marcada pela herança 
intelectual de tão notável personagem da primeira geração 
romântica portuguesa.” “Apesar de o contacto com Herculano 
não ter ultrapassado a adolescência , Rosendo Carvalheira foi 
sem dúvida por ele influenciado nas leituras da sua vasta obra. A 
marca dessas leituras transparece no texto da Memória e noutros 
escritos do arquiteto emprestando-lhe por vezes um tom de 
retórica antiquada quando enaltece figuras da história portuguesa 
especialmente apreciadas por Herculano, como D. João I. O seu 
conceito de monumento e o vocabulário que emprega ao criticar 
as obras realizadas na Sé no século XVIII recordam os “brados” 
a favor dos monumentos escritos pelo historiador a partir de 1838 
n’O Panorama.”  Rosas, 1995, p.247-248.

13  “Não podemos deixar de ver aqui o estilo antiquado 
inspirado em Herculano, mas a lição recebida nas leituras do 
historiador surge actualizada.” Rosas, 1995, p. 257.

“O valor emblemático, embora presente, parece afastar-se um 
pouco da análise do edifício, permitindo ressaltar o valor da sua 
conceção artística.” Rosas, 1995, p.253.

14  “O facto de a construção da catedral ter sido iniciada 
durante o reinado de D. João I, que forneceu ao respectivo bispo 
“a traça e as provisões” [...] é razão e pretexto para Rosendo 
Carvalheira elogiar aquele rei [...]. Parece-nos ouvir a voz distante 
de Herculano. [...] Máximo vulto da idade média portuguesa, 
assim classificara Herculano o rei D. João I, em 1843 fixando a 
imagem de guerreiro viril e devoto e enaltecendo os valores da 
sobriedade e da religião.” Rosas, 1995, p.252.  

“As virtudes atribuídas por Herculano e por Carvalheira a D. 
João I enlaçam com as qualidades que o segundo encontra na 
catedral beirã.”  Rosas, 1995, p.252.

15  “A cultura artística de Rosendo Carvalheira é 
evidentemente outra, e a sua leitura dos objectos artísticos 
dos séculos XVII e XVIII é mais racional e objectiva, mas é 
interessante notarmos como apesar dessa substancial diferença, 
continua a empregar o vocabulário altamente depreciativo que 

Herculano utilizou a partir de 1837 nas páginas de O Panorama 
e da Revista Universal Lisbonense, e que depois se generalizou 
vastissimamente na literatura sobre arte, nos periódicos da 
época e mesmo no discurso dos deputados.” Rosas, 1995, p.255.

16  “Continua a ser evidente a fraca participação dos 
arquitectos, apesar dos discursos exaltados de Adães Bermudes 
e Rosendo Carvalheira nas assembleias da Associação contra os 
restauros profanadores feitos por “conductores de estradas, por 
quantos leigos nacionais ou exóticos têem aparecido.” Rosas, 
1995, p.149.

17  “Ambos se queixam da falta de ensino competente no 
que respeita a arquitectura e ambos demonstram o desagrado 
pela selecção de estrangeiros para professores dos Institutos 
Industriais,” “Sentimento de profissionais preteridos, é certo, mas 
que interessa referenciar, na medida em que nos indica quanto 
a arquitectura continuava a ser ofício secundário nas leis e nas 
encomendas.” Rosas, 1995, p.149.

18  “A Memória de Rosendo Carvalheira, apesar da sua 
qualidade exemplar não surge pois como uma obra isolada na 
fatura e nos conceitos, como aliás a de Ernesto Korrodi, a de 
Fuschini ou a de A. A. Gonçalves.” Rosas, 1995, p.251.
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os comentários sobre estes assuntos e a sua aplicação foi curto, com iniciativas de restauro10 
(não apenas de iniciativa do governo, mas também de iniciativa privada), principalmente a 
partir da década de 1840. No entanto, apesar destas iniciativas de restauro, enquanto algo 
implementado pelo governo e com legislação própria, a prática de restauro vai ser uma luta que 
vai demorar muito tempo a ser conquistada em Portugal. Nesse processo, vai ser importante a 
Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, criada em 1863, à qual se vai 
juntar Rosendo Carvalheira em 1895. Progressivamente, o papel de Rosendo Carvalheira vai 
tornar-se mais marcante, participando em congressos e na proclamação de discursos sobre o 
tema. 

A figura de Alexandre Herculano torna-se relevante de reforçar, não apenas pelo impacto no 
pensamento do património (portanto, no desenvolvimento teórico destes temas e impulso para 
ação por parte de outros), mas igualmente pelo impacto na formação de Rosendo Carvalheira, 
descrita por muitos como uma relação de grande proximidade,11 como seu protegido.12

Na obra de Rosendo Carvalheira sente-se a influência de Alexandre Herculano, 
maioritariamente a nivel linguístico e de vocabulário, porque apesar de tudo os autores têm 
ideias diferentes,13 nomeadamente quando na sua obra Rosendo Carvalheira faz o contexto 
histórico e menciona o rei D. João I,14 e quando se refere aos vandalismos.15

A quem se diriGe A memóriA

Quando Rosendo Carvalheira se envolve no discurso dos restauros e intervenção no 
património, principalmente após a sua adesão à Real Associação dos Arquitetos Civis e 
Arqueólogos Portugueses em 1895, é numa altura em que já existe a iniciativa e conhecimento 
das necessidades de intervenção e de como efetuar, mas ainda não há grande noção de como 
proceder corretamente na prática.16 

A culpa desta má pratica pode estar relacionada com vários fatores, mas aquele que parece 
ter tido mais impacto foi a falta de pessoas com conhecimento da matéria, devido à falta de uma 
reforma no ensino que complementasse a formação de restauradores.17 Pelo menos, este é um 
assunto abordado pelo arquiteto em vários dos seus discursos e sobre o qual também reserva 
um momento na sua Memória. 

Entende-se assim que esta Memória dirige-se aos seus contemporâneos, mais ainda quando 
se toma consciência que a sua obra não é inédita.18
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19  “Gera-se no último quartel do séc. XIX, um movimento 
em torno da Catedral, com apoio da imprensa da cidade” Borges, 
1990, p.9.

20 Pode existir aqui um equívoco nas datas, porque Rosendo 
Carvalheira refere reparações na cobertura quatro anos antes da 
sua intervenção, correspondendo a 1893, ao passo que Lúcia 
Rosas menciona intervenções entre 1876 e 1886. Rosas, 1995, 
vol. 2, p. 318 e Carvalheira, 1897, p.17. 

21  “[...] que procurou acudir ao estado lastimável das 
coberturas, que registavam grandes infiltrações”. Batista Neto, 
1994, p.400. 

     Também referido por Rosendo Carvalheira na sua Memória 
“Os reparos que há cerca de quatro anos se realizaram nas 
coberturas principais do edifício, garantem a este uma vedação 
razoável,[...] não significa, porem, este facto, que o edifício 
esteja em aceitáveis condições de garantia contra as inúmeras 
infiltrações e outras causas de ruina,[...].” Carvalheira, 1897, p.17. 

22  “Numa visita à Guarda Alexandre Herculano dizia «há 
necessidade de demolir as obras exteriores modernas e estupidas 
para reduzir este monumento, a mais bela Igreja da Beira, ao 
desenho primitivo, [...].» Alexandre Herculano “Cenas de um Ano 
da Minha Vida: poesia e meditação (1831-1832) Apontamentos 
de Viagem (1853-1954), Prefácio e Notas de Vitorino Nemésio; 
Livraria Bertrand,1973”, in Dulce Borges pp.9.

23  Sobre eles se fala com mais detalhe no tópico intitulado 
“As diferentes catedrais na formação da cidade da Guarda” p. 
16-33.

24  “José Osório da Gama e Castro, governador civil do 
distrito entre 1897 e 1900 empenhou todos os esforços junto do 
governo para obter autorização e subsídio para a obra” Rosas, 
1995, Vol.2, p.318.

25  “«consta-nos que sua Ex.ª está encantado com o 
merecimento deste monumento, que julga um dos mais puros 
e sugestivos no seu género. Tem tirado vistas fotográficas de 
quase todo o interior e exterior, e procede a estudos minuciosos 
sobre o traço primitivo em muitos pontos que o vandalismo de 
uns, a ignorância de outros e mau gosto de outros quase tem 
apagado a elegância e pureza originais[...].»”

Jornal Distrito da Guarda 11/8/1897, Borges, 1990, p.10.

26  “Principiadas em 1899 as obras prosseguiram até 
1911, seguindo-se um período de interrupção até 1914, sendo 
retomadas no mesmo ano. Em 1922 ainda decorriam.” Rosas, 
1995, Vol.2, p.318.

27 Este arquiteto vai propor algumas alterações no projeto 
de Rosendo Carvalheira, nomeadamente dois trabalhos 
com os quais não concordava - o rebaixamento da soleira da 
porta principal e a mudança do retábulo. Nos restantes pontos 
porcedeu-se à execução do projeto de Rosendo Carvalheira. 
Batista Neto, 1994, p.405.

Fig. 2.1. Exterior da catedral antes da intervenção de restauro
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o despertAr do interesse no restAuro no CAso espeCÍfiCo dA CAtedrAl

Como vai suceder na generalidade do país, o reconhecimento do edifício da catedral com 
potencial para monumento, e merecedor de mais atenção e intervenção de restauro, vai ser feito 
a partir da imprensa.19 

Entre 1876 e 188620 a catedral vai ser intervencionada com o propósito de resolver os problemas 
de infiltrações da cobertura21, possivelmente pela falta de recursos para uma intervenção de 
maior dimensão, mas de qualquer dos modos, demostra a vontade de conservar e remover a 
catedral do seu estado de ruína que, segundo todas as descrições, se encontrava inabitável.

Antes desta intervenção, Alexandre Herculano terá feito uma passagem pela cidade da 
Guarda sobre a qual escreve num livro publicado no ano de 1873. Nesse livro, o autor comenta 
o estado em que se encontra a catedral da Guarda, que considera “a mais bela Igreja da Beira” 
e sobre ela manifesta a necessidade de intervenção,22 principalmente no sentido de reaproximar 
a sua arquitetura ao projeto mais primitivo. 

Joaquim de Vasconcelos também vai fazer a sua passagem pela cidade da Guarda em 
1887, no momento em que foi convocado para avaliar uns achados, que se acredita serem 
pertencentes à primeira catedral23, e não deixou de partilhar a sua opinião sobre o atual estado 
do edifício da catedral.

Por fim, em 1897 Rosendo Carvalheira é chamado para ser responsável pelo restauro da 
catedral, pela iniciativa de José Osório de Gama e Castro.24 Aceitando o desafio, em setembro de  
189725 e durante 12 dias, o arquiteto vai proceder a uma inspeção ao monumento, e apresenta a 
sua Memória em Novembro desse mesmo ano.

As obras tiveram início em maio de 1899 e ter-se-ão prolongado até à decada de 40. Neste 
intervalo de tempo, terá existido uma interrupção de três anos (entre 1911 e 1914)26, e ainda uma 
visita para registar o estado de obra em 1921 pelo arquiteto António do Couto Abreu.27

Só no ano de 1907, durante as obras de Rosendo Carvalheira, é que a catedral da Guarda é 
considerada Monumento Nacional. Esse reconhecimento tardio é compreensível tendo em conta 
a dificuldade que se sentiu em realizar o inventario do património português.
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Fig. 2.2. Página do primeiro volume da Memória de Rosendo Carvalheira
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Fig. 2.3. Página do segundo volume da Memória de Rosendo Carvalheira
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2.1. A memóriA de rosendo CArvAlheirA (1897)
 A leiturA e Análise do doCumento

A obra não é muito extensa, consistindo o primeiro volume em sessenta páginas, e o segundo 
num álbum fotográfico constituído por trinta e duas estampas comentadas, da autoria de Rosendo 
Carvalheira.

De modo a entender o pensamento e o processo do arquiteto, procedeu-se à leitura total da 
obra, que se estrutura em três partes: 

A primeira corresponde ao “Esboçeto Histórico”, onde reúne informação relativamente às 
catedrais anteriores e às notícias históricas da construção atual.

A segunda corresponde a um primeiro momento onde o autor explica as suas intenções para 
a obra, e num segundo momento aborda o estilo ogival e a sua evolução em Portugal, e procede 
à observação das formas na catedral para determinar a evolução da construção.

A terceira intitula-se “trabalhos a realizar para a restauração ou grande reparação do edifício; 
estimativa da despesa” e, tal como o título indica, é onde se encontra descrito detalhadamente o 
que pretende realizar na catedral. Neste capítulo, o autor procede primeiro a uma descrição da 
catedral e do seu estado atual, seguindo para uma descrição dos “vandalismos”, e seguidamente, 
apresenta a lista de trabalhos exteriores e interiores a realizar.

No final ainda compila algumas considerações e notas finais, onde inclui os orçamentos para 
os trabalhos anunciados anteriormente.

Realça-se como o último capítulo corresponde a sensivelmente metade da obra, podendo ser 
entendido como a parte mais importante da publicação.

A leitura da obra consegue ser muito fluida e bem encadeada, mas sente-se por vezes a falta 
de algum rigor e critério, especialmente no esboçeto histórico quando há fontes que estão a ser 
citadas ou mencionadas, ficando o leitor, no final, sem conhecimento do autor ou a natureza do 
documento e a sua data.

O propósito do documento de dialogar com os seus contemporâneos e partilhar as suas 
ideias expressa-se de diferentes modos.

Num primeiro olhar, o nome escolhido para a obra – Memória – é por si só revelador de uma 
intenção, já que é o primeiro elemento que comunica com o leitor.
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1  “Recorde-se aqui a origem etimológica da palavra 
Monumento, originária do latim “monumentum”, que por sua 
vez deriva de “monere” (advertir, recordar), interpelando à 
memória.” Cfr. CHOAY, Françoise. A Alegoria do Património. 
Lisboa: Edições 70, 2000, p.16. BOTELHO, Maria Leonor. O 
Núcleo do Porto e o Culto dos Monumentos. A formação de uma 
consciência patrimonial. Achas do III Congresso Internacional da 
APHA, Porto: 2004, p.2.

2 Rosas, 1996, p.546.

3  “Embora publicado posteriormente, em 1854, 1867 e 1881 
em livro e em 1858 e 1859 na imprensa periódica, este texto 
deverá datar de 1843. Cfr. o que dissemos a este propósito e 
sobre a formação de Mousinho, assim como a respectiva análise 
da Memória [...] no presente volume.” Rosas, 1995, p.40.

4  Esta ausência de cuidados é apontada por “estrangeiros 
ilustres que tem visitado o pais” Carvalheira, 1897, p.39-40.

5  “Possuímos espalhado pelo pais, um valiosíssimo tesouro 
de joias monumentais, tradicionais e artísticas de parte das 
quais nem se quer o inventário existe; este facto profundamente 
deplorável pelas suas deprimentes consequências não pode 
encontrar justificação senão no criminoso desleixo de todos 
nós, desleixo que tem rendido ao nosso brio de portugueses as 
mais violentas e infelizmente merecidas censuras por parte dos 
estrangeiros ilustres que tem visitado o pais.” Carvalheira, 1897, 
p.39-40.

6  “É indispensável e urgente que, não só para o edifício de 
que estou tratando mas também para muitos outros existentes 
em vários pontos do pais, se estabeleçam leis de proteção 
eficaz que as ponham fora de ação vandalicamente reformadora 
da iniciativa local que quase sempre se traduz em deploráveis 
adjunções e barbarismos, que se por vezes entristecem pelo que 
significam de ignorância profunda, outros indignam e revoltam 
pelo que representam de falta de respeito pelo que revelam como 
ousadia inconsciente e criminosa até.” Carvalheira, 1897, p.38.

7  Carvalheira, 1897, p.39-40.

8  “Para conseguir esse fim, julgo indispensável o 
estabelecimento de partidos locais proporcionados não só 
ao gradual e metódico progresso da restauração ou grande 
reparação a realizar, mas também as dotações anuais 
previamente estabelecidas em face de um estudo detalhado do 
que se pretende conseguir.” Carvalheira, 1897, p.40.

9  “Os reparos que há cerca de quatro anos se realizaram nas 
coberturas principais do edifício, garantem a este uma vedação 
razoável, [...] não significa, porem, este facto, que o edifício 

esteja em aceitáveis condições de garantia contra as inúmeras 
infiltrações e outras causas de ruina”.  Carvalheira, 1897, p.17.

10  “Sendo muitos e muito graves os vandalismos que interior 
e exteriormente maculam o edifício, diligenciarei fazer a sua 
descrição sumária [...]. A tarefa não é tão fácil como á primeira 
vista se afigura, porque nos próprios vandalismos há importantes 
distinções a fazer.” Carvalheira, 1897, p.34-35.

11   “Uma peça pode por sua natureza intrínseca ser uma 
bella produção artística de considerável valor, mas se essa 
peça pela sua situação, afronta ou encobre uma parte nobre 
do edifício em que se encontra, prejudicando-lhe o seu efeito e 
intenção primordial, então todo o seu valor deixa de ser atendido 
para só dever ser considerado como um deplorável elemento 
vandálico attentatorio da pureza e integridade do edifício. Um 
vandalismo d’esta natureza poderá e deverá conservar-se, mas a 
sua deslocação impõe-se, como uma necessidade reconhecida e 
incontestável. Estão n’este caso o órgão monumental e o grande 
retábulo da capela-mor.” Carvalheira, 1897, p.35.

12  Carvalheira, 1897, p.49.

13  Rosendo durante a sua obra afirma que em anexo se 
encontra uma planta, evocada para ajudar a explicar o seu 
projeto. No entanto, ao ter acesso ao documento, este não tinha 
nenhuma planta em anexo. Acredita-se, no entanto, ter-se apartir 
de outras fontes acesso a um duplicado da mesma. A justificação 
para atribuir esta planta a Rosendo Carvalheira consiste no facto 
de possuir o mesmo grafismo (tipo de letra semelhante ao da 
Memória), assim como o  vocabulário e correspondência de 
elementos escritos (o modo como se refere órgão monumental, 
etc.) e ainda a legenda do desenho a indicar a localização 
projetada para o grande retábulo, órgão monumental e órgão 
pequeno (canto esquerdo superior) propostas por Rosendo 
Carvalheira. O desenho das escadas da acesso á sacristia inferior 
proposta pelo arquiteto é outro argumento que pode confirmar a 
autoria do desenho. No canto inferior a data de 1897 e ainda no 
canto direito “o arquiteto”, apresenta o mesmo grafismo que na 
página inicial da Memória.

“Como complemento ainda desta memória inclui uma planta 
geral do edifício da Sé e edificações anexas, copia de uma 
existente na Direção das Obras Publicas do Distrito da Guarda 
que me foi amavelmente prestada pelo Engenheiro Diretor e 
meu prezadissimo amigo o Sr.Eduardo Xavier da Cunha [...].” 
Carvalheira, 1897, p.20.
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Poderá haver dois modos de interpretar esta escolha de título. Por um lado, pode remeter 
para a ideia de Memória descritiva, elemento escrito que acompanha os desenhos e outros 
elementos gráficos e explica um projeto de arquitetura. Neste caso, poder-se-á assumir que a 
obra se trata de um momento descritivo das decisões que acompanharam todo o processo, mas 
a leitura do documento leva a concluir que se trata mais do que uma memória. Intrepreta-se  que 
esta obra se aproxima de um manifesto, isto é, um texto expositivo onde o autor defende a sua 
ideia de como intervir para fazer um bom restauro, recorrendo para isso ao caso prático que foi o 
projeto da catedral da Guarda. Sendo assim, nesta obra, não encontramos apenas a explicação 
do projeto de restauro e sua tomada de decisão, mas encontramos também argumentos a 
sustentarem um novo modo de intervir em monumentos.

Por outro lado, também podemos associar este título a um apelo à memória do edifício, 
isto é, que pode remeter para a ideia de que os monumentos e a arquitetura são testemunhos 
materializados dos acontecimentos do passado. De facto, a etimologia da palavra “monumento”1 
remete para a palavra memória, neste caso, para aquilo que um edifício ecoa do passado e que 
pode voltar a ter e a ser.

Em suma, pode dizer-se que a escolha do título permite antever a mensagem da obra e o seu 
objetivo: recuperar a memória que se foi perdendo com o abandono e não reconhecimento do 
valor do edifício da catedral da Guarda, elevando-a ao estatuto de monumento.

“Indiferentemente da época de construção, o que o seduz [Carvalheira] é o poder de 
retenção de memória que a arquitetura [...] contém, ou seja o seu poder de monumento 
histórico que, contra a passagem demolidora do tempo, mantém a presença do passado.”2

Não deixa de ser interessante de constatar que para além da obra de Rosendo Carvalheira, 
existem outras obras contemporâneas com “memória” incorporado no título. É o caso da Memória 
Histórica sobre as obras do Real Mosteiro de Santa Maria da Victoria, chamado vulgarmente da 
Batalha, publicada em 1827 por Frei Francisco de S. Luís, a Memória inédita acerca do Edifício 
Monumental da Batalha [1843]3 de Luis da Silva Mousinho de Albuquerque; e ainda a Colecção 
de Memórias de Cirilo Volkmar Machado, entre outros.

Voltando à análise da obra, após a descrição do estado em que observou a catedral, Rosendo 
Carvalheira reserva um momento para criticar a ausência de cuidado para com os monumentos 
em Portugal4, e não deixa de culpabilizar os portugueses para esta condição.5 O autor apela à 
implementação de leis para a sua proteção,6 e evoca as palavras de Violet-le-Duc como exemplo 
de um “sistema metódico de restauração a realizar”,7 que defende detalhadamente, explicando 
os benefícios morais, económicos e as vantagens da implementação de partidos locais8 e da 
proximidade de um arquiteto nos projetos de restauro.

Em suma, o autor reserva um lugar do seu trabalho para criticar as circunstâncias 
contemporâneas e propor uma solução para a elaboração e execução de restauros. Parece 
mesmo que constitui uma tentativa de instruir um modo de fazer, estabelecendo uma regra, que 
se entende que até aqui tem sido difícil de sintetizar. 

Rosendo Carvalheira pretende fazer um restauro e não apenas uma manutenção. Já antes 
tinha sido feita uma intervenção para solucionar os problemas de infiltração nas coberturas, 
mas o autor comenta que esta não foi suficiente para tirar o edifício do estado de ruína em 
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Fig. 2.6. Orgão Monumental Fig. 2.7. Volume da sacristia antes do restauro

Fig. 2.4. Fachada Poente antes do restauro Fig. 2.5. Casa do Capítulo e outros anexos da fachada poente
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Fig. 2.10. Cadeiral do coro de baixo e secção do arco triunfal

Fig. 2.8. Interior da catedral antes do restauro Fig. 2.9. Interior da catedral antes do restauro

Fig. 2.11. Interior da catedral antes do restauro
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14  “Outros há, e esses constituem o maior número cuja 
destruição se impõe como acto benemérito” Carvalheira, 1897, 
p.35.

15   “É pois sobre os pontos indicados que principalmente 
deve incidir a restauração ou grande reparação do edifício.” 
Carvalheira, 1897, p.35.

16  “A visão de integridade estilística da Sé Catedral da 
Guarda, isto é, o seu entendimento como monumento, como 
património, foi uma atitude própria do seculo XIX e do romantismo, 
(...). No entanto, a Catedral da Guarda, ao contrário do que se 
verificou na maioria doutros monumentos não foi objeto de uma 
reconstrução revivalista romântica, foi sobretudo despojada de 
elementos decorativos e construtivos que ao longo dos anos 
lhe foram sendo acrescentados, com vista a tornar o templo 
liturgicamente mais funcional.” Borges, 1990, p.13.

17  “permitiria circunvisitar todo o magnifico edifício que por 
este modo plenamente desafogado, ostentaria a sua magestosa 
grandeza permitindo admirar-se-lhe o soberbo conjunto da sua 
sóbria imponência arquitetural” Carvalheira, 1897, p.44.

18  Carvalheira, 1897, p.44.

19  “Com o bárbaro entaipamento dos arcos botantes 
as condições estéticas do templo foram cruelmente feridas, 
e a estabilidade d’esta parte do edifício profundamente 
comprometida.” Carvalheira, 1897, p.45.
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que se encontrava nem solucionou outras fontes de infiltrações.9 Propõe, assim, para além de 
alterações com vista a corrigir o estado de ruína do edifício, um outro grupo de transformações 
às quais conferiu o caráter de restauração. 

A sua crítica vai ser mais feroz sobre o que nomeia de “vandalismos”, termo que o autor 
utiliza para se referir aos elementos que se encontram no espaço da catedral mas que não eram 
pertencentes ao plano da construção. Apesar da adjetivação negativa, sobre os vandalismos 
Rosendo Carvalheira cria distinções10 e categoriza diferentes princípios de intervenção.

Assim, aos elementos que possuem valor artístico mas que prejudicam a leitura do espaço 
da catedral, determina o seu restauro e trasladação para um local mais apropriado,11 como é o 
caso do retábulo da capela-mor, que propõe colocar no transepto pelo lado sul, e o caso do órgão 
monumental, que propõe que seja colocado sobre a porta principal com a função de “artístico 
guarda-vento”12. Esta nova proposta de localização destas peças encontra-se representada na 
planta em anexo da Memória.13

A parte das sete capelas anexas ao corpo das naves (que serão mantidas, apesar de Rosendo 
Carvalheira não dirigir muitas palavras sobre elas) e os restantes elementos que não possuem 
as qualidades anteriores, serão propostos para demolição.14 Neste sentido, o autor escreve:

“N’esta ultima categoria devem ser compreendidos os seguintes e intoleráveis barbarismos: 
coro de cima; tribuna do Bispo; casa do capítulo e casebres anexos; sacristia grande; 
paredes e coberturas que entaipam os arcos-botantes; caixilharia da luneta, que existe onde 
devia existir a rosácea; vãos retangulares com vergas ornamentadas, da fachada principal, 
torres e capela absidal Sul; coberturas atuais das capelas absidais da sacristia primitiva e 
das duas capelas antigas da ala Norte; a escada e outras excrescências torpíssimas que 
pelo lado sul mascaram o edifício; as manilhas de barro vidrado que em vários pontos 
do coroamento do edifício substituem as primitivas gárgulas e muitos e muitos outros 
vandalismos que a detida inspeção local revela e cuja enumeração seria longa e fastidiosa.”15

Apesar de serem poucos os elementos que entraram na categoria privilegiada de não serem 
destruídos, entende-se como o projeto da catedral da Guarda deu um passo à frente em relação 
à postura da época. A intervenção já não consiste numa reconstrução puramente revivalista16 
com a destruição acrítica de tudo para alcançar a ideia romântica do edifício, mas vai ser uma 
intervenção muito mais criteriosa e valorizadora de partes do edifício que não eram pertencentes 
à sua forma inicial.

Quando na terceira parte Rosendo Carvalheira expõe a sua proposta de projeto, aborda 
primeiramente o exterior da catedral. Tendo em conta a envolvente, define a demolição dos 
edifícios anexos, o nivelamento e drenagem do terreno pelo lado sul e propõe a construção de 
plataformas ou “adros” no contorno do edifício, que permitiria contemplar o edifício de “modo 
plenamente desafogado”.17 Propõe ainda uma nova sacristia, onde “a cobertura d’essa projetada 
sacristia ficaria sendo o adro a que anteriormente me referi e que ligado convenientemente com 
o projetado na ala sul e o existente nas outras alas”18 permitiria a criação do espaço desobstruído 
que o arquiteto ambiciona.

Ainda referente ao impacto na leitura do exterior da catedral, inclui nessa ordem de trabalhos 
o desentaipamento dos arcos botantes, justificando com razões estéticas e estruturais.19
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20  “Programar o restauros com estudos sobre o edifício era 
uma prática corrente que Rosendo Carvalheira aprendeu nas 
obras teóricas de Violet-le-Duc, autor que constantemente cita e 
enaltece “ Rosas, 1996, p.538.

21  Carvalheira, 1897, p.19.

22  “Disse o grande mestre Viollet-le-Duc referindo-se á 
restauração dos edifícios do período ogival que «há tanto perigo 
em restaurar reproduzindo a fac-simile, tudo o que se acha num 
edifício, como em sustentar a pretensão de substituir as formas 
posteriores, as que deviam existir primitivamente. No primeiro 
caso, a boa fé e sinceridade do artista, podem produzir os mais 
graves erros consagrando por assim dizer, uma interpolação; no 
segundo, a substituição d’uma forma primitiva por uma forma 
existente, reconhecida posterior, faz igualmente desaparecer 
os vestígios duma reparação, cuja causa conhecida teria talvez 
permitido constatar a presença de uma disposição excepcional.»” 
Carvalheira, 1897, p.26.

23  “Fixadas na primeira parte, embora a rápidos traços a 
acidentada história da edificação, estabelecendo-se-lhe períodos 
prováveis de atividade, resta agora completar a parte principal 
do processo verbal de que fala Viollet-le-Duc, determinando, 
se possível for, qual o estilo ou estilos que deixaram sobre o 
magnifico edifício a sua indelével cunho artístico.” Carvalheira, 
1897, p.27.

24  ““Esses processos [verbais e documentados dos preciosos 
exemplares d’arte] organizados segundo a orientação e conselho 
do grande Violet-le-Duc, constituiriam a base fundamental 
d’um sistema metódico de restauração a realizar, que além 
das vantagens morais do facto em si, tinha a alta importância 
d’uma moralisadora medida económica e administrativa; porque 
premittiria o estabelecimento de partidos locais nos vários pontos 
do pais, onde existissem monumentos, e consequentemente a 
descentralização operativa indispensável para a regularização 
dos serviços de obras publicas.” Carvalheira, 1897, p.39.

25  “[...], tratei de tirar o maior numero possivel de photografias 
do monumento, com o fim de constituir o álbum documental 
photografico do edifício da Sé no seu estado atual. Escuso de 
encarecer a necessidade de um álbum d’esta natureza e o seu 
alcance como documento para o caso em que se trate de uma 
restauração; podia e devia ser mais completo, mas tal como o 
pude conseguir representa um elemento dos que considero mais 
importantes do presente trabalho. Cada um dos cartões do álbum 
contem a monografia do que representa, simplificando para mim 
a tarefa descritiva desta memória.”

    “Quando a existência d’este álbum não estivesse por si 
justificada, autorizá-la-ia a opinião que em seguida transcrevo 
da mais extraordinária individualidade de artista e de sábio que 
a França possui n’este seculo, refiro-me a Viollet-le-Duc [...].” 
Carvalheira, 1897, p.18-19.

26  Carvalheira, 1897, p.18-19.

27  Revista o Ocidente, no 881, 20 Jun. 1903.

28 Nesta época, as revistas de arquitetura funcionavam como 
jornal atualizado acerca das últimas novidades e destinavam-se 
para todos os profissionais ligados à área de construção. 

29  “E importante que não se distinga o velho e o novo em 
nome do conceito subjacente a esta teoria do restauro: manter 
ou devolver a construção à sua integridade” Rosas, 1995, p.254.

30 Construção moderna nº 133, 1 de Junho de 1904.

31 Rosas, 1995, p.251.

32 Rosas, 1995, p.251.
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Relativamente às obras interiores, retoma a lista das demolições mencionadas anteriormente 
e a reorganização do espaço (a proposta de trasladação do retábulo e dos órgãos), dando 
destaque ao coro de cima e à redução do cadeiral de baixo, que anteriormente obstruía a nave 
cruzeira e que para serem colocados, obrigaram a secionar o pilar do arco triunfal. 

A reforçar as decisões de Rosendo Carvalheira, surge com alguma frequência evocado Violet-
le-Duc.20 Avalia-se que o teórico francês é chamado principalmente com o propósito de reforçar 
ou validar o seu caminho da exposição do projeto, como que se estivesse a ser evocada uma 
figura de autoridade.

Violet-le-Duc é referido mais abundantemente na segunda  parte da Memória, sendo que 
o primeiro momento evocado pretende reforçar o valor do álbum fotográfico,21 Depois, surge 
novamente para argumentar a necessidade de um estudo dos estilos do objeto em análise.22 Mais 
tarde, volta a ser referido como modelo, em jeito de conclusão da determinação do faseamento.23 
Num momento mais avançado da Memória, já na terceira parte, surge novamente para validar a 
ideia previamente anunciada pelo arquiteto, quando este se refere ao estado de negligência em 
que se encontravam os monumentos portugueses e reforça a importância da existência de um 
método para restaurar.24

Rosendo Carvalheira sobre o seu álbum fotográfico25 afirma não ter conseguido recolher 
tantos elementos fotográficos quanto desejaria (falta que se faz sentir atualmente para melhor 
compreender os elementos que com o restauro foram removidos, como por exemplo o coro de 
cima) mas reconhece a sua importância e o alcance deste documento “para o caso em que se 
trate de uma restauração”26. Interpreta-se que Rosendo Carvalheira tenta destacar a importância 
dos registos das formas antes de se proceder a alterações de restauro, podendo proporcionar 
futuros estudos. No entanto, permanece a dúvida se é esse o “alcance” a que o autor se refere, já 
que o propósito poderia ser igualmente de propaganda do estado em que a catedral se encontrava 
antes da sua intervenção, situação que na realidade vai suceder, com a publicação das fotos em 
revistas,27 e de diversos excertos da sua Memória na revista A Construção Moderna.28 

Sobre a escolha do material para a sua restauração, Rosendo Carvalheira dá a saber a 
facilidade de escolher a pedra para que a intervenção de restauro fique irreconhecível, devido 
à qualidade do granito do edifício da catedral. Não se estranha a decisão, pois é comum nos 
restauros da época esta vontade.29 Mas, pouco tempo depois, no VI Congresso Internacional 
dos Arquitetos realizado em Madrid no ano de 190430, no qual participou Rosendo Carvalheira, 
proclamou-se a necessidade de salvaguardar as modificações que apresentassem mérito 
artístico, obedecendo à condição de não destruírem a unidade do conjunto”.31 Entende-se que 
Rosendo Carvalheira foi inovador, pois foram esses os princípios que começou a anunciar na sua 
Memória, e leva a ponderar se na eventualidade de o granito não ser tão facilmente manipulado 
para ocultar as intervenções realizadas, talvez o arquiteto não escolhesse mantê-las distintas. 
“Prevalecia o objetivo de manter uma unidade de estilo mas recomendava-se vivamente a 
distinção entre elementos novos e os antigos.”32
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1 Carvalheira, 1897, p.18.

2  Carvalheira, 1897, p.28.

3  O destaque por parte do autor da intervenção régia pode 
ter ainda o sentido de enaltecer as figuras da historia de Portugal 
mais significativas, comportamento/intenção comum na época. 
Mas este destaque de tal modo que no final do 1º capitulo, 
Rosendo Carvalheira apresenta um quando onde relaciona 
o período de construção com os diferentes reinados. (quadro 
intitulado “ Quadro da duração provável da construção da Sé da 
Guarda abrangendo os vários períodos e reinados respetivos.)” 
Carvalheira, 1897, p.15.

 “Dai que Rosendo Carvalheira procure apenas traçar as 
circunstancias históricas da construção da Catedral e liga-la 
a factos, a acontecimentos, a reis e mecenas significativos da 
História de Portugal” Batista Neto, 1994, p.401.

4  “Parece que por morte de D. João I as obras da Sé que 
este monarca mandara principiar, sofreram interrupção. Pelo 
menos é o quês se deduz da seguinte passagem:” Carvalheira, 
1897, p.12.

5 Segundo Rosendo, existe um registo onde o bispo D. Luís 
da Guerra solicita a D. Duarte (sucessor a D. João I em 1433) a 
continuidade das obras.

6  Reforçando a opinião anteriormente defendida, o rei 
continua a ser mencionado apesar de, aparentemente, não ter 
qualquer envolvimento direto. O bispo sucessor a D. Luís da 
Guerra será, segundo Rosendo Carvalheira, Gil de Viana.

7  “Parece que com a morte de Afonso V as obras sofreram 
nova interrupção, recomeçando no reinado de D. João III” in pp.13 
e ainda “A interrupção da obra da Sé por morte de D. Afonso V, 
se existiu, foi de muito curta duração, porque, tornando o referido 
bispo [] posse do bispado da Guarda, logo no principio do reinado 
de D. João II, e começando este em 1481, ano em que findou o 
reinado anterior,(...).” Carvalheira, 1897, p. 13.

8  Carvalheira, 1897, p.14.
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2.1. A memóriA de rosendo CArvAlheirA (1897)
 fAseAmento seGundo rosendo CArvAlheirA

O seguinte subcapítulo irá estruturar-se em duas partes, à semelhança do que sucede no 
texto de Rosendo Carvalheira: No primeiro momento onde se procede à compreenção do modo 
como o autor observou e filtrou os factos históricos para a construção da sua linha temporal 
inserido no momento da sua obra que nomeia “esboceto histórico”; e num segundo momento 
onde se seguem as palavras do arquiteto na sua leitura do edifício, com base na identificação de 
diversas manifestações de formas, no tempo e no espaço.

“Busquei  para  a  interessante  determinação dos períodos  de construção  do edifício  
da  Sé  da Guarda,  aproximar-me  por indução  o  mais  possível  da verdade dos factos, 
e creio  que  os  erros  de  interpretação que possam existir  não  poderão  ser  grandes  

nem  de  grande  importância.”1 

“Se com atenção se proceder ao minucioso exame do edifício da Sé, correlacionando 
o carácter das várias peças estilizadas [...] com as fases e épocas da construção, 
talvez se possa sem grave erro, determinar a ordem cronológica que ela 
seguiu, fixando-lhe zonas de atividade. Como orientação subsidiária, para esta 
determinação hipotética, devem servir os dados históricos que ficaram determinados 
na primeira parte da presente memória subordinando-os á análise local.”2

Rosendo Carvalheira tenta determinar aquilo que chama “zonas de atividade”, fundamentando-
se sobretudo nas leituras históricas (em que primeiramente é determinante a passagem entre 
reinados3, e apenas num segundo momento a transição entre bispados); mas, enquanto arquiteto, 
apoia-se igualmente na observação dos diversos elementos que compõem a catedral e a sua 
forma.

O arquiteto sugere que a primeira interrupção4 decorre após a morte de D. João I, sendo que 
as obras terão sido retomadas passado um ano, ou seja em 1434, na sequência do pedido do 
bispo ao novo rei.5 O arquiteto identifica a segunda interrupção, agora pela morte de D. Luiz da 
Guerra, em 1455,  e afirma que as obras só terão sido retomadas em 1460, com a nomeação do 
novo bispo, durante o reinado de D. Afonso V.6 A terceira e última interrupção ocorre em 1481, 
novamente sustentada pela morte do soberano7, mas que terá sido uma interrupção muito curta, 
sendo retomadas com o início do reinado de D. João II. 

A conclusão da obra é fixada por Rosendo Carvalheira em 1549, apesar de mais uma vez não  
anunciar esta data com muita certeza. A dedução desta data surge a partir do início do bispado 
de D. Cristóvão de Castro que, com a encomenda do retábulo, dá noticia da catedral concluída 
no momento da sua chegada. No entanto, depreende a data tardia do cobrimento do espaço com 
a menção de que “estava ainda descoberta nos últimos anos do governo d’este bispo [D. Jorge 
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As presentes citações correspondem às palavras do autor incluídas entre as páginas 28 e 30 da sua obra

Fig. 2.12. Esquema sintese do faseamento segundo Rosendo Carvalheira
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de Mello]”8. 

Rosendo propõe  assim quatro períodos, a saber: 

1o período 1406-1433 ; 2o período 1434-1455 ; 3o período 1460-1481 ; 4o período 1482-1549

A partir da exposição dos factos históricos, parte-se para uma observação das palavras do 
autor, num exercício que procura localizar, no desenho e no espaço, a informação que Rosendo 
Carvalheira convoca. 

É de notar que apesar de dividir a construção da catedral em quatro períodos, dentro deles 
por vezes cria dois momentos. Observa-se isso logo no 1o período quando separa o momento 
do lançamento dos alicerces da restante elevação. Provavelmente isto deveu-se, por um lado, à 
ausência de informação cronológica que lhe possibilitasse maior especificação de cada um dos 
momentos e, por outro lado, pelo sentido lógico de que entre os alicerces e a continuação da 
subida dos muros de pedra não terá havido interrupção nem alterações, porque são elementos 
construídos em continuidade e não em simultâneo.

 De realçar como Rosendo Carvalheira deixa determinado logo no primeiro período de 
atividade a elevação de todo o edifício, à exceção da fachada oeste, onde o momento mais 
avançado da obra seria a elevação da capela-mor (possivelmente a mais de metade da sua 
altura total), as capelas colaterais e o volume da sacristia, seguindo-se o transepto, e a elevação 
do perímetro9 das naves, com os seus respetivos pilares “até pouca altura”. Não deixando muito 
claro o que considerou “pouca altura” e sem mencionar o que o levou a chegar a esta conclusão, 
assume-se que a altura a que Rosendo Carvalheira se refere remeta para as bases dos pilares. 
Estes assumem todos a mesma linguagem, o que leva a crer que foram todos executados em 
simultâneo, o que não determina que tivesse sido nessa data, podendo ser em data posterior. 
(conforme corte 1.B). 

No segundo período “continua a construção da capela-mor até altura das impostas do arco 
triunfal”10, e conclui-se a cobertura das capelas colaterais e a sacristia. No transepto, Rosendo 
Carvalheira não dá qualquer notícia de avanço nas obras, apesar de afirmar que continuam as 
obras nas naves, com uma evolução “escalonada”. Isto é, ao invés de uma evolução regular e 
linear em altura, afirma que o progresso das naves seria mais avançado junto do cruzeiro, podendo 
algumas das abóbadas estarem já lançadas, e mais atrasada junto da fachada principal.11 

Seguindo para o terceiro período, e constatando uma continuidade entre as datas de cada 
período, é quando, segundo Rosendo Carvalheira, se dá como concluída a capela-mor e 
lentamente dá-se continuidade ao transepto. Sem mais nenhuma informação, acredita-se que 
quando fala dos avanços nesta fase, o arquiteto se estará a referir ao espaço compreendido 
entre a altura do pórtico norte e os diversos vãos 12 que pontuam o transepto do lado da abside,  
visto que identifica estas janelas como Emanuelino13, e como tal só poderiam ser feitas durante 
o reinado de D. Manuel, que sucederá na 4a e última empreitada.

Continua ainda a ideia de evolução escalonada das naves, anunciada no período anterior, 
nesta fase focada na nave central e com o início do lançamento dos arcobotantes. Supõe-se 
que só seria possível elevar os acrobotantes nos tramos em que as abóbadas das naves laterais 
já se encontrassem concluídas. Assim sendo, poder-se-á ponderar neste período a conclusão 
das naves laterais e assim o lançamento de todos os arcobotantes, mas Rosendo Carvalheira 
apenas coloca a conclusão do abobadamento das naves laterais no 4o período. Acompanhando 
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9  Rosendo Carvalheira não se refere aos contrafortes que 
marcam pelo exterior o edifício, mas supõe-se que para o autor 
eles tenham sido construídos em simultâneo com os muros de 
pedra.

10  Carvalheira, 1897, p.29.

11  No entanto, não dá noticia do que leva o autor a chegar 
a esta conclusão nem fornece nenhum desenho ou linha de 
referência para reconstruir o seu pensamento. Numa observação 
à catedral, não existem alterações nos elementos nem no 
estereotomia, portanto a representação é esquemática. Rosendo 
Carvalheira também não dá nenhuma certeza de quais abóbadas 
já estariam a ser lançadas ou o que o levou à sua conclusão 
sobre a lentidão do avanço das obras. 

12  Sobre estes vãos diz Rosendo Carvalheira no seu álbum 
fotográfico “Estas pequenas mas graciosíssimas janelas, bem 
como todas as existentes na nave cruzeira, parecem pela sua 
linha decorativa, filarem-se no período artístico que entre nós 
tomou o nome de Emmanuelino” Carvalheira, 1897, Estampa 
XVII.

13  É difícil de ter a certeza nesta suposição, visto que 
quando Rosendo Carvalheira explica o “Emmanuelino”, não o 
contextualiza em nenhuma lógica cronológica ou expõe a sua 
origem. Mas creio ser ponto inquestionável que este surgiu 
aquando do reinado de D. Manuel, e portanto são formas 
posteriores a 1495.

14  “Há todas as probabilidades para se admitir que as obras 
da Sé, que estava ainda descoberta nos últimos anos do governo 
d’este bispo [D. Jorge de Mello], ficassem concluídas talvez em 
1549, porque quando o seu sucessor tomou posse do bispado 
em 1550, já a Sé estava acabada, como se depreende da 

seguinte noticia de Carvalho da Costa: «D. Christovão de Castro 
... foi nomeado por El Rei D. João o Terceiro e confirmado pelo 
Papa no ano de 1550 ... Mandou fazer os retábulos da Sé, que já 
n’esse tempo estava acabada»” Carvalheira, 1897, p.14.

15 “A primitiva rosacea acha se actualmente reduzida a uma 
simples luneta, guarnecida de caixilharia envidraçada, vulgar e 
mesquinha.” Carvalheira, 1897, Estampa VII.

16 “Na altura da 6ª fiada de cantaria a contar da linha 
horisontal do corôamento e junto ás torres, vêem-se ainda 
vestigios de uma forte muldura inclinada, que. segundo todas 
as probabilidades pertenceu ao primitivo corôamento angular da 
fachada. Carvalheira, 1897, Estampa VII.

17  Estas capelas são a capela batismal (lado direito da 
entrada) e capela de nossa senhora do Rosário (do lado esquerdo 
da entrada).

Fig. 2.13. As janelas do transepto do lado norte Fig. 2.14. As janelas do transepto do lado sul
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o progresso das naves, o arquiteto defende a construção das torres da fachada principal, mas 
diz que estas teriam uma disposição diferente da que se observa atualmente. O espaço entre 
as torres seria preenchido no quarto e último período, incluindo o pórtico principal e a rosácea.

O último período segundo Rosendo Carvalheira, corresponde ao momento em que se termina 
toda a catedral. O autor propõe novamente a divisão deste período em duas partes, e interpreta-
se que esta proposta de divisão se sustenta pelos dados históricos recolhidos que dão notícia da 
conclusão tardia da cobertura, mas nunca depois de 1550.14

Rosendo Carvalheira começa por anunciar que se concluiu a nave cruzeira, nomeadamente 
as suas paredes e respetivos vãos e abobadamento. Assume-se que ao mencionar “vãos” o 
autor se esteja a referir tanto aos grandes janelões do lado norte e sul, como aos quatro vãos 
das galerias, descritos como vãos manuelinos, como ainda às duas janelas que pelos terraços 
das naves laterais iluminam o transepto.

O autor continua a anunciar que se completa a fachada principal, com destaque para a 
construção do pórtico principal e da rosácea. Neste período não se dá notícia se continuam as 
obras nas torres dessa fachada, ou se ficaram concluídas na fase anterior, mas face à lógica 
defendida até aqui de avanço escalonado, e sendo só no próximo período concluídas as naves 
laterais, crê-se que nesta última fase continuam os progressos das torres, apesar de não surgir 
mencionado.

Como se deu notícia anteriormente, é neste momento que se completam as abóbadas das 
naves laterais e se prossegue o avanço dos respetivos arcobotantes. Em certos pontos, defende 
que já se começa a cobrir a nave central, e pelo que Rosendo Carvalheira tem defendido até ao 
momento, estes serão nos tramos mais próximos da nave cruzeira.

Quanto à segunda ordem de acontecimentos, Rosendo Carvalheira deixa explícito que esta 
decorreu no reinado de D. João III, que reinou de 1521 a 1557. Cria, portanto uma distinção 
temporal entre as obras desenvolvidas anteriormente das que serão nomeadas a seguir. Este 
argumento é suportado pela notícia de Carvalho da Costa que informa que a catedral estaria 
descoberta. 

Aqui conclui-se a catedral, nomeadamente, com o fim do abobadamento da nave central, 
terminando com a adição de uma linha de coroamento ornamental que encima todo o edifício.

Ainda neste período procede-se a uma alteração na fachada principal, que segundo Rosendo 
Carvalheira, “já estava concluída”. Surge, assim, a indecisão em encarar esta passagem como 
uma notícia à parte da referente às torres, tendo em conta a linguagem e pontuação que o autor 
usou até aqui, separando cada novo tópico com ponto e vírgula (;), e também porque o arquiteto 
menciona sempre os dois elementos como separados, onde ou menciona as torres, ou a fachada 
principal, levando à conclusão que não os lê como unidade. 

Mas se a fachada sofre alteração, a que aspeto se estará o arquiteto a referir? Pela legenda 
da estampa VII presente no segundo volume desta Memória, intrepreta-se que o arquiteto poderá 
estar a referir-se à transformação da rosácea em luneta15, ou à alteração do arremate da fachada, 
visto existirem vestígios de uma moldura inclinada.16 Já nas torres, o autor afirma que foram 
alteradas para incorporarem em si mais duas capelas17 que ladeiam a entrada. Será que crê que 
a alteração se procedeu apenas na parte inferior e que a forma octogonal seria da disposição 
anterior? O que o leva a ponderar esta alteração neste período? Algum registo histórico (escrito 
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18  “Completara-se o edifício, mas ainda no reino de D. 
João III perpetraram-se adjunções ou acrescentamentos que 
macularam brutalmente a majestade do templo; tal é por exemplo 
a construção do coro de cima que primitivamente obstruiu a nave 
central tomando o espaço de um vão de arcaria da nave e que 
mais tarde, a mesma barbara orientação, ampliou, a ponto de 
obstruir mais de um terço da mesma nave.” Carvalheira, 1897, 
p. 30.

19  “Este coro foi construído no tempo de D. João III quando 
já o templo tinha sido acabado; mais tarde, ampliaram-no 
agravando por este modo a anterior barbaridade.” Carvalheira, 
1897, p. 48.

“Como se vê claramente pela planta geral do edifício anexa 
à presente memória, o coro de cima afronta mais d’um terço da 
nave central, de forma que não é possível disfrutar em toda a 
sua majestade, a soberba perspetiva da grande nave. Este 
coro, d’aspeto pesa e duro é das mais lastimosas adjunções 
com que pejaram o magnifico templo. Visto da nave cruzeira 
apresenta um conjunto detestável e sobremaneira destoante 
do resto do edifício; a talha que guarnece até certa altura as 
paredes, serve de espaldar às cadeiras; é constituída por painéis 
com rafaelescos, de desenho mesquinho à força de meudo(?) 
e detalhado; contudo, esta relativa riqueza artística com que 
quiseram mascaram o insuportável barbarismo, não consegue 
atenua-lhe o deplorável efeito que a sua presença produz no 
templo. Veja-se a estampa XII do álbum” Carvalheira, 1897, p.47-
48.

20  Sobre isto, Osório Castro fornece uma leitura diferente. 
“O sr. Rosendo Carvalheira não põe em dúvida sequer esse 
acrescentamento, que nota com expressões de justíssima 
censura por multiplicar o vandalismo antes perpetrado.” Osório 
Castro, 1902, p.343. Procedeu-se à leitura da Memória buscando 

esta ideia, mas são poucos os momentos que Rosendo 
Carvalheira menciona o aumento do coro, e nunca refere a 
diferença temporal. 

21 “Estava-se em tempos de exaltação romântica das 
nacionalidades e por toda a europa se tentavam encontrar, 
esforçadamente, expressões artísticas que fossem a 
manifestação pura da alma e do génio de cada povo.” Vieira da 
Silva, 1989, p.16.

O estudo do que será entendido como manuelino no século 
XIX será motivado pela procura de um estilo original português. 
No entanto, levanta-se grande discussão em torno do tema, mais 
especificamente, em torno da sua classificação como estilo. 
Neste assunto, surgem duas fortes opiniões.

Em 1842, Varnhagen será o primeiro a escrever sobre o 
assunto, sendo considerado por alguns como “o inventor do 
estilo manuelino”.  O autor ao descrever o monumento de Belém  
vai apontar 10 características que no seu entender “acentuam a 
originalidade dos respetivos monumentos” , dos quais sete dizem 
respeito à ornamentação e os restantes três pontos se referem a 
“condições estáticas da arquitetura” . Será mais tarde entendido 
que estas características apontadas não contribuem para a 
definição de um novo princípio construtivo, facto considerado 
fundamental para a formação de um novo estilo. 

Em 1884, Joaquim de Vasconcelos numa conferência aborda 
o tema, e apresenta argumentos que no seu ponto de vista não 
considera a arquitetura manuelina como estilo, contrariando os 
seus contemporâneos. 
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ou desenho) ou a sua cultura visual? 

O modo como Rosendo Carvalheira continua a comunicar a sua proposta de faseamento 
tem já o propósito de favorecer a sua ideia de restauro. Após concluído o faseamento, Rosendo 
Carvalheira menciona adjunções efetuadas ainda no reinado de D. João III18, dando ênfase à 
construção do coro de cima, que ocuparia o primeiro tramo da nave central do lado da entrada. 
O arquiteto poderia ter colocado esta informação sobre o coro de cima ainda dentro dos períodos 
de construção da catedral, mas por considerá-lo como não-pertencente ao plano inicial, e com 
os seus ideais de restauro, já não seria do seu interesse incluí-lo aí. De notar que ainda terão 
existido mais acrescentos, levando a questionar o porquê de Rosendo Carvalheira não sentir 
o impulso de os sintetizar assim cronologicamente, ou de incluir nesta explicação temporal 
as capelas ou o retábulo, intervenções temporalmente contemporâneas? A razão residirá no 
facto que é algo que foi acrescentado e não pertencente ao plano inicial. Assim, apesar de ser 
contemporâneo à conclusão da catedral, Rosendo Carvalheira rejeita e nega o coro de cima e 
propõe a sua remoção. 

Acrescenta ainda que este coro vai ser mais tarde ampliado com mais um tramo,19 ocupando 
no total um terço da nave, conforme planta A5. Rosendo Carvalheira afirma “a mesma bárbara 
orientação”, será que está a tentar insinuar que foram obras contemporâneas ou promovidas 
pelo mesmo rei e/ou bispo? 20

Rosendo Carvalheira defende que a catedral é gótica, mais especificamente como flamante 
ou florido, desde a sua fundação até à sua conclusão. É importante reter este aspeto porque 
uma observação à catedral nos dias de hoje permite identificar diversos traços e elementos do 
manuelino. Apesar de discretamente, o próprio arquiteto reconhece estes elementos, tanto na 
fachada principal (nomeadamente no portal), como também nas várias janelas do transepto, 
integrado não no manuscrito principal, mas nos comentários às fotografias do segundo volume 
da Memória. O modo subtil como Rosendo Carvalheira identifica os elementos do manuelino no 
edificio da catedral pode estar relacionado com a discussão em torno da sua identificação como 
estilo.21

Entende-se que o autor encontra uma posição meio termo ao assumir a existência de 
manuelino, mas não efetua nenhum esforço em defini-lo, evitando a polémica em torno do 
tema. Assim, Rosendo Carvalheira não nega o manuelino, mas também não lhe atribui valor 
ou significado arquitetónico, entendendo-o apenas como uma manifestação decorativa, em 
concordância com o pensamento da época.   

Esta postura faz sentido por parte do autor, como noutros momentos deste trabalho, 
onde dedica a sua atenção ao que é o seu foco principal, que é o restauro, e na escolha de 
aprofundamento de algo tão teórico como o manuelino, faz sentido que ele recorra a estudos 
executados por outros autores e assim escolhesse uma posição. 

Em adição, é possível que não fosse do interesse do autor enaltecer o estilo manuelino 
enquanto manifestação arquitetónica nacional, já que o autor pretendia enaltecer D. João I e as 
características góticas de influência batalhina.
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22  “Este edifício é interiormente d’uma sobriedade pouco 
vulgar de ornamentação e lavores; é precisamente n’esse facto 
que se concentra a sua nota típica e característica. A incontestável 
beleza e harmonia das suas naves impõe-se d’uma maneira 
extraordinária ao espirito, pela serenidade magestosa das suas 
grandes linhas; os pequenos e por vezes mesquinhos motivos 
de decoração, não existem a atenuar com a sua presença 
burilada a sugestiva imponência e nobreza dos grandes vãos; 
a este respeito o edifício da Sé da Guarda é talvez um dos 
mais interessantes do pais. A rara ornamentação que n’um ou 
n’outro ponto existe, apresenta-se d’uma forma acentuadamente 
destoante.” Carvalheira, 1897, p.34.

23 A estatuaria decorativa, tão característica do estilo 
fundamental do edifício, não é nele representada, nem por um só 
exemplar.” Carvalheira, 1897, p.36 e Castro, 1902, p.359.

24  “[No seculo XV] a ogiva perverteu-se sob o mórbido 
contacto de mil atavios ornamentais”. Carvalheira, 1897, p.23.

25  “Exceptuando os pórticos, capiteis d’alguns pilares e 
arcos, e capela-mor, a ausência dos ornatos é quase completa.” 
Carvalheira, 1897, p.36 e Castro, 1902, p.359.
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O autor ainda comenta a falta de ornamentos nas naves22 e de estatuária  na generalidade do 
edifício.23 Isto é, atribuindo a catedral ao gótico florido, o ornamento é na teoria muito presente – 
aliás o florido já é entendido como uma decadência da pureza do gótico24 e pela presença de muito 
ornamento. Interpreta-se que Rosendo Carvalheira quando descreve o edifício como simples, 
pode não ter presente que está a elogiar os elementos que não correspondem à primeira fase, e 
que a sobriedade das formas decorrem da fase mais tardia da obra e de influência manuelina.25 

Deduz-se a partir da definição cronológica contínua e pela definição do estilo gótico, que 
para Rosendo Carvalheira vai existir apenas um plano da catedral, definido no início da obra, em 
relação ao qual, à exceção do momento da fachada oeste, o arquiteto não reconhece alterações. 
Resta questionar se este posicionamento por parte do autor é algo consciente ou inconsciente.

Interpreta-se que mais do que discutir o que retirar por ser posterior, o autor teve que aceitar 
que a própria condição primeira, isto é, a obra dada como terminada, era ela própria marcada 
por ‘impurezas’ ou ‘contaminação’ dado o prolongamento das obras no tempo. Possivelmente daí 
resulta a sua proposta de faseamento corrido, sem equacionar grandes ou quaisquer interrupções 
entre campanhas de obras.
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1  CASTRO, José Osório da Gama Diocese e Cathedral da 
Guarda, apontamentos históricos sobre a Diocese da Guarda e 
algumas notas avulsas relacionadas com a construção da sua 
Cathedral, Porto: Typographia Universal, 1902, pp.IX.

2  Castro, 1902, p. 209.

3  Segundo a sua obra, ele foi Juíz da direito de primeira 
instancia e Governador Civil do distrito nos anos de 1897 a 1900. 

4      “(...), e d’essa publicação [a Memória, de R.Carvalheira], 
nasceu também a minha primeira tentativa d’investigações 
históricas, que se relacionassem com a magnifica Catedral, 
e com a dioceses egitaniense.” Ibidem, pp.X ; “ O meu fim era 
simplesmente confirmar alguns pontos da Memória por meio 
d’observações próprias, juntar ás presunções alli estabelecidas 
algum novo reforço que os meu trabalhos me deparassem; e 
ampliar a relação de factos que, por accidentaes ou estranhos 
aos propósitos do snr. Carvalheira, não foram por ele addusidos, 
mas que podem indiretamente interessar ao assumpto e, em 
geral, á história do nosso bispado e districto.” Castro, 1902, p.X.

5  Castro, 1902, p. VII.

6  “Posteriormente, tendo estabelecido a minha residência 
em Lisboa, outros elementos d’estudo se me depararam em 
vários manuscritos, códices e livros dos arquivos nacionais, (...)” 
Castro, 1902, p. XIII.

7  Osório Castro, 1902, p.326.
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2.2. dioCese e distrito dA GuArdA de josé osório dA GAmA e CAstro (1902)
 o propósito e motivAção de osório CAstro

“O mesmo interesse que me determinou a empregar todas as diligências ao meu alcance 
para pôr termo ao lastimável abandono, e ao vergonhoso desprezo a que havia sido votado o 
precioso monumento, igualmente influi no meu espirito para, dentro dos limites acanhados 
das minhas forças,[...] procurar reunir algumas notas, relacionadas com a história de tão 
brilhante manifestação da arte nacional.”1 “[E] para aqueles que as reputarem menos dignas 
de consideração, repito que, por vezes, o meu principal objetivo não é tanto contestá-las, 
como aproveitar a ocasião de congregar todos os possíveis elementos de orientação, 
respeitantes aos obscuros tempos, em que se passaram os sucessos aqui relatados.”2

Assim principia Osório Castro o seu livro, onde esclarece o contexto da sua criação, bem 
como estabelece quais as suas intenções e também fontes bibliográficas.

Como o próprio título indica, esta obra é constituída por uma vasta coleção de diversos 
apontamentos históricos referentes aos edifícios antigos do distrito e diocese da Guarda e a sua 
história, até à data da publicação (1902).

O elemento motivador do início da sua pesquisa terá sido a catedral da Guarda, sobre a qual 
Osório Castro, enquanto governador civil3 da cidade, teve um papel importante para impulsionar 
o concurso para o restauro da catedral e chamar Rosendo Carvalheira para efetuar o seu projeto. 
Após a publicação da Memória do arquiteto do restauro, Osório Castro exprime a sua curiosidade 
em descobrir4 mais sobre a catedral e dar início à sua investigação, surgindo, na obra, o edifício 
da catedral com especial destaque.

Apesar de em 1900 Osório Castro renunciar ao seu cargo para se mudar para Lisboa e 
receber um assento na câmara dos deputados5, o autor continua com a sua pesquisa, tendo 
acesso a novos documentos e informações em arquivos nacionais.6

Assim, o seu trabalho exaustivo de arquivo, permitiu acesso a documentos que atestam 
factos, com base nos quais contribuiu com mais certezas sobre a catedral.

“Decerto essas retificações não influem na exata correlação que o sr. Carvalheira estabelece 
entre o estilo das diversas obras da Cathedral e a cronologia que adotou [...],mas tomando  a  meu  
cargo como especialidade, a  averiguação  dos factos históricos relevantes  á  construção  da  
Sé, impõe-se-me o dever indeclinável de os depurar e comprovar até aos limites do possível.”7 
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1  As informações destes capítulos encontra-se aprofundada 
no capitulo 1 referente às anteriores catedrais. 

2  “É evidente que a ninguém é permitido fantasiar em 
assumptos históricos, salvo o direito de livre critica aos factos 
que se aduzem; e por isso, na compilação destes apontamentos, 
extraídos de diversas fontes, me restrinjo, quanto possível, aos 
dizeres dos documentos e historiadores que me servem de 
guia, para assim observar maior fidelidade, resumindo-os em 
certos casos em que a menor importância da matéria o permite, 
e conjugando-os para os confirmar reciprocamente, ou para a 
critica sensata do leitor poder adir-lhes as ilações a que se 
prestarem.” Osório Castro, 1902, p. XVI

3  Na obra de Osório Castro correspondem à parte 2, capitulo 
2 e 3.
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2.2. dioCese e distrito dA GuArdA de josé osório dA GAmA e CAstro (1902)
 A leiturA e Análise dA obrA

Devido à extensão deste livro, a prioridade de análise e aprofundamento nesta dissertação 
reside nos capítulos referentes à catedral atual. Todavia, é pertinente uma leitura breve dos 
restantes capítulos, nomeadamente os referentes à fundação da cidade da Guarda (parte 1, 
cap. I)  e à transladação e à edificação das catedrais primitivas (parte 2, cap. I).1 Referente aos 
bispados (Parte 3), uma leitura breve permitiu concluir que se trata de uma recolha biográfica 
sobre cada um dos bispos da diocese da Guarda, mas o destaque dos respetivos contributos e 
intervenções na edificação por parte de cada bispo na catedral encontra-se focado pelo autor 
na parte 2, cap.2 e 3. Assim, executa-se uma breve leitura para conhecer o percurso de vida e 
outros aspetos dos bispos mais relevantes, mas é algo que não será frisado.

Sobre a obra em geral, o trabalho e pesquisa desenvolvidos pelo autor são rigorosos.2 Ao 
longo da obra, o autor tenta recorrer  sempre a fontes documentais para assentar os factos 
e estabelecer a informação conhecida que, por sua vez, vão sustentar os seus argumentos. 
Estes tornam-se, por sua vez, na base de especulações informadas que o autor apresenta 
como suposições devido à ausência de factos que o demonstrem na totalidade, isto é, devido à 
ausência de documentação explícita que as comprovem.

Focando as palavras de Osório Castro sobre a análise da catedral, esta surge na obra dividida 
em duas partes.3 No primeiro momento, o autor expõe todos os argumentos cronológicos e 
factuais sobre a catedral, e num segundo Osório Castro tenta, com as ferramentas que tem ao 
seu alcance, descrevê-la, nomeadamente o estilo e os elementos que a constituem, não apenas 
os da fundação primitiva mas também os vários acrescentos. 

Por outras palavras, pode dizer-se que a primeira parte corresponde ao contributo que Osório 
Castro deu, ao passo que a segunda parte corresponde a informação que o autor considera 
importante para entender e explicar a catedral, mas que não dominando algum aspecto implicado 
e sendo este considerado necessário, remete para o estabelecido nas suas referências. Por 
esse motivo, surge assim constantemente citado Rosendo Carvalheira, intercalado por palavras 
de Osório Castro, por vezes para reforçar ideias defendidas nos excertos transcritos, outra vezes 
para acrescentar mais informação, como é o caso das diversas capelas sobre os quais o autor 
tinha recolhido mais informação do que aquela apresentada pelo arquiteto.
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Fig. 2.17. Brasão de D. Pedro Gavião no talhamar da fachada oeste

Fig. 2.15. Brasão de D. Gonçalo Cunha no portal norte Fig. 2.16. Brasão de D. Luiz da Guerra sob o portal este
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Fig. 2.18. Brasão de D. Luiz da Guerra na pedra de fecho Fig. 2.19. Brasão de D. Pedro Gavião na pedra de fecho

Fig. 2.20. Brasão de D. Pedro Gavião debaixo do janelão Fig. 2.21. Brasão de D. Pedro Gavião no transepto
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Fig. 2.22. Planta com a localização dos brasões dos diferentes bispos

4 O arcebispo de Braga era D. Fernando da Guerra, irmão de 
Luiz da Guerra, que na época ainda era bispo da Guarda. Osório 
Castro, 1902, p.320.

5  Acredita-se que estes seriam filhos de Mateus Fernandes, 
mestre do estaleiro da Batalha de 1477 a 1480.

6  Nomeadamente “parede e portal que houveram de fazer 
através da Sé nova” e o “lageamento de cima da dita Sé”. Castro, 
1902, p.337-338.

7  “Quer seja, desde muito cedo, na tumulária, quer seja, 
sobretudo a partir do século XV, na própria arquitetura, a 
posição dos brasões dos patronos de mosteiros e igrejas nas 
fachadas dos respetivos edifícios ganha progressivamente mais 
destaque até se converter, na arte da época manuelina, na 
temática por excelência da escultura que preenche os portais de 
muitos templos ou as abobadas dos seus espaços interiores.” 
SILVA,José Custódio Vieira da. O Fascínio do fim , 1997, capítulo 
A importância da genealogia e de heráldica, p.134.
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Para a leitura da formação e evolução da catedral, destaca-se primeiro o fornecimento e 
análise por parte do autor das cartas régias, fontes documentais indiscutíveis e indispensáveis 
para marcar as fases na construção da catedral, ou pelo menos dar notícia do seu avanço 
condicionado pelo investimento régio.

Tratam-se de duas cartas, a primeira com data de 7 de março de 1450 dirigida a D. Afonso V 
e a segunda datada de 1526 e dirigida a D. João III.

A primeira (1450) condensa em si outros documentos anteriores, nomeadamente referentes 
a D. Fernando, D. João I e D. Duarte.

 O primeiro reporta à ordem de D. Fernando para a demolição da catedral fora de muralhas 
e a autorização para o início da construção do novo edifício dentro de muralhas, fornecendo as 
rendas das igrejas de Abrantes (1374 e 1375), com a cláusula de todo o valor da renda reverter 
na sua totalidade para as obras, não devendo nenhuma entidade apropriar-se delas. O segundo 
documento é relativo a D. João I, que sendo informado que o dinheiro das rendas não estava a 
ser todo empregue nas obras da catedral, vai tomar as rendas para a coroa. O terceiro documento 
é referente a D. Duarte, que irá devolver as rendas para a execução das obras na catedral e 
nomear um oficial para receber as contas e se certificar que o sucedido anteriormente não se 
repetiria (1435). Esta concordata será apresentada a D. Afonso V pelo arcebispo de Braga4 na 
qual o rei confirma as rendas disponibilizadas para a fábrica da catedral, em data já mencionada.

 A segunda carta, datada de 1526, trata do acerto de contas das obras efetuadas entre 1504 
e 1517, que estiveram a cargo dos mestres de obra Pedro Henriques e Filipe Henriques5. Nela 
encontra-se discriminado o valor gasto em cada ano durante o período de obras, refere as igrejas 
que foram demolidas e fornece algumas informações relativamente a projetos não executados6. 

Seguidamente o autor procede a um estudo heráldico que fundamenta o mapeamento da 
evolução cronológica da Catedral, a partir do estudo dos diversos bispos que estimularam a 
construção da catedral, não só através do recurso a notícias documentais, mas principalmente 
pela identificação dos seus brasões no espaço. 

Pelo interior e exterior da catedral o autor identifica os símbolos de quatros bispos:

O brasão mais antigo encontra-se no portal norte e pertence a D. Gonçalo Vasques da Cunha 
II (1397-1427), seguindo-se temporalmente os brasões de D. Luiz da Guerra (1427-1458) pelo 
exterior junto ao portal este e no interior no fecho da abóbada da capela do Santíssimo. Do 
tempo de D. Pedro Vaz Gavião (1496-1517) observa-se o maior número de brasões, resultando 
num total de sete, em diferentes localizações da catedral. Existe ainda menção a dois brasões 
de D. Jorge de Mello (1519-1549) mas que atualmente não são possíveis de observar no espaço 
devido à sua remoção durante os restauros. Estes encontravam-se no coro de cima e sobre a 
porta que lhe dava acesso.

Não se estranha que a maior parte da heráldica presente na catedral corresponda ao século 
XVI, pois reconhece-se que nesse período esta ganhou muito peso na manifestação artística e 
arquitetónica7, não apenas com brasões de bispos mas também com a exaltação e demonstração 
do poder régio através dos seus símbolos, como escudos das armas portuguesas e esferas 
armilares.
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8  “Não se perca de vista que sigo a chronologia do Dr. Silva 
Leal, que e parece tão averiguada quanto possível, ao passo 
que, nas dos P.es Pina e Carvalho, se notam com frequência 
evidentes erros e contradições com respeito aos bispos dos 
séculos XII, XIII e XIV.” Castro, 1902, p.327.

9  “O meu fim era simplesmente confirmar alguns pontos 
da Memória por meio d’observações próprias, que estão em 
harmonia com ela; juntar ás presunções ali estabelecidas algum 
novo reforço que os meus trabalhos me deparassem; e ampliar 
a relação de factos que, por serem acidentais ou estranhos aos 
propósitos do sr. Carvalheira, não foram por ele aduzidos, mas 
que podem indiretamente interessar ao assumpto e, em geral, a 
história do nosso bispado e distrito.“ Castro, 1902, p. X.

10  “Eu [Osório] estabeleci cinco períodos pelas razões que 
expus, e o sr. Rosendo Carvalheira decerto influenciado pelos 
erros dos chronistas que consultou admitiu quatro, [...]”. Castro, 
1902, p. 351.

11  “O sr. Rosendo Carvalheira fixa essa epocha em 1405: 
mas devo observar que no espirito d’aquele erudito architecto 
influiu a data errada que bebeu na Chorographia do P. Carvalho, 
[...]”. Castro, 1902, p.323.

12  Para onde Filipe Henriques vai trabalhar após as obras 
na catedral da Guarda.

13  D. Pedro Vaz Gavião em 1507 é nomeado prior-mor e 
será este bispo que mandará edificar a atual igreja, claustro, casa 
do capítulo e túmulos de Afonso Henriques e S. Sancho I, no 
interior do dito complexo.

14   “O Dr. José Osório da Gama e Castro, que conscienciosa 
e miudamente estudou o assunto, resumiu assim as suas 
conclusões: (...).” “Cremos, por isso, que pouco ou nada de 
fundamental se poderá acrescentar ao que há mais de meio 
seculo, sobre a História da mesma Sé, escreveu uma das 
individualidades mais dignas de reconhecimento dos admiradores 
daquele monumento: o Dr. José Osório da Gama e Castro.”  
DGEMN. Sé Catedral da Guarda. Boletim da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais nº88, Lisboa: Direção-Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1957, p.17; p.26.

   “Ernesto Pereira, baseado no estudo da heráldica da 
Catedral feito por José Osório da Gama e Castro, dá-nos o 
seguinte esquema da ordem da edificação: [...].” RODRIGUES, 
Adriano Vasco. Monografia Artística da Guarda. Guarda: Câmara 
Municipal da Guarda, 1984, p. 71. 

   “Segundo cronologia estabelecida por Gama e Castro e 
Rosendo Carvalheira, os principais períodos da edificação são: 

[...].” GOMES, Rita Costa. A Guarda Medieval, 1200 – 1500, 
Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1987, p. 83.

   “Dispensamo-nos de referir, a par e passo, os diversos 
autores que se limitaram a repetir as conclusões deste [José 
Osório Gama e Castro], nomeadamente: A. Vasco Rodrigues, 
Monografia Artística da Guarda, e E. Pereira, A Catedral da 
Guarda, e o seu Retábulo, ed. Do Autor, Porto, 1940.” GOMES, 
Rita Costa. A Guarda Medieval, 1200 – 1500, Lisboa: Livraria Sá 
da Costa, 1987, p. 81.

   “Osório de Gama e Castro determina assim os períodos de 
Construção da Catedral: [...].” BORGES, Dulce Helena Pires. As 
Formas no Tempo. Guarda: Museu da Guarda,1990, p.7.

   “Na proposta de cronologia da catedral de Guarda, 
apresentada por Gama e Castro e também citada por Rita 
Costa Gomes, [...].” CRAVEIRO, Maria de Lurdes. A Construção 
do Sagrado em Espaço de Fronteira, in Congresso Histórico-
Teológico, Actas 20,21 e 22 de Out 1999. Guarda: Diocese da 
Guarda, 1999, p.76.
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Ao “perseguir” todos os bispos, Osório Castro conseguiu determinar aqueles que estiveram 
envolvidos nas obras e deixaram a sua marca no edifício, e os que não intervieram devido à 
distância da cidade ou ao pouco tempo que estiveram no poder, ou mesmo por outras razões, 
conseguindo assim determinar com maior exatidão as interrupções na obra.

Menciona nesse sentido D. João Manuel II (1549-1576),  que enquanto bispo esteve na 
corte como conselheiro íntimo do rei; D. João Afonso Ferraz (1478), que faleceu pouco depois 
de ser nomeado; D Álvaro de Chaves (1479-1481), que vai ser transferido para a diocese de 
Hierapolitana; D. Garcia de Menezes (1481-1484), que foi condenado por conspirar contra o rei.

Quanto à bibliografia, que o autor apresenta na introdução, Osório Castro é crítico em relação 
às suas fontes, reconhecendo o mérito de alguns autores e acusando os erros de outros8.  
Em particular, o autor faz comentários relativamente ao manuscrito da Memória de Rosendo 
Carvalheira9, corrigindo por vezes e acrescentando noutras alturas, ou até mesmo utilizando e 
citando as suas palavras quando acredita que a informação estava correta, como se se tratasse 
de uma fonte primária.

Por outras palavras, pode dizer-se que Osório Castro vai utilizar a Memória de Rosendo 
Carvalheira não só como fonte de informação, mas, mais do que isso, como base de trabalho, 
chegando mesmo a criticar as palavras do arquiteto e a negá-las, expondo em seguida as suas 
fontes e (re)interpretações10. Apesar de tudo, o autor não culpabiliza Rosendo Carvalheira pelos 
erros encontrados, Osório Castro culpa sim as fontes bibliográficas escolhidas11 e a rapidez com 
que o estudo histórico foi realizado, sempre consciente de que o objetivo era o processo do 
projeto, e não um estudo histórico exaustivo. 

Apesar de não efetuar um estudo formal dos edifícios, Osório Castro não deixa de mencionar as 
relações que a catedral poderia estabelecer com outros edifícios, maioritariamente fundamentado 
por informação documental, designadamente com o Mosteiro da Batalha, com o Mosteiro dos 
Jerónimos12 e com o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra.13

Em jeito de conclusão e para terminar este ponto, resta referir que a futura referenciação desta 
obra por parte de outros autores14, reforça a qualidade da informação recolhida e apresentada, 
reconhecendo o mérito de Osório Castro. 
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As presentes citações correspondem às palavras do autor incluídas entre as páginas 327 e 348 da sua obra

Fig. 2.23. Esquema sintese do faseamento segundo Osório Castro
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2.2. dioCese e distrito dA GuArdA de josé osório dA GAmA e CAstro (1902)
 fAseAmento seGundo osório CAstro

Apesar de ambos os trabalhos, de Rosendo Carvalheira e o de Osório Castro, resultarem 
de uma recolha e estudo da informação cronológica conhecida sobre a catedral, cada um vai 
abordar e aprofundar o tema sob perspetivas diferentes. Neste sentido, é importante realçar a 
atenção que Osório Castro teve para com a heráldica1 distribuída ao longo de todo o espaço 
interior e exterior da catedral, à qual Rosendo Carvalheira não pode, não quis, ou simplesmente 
não optou por dedicar a mesma atenção.

O exercício de seguir as palavras de Osório Castro e tratar de as representar já antes tinha 
sido efetuado por Rita Costa Gomes, e por isso faz sentido partilhar a sua representação e 
interpretação de como foi o faseamento da catedral.

Diz Osório Castro que após a demolição da catedral localizada fora das muralhas, ordenada 
por D. Fernando em 1369, e apesar da promessa2 desse soberano para começar um novo 
edifício no interior do espaço da muralha e do fornecimento das rendas3, sabe-se pelos outros 
cronistas que o edifício só terá sido iniciado após pedido do Bispo D. Fr. Vasco de Lamego (1384-
1395) a D. João I.4 

Por dedução de Osório Castro, a catedral terá sido iniciada em 1390,5 com a abertura 
dos caboucos6 e lançamento dos alicerces. Ainda inserido na primeira fase de construção, 
possivelmente pela continuidade da obra, são continuadas as obras para fora dos alicerces durante 
os governos dos bispos seguintes7, que terão decorrido num período de tempo não superior a 
três anos, sendo assim estabelecidos os limites deste primeiro período: de aproximadamente 
1390 a 1398.

Osório Castro introduz a segunda fase na construção com a nomeação do bispo D. Gonçalo 
Vasques da Cunha II (1400-1426), cujo brasão se encontra incorporado no ornamento8 do pórtico 
lateral norte. O autor considera ainda que por este prelado (“simultânea ou sucessivamente”)  
“foram levantadas as paredes da nave esquerda, até limitada altura e as capelas do evangelho 
e mor.”

Osório Castro, à semelhança de Rosendo Carvalheira, não menciona alturas. Tal acontecimento 
faz sentido porque o autor não tem tanto conhecimento da matéria para observar o edifício 
e está a guiar-se principalmente pelas fontes documentais. Aquela que se supõe que será a 
altura mencionada correspondente à altura do pórtico norte – pelo argumento apresentado que 
foi todo realizado pelo mencionado bispo – e estende-se essa linha mestra para os restantes 
elementos mencionados. Existe uma distinção na mancha da nave lateral norte, já que Osório 
Castro menciona “limitada altura”, portanto, crê-se que corresponderia a uma altura inferior, mas 
não existe mais nenhuma informação que permita apresentar esta ideia com mais rigor.
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Fig. 2.24. A alteração do ornamento na janela da capela-mor no 
exterior

Fig. 2.25. A alteração do ornamento na janela da capela-mor no 
interior
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Fig. 2.26. As capelas anexas à nave lateral norte
Destaca-se a diferença de escala entre elas. À direita a capela dos Pina, ao centro a capela dos Ferros, à esquerda capela colatera
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Fig. 2.27. Representação do faseamento de Rita Costa Gomes

1   Osório Castro tomou como inquestionável o posicionamento 
da heráldica no espaço, mas com o desenvolvimento da presente 
dissertação tal aspecto começou a questionar-se, nomeadamente 
com a observação do abobadamento. 

2  “D. Fernando se vira obrigado a mandar derribar a antiga 
Sé por estar muito próxima das muralhas, [...], em compensação, 
prometera e resolvera mandar fazer dentro dos muros outra Sé, 
para o que consignara od padroados e rendas das igrejas de 
Abrantes, [...].” Castro, 1902, p.318-319.

3  Das igrejas de Abrantes (em 1375) e de Manção e 
Amendoa em 1375. Castro, 1902, p.319.

4  “Os documentos adussidos confirmam também, de certo 
modo, que o primeiro bispo da Guarda, depois da aclamação 
do Mestre d’Aviz, D. Fr. Vasco de Lamego, fora quem, à custa 
de muitas instâncias, conseguira d’aquelle soberano que se 
principiasse a Catedral.” Castro, 1902, p.322.

5  “Esse prelado governou desde o fim do anno de 1384, 
até cerca de 1395, [...], e considerando o tempo necessário 
para o Mestre d’Aviz se consolidar no throno conquistado, poder 
dar atenção ás reclamações do bispo, e mandar fazer a traça, 
arrematação das obras e recrutamento dos operários e artífices, 
não cometerei erro sensível, se fixar o começo da nova Sé em 
1390 aproximadamente.” Castro, 1902, p.322-323.

6  Cabouco – Caixa aberta, onde se implanta as fundações 
de uma construção.

7  Sendo estes D. Afonso Ferraz III (1397) e D. Gil (sem data).

8  Neste portal existem dois brasões – do lado esquerdo o do 
bispo mencionado, e do lado direito as armas reais portuguesas 
“sem castelos, sobrepujando-as uma coroa de imperfeita forma, 
que sem duvida quer significar a antiga cora real aberta, insto 
homenagem certamente à intervenção do monarca na construção 
do templo” Pereira, 1940, p.10.

9 Um paramento de pedra com pouca altura consegue 
sustenta-se por si mesmo, sem precisar de contrafortes, ou da 
necessidade dos pilares.

10  Presente na carta régia de D. João III em 1526 transcrita 
por Castro, 1902, p.335-338.

11  “Aparecendo os referidos brasões na frontaria da 
Cathedral, e nas colunas a cerca de três metros de altura, podemos 
crer que em todo o corpo do templo as paredes apenas estavam 
levantadas a uma altura muito limitada, quando D. Pedro entrou 
na diocese, e justifica-se porisso o que anteriormente conjurei e 
consignei, de que assim teriam ficado já desde o fim do governo 

de D. Luiz da Guerra, em1458. Quanto á nave cruzeira, melhor 
se verifica ainda o que avancei, porque, logo acima dos seus 
dois pórticos, construídos por este bispo [D. Luiz da Guerra] e 
seu antecessor D. Gonçalo, aparecem os mencionados brasões 
de D. Pedro Vaz Gavião. Finalmente, em relação á capela-mor, 
podia estar mais o menos adiantada, mas foi também Gavião 
quem a concluiu, e lhe fechou a abobada” Castro, 1902, p.334.

12   Finalmente, em relação á capela-mor, podia estar mais o 
menos adiantada, mas foi também Gavião quem a concluiu, e lhe 
fechou a abobada” Castro, 1902, p.334.

“Quem examinar com alguma atenção externamente as janelas 
da capela-mor decerto notará que os artistas que começaram 
ou o plano primitivo foram bruscamente interrompidos, [...] e 
digo bruscamente porque uma certa ornamentação de frisos 
e caneluras, que nelas se principiou, se acha quebrada e 
transformada em estilo mais simples, a diferentes alturas das 
janelas, e até da mesma janela.” Castro, 1902, p.334.

13  “Quem examinar com alguma atenção externamente 
as janelas da capela-mor decerto notará que os artistas que 
começaram ou o plano primitivo foram bruscamente interrompidos, 
[...] e digo bruscamente porque uma certa ornamentação de 
frisos e caneluras, que nelas se principiou, se acha quebrada 
e transformada em estilo mais simples, a diferentes alturas das 
janelas, e até da mesma janela. Seria a obra interrompida assim 
desde 1458, e tal a encontraria D. Pedro? Far-se-ia o que vai das 
abobadas das capelas absidiais até aquela interrupção, no tempo 
de D.Alvaro de Chaves, visto que se lhe atribui tanta solicitude 
pelas obras da Sé? Não seria assim tão grande a iniciativa e a 
actividade, mas é a única, parte da catedral a que posso referir-
las, com alguma probabilidade, e somente para de todo não 
decrepar dos chronistas.” Castro, 1902, p.334-335.

14  “[...] no ano de 1517, apenas lhe faltava o lageamento 
superior para subtrair essas abóbadas á ação destruidora dos 
temporais, [...].” Castro, 1902, p.342.
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D. Luiz da Guerra tem no espaço da catedral dois brasões e será com este prelado que 
Osório Castro inicia a terceira fase da catedral: um deles localizado no exterior, sob o pórtico 
Este, outro no interior, na pedra de fecho da capela da epístola. Na lógica de Osório Castro, este 
prelado terá continuado a obra em simetria com o que o seu antecessor realizou, e assim coloca 
a elevação da nave lateral sul neste prelado, e é essa dedução que o leva a associar ao prelado 
anterior o fechar da capela do evangelho, apesar da ausência de heráldica. 

Como Osório Castro apenas menciona as paredes das naves, opta-se por não se representar 
os pilares interiores da catedral. O que terá levado o autor a não referenciar os pilares? O facto 
de não possuir um pleno domínio dos problemas arquitetónicos levam, por um lado, a pensar que 
a ausência de menção pode ter sido apenas equívoco ou ausência de informação concreta. No 
entanto, o cuidado que o autor tem em mencionar que as paredes estariam erguidas até limitada 
altura9, não deixa de ser possível arquitetonicamente, o que leva a ponderar que, na verdade, 
pode ser uma omissão intencional. 

A quarta fase corresponde à intervenção do bispo D. Pedro Vaz Gavião, reconhecido 
não apenas pelas fontes documentais – as contas que mostram que ele era o bispo durante 
a empreitada de Pedro e Felipe Henriques10 – mas também pela heráldica – corresponde ao 
prelado com maior número de elementos no edifício resultando num total de sete, dos quais 
cinco se encontram no interior e dois no exterior, não referindo os elementos característicos do 
reinado de D. Manuel, que coincidem temporalmente – e por tudo o apresentado é o prelado que 
dá mais certeza a Osório Castro do avanço das obras. 

Osório Castro esclarece a sua formulação de avanço das naves abordada anteriormente pela 
colocação dos brasões do referido prelado numa altura de aproximadamente três metros na 
esquina do cruzeiro para as naves laterais.11 

É também neste período que constata a conclusão da capela-mor com o brasão de D. Pedro 
Gavião no fecho da abobada.12 É de realçar que as janelas da capela mor mostram mudança 
do plano com alteração brusca no ornamento. Aqui o autor dá o beneficio da dúvida de que, em 
algum momento da evolução da cabeceira, possa ser intervenção de D. Álvaro de Chaves, muito 
aclamado pelos outros cronistas, mas que no seu juízo não viu grande relevância.13 No entanto 
não tem dúvidas de que a fachada oeste terá sido toda efetuada também por este prelado.

Em suma, para Osório Castro foi neste intervalo de tempo que houve maior avanço. No 
entanto, apesar do grande impulso, a catedral não vai ficar concluída. 

Pela carta de D. João III em 1526, que o autor refere, tomamos conhecimento de que ainda 
faltava cobrir o espaço entre as abóbadas da catedral,14 o qual Osório Castro acredita que 
terá sido durante o bispado de D. Jorge de Mello no intervalo de 1530-1540, sem no entanto 
existir certeza de datas de conclusão ou sua consagração. A este prelado corresponde ainda 
a construção de um coro de cima, atualmente não observável, mas o autor comprova a sua 
autoria pela presença do seu brasão no artesão. É relevante observar que este coro não estava 
mencionado nas contas de 1526. 

Pela incerteza das datas do seu início, acrescenta-se no faseamento a construção de duas 
capelas, localizadas junto ao pórtico Norte. São estas a capela da Natividade, chamada dos 
Pinas, e a capela da Anunciação, chamada dos Ferros. No entanto, à semelhança de Rosendo 
Carvalheira, é um elemento excluído por parte de Osório Castro no faseamento, sendo o primeiro 
elemento que menciona quando fala dos acrescentamentos.
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Fig. 2.28. Comparação do faseamento de Osório Castro (à esquerda) e Rosendo Carvalheira (à direita)Fig. 2.29. Comparação do faseamento de Rosendo Carvalheira (à esquerda) e Osório Castro (à direita)
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Fig. 2.29. Comparação do faseamento de Rosendo Carvalheira (à esquerda) e Osório Castro (à direita)
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1 “Não sendo porém o intuito especial do seu trabalho fazer 
um estudo rigoroso da historia da Sé, que apenas resume como 
introdução ao seu projeto de reparação e restauração, mal podia 
preocupar-se com as investigações [...].” 

“o fim technico da sua preciosa Memoria naturalmente o fazia 
abstrair de profundar investigações d’outra ordem, e mais ainda 
quando o objecto d’ellas não respeitava á actual Sé, pois que era 
a esta que especialmente se dirigiam os seus eruditos estudos.” 
Osório, 1902, p. XII , p.303.

2  desde 1897 até à publicação em 1902, resultando num 
período aproximado de 5 anos.

3  Sobre o mesmo, refere também Lúcia Rosas.

  “E certo que a retórica patriótica que repete, exaurindo-os, os 
tópicos da cultura da primeira geração romântica, é um fenómeno 
recorrente do epi- romantismo português a que o Ultimatum de 
1890 deu alento exacerbado, mas é mais frequente encontrá-
lo em autores de vocação e atuação literária. Em Rosendo 
Carvalheira encontramos a miscigenação de uma cultura artística 
e técnica atualizada, no contexto português, com uma visão da 
função dos monumentos eivada de referencias aos conceitos 
transmitidos por Herculano cerca de sessenta anos antes. 
Deste (des)encontro resulta por vezes a definição um pouco 
forçada de algumas ideias que emergem descontextualizadas da 
consciência artística do arquiteto.” Rosas, 1995, p.248.

4  “Tomando diversos caminhos em que, pela minha parte 
me cingi a provas e documentos, e o sr. Rosendo Carvalheira 
foi seguindo quase insensivelmente o seu tino artístico” Castro, 
1902, p.358.
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2.3. distinções entre rosendo CArvAlheirA e osório CAstro

Após leitura das suas obras, coloca-se Rosendo Carvalheira e o Osório Castro em contraste e 
comparação, distinguindo-se os objetivos de cada um dos trabalhos, e como possuem métodos 
de pesquisa diferente, e é nessa diferença que reside grande parte dos seus contributos e 
diferenças nos resultados.

Pretende-se deixar claro a consciência de que se está a proceder a uma comparação de duas 
obras distintas, não apenas pelos autores e as diferentes circunstâncias em que foram escritos, 
mas também pelos diferentes objetivos e métodos definidos por cada um.

  Rosendo Carvalheira era um arquiteto que em 1897 teve a oportunidade de realizar 
o projeto de restauro da catedral da Guarda. O autor, tendo consciência da problemática do 
trabalho que tinha em mãos, sentiu a responsabilidade de escrever um manifesto onde, para 
além de expressar os interesses específicos da sua proposta, manifesta o seu posicionamento 
relativamente à prática da sua profissão.

Por outro lado, Osório Castro era um político, chegando a ocupar o cargo de governador civil 
e de deputado, e um entusiasta relativamente ao edifício da catedral. Foi Osório Castro quem 
impulsionou o restauro e o início da sua pesquisa será estimulado com o desenvolvimento das 
obras na catedral e pela publicação da Memória do arquiteto. Como o objetivo de Osório Castro 
não tinha uma consequência prática,1 foi possível para o autor tomar consciência da importância 
do conhecimento e da organização metódica da informação, estruturando esse conhecimento 
sem que existisse necessariamente uma relação direta entre prática profissional e reflexão sobre 
o conhecimento.

Também é necessário ter presente o tempo que cada um destes trabalhos dispôs, uma vez 
que Osório Castro teve vários anos para fazer a sua pesquisa e solidificá-la.2 Em contra partida, 
Rosendo  Carvalheira teve menos de meio ano, visto que visitou a obra em 1897 durante 12 dias, 
e publicou a memória em Novembro do mesmo ano.

Existe também uma distinção no modo como os dois autores comunicam as suas ideias. 
Apesar de a adjetivação ser algo comum na produção escrita desta época,3 não se faz sentir 
tanto na obra de Osório Castro como se sente em Rosendo Carvalheira, e crê-se que no caso 
de Rosendo Carvalheira a escolha das palavras é muitas vezes intencional, onde a adjetivação, 
positiva ou negativa na avaliação e descrição dos elementos, com os valores de intervenções de 
restauro, é um modo de caracterizar negativamente os elementos que pretende remover.
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5  Tal é o caso quando se refere à capela dos Pinas e à 
capela dos Ferros, e ao abobadamento geral da catedral.

6  “Disse o grande mestre Viollet-le-Duc referindo-se á 
restauração dos edifícios do período ogival que «há tanto perigo 
em restaurar reproduzindo a fac-simile, tudo o que se acha num 
edifício, como em sustentar a pretensão de substituir as formas 
posteriores, as que deviam existir primitivamente. No primeiro 
caso, a boa fé e sinceridade do artista, podem produzir os mais 
graves erros consagrando por assim dizer, uma interpolação; no 
segundo, a substituição d’uma forma primitiva por uma forma 
existente, reconhecida posterior, faz igualmente desaparecer 
os vestígios duma reparação, cuja causa conhecida teria talvez 
permitido constatar a presença de uma disposição excepcional.» 
Carvalheira, 1897, p.26.

7  Rosas, 1995, p.96.

8  “Do seu estudo sobre o estilo ogival e as suas transformações 
deduz em seguida o sr. Rosendo Carvalheira os princípios que 
é indispensável ter em vista na restauração de monumentos, e 
aplica-os á Cathedral da Guarda,[...], acabando por estabelecer 
os períodos de construção da Sé egitaniense em harmonia com 
as suas observações sobre o estilo, tão habilmente formuladas 
pela sua orientação de consumado perito, em extremo sensível 
às influencias de arte, que, através das noticias erradas que os 
chronistas incutiram no seu espirito transviando-o na relação dos 
factos históricos e chronologicos, chegou a conclusões muito 
aproximadas da verdade atestada pelos documentos que tenho 
adusido.” Castro, 1902, p.356-357.

9  Castro, 1902, p.351. 

10  “Nos seguintes períodos da construção da Sé vê-se que 
o sr. Rosendo Carvalheira flutua um pouco nas suas indignações, 

não se atrevendo a arcar de frente com a gravidade dos 
chronistas que o transviam, contrariando-lhe o instinto artístico; 
e então esforça-se por conciliar a logica das suas deduções com 
os factos, tidos por certos, que encontra relatados. Dai, e das 
modificações que o estilo ogival foi sofrendo a contar do sec XV, 
introduzindo-se-lhe variaedades e transformações frequentes 
nesses últimos períodos da construção da Cathedral, resulta 
a diferença um pouco mais acentuada que se nota entre a 
sucessão das obras, segundo as conjeturas do sr. Carvalheira, e 
a realidade delas nos termos das provas apresentadas.” Castro, 
1902, p. 358.
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Em suma, crê-se que a adjetivação no caso de Osório Castro seja maioritariamente resultado 
da influência da leitura de outros autores, apesar de não se excluir a hipótese de o autor 
pontualmente recorrer a essa estratégia na sua escrita por iniciativa própria.

Ambos os autores recorrem a métodos diferentes, fenómeno que Osório Castro reconhece.4 

Osório Castro é extremamente rigoroso, recorrendo à leitura de várias fontes primárias, sendo 
muito criterioso com a informação, sempre na busca do maior rigor possível, e com a intenção 
de não deixar lacunas. Quando estas surgiram, foram perfeitamente discriminadas, e após isso 
é aberto um espaço de especulação por parte do autor. Mas aquilo que se pretende destacar é a 
necessidade de informação sólida, o que mais caracteriza a obra deste autor.

Em contraponto, o método do Rosendo Carvalheira não se destaca pelo cuidado a expor 
informação. De facto, no seu esboceto histórico sente-se por vezes falta da referenciação da fonte 
documental das ideias defendidas. Não é que o autor não tente ser rigoroso, mas tendo presente 
que é um trabalho curto e com fins próprios, não se foca apenas numa recolha de informação, 
mas sim em usar a informação para um fim. Assim, crê-se que o método de Rosendo Carvalheira 
se destaca não pela recolha criteriosa de informação, mas pela exposição de informação, que 
é muito criteriosa e com uma exposição cuidada dos assuntos, chegando a existir elementos 
que não são abordados ou aprofundados,5 porque de algum modo se desviaria da linha geral de 
encadeamento dos assuntos.

Rosendo Carvalheira não deixa de fazer algo que é interessante de reconhecer: para fazer um 
projeto de arquitetura e um projeto de restauro, ele sentiu necessidade de olhar para a história, 
para entender a história do edifício e assim intervir com mais consciência. Claro que foi de 
acordo com o pensamento que já era defendido na época, por exemplo por Violet-le-Duc,6 onde 
um restauro tem de ser executado para retomar as formas iniciais “glória”. Mas hipoteticamente, 
o arquiteto poderia ter simplesmente acreditado que, olhando para o edifício e deduzindo que 
era gótico, o arquiteto podia ter entrevido segundo essa dedução por observação, sem recorrer a 
estudos. Apesar do pouco tempo disponível, Rosendo Carvalheira sentiu necessidade de estudar 
e ter as provas históricas que sustentassem e argumentassem as suas decisões. 

“Mas o que pretendemos sublinhar é que a ideia patente nos projetos destes 
restauros, que para conservar é preciso conhecer, é um aspecto paralelo 
à valorização dos monumentos medievais mas não lhe é necessário.”7 

Osório Castro vai ser crítico para com as palavras do arquiteto, devido ao facto de a sua obra 
ser posterior. É de destacar como Osório Castro enalteceu o arquiteto pelo modo como, apesar 
de com base em factos históricos errados, conseguiu chegar a uma conclusão próxima da sua.8

Entende-se que a linha geral de construção no tempo foi consensual: marcando o início pela 
cabeceira, principiando pelo pórtico norte e contornado a capela mor em direção ao pórtico sul, 
desenvolvendo-se lentamente até à sua conclusão na fachada oeste.

No entanto, a observação de ambos os faseamentos representados mostra como, na 
verdade, os autores defendem a evolução do edifício de uma forma um pouco diferente, onde 
as datas são possivelmente um dos pontos mais notórios. Osório Castro, apesar de tudo, não 
ficou iludido neste ponto. No entanto, o autor desvaloriza o erro das datas por “sr. Rosendo 
Carvalheira decerto influenciado pelos erros dos chronistas que consultou”9 e pela mestria com 
que o arquiteto consolidou esses dados errados com as suas observações da forma do edifício.10 
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11  “Foi assim que, olvidando os chronistas, para seguir 
instictivamente na estreita do seu temperamento artístico, soube 
encontrar a verdade onde outros não veriam mais do que mudos e 
frios blocos de granito. Prova isso quando importa o conhecimento 
de certos princípios arquitetónicos, e a familiarização com os 
diversos estilos, suas faes e modificações, para se constatarem 
factos históricos relacionados com os monumentos de outras 
eras.” Castro, 1902, p.358.



Contributos para a releitura da metamorfose arquitetóniCa i  85

Interpreta-se que existe uma sobrevalorização por parte de Osório Castro da leitura dos 
estilos executado por Rosendo Carvalheira. Osório Castro exprime como o arquiteto inovou,11 
mas admite-se que é o seu modo de reconhecer o que ele próprio não conseguiu estudar, e 
assim reconhecer outro modo de estudar o edifício com mérito.

Em jeito de conclusão, os trabalhos apesar de diferentes, são importantes porque se 
complementam: o que Rosendo Carvalheira não conseguiu concretizar aprofundadamente, 
realizou Osório Castro.  Nos dias de hoje, acredita-se que o contributo deste trabalho poderá ser 
aprofundar e analisar com mais atenção a informação recolhida e organizada por Osório Castro 
aos olhos da arquitetura, trazendo novas questões e conjeturas.
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3.1. leiturAs de outros Autores sobre A CAtedrAl

Até ao momento, centrou-se a abordagem efetuada nos trabalhos de dois autores com o 
reconhecimento de que eles foram os primeiros a dedicarem maior atenção ao estudo da Catedral 
da Guarda1. Após Rosendo Carvalheira e Osório Castro, diversos estudos foram efetuados com 
aprofundamentos e objetivos diversos. Vai ser criado assim um espaço para catalogar e organizar 
os textos e documentos publicados até à atualidade, reconhecendo o contributo de cada um no 
conhecimento da Catedral.

Neste espaço não se pretende um olhar exaustivo sobre as obras, mas procura-se entender 
quem processa a informação que já existe ou introduzir temas novos, seja através de uma nova 
pesquisa ou abordagem, seja revisitando assuntos com introdução de novas questões.

Daquilo que é possível compreender pela leitura das diferentes obras que foram realizadas 
onde a catedral da Guarda é abordada e mencionada, esta nem sempre surge como objeto 
principal de análise, levando à citação e anunciação de informação já antes publicada por outros 
autores, conduzindo por vezes a uma redundância de informação sobre a catedral e a um não-
aprofundamento da catedral e das suas questões.

Assim, pouco tempo após a publicação de Osório Castro surge, em 1908, A Arte e a Natureza 
em Portugal, uma obra que compila fotografias e textos descritivos de cidades situadas ao longo 
de todo o território português e dos seus monumentos mais importantes. O capítulo onde surge 
a cidade da Guarda2 tem um texto breve redigido por Joaquim de Vasconcelos e fotografias da 
catedral durante o período de restauro. 

Após Osório Castro, a obra de Ernesto Pereira terá sido a obra que redige mais sobre a 
catedral da Guarda. Publicada em 1940, A Catedral da Guarda e seu Retábulo caracteriza-se 
por ser uma obra pequena dividida em três partes: Nota Histórica -Planta - Exterior; Interior; O 
seu Retábulo, onde o autor vai sintetizar a informação revelada por Osório Castro no que refere à 
evolução da catedral, apesar de ainda desenvolver sobre a evolução da espacialidade românica 
e a sua transição para o gótico e sobre a simbologia da catedral e do espaço sagrado. O seu 
maior contributo possivelmente reside na atenção que disponibilizou para o retábulo localizado 
na capela-mor e na sua descrição. No final da obra, encontram-se ainda reunidas algumas 
fotografias do interior e exterior da catedral após a conclusão do restauro.
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1  Não deixar de mencionar autores que foram relevantes na 
elaboração das suas obras, nomeadamente, Pinho Leal, António 
Carvalho da Costa (1708), Manuel Pereira da Silva Leal (1722), 
Sousa Viterbo, Belchior de Pina da Fonseca (1630).

2   Intitula-se “Guarda: Serra-Cidade-Catedral” e possui 5 
fotografias, três pelo exterior e duas pelo interior. Emílio Biel, 
1908, Vol. I, p.95-100.

3  Nomeadamente a catedral do Funchal, catedral de Silves, 
igreja de Leça do Balio, igreja S. Francisco do Porto, igreja da 
Graça de Santarém, igreja de Morienval, igreja de São Pedro de 
Rates, catedral de Sevilha, igreja Matriz de Viana do Castelo, 
igreja do castelo de Montemor-o-Velho.

4  “Mas enviaria D. João I, com efeito, a traça do monumento, 
e procederia ela e a direção técnica dos trabalhos da escala 
d’architectura, que n’essa epocha tinha por centro irradiante 
o mosteiro da Batalha? (...) os escritores que se ocupam do 
assunto, consignando o facto, não produzem documento algum 
que o prove, nem eu o encontrei apesar da diligencia que n’esse 
sentido empreguei. (...). Haja porém ou não essa prova devemos 
prestar inteiro credito, como causa naturalíssima aos que afirmam 
ter o fundador da Batalha, ao iniciar as obras da Cathedral da 
Guarda, enviado a traça do Templo, e que esse plano proviesse 
dos mestres que dirigiam a construção d’aquelle incomparável 
monumento nacional.” Castro, 1902, p.323-324.

5  “Se, de início, a catedral da Guarda pretendeu reproduzir a 
composição e a estrutura da igreja da Batalha é problema que, por 
enquanto, não podemos resolver. Teria Pero e Filipe Henriques, 
empreiteiros das obras da catedral, quando governava a diocese 
D. Pedro Vaz Gavião, contribuído para aumentar as semelhanças 
entre as duas igrejas? Ou, pelo contrário, teriam procurado dar 
sabor diferente ao projeto enviado por D. João I, devido à época 
avançada em que trabalharam?” Chicó, 1954, p.180.

6  A partir de Mário Chicó, fica-se a saber que o autor do texto 
é Magalhães Basto. “Ora, como pensa um investigador erudito, 
Magalhães Basto, na notícia não assinada que acompanha 
o boletim nº88 da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais.” Chicó, 1954, p.190.
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Armando Lucena escreve a Arte Sacra em Portugal em 1946, uma obra em dois volumes 
que estuda vários edifícios, entre eles a catedral da Guarda. Partindo da opinião de autores 
anteriores (nomeadamente Osório Castro e Rosendo Carvalheira), o autor questiona a ligação 
estabelecida entre catedral da Guarda e o Mosteiro da Batalha, partindo de uma observação do 
espaço e dos diversos elementos que o caracterizam.

Mais tarde, em 1954, Mário Chicó publica um livro intitulado a Arquitetura Gótica em Portugal, 
onde estuda vários monumentos importantes do período gótico e de transição para o manuelino, 
desde mosteiros, igrejas e catedrais (incluindo a catedral da Guarda). Ao longo da obra, o autor 
compara, pontualmente, a catedral da Guarda com vários edifícios,3 mas com maior frequência 
surge o confronto com o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha), relação que até aqui 
só tinha sido estabelecida pela proximidade temporal das construções.4 Apesar dos avanços e 
do contributo dado com a comparação efetuada, o autor não deixa o assunto completamente 
encerrado, tendo levantado algumas interrogações pertinentes.5 

Ao referir este autor, não se pretende deixar de lado outras monografias que também 
abordam a história da arte e arquitetura gótica e manuelina em Portugal e nas quais a Sé da 
Guarda também é mencionada, nomeadamente a de Jorge de Alarcão/Pedro Dias intitulada 
História da arte em Portugal – Volume 4 e 5 (Gótico e Manuelino respetivamente) 1986; Paulo 
Pereira História da arte portuguesa Volume 2 1995; Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário 
Jorge Barroca História da Arte em Portugal Volume 2 – o Gótico. 2002; Dalila Rodrigues Arte 
portuguesa Volume 4 e 5 (Gótico e Manuelino respetivamente) 2008. No entanto, de entre os 
livros desta natureza, crê-se que o de Mário Chicó seja aquele que mais informação partilha e 
explora sobre a catedral em estudo. 

Em 1957 surge uma publicação em que a catedral da Guarda é o foco principal. Aquilo que 
motivou a elaboração desta publicação foram as várias intervenções da DGEMN (Direção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais) e encontra-se inserida numa coleção de Boletins na 
qual o referido volume corresponde ao no88.6 À semelhança do que aconteceu com a Memória 
de Rosendo Carvalheira, nesta publicação existe um primeiro momento onde se efetua um 
estudo sobre o passado do edifício e um segundo momento onde se nomeiam as alterações 
que propõem fazer. É de destacar como as obras de Osório Castro e Rosendo Carvalheira são 
citadas ao longo desta obra. Assim, esta publicação contribui muito para a compreensão deste 
tema, talvez não tanto pela componente escrita, mas principalmente pelos elementos gráficos 
disponibilizados, isto é, a qualidade e rigor dos desenhos que acompanham o leitor, o que na 
perspetiva do estudo da arquiteta, é fundamental para ler e compreender a catedral da Guarda. 

José Pinharanda Gomes vai publicar História da Diocese da Guarda em 1981, parecendo 
consolidar a informação da obra de Osório Castro, e continuando a investigação no sentido 
dos costumes. Mas, à semelhança da obra de Osório Castro, tem um capítulo exclusivamente 
dedicado ao estudo da Catedral, apesar de não possuir nenhum dado novo. Não deixa de ser 
relevante de referir que o autor vai publicar outra obra em 1988 “A Guarda Ilustrada – Breve 
Panorama dos Escritores do Distrito da Guarda”.
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7  Não deixar de destacar como Adriano Vasco Rodrigues 
passa a ser citado e referenciado em outras obras sobre a Sé 
Catedral, como é o caso de José Pinharanda Gomes em A 
Guarda Ilustrada: breve panorama dos escritores do distrito da 
Guarda. Braga: Editora Pax, 1988, pp. 66 e seguintes.

8  “Essencialmente, porque ele [o estudo] não pretende ser 
um estudo de história local, mas uma “bibliografia” da Guarda 
Medieval, um estudo monográfico que visa contribuir para a 
compreensão de um problema mais vasto, que é a vida das 
cidades portuguesas na Idade Média.” Gomes, 1987, p. 3.

9  “carácter único (...), quer do ponto de vista da localização, 
quer da função (geralmente, trata-se de um edifício de uso 
coletivo), quer da forma.” Gomes, 1987, p. 78.

10  “Não se pretende analisá-las do ponto de vista específico 
do historiador de Arte – caberá a outros fazê-lo -, mas descrever 
de um modo sumário ou referir apenas, (...), tanto os edifícios 
de hoje como aqueles que já não existem, (...).” Gomes, 1987, 
p. 78-79.

11  Fig. Sem numero  in Gomes, 1987, p.83.

12  BORGES, Dulce Helena Pires. As Formas no Tempo. 
Guarda: Museu da Guarda,1990, p.5.

13   É de destacar que além de J. Osório da Gama e Castro 
, é igualmente referenciada em notas de rodapé a Memória de 
Rosendo Carvalheira, Alexandre Herculano “ Cenas de um Ano 
da Minha Vida”, e alguns artigos do Jornal O Interior, datados de 
1897-1898

14   “Esta tese românica urge ser revista, pela incoerência 
que apresenta. É mais pertinente a hipótese da actual catedral, 
englobar várias campanhas de obras desde a época românica, 
como atestam, afinal elementos arcaicos, anteriores ao séc. XV, 
[...].” Neto, 1994, p.401 
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Posteriormente, em 1984, Mendes Atanázio escreve sobre o manuelino e compara vários 
edifícios deste período, evocando, entre vários casos de estudo, a catedral da Guarda. Mais tarde, 
em 1990, vai publicar excertos dessa obra numa publicação exclusivamente sobre a catedral 
da Guarda, intitulada Para um estudo critico da Catedral da Guarda. Nessa pequena obra não 
deixa de fazer um apelo à necessidade de estudos mais aprofundados sobre os contributos 
manuelinos na sua edificação.

Seguidamente, surgem duas publicações com um curto espaço de tempo entre elas, que 
abordam de formas distintas a cidade da Guarda e, de forma indireta, a catedral. Primeiramente, 
em 1984, Adriano Rodrigues publica a Monografia Artística da Guarda e, em 1987, Rita Gomes 
publica A Guarda Medieval, 1200 – 1500.

Na Monografia Artística, Adriano Rodrigues faz uma recolha das diferentes formas de arte 
da cidade e descreve-as, resultando mais num estudo de estilos/períodos/formas e não tanto 
num estudo histórico. Apesar de breve, o seu contributo passa pela observação de cada um dos 
elementos que constituem a catedral da Guarda, atendendo às suas características formais.7

Já na obra de Rita Costa Gomes, é clarificado, logo no início, o propósito de fazer um 
estudo urbano e social da cidade da Guarda num certo período de tempo, nomeadamente no 
período Medieval8. Todavia, a Catedral é mencionada como “edifício de prestígio”9 e é deixado 
claro que a sua observação não se aproxima de uma análise histórica10, mas antes de uma 
descrição sumária. Apesar do seu breve estudo, a autora tentou fazer o exercício de interpretar 
e representar o faseamento da construção da catedral segundo o anunciado por Osório Castro11 
e não menciona Rosendo Carvalheira, possivelmente porque não viu interesse nele por estar 
a estudar um período específico – entre séc. XII e XV – e não estar a fazer uma observação 
ao edifício da catedral nem às alterações nela sucedidas. No entanto, a realização do estudo 
do espaço que envolve a Catedral e ao desenvolvimento urbano efetuado constituem em si 
um grande contributo e introduzem novas questões até aqui não equacionadas, tais como a 
existência ou não de três catedrais na cidade. 

Dulce Borges, diretora do Museu da cidade da Guarda, em 1990, a pretexto do 600o Aniversário 
da construção da Catedral e da Exposição Temporária sobre a mesma no Museu da Guarda,12 
publica As Formas no Tempo. 

Apesar de sucinta, esta obra contribui com uma sumária exposição das intervenções na 
Catedral após a sua conclusão, com descrição mais atenta dos elementos removidos com as 
intervenções de restauro. Além disso, acrescenta uma coleção excecional de fotografias antigas, 
referentes ao momento antes da intervenção de Rosendo Carvalheira, algumas das quais não 
constam na Memória deste último.13

Em resultado do “Encontro sobre a conservação e reabilitação de edifícios” realizado em 
1994, Maria Batista Neto aborda a catedral da Guarda, com atenção às intervenções realizadas 
por Rosendo Carvalheira até à atualidade. A autora esclarece alguns aspetos do encadeamento 
das obras de restauro, e reúne argumentos que defendem a ideia de pré-existências de formas 
românicas14 na catedral, desvalorizadas ou mal interpretadas até aqui. 
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15  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. Monumentos Pátrios: 
Arquitetura Religiosa medieval – Património e Restauro (1835-
1928), Porto, Faculdade de Letras,1995

16  “As perguntas ficam sem resposta e os autores que 
escreveram posteriormente a M. Tavares  Chicó pouco têm 
avançado nesse campo. Responder às questões levantadas por 
Chicó não é o objetivo deste trabalho.”  ROSAS, 1996, p. 535-
559, p.554

17  “Dos dois primeiros projetos, ambos do século XIII e 
sobre os quais pouco se conhecia, já é possível identificar os 
seus promotores e datar com mais rigor as suas fábricas, o 
que aguardamos poder pormenorizar num estudo mais amplo 
dedicado à construção das catedrais medievais portuguesas 
(50)”

    Nota 50 “Trata-se de um trabalho em preparação com o título 
“A construção das catedrais medievais portuguesas: contextos, 
protagonistas e dinâmicas de poder (sécs. XII a XV)”.  

     SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa. Porquê as catedrais? in 
O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspetivas 
e abordagens, Universidade Católica Portuguesa: Centro de 
Estudos de História Religiosa, Lisboa, 2014 in pp.41

18 “Continuemos, porém, a olhar para o futuro, apontando 
outros desafios com que se depara a investigação sobre as 
nossas mais antigas sedes episcopais. Desde logo afigura-se-
nos prioritário dar atenção às dioceses e cabidos da Guarda 
e de Silves, sobre os quais praticamente nada se sabe, como 
aos restantes que, embora já́ tendo sido objeto de análises 
de maior ou menor fôlego, continuam a apresentar falhas no 
conhecimento da sua organização e gestão, para cronologias 
diferentes daquelas sobre as quais os estudos já́ referidos foram 
elaborados.”

 SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa. Porquê as catedrais? in 
O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspetivas 
e abordagens, Universidade Católica Portuguesa: Centro de 
Estudos de História Religiosa, Lisboa, 2014, p.50-51
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Em 1996 Lúcia Rosas escreve sobre O Restauro da Sé da Guarda: Rosendo Carvalheira 
e o poder sugestivo da arquitetura, onde retoma um tema já desenvolvido na sua tese de 
Doutoramento15 e aborda o projeto de restauro de Rosendo Carvalheira sobre a catedral da 
Guarda, enquadrando-o no restante panorama nacional16. Partindo de uma leitura (exaustiva) 
da Memória, de 1897, a autora procura interpretar as suas intenções e ideias de intervenção 
aos olhos da disciplina de restauro. Assim, pode-se deduzir que o foco do seu estudo não foi 
entender a Catedral, mas sim entender a perspetiva do arquiteto, o que resulta noutro tipo de 
exercício até aqui não realizado e que se constitui como um grande contributo para compreender 
a evolução da catedral até aos dias de hoje.

 

Em 1999, Maria Craveiro nas Atas do Congresso Histórico Teológico da Diocese da Guarda 
escreveu um texto intitulado “A Construção do Sagrado em Espaço de Fronteira”, onde é 
estabelecida uma comparação formal da catedral da Guarda com o Mosteiro da Batalha e Santa 
Cruz de Coimbra, nomeadamente com um olhar atento para os portais e suas semelhanças. 
Esta comparação pode assemelhar-se um pouco ao estudo efetuado por Mendes Atanázio, mas 
distingue-se por ter em foco menos elementos de estudo e tentar observar mais do que apenas 
os elementos ou características manuelinas. 

Em 2003, Marta Oliveira escreve sobre a Sé do Funchal na Revista Semestral de Edifícios e 
Monumentos intitulado “A ordem de uma geral maneira de edificar”. Apesar de não ser diretamente 
sobre a catedral da Guarda, neste artigo são estabelecidas diversas comparações com outras 
Sés portuguesas, onde se destacam algumas semelhanças entre a catedral do Funchal e o 
objeto em estudo. Assim, são estabelecidas algumas premissas de observação da catedral da 
Guarda.

Já em 2014, Anísio Saraiva escreve numa publicação sobre as várias catedrais onde a 
catedral da Guarda não deixa de ser mencionada. De destacar a menção de um estudo sobre 
as catedrais anteriores, que, no entanto, até à data, não se tem conhecimento que tenha sido 
publicado. Um acesso a este prometido estudo ajudaria a consolidar a ideia da pré-existência no 
lugar da atual catedral.17 Apesar de ser um dos autores mais recentes a publicar sobre a diocese 
e catedral egitaniense, é um dos autores que continua a apelar a um estudo mais aprofundado.18
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1 Pereira, 1940, p.17.

2 Chicó, 1954, p.106.

3 Oliveira, 2003. p.25.

4 Armando de Lucena é um dos poucos que contraria a 
opinião dos autores anteriores. “Atarracado e de proporções 
desgraciosas, o plano geral da igreja não revela o mesmo sentido 
estético nem as normas construtivas do templo comemorativo de 
Aljubarrota. Massa bastante compacta, a Sé da Guarda no seu 
exterior em pouco recorda o monumento da Batalha.” Lucena, 
1946, p. 175.

5 “Monumento original e imponente, mas pouco harmónico 
quanto à decoração e tardiamente acabado, quando a arte do 
Renascimento iniciava já a luta com o gótico final - que seria longa 
e só terminaria ao findar o século XVI - a Catedral da Guarda é 
o monumento que mais se aproxima da igreja do Mosteiro da 
Batalha.” Chicó, 1954, p.178.

6  “Ora, em Portugal, devido ao forte impulso que sofre no 
período gótico a arquitetura monacal e, em especial, a das ordens 
mendicantes, são as catedrais que procuram adaptar-se à planta 
e à estrutura das igrejas das abadias.” Chicó, 1954, p.178.

7  “Quanto á planta da cabeceira de Santa Maria da Vitória 
(Batalha) segue a corrente tradicional das grandes igrejas 
portuguesas a partir de Sancho II - corrente que tem tanta 
importância que, mesmo na catedral da Guarda, apesar das 
torres na fachada, a planta e os alçados serão os das igrejas 
mendicantes, [...].” Chicó, 1954, p.140.

8  “E esta disposição, embora com uma estrutura mais sólida 
e mais complexa, é também a que caracteriza a igreja do mosteiro 
da Batalha e a catedral da Guarda em que, à semelhança das 
igrejas de Leça do Balio e de São Francisco do Porto, as janelas 
mudam de posição e vão lógicamente colocar-se a meio dos 
alçados dos tramos.” Chicó, 1954, p.86.

9  Nesta ordem de raciocínio está Lucena, 1946, p.178, e 
Pereira, 1940, p.15.

10  “Ora se pelo contrário abandonamos a arquitetura 
monacal e regressamos à charola de Lisboa, neste monumento 
encontramos sem dificuldade o que procuramos. Basta que 
comparemos as capelas radiantes com os quatro absidíolos. 
[...] a semelhança é grande e as analogias são flagrantes. Arcos 
triunfais, planta, composição dos alçados e sistema de cobertura 
são os mesmos numa e noutras capelas.” Chicó, 1954, p.140.

Mário Chicó não será o único autor a estabelecer esta 
comparação. 

“Parece-nos, como já lembrou M. Chicó, que o plano da Batalha, 
[...] foi muito marcado pelo prestigio da igreja alcobacense, [...]. 
E pelo gosto manifesto pelos muitos frisos horizontais pode ter 
conhecido alguma arquitetura levantina. Afonso Domingues, que 
parece ter residido em Lisboa conforme sugere um documento 
alusivo a sua mulher, já viúva, muito provavelmente, terá sido 
responsável pela última fase das obras da Charola da Sé de 
Lisboa”. Almeida e Barroca, 2002, Vol.2, p. 70-71.

11  “Assim a catedral de Lisboa teria sido uma das principais 
fontes de inspiração da nossa mais bela igreja gótica antes de se 
fazerem sentir as influências inglesas - estruturais e decorativas 
- que lhe deram um aspeto diferente do que hoje deveria 
apresentar, se depois da morte de Afonso Domingues a obra 
fosse continuada por mestres portugueses.” Chicó,1954, p.141.

12 “Com D. João I, Lisboa chegará a Sé metropolitana 
(1393)”. “Mas a importância económica da diocese não terá, 
igualmente, sido estranha à bula que, a 10 de novembro de 
1393 (Brásio, 1957), Bonifácio IX emitiu e pela qual Lisboa foi 
elevada à categoria de arquidiocese. O papa entregou-lhe então, 
como sufragâneos, os bispados de Évora, Guarda e Lamego, 
pertencentes a Compostela, e o bispado de Silves, dependente 
de Sevilha, terminando assim com uma divergência entre 
fronteiras políticas e fronteiras arquidiocesanas.” FONTES, João 
Luís Inglês. Bispos e Arcebispos de Lisboa. Livros Horizonte, 
2018, p.12. p.110.
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3.2. Contributos pArA umA releiturA do fAseAmento
  dois modelos

Partindo da observação de elementos desenhados, como plantas e cortes, e tendo por inerente 
a observação e leitura do espaço, cria-se um espaço de diálogo e exploração de temas. Busca-
se resposta para alguns dos problemas que se identificaram sem resposta, como a tentativa de 
esclarecimento sobre à relação estabelecida entre a catedral em estudo e o mosteiro da Batalha, 
e a possibilidade da presença de outros modelos.

esClAreCimento do estAdo dA Arte

“A Catedral da Guarda é contemporânea da Batalha e da mesma estirpe, porém mais 
sóbria, dado o seu provincianismo e a natureza da pedra.”1

“[A Catedral da Guarda] é uma sólida massa granítica, que nitidamente acusa a 
influência da igreja dominicana da Batalha.”2

“[A] Sé de Lisboa parece estar na origem da mesma referência para a igreja da Guarda.”3 

É praticamente unânime entre os autores4 a relação entre a catedral da Guarda e o mosteiro da 
Batalha, mas apenas Mário Chicó5 explora mais aprofundamente argumentos que fundamentem 
a relação entre os dois edifícios, nomeadamente recorrendo à ideia de a arquitetura episcopal 
procurar adaptar e apropriar-se das formas monacais.6

Nas relações formais que o autor estabelece entre a catedral e o mosteiro, afirma que se 
assemelha a planta da cabeceira7 e igualmente é semelhante o posicionamento das janelas no 
alçado da nave8. Sobre a planimetria, alguns autores estabelecem a comparação por ambas as 
igrejas serem de cruz latina e não possuírem charola.9 

Paralelamente, Mário Chicó estabelece uma comparação do mosteiro da Batalha com a 
catedral de Lisboa,10 e afirma que esta última terá sido uma das fontes de inspiração para a 
criação do mosteiro.11 Uma comparação estabelecida por Marta Oliveira, coloca igualmente em 
relação a catedral de Lisboa12 e a da Guarda.

Cria-se assim uma relação entre três edifícios que é interessante de explorar com mais cuidado, 
tomando-se a sequência cronológica como critério na exploração seguidamente apresentada.
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2 50 10m

2 50 10m

Fig. 3.1. Sobreposição da planta da catedral de Lisboa (laranja) com o mosteiro da Batalha (vermelho).

Fig. 3.2. Sobreposição do corte longitudinal da catedral de Lisboa (laranja) com o Mosteiro da Batalha (vermelho)
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Fig. 3.3. Sobreposição da planta da catedral de Lisboa (laranja) com a catedral da Guarda (cinza)

Fig. 3.4. Sobreposição do corte longitudinal da catedral de Lisboa (laranja) com a catedral da Guarda (cinza)
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13 A espessura da parede das naves da catedral da Guarda 
é 0,4 m menor que a catedral de Lisboa, possivelmente devido a 
alterações no projeto ou a um reforço do pano de parede.

14 Numa sobreposição tão rigorosa, e desconhecendo como 
seria o desenho primitivo da cabeceira da catedral de Lisboa, 
proposta por alguns autores com forma semi-circular, interroga-
se se seria possível reconstruir a configuração inicial da cabeçeira 
de Lisboa recorrendo ao estudo do desenho da cabeceira da 
catedral da Guarda e à observação atenta da sua representação 
no mapa de George Braun.

15 Atualmente, pelo exterior da catedral, no contorno da 
cabeceira, é possível de se observar os alicerces que ficaram 
expostos com a remoção do corpo da grande sacristia e 
desnivelamento da cota do espaço público, visíveis no lado 
Norte da catedral. Esta notícia de alteração na direção poderá ter 
sucedido para fornecer um melhor alicerce e resistência de força  
devido a instabilidade no terreno ou presença de formações 
rochosas, ou poderá ser interpretado como um sinal de uma 
alteração na planimetria da catedral, ainda no lançamento dos 
alicerces? 

16  “No espaço religioso, a parte do transepto instala um lugar 
de distinção, relativamente ao corpo das naves, que designa, por 
si, a qualidade da igreja.” Oliveira, 2003, p.26.

17 “[...] os capiteis das capelas que ladeiam este arco 
[triunfal], apresentam o talhe simples, rude e por vexes gracioso 
da tradição românica.” Carvalheira, 1897, p.34.

18 “Mendes Atanázio desmonta por completo esta tese 
tradicional opondo uma pertinente datação para o início da 
construção do actual edifício, provavelmente sob a orientação 
dos templários, que deixaram patentes no monumento marcas Fig. 3.6. Alicerces expostos pelo lado norte, 

contornando o absidíolo Norte e sacristia

2 50 10m

Fig. 3.5. Simulação métrica da hipótese de a catedral da Guarda ter seis tramos, e sobreposição do resultado 
com a catedral de Lisboa
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Construção de umA CAtedrAl GótiCA nA GuArdA - o modelo dA CAtedrAl de lisboA

A partir da sobreposição da planta da catedral de Lisboa com o mosteiro da Batalha, atesta-se 
a relação apontada entre os  dois edificios por Mário Chicó. 

Já da sobreposição da planta da catedral de Lisboa com a catedral da Guarda se demostra 
uma grande semelhança e uma coincidência de medidas com relativo rigor, correspondendo o 
perímetro geral,13 o alinhamento dos pilares das naves, assim como o posicionamento das duas 
torres na fachada poente, tendo consciência que  se materializam de formas distintas. A abside e 
absidíolos têm a mesma profundidade, apesar de terminarem de modos diferentes, em polígono 
na catedral da Guarda, ao invés do semi-círculo na de Lisboa.14  

No limite, poder-se-á defender que a catedral da Guarda decalcou planimetricamente a catedral 
de Lisboa, e que pontualmente procedeu a ajustes nas proporções numa variação do modelo. Tal 
sente-se na alteração da medida do transepto e na observação dos alicerces expostos pelo lado 
norte, onde se pode constatar uma hesitação na direção da base dos contrafortes.15

A sobreposição quase completa por parte dos dois edifícios, à excepção dos tramos do corpo 
das naves estranha-se e interroga-se se os edifícios poderiam ter alguma equivalência a nível 
da medida dos tramos. Seria possível a catedral da Guarda ter sido planeada para possuir seis 
tramos? 

Quando se efetua uma simulação métrica da hipótese de a catedral da Guarda ter seis tramos, 
tal como os seis que a catedral de Lisboa apresenta, ao invés dos cinco que se observam hoje, 
revela-se uma relação entre as catedrais ainda mais evidente, resultando numa sobreposição 
bastante rigorosa. Neste cenário, a medida do transepto da catedral da Guarda corresponderia a 
dois tramos da nave, surgindo assim a partir da métrica provável do projecto original da Guarda, 
onde a medida  dos tramos vai ser geradora do desenho. Leva isto a deduzir evidência de um 
protagonismo conferido ao transepto gerado pela duplicação da medida do tramo das naves.16

Pretende-se concluir  que associações entre a fundação da catedral da Guarda e o mosteiro 
da Batalha podem não ser assim tão descabidas, mas provavelmente não tão diretas como 
entendidas até aqui. Continua-se a considerar a possibilidade de cedência da traça por parte 
de D. João I  (conscientes de que nada comprova ou refuta esta afirmação), mas que o modelo 
utilizado seria aquele que tem o mesmo programa, neste caso, a catedral de Lisboa que, segundo 
as fontes, vai ser também modelo da Batalha. Isto significa que ambos os edifícios partilham o 
mesmo modelo, com reformulações do espaço do românico para o gótico. Isso também poderá 
justificar a presença de algumas características ditas românicas, identificadas por alguns autores, 
como Rosendo Carvalheira,17 Adriano Rodrigues, Atanázio Mendes18 e Batista Neto.

Estes autores defendem a presença de alguns elementos ou remanescências do românico na 
definição da catedral, como a sua planimetria,19 os bancos de pedra na capela-mor,20 a presença 
e a localização dos contrafortes,21 as formas dos arcos formeiros de arco de volta perfeita, a 
espessura das colunas fasciculadas entre as do transepto e as das naves, as torres da fachada 
oeste e ainda um questionamento da forma dos arcobotantes,22 para os quais se coloca a 
hipótese de terem sido previstos como arcos torais.23 
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indissociaveis da sua arte de construir templos-fortalezas, como 
torres oitavadas, com resgistos estanques entre si, corredores 
discretos-secretos de acesso aos pontos mais altos, para 
vigilância das terras nas cercanias (cfr. ATANÁZIO, M. C. Mendes, 
A Catedral da cidade da Guarda na História, em publicação).” 
Neto, 1994, p. 401.

19  “A planta da Sé da Guarda é de tradição românica, embora 
se trate de um edifício gótico. [...] A diferença entre a planta gótica 
da Sé da Guarda e a das igrejas românicas trinávicas, está 
fundamentalmente, na abside e nas absidíolas. Na arquitetura 
românica a abside e as capelas absidiais são circulares. Na 
arquitetura gótica são de forma poligonal.” Rodrigues, 1984, p.72.

20  “Ao redor da base do pentágono existem ainda, os bancos 
em pedra para os eclesiásticos. Isto é uma sobrevivência do ritual 
românico, em que os religiosos se sentavam em torno da capela-
mór contemplando na abóbada da abside a pomba eucarística.” 
Rodrigues, 1984, p.91.

21  “Os contrafortes salientes da abside, as absidíolas e os 
gigantes na fachada norte e sul, são sobrevivências românicas:” 
Rodrigues, 1984, p.72.

22  “Também o entaipamento do que ele [Rosendo 
Carvalheira] julga ser os arcos botantes do edifício perturbavam 
o paralelismo pretendido com Santa Maria da Vitória. Em ambos 
os lados do monumento, os muros das naves laterais subiam 
até quase à altura da nave central, não deixando ver os arcos 
botantes, que se encontravam bastante degradados pelo peso do 
telheiro que por cima lhe tinha sido colocado.” Neto, 1994, p.402.

23 “Pelas fotografias, tiradas antes de iniciada a 
intervenção, torna-se perceptivel que não se tratam de arcos 
botantes, mas de simples arcos torais de meia-cana de uma 
abóbada pré-existente, ou projectada, que cobria as naves 
colaterais.” Neto, 1994, p.404.

24  Chicó, 1954, p.86.

25 Colocando o atual chão da Guarda coincidindo com o 
chão da Batalha, constata-se que as bases dos pilares parecem 
bastante desporporcionadas. Tendo conhecimento que nas 
intervenções de restauro sucederam alterações na cota do chão 
da Guarda, procede-se a um ensaio de realinhar as bases pelo 
seu topo, do qual resulta uma sobreposição mais harmoniosa.

26 Em 1954 Mário Chicó começa a dar notícia destas 
inquietações. 

“Se, de início, a catedral da Guarda pretendeu reproduzir a 
composição e estrutura da igreja da Batalha é problema que, por 
enquanto, não podemos resolver. Teriam Pero e Filipe Henriques, 

empreiteiros das obras da catedral, quando governava a diocese 
D. Pero Vaz Gavião, contribuido para aumentar a semelhança 
entre as duas igrejas? Ou, pelo contrário, teriam procurado dar 
sabor diferente ao projecto enviado por D. João I, devido à época 
avançada em que trabalharam?” Chicó, 1954, p.180.

27  “Notem que nos referimos no plural a autores e a planos, 
pois é evidente haver dois períodos cronologicamente distintos 
nesta construção, o de D. João I e o de D. Manuel I.” Rodrigues, 
1984, p.75.

28  “No entanto, houve uma solução de unidade espacial que 
não tem sido notada.”  Atanázio, 1984, p.113.

29  “A isto chama-se dominar as estruturas e o espaço 
arquitetónico em função do espectador” Atanázio, 1984, p.113.

30  “havendo entre eles uma diferença de 0,60m.” Atanázio, 
1984, p.113.

31  “Deste modo, como as chaves tinham de estar à mesma 
altura, os mais estreitos partiram-se levemente para assim 
subirem ao mesmo plano dos de volta perfeita.”  Atanázio, 1984, 
p.113.

32  “Se entrarmos por aqui [pórtico principal], teremos de 
descer uma escadaria interior de seis degraus; o pavimento 
continua depois em leve plano inclinado até encontrar um degrau 
transversal, a meio do caminho; ao chegar ao transepto, na 
altura dos dois pilares semi-torsos, há que descer ainda dois 
degraus para atingir o plano da cabeceira. [...] Este movimento 
descendente para o presbitério permite ao público mais afastado 
uma visão ao jeito de anfiteatro, quando assiste às cerimónias.” 
Atanázio, 1984, p.113.

Este movimento descendente não é inédito em Portugal, 
conhecendo-se também o caso de Santa Maria do Olival, em 
Tomar.

33  Atanázio, 1984, p.113.



Contributos para a releitura da metamorfose arquitetóniCa i  101

A empreitAdA mAnuelinA - o modelo do mosteiro dA bAtAlhA

Observando a sobreposição da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha, na comparação 
mais óbvia para os autores, não se estabelece uma métrica direta, isto é, apesar da planimetria 
parecer ter algumas aproximações, não se encontra uma sobreposição “perfeita” nem relação 
métrica rigorosa nem exata, tendo-se procedido a diversos ensaios de relações. Interpreta-se 
que a semelhança do alinhamento dos pilares e a largura total do corpo das naves resulta da 
relação já establecida com a catedral de Lisboa, da qual o mosteiro da Batalha partilha o modelo. 

Interpreta-se que as semelhanças apontadas por Mário Chicó entre os alçados dos dois 
edifícios aproximam-se não só no sentido de uma lógica de composição, em que os vãos se 
encontram ao centro dos tramos e não “sobre os eixos dos pilares”,24 mas também numa relação 
de alinhamentos. Tal lê-se com clareza quando se alinha o centro de um dos tramos do mosteiro 
da Batalha com um dos tramos da catedral da Guarda.25 A altura das naves laterais do mosteiro 
da Batalha equivale à altura dos arcos formeiros da nave central da Guarda, e a altura das torres 
da Guarda aproxima-se da altura total da nave central do mosteiro. 

Conclui-se que é em corte que provavelmente a Guarda se aproxima da Batalha. Essa 
realidade, em conjunto com os conhecimentos históricos da empreitada dos Henriques (1504-
1517) e com a realização anterior de uma planta primitiva que se aproximaria do modelo de 
Lisboa, permite equacionar, se não mesmo concluir, que a empreitada manuelina foi ainda mais 
significativa na caracterização da catedral do que se interpretou até ao momento, e é possível 
apontar com mais rigor as alterações projetadas.

A existência de um novo plano já é sugerida por alguns autores,26 como Adriano Rodrigues27 
e Atanázio Mendes, argumentando por um lado a partir da morosidade da obra e dos seus altos 
custos em conjunto com o facto de não ter arquitetos “privativos e únicos”, ou por outro a partir 
da descrição da espacialidade28 com o enaltecimento das caraterísticas manuelinas do edifício.

Mendes Atanázio identifica um conjunto de diferenças subtís no edifício, criadas de forma 
intencional29 para criar uma ilusão de ótica no espetador, tal como a diferença entre os raios dos 
arcos formeiros30 que no entanto mantêm o alinhamento das chaves31, assim como o modo como 
o pavimento desce32 desde o pórtico principal até ao altar. Também as bases dos pilares são 
desenhadas para acompanhar este movimento. Seguindo o raciocínio do autor, o modo como 
a luz é manipulada é fundamental na caracterização deste espaço e também corresponde ao 
conjunto de obras a mando de D. Pedro Vaz Gavião, onde a abundância de luz na nave central 
e transepto, em contraste com a penumbra nas naves laterais e absidíolos, conduz à criação de 
“uma grande cruz latina feita de luz abundante”.33

Interpreta-se que este “grande ambiente” identificado por Mendes Atanázio se concentra 
principalmente no desenho do corpo das naves. Com recurso à comparação entre edifícios 
anteriores, onde se defende a alteração da medida e do número de tramos, na empreitada dos 
filhos do mestre da batalha em 1504-1517, e a alteração do corte transversal, com o abandono 
de um volume monolítico para uma secção escalonada com arcobotantes expostos. Interpreta-
se que no corpo das naves houve a proposta de um novo projeto com uma grande alteração 
da espacialidade e do conceito do espaço da catedral, e não foi apenas o acrescento ou 
modernização dos elementos.

O desenho deste novo projeto terá tido em atenção as intenções anteriores como o  perímetro 
geral da obra e o alinhamento geral dos pilares. Em corte, entende-se que ter-se-á mantido uma 
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2 50 10m

2 50 10m

Fig. 3.7. Sobreposição da planta da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha

Fig. 3.8. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha
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2 50 10m

2 50 10m

Fig. 3.9. Sobreposição da planta da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha

Fig. 3.10. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha
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Fig. 3.11. Vista da nave lateral norte, em direção ao transepto e capela do Rosério. 
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Fig. 3.13. Vista interior do corpo da nave lateral sul da catedral da Guarda

Fig. 3.12. Vista interior do corpo das naves catedral da Guarda
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34  Sobre o portal da fachada principal, Mendes Atanázio 
inclui-o, juntamente com o pórtico da matriz da Golegã, Madre de 
Deus, com o portal da Capela da Universidade de Coimbra entre 
outros, num “esquema de arcos triunfais de festas.” Atanázio, 
1984, p.61-62 “Em cada ano se fazia a festa e às vezes a receção 
solene do Rei ou de qualquer autoridade. Por isso resolveram 
fazer o arco-do-triunfo em pedra, no Pórtico dos templos, que 
se tornou assim um elemento estável e permanente à espera do 
efémero.” Atanázio, 1990, p.20

35 “As duas [janelas] que a estampa [XVII] representa, 
illuminam embora escassamente, uma galeria que existe na 
espessura da respectiva parede, e que provavelmente se 
prolongou em tempo a outras paredes, estabelecendo uma 
engenhosa e facil rêde de communicações em todo o contorno 
do edificio. N’esta galeria [...] existe uma setteira [...], que parece 
ter sido feito com a intenção de servir de guia ao dispáro dos 
tiros de bésta (?). Este facto junto a outros que se observam 
em vários pontos do edificio, póde justificar a hypotese, de que 
o primitivo architecto quizesse dar ao edificio a disposição de 
templo fortificado.” Carvalheira, 1897, Volume 2, Estampa XVII

2 50 10m

Fig. 3.14. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda (cinza) com o mosteiro da Batalha (vermelho)
Recorda-se a Fig. 3.4 na p.98,  correspondente à sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com a catedral de  Lisboa.
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ideia de altura interior geral, mas o desenho do alçado interior foi alterado, aproximando-se da 
altura do alçado das naves do mosteiro da Batalha.

Desta empreitada resultou também a forma e o destaque das torres da fachada principal e a 
distinta materialização do portal principal,34 assim como o terminar da cabeceira com alteração 
do ornamento dos vãos na capela-mor, e as janelas das galerias do transepto. Estas constituem 
um mistério, pois poucas certezas se tem sobre elas. Rosendo Carvalheira sobre elas interpretou 
que em tempos era suposto que este conjunto de galerias contornasse todo o edifício,35 ideia 
esta que conduz novamente a uma aproximação anterior ao modelo da catedral de Lisboa.
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Fig. 3.15. Representação da catedral de Lisboa 
pormenor de gravura do de Georgius Braunius, 1598

1 “os arcos botantes que dos butareus exteriores das naves, 
se lançavam graciosamente para as aprumadas da nave central 
ostentando a descoberto a sua linha esbelta e caracteristica”. 
Carvalheira, 1897, Volume 2, Estampa XXVII.

2 “Pelas fotografias, tiradas antes de iniciada a intervenção, 
torna-se perceptivel que não se tratam de arcos botantes, mas 
de simples arcos torais de meia-cana de uma abóbada pré-
existente, ou projectada, que cobria as naves colaterais.” Neto, 
1994, p.404.

3 “A demolição dos muros em continuidade das naves laterais 
destruiu uma unidade volumétrica, com alteração do equilíbrio 
de forças, e uma função de autêntica fortaleza que a Catedral 
detinha.” Neto, 1994, p.404.

4 “Quando em tempo transformaram os terraços ou coberturas 
das naves lateraes do templo, em casarões para habitação, os 
arcos botantes [...], ficaram torpemente entaipados. As varias 
mutilações que posteriormente lhes fizeram e as sobrecargas 
que lhes addicionaram, déram em resultado a disjunção e 
resvallamento das peças de aduella que os constituem, levando-
os ao estado de actual ruina, cuja reparação se torna melindrosa 
e difficil.” Carvalheira, 1897, Volume 2, Estampa XXVII 

5 “Não satisfeitos de terem na linha de origem dos arcos 
botantes, crescido pesadas paredes de pedra solta que por 
completo as mascararam, foram ainda os vândalos autores 
de tal proeza, construir sobre eles uns adicionais de alvenaria, 
pesadíssimas que pela sua cantaria que os constituem a 
desconjuntarem-se a ponto de ameaçarem eminente derrocada 
apesar dos vários concertos que para o evitar têm sido feitos.

Completaram o bárbaro entaipamento com um telhado de telha 
vã a que os referidos arcos servem de suporte. Desta forma o 

que d’antes fora terraço praticável e ponto de vista soberbo, ficou 
transformado n’um fúnebre e húmido corredor ou para melhor 
dizer, n’um miserável telheiro” Carvalheira, 1897, p.45

6 “Algumas das muitas gargulas que guarneciam o edificio e 
foram vandalicamente destruidas, apparecem fazendo parte da 
alvenaria com que sobrecarregam os arcos-botantes d’esta ala.” 
Carvalheira, 1897, Volume 2, Estampa XXIX
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3.2. Contributos pArA umA releiturA do fAseAmento
  temAs ArquitetóniCos

Com rescurso aos temas, pretende-se fazer uma deambulação no tempo e no espaço.

ensAio sobre A volumetriA

A volumetria da catedral vai ser bastante alterada com a intervenção de restauro em 1897. 
Rosendo Cavalheira interpretou que seria escalonada, isto é, com terraços sobre as naves 
laterais e marcado com arcosbotantes,1 possivelmente induzido pela comparação com o mosteiro 
da Batalha.

Maria Batista Neto em 1994 critica esta ação do arquiteto, e afirma que os arcos botantes 
seriam arcos torais2 e que com a remoção desses muros a catedral ficou estruturalmente em 
desequilíbrio.3 Após constatada a relação com a catedral de Lisboa, interroga-se se a catedral 
teria, primitivamente e supostamente, um trifório sobe o corpo das naves laterais, marcado com 
arcos torais, dando no exterior uma leitura de volume mais encerrado e simples - tipo caixa.

Atualmente, nos arcos referidos não é possível ter uma leitura completa da curvatura original, 
levando a ponderar se esta alteração não poderá ter sido para aproximar a sua forma de um 
arco botante, e não de uma arco toral, como se especula. O arquiteto afirmou na sua Memória 
que seria necesário proceder a diversos restauros nos arcos devido ao desgaste do peso das 
coberturas e dos elementos de alvenaria que sobre eles se apoiavam.4 Além disso, o modo 
como está construído é descrito com “pesadas paredes de pedra solta”5, chegando a incorporar 
algumas gárgulas na alvenaria,6 dando a impressão de uma má qualidade de construção que 
destoa com a do restante edifício, induzindo a ideia que seria posteiror.

Deduz-se que possivelmente no intervalo de tempo após a consagração da catedral até à 
intervenção de restauro, ter-se-á considerado pertinente ou necessário esse espaço sobre as 
naves, e consciente ou inconscientemente, terão recuperado um monolitismo exterior.
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Fig. 3.17. Catedral da Guarda atualmente - Volume escalonado

Fig. 3.16. Catedral da Guarda antes das intervenções de restauro - Volume monólito
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Fig. 3.19. Arcobotante sob a nave sul antes do restauro

Fig. 3.18. Catedral da Guarda atualmente - Destaca-se o modo como se estabelece a ligação entre as torres e o corpo das naves

Fig. 3.20. Arcobotante sob a nave sul atualmente
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Fig. 3.21. Pormenor dos capitéis do arco triunfal da capela-mor

Fig. 3.22. A base do retábulo da capela-mor
Rosendo Carvalheira propõe a deslocação do retábulo da capela-mor para a parede sul do transepto. 
Na visita do arquiteto António do Couto Abreu em 1921, este expressa a sua opinião de não o remover, 
por questões de “segurança e de respeito pela disposição original”.  Com o rebaixamento do pavimento 
da catedral, o embasamento do retábulo terá ficado à vista e sobre ele o arquiteto recomenda uma nova 
base “numa altura de 3,10m apeado aguentando-se convenientemente o retábulo para assim deixar à 
vista a parte das arcadas e colunelos da abside até agora por esse motivo entaipada.” Batista Neto, 1994, 
p.406
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Fig. 3.23. Intervenção de restauro no arco triunfal da capela-mor
Diz Rosendo Carvalheira que “o fuste do feixe de columnelos a que dão remate os capiteis referidos, foi à 
altura de cerca de quatro metros a partir do chão da nave, cruel e estupidamente decepado, afim de dar 
passagem e encosto aos cadeirais do coro; arrematou-se o bárbaro corte, com mísulas banais de madeira 
dourada!...” Construção moderna, Rosendo Carvalheira. A Cathedral da Guarda: Monografias e esboçetos 
parte II, no62 (intercalar 5), 10 de Julho 1902, p. XXXVI.

Fig. 3.24. As passagens entre os absidíolos e a capela-mor



114  i Catedral da Guarda

Fig. 3.25. O corpo da fachada poente da catedral da Guarda

7  “Quero dizer que as duas torres eram contruções antigas, 
decerto restos da primeira Catedral dos tempos de D. Sancho e 
Afonso II; [...] Estas são singelas e de sabor românico, nada se 
parecendo com o gótico da cabeceira actual; nem muito menos 
com o manuelino Pórtico-Oeste” Atanánzio, 1990, p.12-13

8  “[...] a fachada principal ostenta duas torres, [...] mantém 
na base a forma quadrangular românica”. Ernesto Pereira pp.16

9  Atanázio, 1990, p.14.

10  Lurdes Craveiro fala do parentesco deste com os 
arquitetos da catedral da Guarda, justificando assim a menção 
deste mestre. Em simultâneo, tem-se conhecimento que D. Pedro 
Gavião, para as obras em Santa Cruz de Coimbra, vai chamar o 
mestre Boytac para ser o mestre de obra de 1507-1513. 

 “Também no tempo em que se começavam a solidificar as 
«dinastias de artistas», a filiação de Pero e Filipe Henriques a 
Mateus Fernandes acrescida ao facto de serem cunhados de 
mestre Boytac”. Craveiro, 1999, p.81.

“É ainda nesta cidade [Coimbra],em 1513, que se celebra um 
segundo contrato (datando o primeiro de 1507) entre Boytac e 
D. Pedro Gavião para a execução das obras de reconstrução 
de Santa Cruz em Coimbra.” Ricardo Silva. O Paradigma da 
arquitetura em Portugal na idade moderna. Entre o tardo-gótico 
e o renascimento: João de Castilho “O mestre que amanhece 
e anoitece na obra” Tese elaborada para obtenção do grau de 
Doutor no ramo de História, na especialidade de História da Arte. 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2018, p.89.



Contributos para a releitura da metamorfose arquitetóniCa i  115

o Corpo dA fAChAdA poente: As torres e o portAl

Uma análise dos elementos descritos por alguns autores como “românicos”, leva a concluir 
que os únicos passíveis de serem possíveis pré-existências correspondem às torres, onde os 
restantes elementos mencionados constituem mais uma remanescência das formas românicas 
construídas num período de construção gótica. Assim, entende-se que estão em causa questões 
diferentes, mais direcionadas para uma evolução gradual das formas e a relação que a catedral 
da Guarda manteve com a sua referência - a catedral de Lisboa. O facto de os muros da nave 
terem maior espessura, crê-se que se pode mais facilmente justificar com alterações no plano e 
não necessariamente com pré-existências.

Tentando desvendar esta hipótese de torres pré-existentes, se a primeira catedral era de tão 
diminutas dimensões, interroga-se porque teria torres tão imponentes, como é defendido por 
Mendes Atanázio.7

Sobre a planimetria, observa-se que é consistente com a planta da catedral de Lisboa e de 
outras catedrais, sugerindo as fundações em simultâneo com o resto do edifício. A base das 
torres é quadrangular, característica que poderia remeter para referências românicas,8 apesar de 
se posicionarem a 45º em relação ao eixo da catedral. Mendes Atanázio afirma que esta posição 
de “talha-mar” desempenha na  verdade a função de contrafortes, que terão sido “colados, 
posteriormente, à massa de cada uma das torres”9 para regularizar a sua planta, que consiste 
num octógono irregular, e suportar o impulso das abóbadas. Essa intervenção terá sido, no 
entender do autor, na empreitada manuelina. No entanto, a intrepretação de outros autores, tais 
como Mário Chicó e Lurdes Craveiro, concorre para a atribuição a estas torres de características 
manuelinas, associando-as ao mestre Boytac10 ou identificando nesses elementos influências do 
mestre.

Pobrematizando o tema, abrem-se os seguintes cenários:

O primeiro cenário, que parece ser o que Mendes Atanázio defende, aponta para que sob as 
atuais torres estejam as torres sineiras da primeira Sé da Guarda. Defendendo-se anteriormente 
que esta primeira Sé não seria uma catedral mas uma igreja paroquial já existente na cidade, ou 
seja, não tendo sido construída expressamente como catedral, não faz sentido que tivesse torres 
associadas, já que era uma distinção que estava exclusivamente associada às catedrais. Assim, 
discorda-se da opinião do autor por se considerar como pouco provável.

O segundo cenário remete para o momento da fundação da atual catedral, que tendo em conta 
a sua componente programática de catedral e a sua relação com o modelo da catedral de Lisboa, 
é quase certo que estivessem previstas duas torres na fachada poente, e muito possivelmente 
ter-se-á dado início aos seus alicerces e à sua elevação, até pequena altura.11 Considera-se que 
nesta primeira fase estaria a pensar-se outro desenho para estas torres e restante corpo de 
fachada, que seriam do período gótico, ou quanto muito, um românico de resistência.

O terceiro cenário remete para as torres terem sido desenvolvidas no manuelino, onde 
sucedeu uma alteração da forma, num período onde se colocou em causa a tradição de duas 
torres na fachada. 

Interpreta-se que os mestres manuelinos tiveram uma grande tarefa pela frente: como 
incorporar um elemento distintivo de uma catedral – duas torres – num projeto que foi alterado 
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Fig. 3.26. O corpo da fachada da catedral de Lisboa

Fig. 3.28. As torres na fachada poente da catedral da GuardaFig. 3.27. Hipótese de fachada primitiva da catedral da Guarda 
aproximando-se do modelo da catedral de Lisboa
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Fig. 3.31. Hipótese para a fachada da catedral da Guarda sem torres

Fig. 3.30. Fachada da catedral do FunchalFig. 3.29. Fachada da Igreja Matriz de Ega
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11 Será uma pequena elevação das primitivas torres e a 
vontade de ocultar os lançamentos primitivos que terá conduzido 
à subida de cota do espaço píblico e colocação do portal poente 
mais elevado em relação à cota do espaço interior?  

12  Este caso em especifico é evocado por Maria Craveiro, 
1999, p.79, mas Mendes Atanázio também aborda o portal 
principal e estabelece comparações com outros portais dentro 
das mesmas circunstâncias.

13 A diferença no abobadamento das capelas das torres dá 
notícia, por um lado, da hesitação na construção deste elemento, 
na qual a abóbada da capela da torre sul, com um desenho 
estrelado, é anterior ao da torre norte, de secção circular e dentro 
da linguagem das abobadas que cobrem os restantes espaços 
da catedral. Por outro, deduz-se que o desenho desta fachada 
se terá prolongado no tempo. Ainda com esta diferença torna-
se possível abrir outra hipótese de composição, onde se teria 
previsto apenas uma torre na fachada (neste caso a torre sul), e 
a torre norte ter surgido mais tarde. 

14 A relação entre os dois edifícios é reforçada com a 
influência de D. Pedro Gavião nas duas obras.

    “[D. Pedro Gavião ] era já capellão-mór de D. Manuel 
quando pelo mesmo monarcha foi nomeado, em 1496 bispo 
da Guarda, e em 1507 prior-mór de Santa Cruz de Coimbra, 
conservando todas essas três dignidades até á sua morte em 
1516. Foi elle que, no mosteiro de Santa Cruz, mandou fazer 
a actual egreja, o claustro manuelino, a casa do capítulo, e os 
túmulos de D. Affonso Henriques e de D, Sancho I.” Castro, 1902, 
p.333.

15 Na carta régia de D. João III, datada de 1526, surge 
menção a uma parede e portal que atravessava a catedral que 
não se executou. “41.000 reis por desconto da parede e portal 
que houveram de fazer atravez da Sé nova que n’elles foi avaliada 
pelos officiaes que a isso mandamos;” Castro, 1902, p.337.

Osório Castro coloca a hipótese de que esta parede e portal 
“seria a pequena distancia da entrada principal, formando alli 
um intervallo que servisse de vestibulo, substituindo ao mesmo 
tempo o guarda-vento, e servindo superiormente de tribuna e de 
communicação interna entre as duas torres.” Castro, 1902, p.337.

Com a comparação dos cortes longitudinais das duas catedrais, 
constata-se que a altura da primeira parte das torres da Guarda, 
que consiste sensivelmente ao talhamar triangular, coincide com 
o nártex da catedral de Lisboa. Coincide também a profundidade 
do coro alto da catedral de Lisboa com a profundidade das torres 
octogonais da Guarda. Assim, coloca-se a hipótese de em algum 
momento do projeto existir uma parede neste local, e que quando 
não se realizou, ter-se-à proposto a construção do coro alto.
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para introduzir uma nova expressão arquitetónica?

Evocando comparações feitas por outros autores,12 por exemplo entre o portal da catedral da 
Guarda e o da Igreja de Ega, é interessante realçar como o portal aflora ao centro numa posição 
de destaque numa superfície lisa, ao passo que na catedral da Guarda este surge em grande 
tensão entre os dois elementos das torres.

Apesar da escolha deste caso a título de exemplo, existem outros portais que se encontram 
nas circunstâncias apontadas anteriormente – em plano liso – o que levanta a hipótese de, 
num primeiro momento do desenho desta fachada, esta ter sido idealizada dentro do referente 
manuelino da época. É ainda mais interessante quando se reflete que uma catedral contemporânea 
executada de raiz, como foi o caso da catedral do Funchal (1495-1514), não vai possuir torres 
na fachada principal.

Com a decisão de incluir as torres no projeto, entende-se que estas vão ser tema de 
experimentação,13 com a introdução da diagonal e com a trucatura dos cantos, entrando em 
diálogo com a fachada de Santa Cruz de Coimbra.14

Observando o modo como as torres atuais se destacam do corpo da fachada, entende-se que 
já se distingue significativamente das torres das catedrais anteriores, como a catedral de Lisboa, 
em que estas sugem absorvidas na fachada, apenas autonomizando-se num plano superior.15

O desenho das torres contribui para destacar a catedral no espaço urbano, onde as suas 
bases posicionadas a 45º criam em simultâneo uma sensação de compulsão e acolhimento, 
conduzindo a pessoa em direção ao portal. Este domínio das escalas, entre o território, o espaço 
urbano e a escala humana é característico do manuelino. E de facto, sem as torres, a catedral 
parece menos imponente, perdendo o impacto monumental, quase questionando uma condição 
catedrática. 

Em última intância, interroga-se se a discussão em torno da composição desta fachada está 
simplesmente a questionar a presença ou ausência de torres, ou se está a problematizar a 
natureza do espaço preparatório da entrada, espaço esse que não tem que necessariamente 
estar sob o domínio das torres.

No caso da catedral da Guarda, este espaço preparatório não está resguardado da chuva, 
mas existe uma sensação de acolhimento e de direção progressiva do sujeito para a entrada. No 
caso da catedral de Lisboa, a preparação da entrada é a partir de um nártex. No caso da catedral 
de Braga construiu-se uma galilé no manuelino, que avança sobre o corpo da fachada e das 
torres. Do período manuelino evoca-se também o caso da catedral do Funchal que não possui 
nenhum elemento de preparação da entrada.
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16 “Pelo interessantíssimo documento que trasladei se 
verifica que a Sé, á morte d’este bispo, tinha ficado no remate 
das abobadas, tanto das naves, como da capella-mór e que, no 
anno de 1517, apenas lhe faltava o lageamento superior para 
subtrair essas abobadas á acção destruidora dos temporaes, 
regularisando ao mesmo tempo os terraços ou plataformas do 
monumento.” Castro, 1902, p.342.

17  “no fecho das abobadas e remates da Sé da Guarda, 
vê-se a técnica de Boytac. Claro que, com rigor histórico, não 
podemos afirmar este ou aquele arquiteto tenham o seu nome 
ligado aos planos, mas os elementos comparativos permitem-
nos, com bastante segurança, levantar hipóteses possíveis.” 
Rodrigues,1984, p.75.

18 Possíveis diferenças podem ter sido resultado da 
intervenção de restauro, visto que sobre o espaço do absidíolo 
Norte e a sacristia existia o volume da ampliação da sacristia, que 
Rosendo Carvalheira efectua a remoção.

19  A procura de casos semelhantes não foi exaustiva. 
Possivelmente, uma extensão da pesquisa ao restante território 
da Península Ibérica poderá ser uma hipótese para encontrar 
casos semelhantes com o da catedral em estudo. 

20 Filho de D. Manuel.

21 “Foi o infante D. Affonso, filho d’el rei D. Manuel, nomeado 
para aquelas dignidades em 1516, com pouco mais de sete 
annos d’edade! Ficou administrando o bispado até o infante 
attinguisse vinte e um annos, depois reduzidos a quinze por nova 
concessão pontificia, D. Miguel da Silva, embaixadôr em Roma, 
que o fez por procuração, visto continuar no mesmo cargo junto 
da curia.” Castro, 1902, p. 342 

22 Sabe-se, a partir de Mendes Atanázio, que D. Pedro Vaz 

Gavião terá tido grande influência sobre o rei D. Manuel, e parece 
que terá existido o mesmo tipo de relação entre D. Miguel da 
Silva e D. João III. Poderá ser outro argumento para este corte 
radical?

23 “[...], 50.000 reis por desconto do lageamento de cima 
da dita Sé que se não fez por assim havermos por bem;” Carta 
Régia de D. João III datada de 1526. Osório, 1902, p.338. 

Fig. 3.32. Planta sintese das diferentes secções das abóbadas na catedral da Guarda
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estudo sobre o AbobAdAmento dA CAtedrAl 

Até agora, apesar de estar documentado, não foi possível encontrar um estudo atento 
dedicado ao abobadamento da catedral, que não foi concluído no momento de maior impulso da 
obra (1504-1517), mas mais tarde a mando de D. João III. 

O motivo para o não aprofundamento do tema pode residir na opinião dos autores, como 
Osório Castro, que parecem defender que as abóbodas já estariam erguidas16, faltando apenas 
preencher o espaço entre elas e o lageamento superior. Como tal, entendeu-se que o seu 
desenho seria resultado da empreitada manuelina17, tal como muitas outras formas do edifício.

Uma observação atenta do abobadamento e análise da seção das suas abóbadas possibilita 
formular algumas questões.

Primeiro, pretende-se realçar o facto de que existem diferenças no desenho e geometria das  
abóbadas que cobrem a catedral.

As abóbadas mais antigas correspondem às dos absidíolos, possuindo as duas o mesmo tipo 
de secção e composição.18 Seguindo-se cronologicamente terá sido o abobadamento da capela-
mor, fechada entre 1504 a 1517, a mando de D. Pedro Vaz Gavião, cujo brasão se encontra 
na pedra de fecho. A secção mais ambundante corresponde a um círculo e encontra-se nas 
naves laterais, nave principal e ainda nos braços do transepto. O cruzeiro corresponde a um 
momento misto, que funde em si duas secções: a mesma utilizada na capela-mor e uma circular 
com um pequeno ressalto no arranque, que se assemelha com a secção usada no restante 
abobadamento do edifício. 

Esta abóbada com uma geometria simples, reduzida a uma seção em círculo, é algo que 
apesar dos esforço na pesquisa, não se encontrou em Portugal19 mais nenhum caso que 
se assemelhe até à data, nem nas formas do período manuelino, nem do período posterior. 
Apesar de tudo, intrepreta-se que se distingue consideravelmente da geometria de abóbada 
da capela-mor, podendo corresponder a um momento temporal diferente. Entende-se ainda 
que esta simplificação de desenho poderá corresponder a um período posterior, possivelmente 
no momento da entrada do renascimento no país. Contrariamente ao que outros autores  
intrepretam, entende-se que não é possível estabelecer uma cronologia absoluta e vinculada às 
insígnias que nos aparecem a pontuar o espaço marcando a acção de certo bispo, porque se tem 
que equacionar uma não total sincronia entre o momento em que se prepara a obra, em que se 
executa o material e em que se erguem os elementos.

Defende-se que em 1504 se está a executar uma nova proposta para a catedral da Guarda, 
consistindo numa alteração significativa do projeto. Em 1517, essa obra será interrompida, e 
não se possuem registos históricos que fundamentem a razão para tal. A hipótese pode residir 
na morte de D. Pedro Vaz Gavião em 1516, e por outro lado pela passagem do bispado pelas 
mãos de D. Miguel da Silva. D. Miguel não será nomeado bispo da Guarda, mas será nomeado 
admistrador até que o infante D. Afonso20 atingisse os 15 anos de idade.21 A sua passagem no 
bispado da Guarda será breve (1516-1519) e à distância, já que naquele tempo D. Miguel se 
encontrava em Roma no papel de embaixador. No entanto, ele foi uma personalidade importante 
ao trazer para Portugal o renascimento romano, quando volta para a corte em 1525. Poderá 
ainda, estando em Roma e tomando conhecimento das obras que se executavam na catedral, 
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Fig. 3.33. Abóbadas da nave cruzeira

Fig. 3.34. Abóbadas da nave lateral Sul

Destaca-se a pedra de fecho centrada, que consiste numa esfera armilar
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Fig. 3.35. Abóbada do cruzeiro

Fig. 3.36. Abóbadas do transepto do lado sul
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Fig. 3.38. Abóbada da capela do Rosário - Absidíolo Norte

Fig. 3.37. Abóbada da capela do Santíssimo - Absidíolo Sul
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Fig. 3.39. Abóbada da capela Batismal - Torre Sul

Fig. 3.40. Abóbada da capela do Rosário - Torre Norte
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Fig. 3.42. Vista aproximada da abóbada do cruzeiro

Fig. 3.41. Vista aproximada da abóbada da capela-mor
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Fig. 3.44. Vista aproximada da abóbada do transepto, olhar em direcção à fachada sul 

Fig. 3.43. Vista aproximada da abóbada da nave central, olhar em direcção da capela-mor
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Fig. 3.45. A mudança do desenho da abóbada - Vista da capela-mor em direcção à fachada poente
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alteradas para terem uma nova expressão arquitetónica (manuelina), que não lhe agradavam, 
e com o poder que ostentava ter tomado a decisão radical de interromper as obras? Até que 
ponto é que o contrato de acerto de contas com Pedro e Filipe Henriques, em 1526, não teve 
alguma influência de D. Miguel da Silva,22 retornado de Roma um ano antes, e ter levado a novas 
alterações no desenho do espaço, neste caso, no seu abobadamento?

Assim, tendo presente que as obras na catedral foram longas e sujeitas a significativas 
interrupções, e considerando que a saída dos mestres em 1517 terá sido abrupta, coloca-se a 
hipótese de que a mando de D. Pedro Gavião se tenha executado e talhado alguns elementos, 
mas que não terão sido erguidos, ficando no chão do estaleiro de obra.23 Esta inquietação parte 
da tentativa de compreender a composição do cruzeiro, que tanto incorpora no seu desenho a 
mesma secção da capela-mor como se aproxima das abóbadas das naves. 

A hipótese que se coloca é que o cruzeiro poderia ter o seu desenho mais estabilizado e com 
alguns elementos já talhados que terão sido aproveitados e incorporados na nova composição. 
Em adição, a posição central do cruzeiro porporciona-lhe um grande destaque: não só constitui 
uma transição entre as naves e o transepto, como cria uma sequência entre capela-mor, cruzeiro 
e nave principal, uma sequência que teria que ser harmoniosa e coerente.

Justifica-se assim o aproveitamento de liernes e terceles já existentes, e a fabricação de 
novos cruzeiros (os elementos mais protagonistas da abóbada), na linguagem projetada para o 
resto da catedral. Possivelmente, o pequeno ressalto que distingue esta secção das restantes 
pode mostrar o processo de transição e simplificação das formas, na busca de uma coerência. 

Tendo presente que as comparações realizadas foram na sua maioria pautadas por motivação 
conferida pelas referências escritas, coloca-se a hipótese de o abobadamento da catedral da 
Guarda poder ser resultado de um desenho experimental dos finais da década de 1530, com a 
intenção de a desviar de uma “tendência” e herança manuelina, na busca de formas mais puras 
e desornamentadas. 
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1  Sedera – Sede – Sé (evolução etimológica)
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4. ConsiderAções finAis 

Conclui-se, relativamente às catedrais anteriores, que pelo facto de serem referidas por 
diversos autores, tornou-se inevitável procurar saber mais sobre elas. A dissertação deparou-
se com um grande potencial de investigação, um caminho um pouco propício à dispersão do 
traçado inicialmente. No que foi possível estudar no tempo disponível, entende-se que a cidade 
da Guarda terá tido três sés e duas catedrais, a partir do estabelecimento de uma distinção entre 
um edifício para receber a “cadeira”1 episcopal – Sé - e aquele contruído para esse fim – Catedral.

Interpreta-se que o edifício que muitos autores mencionam como primeira Sé terá sido, 
na verdade, uma igreja pré-existente na cidade, que terá recebido as funções de Sé após a 
transferência do bispado de Idanha a Velha. Só mais tarde terá o bispado edificado uma catedral, 
esta localizada, pelos cronistas, fora das muralhas. A última e atual catedral é contruída após a 
ordem de demolição daquela que se encontrava desprotegida das muralhas, e será implantada 
próxima do local onde teria estado a primeira Sé, portanto o local escolhido inicialmente como 
sede espiritual vai receber um edifício digno de tal função.

No entanto, num olhar sobre a cronologia, cruzando o avanço da construção da muralha 
com o reposicionamento da Sé no espaço urbano, coloca-se a possibilidade de no momento da 
fundação da primeira catedral, dita segunda posição da Sé, se o traçado da muralha já estaria 
definido, ou se de algum modo o espaço muralhado seria anteriormente para incluir a primeira 
catedral no seu núcleo. 

Futuras investigações, com um olhar cuidadoso na evolução do tecido urbano e em notícias 
históricas, poderão contribuir para a descoberta da localização mais exata da primeira Sé, ou com 
a descoberta de registos fotográficos ou gráficos das escavações junto da igreja da Misericórdia 
será possível reconstituir, com mais exatidão, a planta da primeira catedral, dita segunda posição 
da Sé.

Rosendo Carvalheira teve um papel importantíssimo na catedral na Guarda, não apenas 
como arquiteto do restauro, mas também como escritor da Memória. Entende-se que o estudo da 
sua intervenção poderia ser mais aprofundado, mas para este trabalho, o seu maior valor reside 
na partilha dos seus ideais de restauro, no seu contributo para a compreensão das intervenções 
desta natureza no final do século XIX, e acima de tudo, no seu método de estabelecimento das 
fases de construção da catedral. Contribui igualmente com o modo detalhado com que escreveu 
as suas intenções de projeto, possibilitando hoje identificar no edifício o que corresponde a 
elementos originais e aqueles que (apesar de terem sido removidos) são possíveis de observar 
com os registos fotográficos que o autor capturou antes da intervenção. 



132  i Catedral da Guarda

Fig. 4.1. Vista Aérea da catedral de Guarda
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No caso da obra de Osório Castro, esta fornece um estudo histórico que se torna uma 
base inegável, não apenas para outros autores, mas também para o desenvolvimento desta 
investigação. No entanto, faltava-lhe a observação projetual de arquiteto e é no detetar das suas 
falhas que se impulsiona esta investigação.

Ao olhar para estes dois autores, com especial destaque para o modo como ambos expuseram  
e argumentaram as diferentes fases da construção da catedral, foi possível, por um lado, 
estabilizar o conhecimento histórico, graças ao rigor de Osório Castro; por outro lado, foi possível 
constatar que uma análise e abordagem do faseamento partindo de uma observação das formas 
do objeto de estudo, método principiado por Rosendo Carvalheira, poderia ser reformulado e 
aprofundado, tendo por base os avanços dos estudos da arquitetura nos dias de hoje.

Dos restantes autores, apesar de contribuírem com estudos e textos interessantes de 
diferentes naturezas, são poucos os que abordam os temas que se pretendiam problematizar 
neste trabalho, mais especificamente, a evolução da construção da catedral atual, desde a sua 
fundação à sua consagração, as diversas hesitações no estaleiro de obras e a compreensão de 
como, a cada momento, solucionaram o dilema de dar continuidade a uma obra que pretende 
ser fechada com novos conceitos.

Clarifica-se assim a proposta de a catedral da Guarda terá tido dois modelos: a sua fundação 
terá tido como referência a catedral de Lisboa, razão que atribui ao edifício alguns elementos ou 
características românicas, numa remanescência da influência. Deste primeiro momento identifica-
se a definição de toda a planimetria do edifício, a presença de duas torres na fachada poente e 
a sugestão da presença de um possível trifório ou corredor que contornava todo o edifício numa 
cota superior, hoje só visível a partir das galerias no corpo do transepto e na fachada poente.

O segundo modelo corresponde ao mosteiro da Batalha, mas as semelhanças apontadas 
por vários autores não são tão diretas como insinuado até ao momento. A sua influência não se 
encontrará no momento da fundação, mas na empreitada conduzida por Pedro e Filipe Henriques, 
filhos de Mateus Fernandes. Nesta empreitada manuelina terão sucedido diversas alterações 
ao plano inicial, conduzindo ao desenho de um novo corpo das naves, com uma alteração do 
número de tramos e da proporção do alçado interior. Interpreta-se que deste período é também a 
alteração da seção transversal escalonada do corpo das naves, com o abandono da ideia de um 
possível trifório ou volumetria monolítica, e ainda a fachada poente com o seu portal manuelino 
e torres. 

Interpreta-se que nem todo o corpo das naves corresponde ao período manuelino, 
nomeadamente identifica-se que o abobadamento poderá corresponder a um período posterior. 
Não foi possível, até ao momento, encontrar nenhum caso de estudo que possuísse o mesmo 
tipo de secção das abóbadas da catedral, nem no caso das abóbodas manuelinas nem nos 
períodos posteriores.

O próximo passo neste trabalho deveria seguir na comparação do caso da catedral da 
Guarda com outros objetos de estudo, para melhor compreensão e aprofundamento dos temas 
arquitetónicos. Por exemplo, considera-se um exercício pertinente a comparação da composição 
das fachadas da catedral da Guarda com outras fachadas de catedrais, onde as torres surgem 
incorporadas, como as de Braga, Lisboa e Porto. Ou procurar exemplos de torres de desenho 
octogonal, como o caso de Santa Cruz de Coimbra ou a torre sineira do mosteiro da Batalha. Uma 
outra proposta de investigação poderia seguir um estudo geométrico, na tentativa de reconstruir 
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o plano primitivo da catedral da Guarda, ou a decomposição das formas da torre e o seu desenho 
planimétrico e altimétrico.

Em suma, dentro do primeiro momento da história da catedral da Guarda, desde a sua 
fundação até à sua consagração, entende-se que há três momentos com influências diferentes: 
do período Românico-Gótico com o protagonismo do modelo da catedral de Lisboa, do Manuelino 
com o contributo do modelo do mosteiro da Batalha, relação que se clarificou e reposiciou no 
tempo, e com a abertura da discussão de uma nova fase que terá ocorrido no abobadamento da 
catedral, possivelmente correspondente à arquitetura chã.
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1. As diferentes CAtedrAis nA formAção dA CidAde dA GuArdA

Fig.1.1. Mapa Topográfico da cidade da Guarda, destacado o perímetro muralhado e as 
catedrais - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo à planta fornecida pela Câmara 
Municipal da Guarda 

Fig.1.2. Mapa da cidade da Guarda medieval, com base no desenho de Rita Costa Gomes - 
Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo à planta fornecida pela Câmara Municipal da 
Guarda e ao desenho de Rita Costa Gomes. Gomes, 1987, p.31.

Fig.1.3. Perfil da cidade da Guarda - Desenho de Rita Costa Gomes. Gomes, 1987, p.33.

Fig.1.4. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé, entre os reinados de D. Sancho 
I e D. Sancho II (1185-1248) -  Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo ao desenho 
de Rita Costa Gomes. Gomes, 1987, p.31.

Fig.1.5. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé, no reinado de D. Dinis (1279-
1325) -  Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo ao desenho de Rita Costa Gomes. 
Gomes, 1987, p.31.

Fig.1.6. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé,  no reinado de D. Fernando 
(1267-1383) - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo ao desenho de Rita Costa 
Gomes. Gomes, 1987, p.31.

Fig.1.7. Esquema da evolução da muralha e posição da Sé, no reinado de D. João I (1383-
1433) -  Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo ao desenho de Rita Costa Gomes. 
Gomes, 1987, p.31.

2.1. A memóriA de rosendo CArvAlheirA (1897)

Fig.2.1. Exterior da catedral antes da intervenção de restauro. - site do SIPA, IPA.00004717.

Fig.2.2. Página do primeiro volume da Memória de Rosendo Carvalheira - Consultado 
na Biblioteca e o Arquivo Histórico, integrado na Direção de Serviços de Documentação, 
Comunicação e Relações Públicas da Secretaria-Geral da Economia.

Fig.2.3. Página do segundo volume da Memória de Rosendo Carvalheira - Consultado 
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na Biblioteca e o Arquivo Histórico, integrado na Direção de Serviços de Documentação, 
Comunicação e Relações Públicas da Secretaria-Geral da Economia.

Fig.2.4. Fachada poente antes do restauro - Borges, 1990, p.29.

Fig.2.5. Casa do Capítulo e outros anexos da fachada poente - Carvalheira, 1897, Vol.2, 
Estampa II.

Fig.2.6. Orgão Monumental - Borges, 1990, p.14.

Fig.2.7. Volume da sacristia antes do restauro - Carvalheira, 1897, Vol.2, Estampa VIII.

Fig.2.8. Interior da catedral antes do restauro - GEADA, José Joaquim Pinto, A Música na Sé 
da Guarda: Séc. XIII-XIX. Guarda: Museu da Guarda 1990.

Fig.2.9. Interior da catedral antes do restauro - Borges, 1990, p.26.

Fig.2.10. Cadeiral do coro de baixo e secção do arco triunfal - Carvalheira, 1897, Vol.2, 
Estampa XXIV.

Fig.2.11. Interior da catedral antes do restauro - Carvalheira, 1897, Vol.2, Estampa XV.

Fig.2.12. Esquema sintese do faseamento segundo Rosendo Carvalheira -  Desenho 
produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957.

Fig.2.13. As janelas do transepto do lado norte - Fotografias de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.2.14. As janelas do transepto do lado sul - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

2.2. dioCese e distrito dA GuArdA de josé osório dA GAmA e CAstro (1902)

Fig.2.15. Brasão de D. Gonçalo Cunha no portal Norte - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.2.16. Brasão de Luiz da Guerra sob o portal Este - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.2.17. Brasão de D. Pedro Gavião no talhamar da fachada oeste - Fotografia de 
levantamento de Catarina Quinaz

Fig.2.18. Brasão de D. Luiz da Guerra na pedra de fecho - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.2.19. Brasão de D. Pedro Gavião na pedra de fecho - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.2.20. Brasão de D. Pedro Gavião debaixo do janelão - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.2.21. Brasão de D. Pedro Gavião no transepto - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz
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Fig.2.22. Planta com a localização dos brasões dos diferentes bispos - Desenho produzido 
por Catarina Quinaz

Fig.2.23. Esquema sintese do faseamento segundo Osório Castro -  Desenho produzido por 
Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957.

Fig.2.24. A alteração do ornamento na janela da capela-mor no exterior - Fotografia de 
levantamento de Catarina Quinaz

Fig.2.25. A alteração do ornamento na janela da capela-mor no interior - Fotografia de 
levantamento de Catarina Quinaz

Fig.2.26. As capelas anexas à nave lateral norte - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.2.27. Representação do faseamento de Rita Costa Gomes - Gomes, 1987, p.83.

 2.3. distinção entre rosendo CArvAlheirA e osório CAstro

Fig.2.28. Comparação do faseamento de Rosendo Carvalheira (à esquerda) e Osório Castro 
(à direita) - Desenho produzido por Catarina Quinaz, recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957.

Fig.2.29. Comparação do faseamento de Rosendo Carvalheira (à esquerda) e Osório Castro 
(à direita) - Desenho produzido por Catarina Quinaz, recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957.

3.2. Contributos pArA umA releiturA do fAseAmento

Fig.3.1. Sobreposição da planta da catedral de Lisboa (laranja) com o mosteiro da Batalha 
(vermelho) - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, 
e recorrendo a desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.2. Sobreposição do corte longitudinal da catedral de Lisboa (laranja) com o mosteiro 
da Batalha (vermelho) - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da 
DGEMN, 1957, e recorrendo a desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.3. Sobreposição da planta da catedral de Lisboa (laranja) com a catedral da Guarda 
(cinza) - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e 
recorrendo a desenhos de Pereira, 2015.

Fig.3.4. Sobreposição do corte longitudinal da catedral de Lisboa (laranja) com a catedral da 
Guarda (cinza) - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 
1957, e recorrendo a desenhos de Pereira, 2015.

Fig.3.5 Simulação métrica da hipótese de a catedral da Guarda ter seis tramos, e sobreposição 
com a catedral de Lisboa. - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da 
DGEMN, 1957, e recorrendo a desenhos de Pereira, 2015.

Fig.3.6. Alicerces expostos pelo lado Norte, contornado o absidíolo Norte e sacristia - 
Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz
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Fig.3.7. Sobreposição da planta da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha - Desenho 
produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e recorrendo a 
desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.8. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha - 
Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e recorrendo 
a desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.9. Sobreposição da planta da catedral da Guarda com o mosteiro da Batalha - Desenho 
produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e recorrendo a 
desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.10. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com o mosteiro da 
Batalha - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e 
recorrendo a desenhos de Murphy, 1795.

Fig.3.11. Vista da nave lateral Norte, em direcção ao transepto e capela do Rosário - Fotografia 
de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.12. Vista interior do corpo das naves da catedral da Guarda - Fotografia de levantamento 
de Catarina Quinaz

Fig.3.13. Vista interior da nave lateral sul da catedral da Guarda - Fotografia de levantamento 
de Catarina Quinaz

Fig.3.14. Sobreposição do corte longitudinal da catedral da Guarda com o mosteiro da 
Batalha - Desenho produzido por Catarina Quinaz recorrendo a desenhos da DGEMN, 1957, e 
recorrendo a desenhos de Murphy, 1795

Fig.3.15. Representação da catedral de Lisboa - Pormenor de Gravura de Georgius Braunius, 
1598. Biblioteca Nacional Digital. Consultada a 28 de Outubro de 2020.

Fig.3.16. Catedral da Guarda antes das intervenções de restauro - Volume monólito - site do 
SIPA, IPA.00004717.

Fig.3.17. Catedral da Guarda atualmente - Volume escalonado - Fotografia de levantamento 
de Catarina Quinaz

Fig.3.18. Catedral da Guarda atualmente - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.19. Arcobotante sob a nave sul antes do restauro - Carvalheira, 1897, Vol.2, Estampa 
XXIX

Fig.3.20. Arcobotante sob a nave sul atualmente - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.3.21. Pormenor dos capitéis do arco triunfal da capela-mor  - Fotografia de levantamento 
de Catarina Quinaz

Fig.3.22. A base do retábulo da capela-mor  - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.23. Intervenção de restauro no arco triunfal da capela-mor - Borges, 1990, p.33. p.34
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Fig.3.24. As passagens entre os absidíolos e a capela-mor  - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.25. O corpo da fachada poente da catedral da Guarda  - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.26. O corpo da fachada da catedral de Lisboa - http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/
geral/view/70502, consultada a 1.nov.2020

Fig.3.27. Hipótese de fachada primitiva da catedral da Guarda aproximando-se do modelo da 
catedral de Lisboa - Imagem produzida por Catarina Quinaz

Fig.3.28. As torres na fachada poente da catedral da Guarda - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.29. Fachada da igreja Matriz de Ega - http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/
patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
view/73666, consultada a 1.nov.2020

Fig.3.30. Fachada da catedral do Funchal - https://olhares.com/se-do-funchal-foto6630575.
html, consultada a 1.nov.2020

Fig.3.31. Hipótese para a fachada da catedral da Guarda sem torres - Imagem produzida por 
Catarina Quinaz

Fig.3.32. Planta síntese das diferentes secções das abóbadas na catedral da Guarda - 
Desenho produzido por Catarina Quinaz

Fig.3.33. Abóbadas da nave cruzeira - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.34. Abóbadas da nave lateral sul - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.35. Abóbada do cruzeiro - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.36. Abóbadas do transepto do lado sul - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.37. Abóbada da capela do Santíssimo - Absídiolo Sul - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.38. Abóbada da capela do Rosário - Absídiolo Norte - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.39. Abóbada da capela Batismal - Torre Sul - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.3.40. Abóbada da capela do Rosário - Torre Norte - Fotografia de levantamento de Catarina 
Quinaz

Fig.3.41. Vista aproximada da abóbada da capela-mor - Fotografia de levantamento de 
Catarina Quinaz

Fig.3.42. Vista aproximada da abóbada do cruzeiro - site do SIPA, IPA.00004717
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Fig.3.43. Vista aproximada da abóbada da nave central, olhar em direcção da capela-mor - 
Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

Fig.3.44. Vista aproximada da abóbada do transepto, olhar em direcção à fachada sul - site 
do SIPA, IPA.00004717

Fig.3.45. A mudança do desenho da abóbada - Vista da capela-mor em direcção à fachada 
poente - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz

4. ConsiderAções finAis

Fig.4.1. Vista Aérea da catedral de Guarda - Fotografia de levantamento de Catarina Quinaz
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ApêndiCe
  memóriA: sobre A sé CAthedrAl dA GuArdA e suA possÍvel restAurAção, 1897

[...] Desde 1369 a 1382 as guerras havidas entre Portugal e Castela trouxeram o reino um 
contínuo sobressalto; [...] Diz a esse respeito Pinho Leal que «D. Fernando I a mandou arrazar, 
a fim de desanfrontar as fortificações da cidade durante as guerras encarniçadas que então por 
vezes houve entre Portugal e Castela. Em vão requereram os bispos a D. Fernando que lhe 
mandasse edificar nova Sé dentro da cidade, che(?) não lh’o concedeu.» 

A última parte d’esta notícia parece não ser exacta; realmente, no reino de D. Fernando 
não se deu príncipio à construção de nova Sé, não porque este monarca não quisesse aceder 
ao pedido que para isso os bispos lhe fizeram, como vai ver-se; mas talvez porque a profunda 
crise geral que dominava o país e a notória inresolução do seu carácter, e até a má vontade de 
algumas bispos a isso se opozessem. 

Quando em 1373 foi novamente pactuada a paz entre Henrique II de Castela e D. Fernando, 
[...] foi D. Fernando advertido, por informe de seus capitães, que “descendo o inimigo sobre a 
Guarda, a levaria facilmente, subindo ao muro pela cathedral que estava de fora, mas encostada 
ao mesmo muro.” Mandou então derribar a cathedral que tão seriamente 

ameaçava a integridade e segurança da Guarda, determinando, que se fizesse logo outra 
d’entro dos muros, para cuja fábrica lhe fez doação dos frutos e padroados de todas as igrejas 
de Abrantes, de que se passou provisões, na mesma Vila d’Abrantes, aos 22 de maio de1373. É 
certo porém que, apesar d’esta terminante promessa, tão garantida na aparência, não teve ela 
melhor sucesso executivo do que muitas outras feitas solenemente pelo mesmo monarca, [...]. 

A falta de cumprimento da solene promessa de D. Fernando fez com que o cabido e bispo, 
quer colectivo, quer individualmente, lhe dirigissem vários pedidos, a que ele, como os factos 
comprovam, nunca poude dar satisfação, embora se não recusasse a satisfazer-os.

D. Afonso Corrêa, bispo da Guarda, estando com D. Fernando em Abrantes, se lhe dirigiu, 
ponderando-lhe que «já que por respeito das guerras com Castela mandara pôr por terra a Sé 
que estava fora da cidade, mandasse fazer a que tinha prometido dentro n’ella, porquanto os 
cónegos não tinham onde rezar as Horas Canônicas que estão rezavam em N. Senhora do 
Mercado.»

 Não foi só a falta de cumprimento da promessa de D. Fernando que influiu na demora do 
início para os trabalhos da nova Sé; outras coisas poderosas concorreram para isso, avulttando 
entre elas a má vontade e cupidez de alguns bispos, que se opunham a ceder a quota parte 
das rendas do bispado, que por determinação régia eram destinadas para o fábrico da Sé. Se 
alguns como D. Afonso Corrêa falaram alto com ao monarca,[...], outros, como D. Estevão Tristão 
descuravam por completo os interesses da igreja, cuidando só dos próprios interesses. A terça 
parte das do bispado que estavam deputadas para a fabrica da Sé e expressas, pela sentença 
que tinha dado o arcebispo de Santiago, que então era metropolitano,
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 foram pelo bispo D. Estevão Tristão, arrebatadas por cerca de 1370, sendo talvez esta uma 
das muitas razões que impediram a realização das promessas de D. Fernando.

 O bispo D. Vicente, que sucedeu a D. Afonso Corrêa, vendo que não principiavam as obras da 
nova Sé, determinou, a expensas(?) do bispado, fazer huma nova igreja capaz para se rezarem 
as Horas Canónicas, enquanto não se fazia a Sé nova; não poude porém realizar o seu intento, 
porque a morte o surpreendeu quando tratava de lhe dar execução. 

Terminara pela morte, o infeliz reinado de D. Fernando, sendo aclamado rei, cerca de dois 
anos depois, o Mestre de Avis D. João I.

O espirito organizador varonil d’este glorioso monarca, imprimiu em todo o reino uma nova 
fase de vida e atividade, que se traduziu muito principalmente em reparar primeiro que tudo, 
a profunda desorganização em que o deixara o reinado anterior. Guerreiro ousado e patriota 
eximio, era, como todos os valentes do seu tempo, um homem cheio de fé. 

O seu animo decidido de guerreiro, era solicitado igualmente por duas incomensuráveis 
forças: Deus e Pátria.

[...] Não é de estranhar pois, que, durante todo o seu longo e glorioso reinado, Portugal fosse 
dotado com muitos padrões comprovativos da sua crença ardente, do seu valor inimitável e da 
sua magnaminidade. 

Entre muitos que a sua iniciativa criou, avultam 
os seguintes: a igreja e mosteiro de Nossa Senhora da Victória (vulgo da Batalha); a igreja 

de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães; convento de S. Francisco em Leiria; o convento 
de Penha Longa de frade Geronimos; convento de Santa Clara do Porto; capela-mór da Sé de 
Lisboa; os palácios ou alcáçares de Lisboa, Santarém, Sintra e Almeirim; finalmente foi ainda 
este monarca que mandou principiar as obras da actual Sé da Guarda, «e mandou traça d’ella.» 

O bispo D. Afonso, esmoler de D. João I, vendo que a cidade da Guarda estava desprovida 
de edifício apropriado aos ofícios e dignidade episcopais, mandou construir em 1389 a igreja de 
S. Ildefonso que ficou servindo de Sé.

D. Fr. Vasco de Lamego, logo que tomou por posse do bispado, tratou directamente com D. 
João I de se haver de dar principio á obra da Sé, que se havia de fazer dentro da cidade. 

Acedeu El-rei ao pedido, mandando não só a traça d’ella, mas passando também provisão 
para que corresse. Data pois d’este facto o principio da construção [...], se deve ter realizado por 
cerca de 1405.

Sobre a construção da Sé da Guarda ainda Pinho Leal no seu Portugal Antigo e Moderno, 
refere o seguinte, que é digno de notar-se, pelas razões que vão ver-se: «Aclamado rei o Mestre 
de Avis, e terminada as guerras com Castela, mandou (D. João I) fazer o novo templo, para a 
qual deu o risco e algum dinheiro: mas D. Jorge de Mello, então bispo da Guarda, apesar de ter 
umas rendas enormes, não queria dar nada para as obras; porém o cabido e legados dos papas 
Urbano VI e Bonifácio IX, com sequestros rigorosos, e até com interdictos, obrigaram o bispo a 
dar uma avultada quantia

 anual para a fundação.»
Por simples curiosidade, e como prova da leviandade com que se escreve história no nosso 

país, vamos ver quem era este D. Jorge de Mello, que, segundo o que afirmou Pinho Leal, 
baseado não sei em que, se recusou no tempo de D. João I, isto é no período de 1385 a 1433, a 
dar ... fosse o que fosse, que só lhe podia ser exigido 130 anos mais tarde, pela poderosa razão 
de que só foi nomeado bispo da Guarda em 1517... . 

D. Jorge foi simplesmente o seguinte «Abade de Alcobaça e Esmoler mór del Rei D. Manuel; 
foi nomeado por bispo da Guarda pelo mesmo Rey ao Papa Leão Décimo, que o confirmou pelos 
anos de 1517. Este Prelado nunca quis vir á Guarda, dizendo que não havia de ir a terra onde 
matavam os Bispos; e sempre residiu na Vila de Abrantes; foi muito remisso em mandar correr 
com as obras da Sé, que estava ainda descoberta, com muito perigo de se arruinar com as 
grandes tempestades, até os Conegos porem a causa em direito e mandarem a El Rei D. João 
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o Terceiro, que mandou correr cõ ela, ele fez o côro de cima, que hoje existe; governou o Bispo 
trinta e dois anos. 

(Corographia Portuguesa do P. António Carvalho da Costa, 1708, tomo 2º. Tratado VIII, 
capitulo II, intitulado: Dos bispos que teve esta Cidade (Guarda) até ao presente e do tempo que 
governaram o Bispado). 

O confronto d’estas duas noticias não carece de comentários...
O medo demolidor de D. Fernando não se limitou simplesmente ao arrasamento de edifícios da 

Sé construída por D. Pedro I, outros foram victimas d’essa hecatombe(?), segundo vejo relatado 
n’um manuscripto a que por vezes me tenho referido, e que se intitula: Memórias Ecclesiasticas, 
scientificas e critica, para a História do Bispado Egitaniense. Anonymo.  

Diz o manuscrito, baseando-se em parte na História Serafica, que, «além d’este edifício (a 
Sé), foram derribados também todos os que estavam fora dos muros, em que os Castelhanos 
podiam fortificar-se, como o convento das Freiras de Santa Clara , de pouco tempo acabado, e 
outros que podiam arriscar a segurança da Cidade.»

Alguma coisa porém se aproveitou d’esse enorme desmantelamento, porque, nas citadas 
Memórias, deparo com a seguinte passagem: «A torre, que atualmente (princípios d’este século) 
e há muitos anos serve de mirante das Freiras de Santa Clara, he obra do Sr. Rei D. João I, 
servindo-se para esta obra d’algumas “pedras e cantos da Sé Velha”, e em recompensa doou o 
mesmo Senhor aos Bispos e cabido da Guarda os resíduos do Bispado por cinco anos para a 
obra da Sé nova; porque então tinha muita demora, lhe prorrogou o Sr. Afonso V a mesma mercê 
por mais cinco anos, de que se passou Provisão em Lisboa, em 5 de Junho de 1455 assinado 
por Pedro Lobato, vassalo d’El Rei, e Diogaffonço, vice chanceler.»

 O documento em que se busca esta passagem do manuscrito existiram no archivo do cabido, 
masso(?) das Mercês, que foi destruído segundo me consta, em 1810, pelas tropas do exercito 
francês.

Desde o reinado de D. João I, em que se deu princípio á Sé actual, até aos fins de D. João III, 
em que se concluiu, rarecem(?) extremamente as notícias, e não existe, que eu conheça, relaão 
escrita que relate todas as phases da construção, que durou perto de cento e cinquenta anos. 

 Consultando a serie dos Bispados, que, desde o reinado de D. João I até D. João III, ocuparam 
a cadeira episcopal da Guarda, encontro noticias isoladas que nos indicam, que muitos e muitos 
obstáculos se opozeram ao andamento regular da obra; a transcrição d’essas noticias, ou 
passagens, são para o meu intento de considerável importância, porque se prestam á dedução 
de períodos determinados da construção, facto fundamentalíssimo para o caso em que se trate 
de uma restauração 

metódica. 
§25_Parece que por morte de D. João I  as obras da Sé que este monarca mandara principiar, 

sofreram interrupção. Pelo menos é o quês se deduz da seguinte passagem: «D. Luiz, filho de 
D. Pedro da Guerra, e neto do infante D. João, filho de El Rei D. Pedro o primeiro, foi provido no 
bispado da Guarda, que governou trinta anos e sete meses ... instou com El Rei D. Duarte seu 
tio, que mandasse correr com a obra da Sé que D. Fernando tinha prometido, e que houvesse 
fabricários(?) da mesma para correrem com as obras.»

Atendendo este pedido do Bispo, como era natural que acontecesse, proceguiram as obras, 
provávelmente até á sua morte, porque não há notícia de que no seu longo episcopado houvesse  
nova reclamação sobre as obras da Sé.

O bispo D. Fr. Vasco de Lamego tomou conta do bispado talvez em 1404; logo que tomou 
posse do bispado obteve de D. João I a traça  e provisão para correrem as obras da Sé; admitindo 
que na traça e trabalhos acessórios se gastassem 2 anos, só as obras poderiam ter principiado 
em 1406. D. João I morreu em 1433, ou seja 27 anos depois de terem (admitindo o anteriormente 
exposto) principiado as obras, e como existem fundamentos para se supor que elas parassem 
por morte do monarca; temos que o primeiro período de construção durou aproximadamente 
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vinte e sete anos. 
A D. João I sucedeu D. Duarte, que reinou cinco anos (1433-1438), e o então bispo da Guarda, 

(ver §25)  que era seu sobrinho, pediu-lhe para que as obras da Sé corressem, é natural que 
pelo exposto no § citado efectivamente corressem as obras, podendo talvez, sem grande erro, 
admitir-se que esta interrupção durasse cerca de um ano. 

Teriam pois recomeçado os trabalhos em 1434. 
O Bispo D. Luiz deixou de governar o bispado por cerca de 1455,
 ou seja 17 anos depois da morte de D. Duarte, seu tio, ou ainda 21 anos depois de terem 

recomeçado as obras da Sé, que com todas as probabilidades, se pode admittir, ficassem 
novamente interrompidas no mencionado ano de 1455. 

Temos pois que a duração do segundo período de construção da Sé foi aproximadamente de 
vinte e um anos. 

As obras que, segundo o exposto no parágrafo anterior, ficaram interrompidas em 1455, só 
recomeçaram em 1460; a instancias do Bispo Gil de Vianna  resolvendo D. Afonso V continuar 
«com as obras da Sé». 

Faleceu este monarca em 1481, sendo muito de presumir que as obras que mandara continuar 
não sofressem interrupção durante a sua vida. Temos pois, que o período decorrido entre o ano 
1460 a 1481 foi, com todas as probabilidades, um período seguido da construção da Sé, e o 
terceiro na ordem cronológica, cuja duração foi de vinte e um anos.

Parece que com a morte de Afonso V as obras sofreram nova interrupção, recomeçando no 
reinado de D. João III, porque uma serie de bispos da Guarda, quando se trata da vida do Bispo 
D. Alvaro de Chaves, que fora provido no bispado, vejo a seguinte referência: «e tomando á sua 
conta mandar continuar com a obra da Sé lhe não levantou mão até se acabar.» Sendo porém 
este bispo assssinado por um seu criado de quarto, não poude levar a efeito a conclusão da 
obra, como em seguida se verá.

Governou o bispado 6 anos.  A interrupção da obra da Sé por morte de D. Afonso V, se existiu, 
foi de muito curta duração, porque, tornando o referido bispo posse do bispado da Guarda, logo 
no principio do reinado de D. João II, e começando este em 1481, ano em que findou o reinado 
anterior, não póde admitir-se que medeasse(?) um espaço de tempo considerável. 

Principia pois com o reinado de D. João II o quarto e 
último período da obra de construção da Sé. 
É este o período maior d’esta acidentada construção, que por certo correu muito lentamente 

e com sorte vária, atravessando os 14 anos de reinado de D. João II, os 26 anos de D. Manuel, 
e parte dos 36 anos do de D. João III.

A generosidade e bizarria do Bispo D. Alvaro de Chaves, que tomára sobre si o encargo de 
levar á conclusão as obras da Sé, encargo cuja execução a morte inesperadamente sustou, 
opõe-se a vergonhoso e miserrimo(?) procedimento d’outro prelado, que, fugindo cobardamente 
aos encargos do eposcopado e não querendo permanecer na respetiva sede, com medo que 
o matassem, se opoz obstinadamente a concorrer com lhe cumpria, com determinada parte 
dos seus enormes rendimentos para as obras da Sé, cedendo só quando a isso foi violentado. 
Chamou-se esse bispo D. Jorge de Mello.

[...] Foi este bispo confirmado em 1517 e governou o bispado até 1549, ou seja durante um 
período de 32 anos.

 Há todas as probabilidades para se admitir que as obras da Sé, que estava ainda descoberta 
nos últimos anos do governo d’este bispo, ficassem concluídas talvez em 1549, porque quando 
o seu sucessor tomou posse do bispado em 1550, já a Sé estava acabada, como se depreende 
da seguinte noticia de Carvalho da Costa : «D. Christovão de Castro ... foi nomeado por El Rei 
D. João o Terceiro e confirmado pelo Papa no ano de 1550 ... Mandou fazer os retábulos da Sé, 
que já n’esse tempo estava acabada... ... ...”
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A minunciosa inspeção a que procedi no edifício da Sé da Guarda, durante os doze dias que 
durou a missão oficial de que fora eu encarregado, induziu-me a concluir, que todos os esforços 
atinentes(?) á conservação do magestoso edifício se devem exclusivamente orientar no sentido 
do inicio e proseguimento de uma restauração gradual e metódica. Os reparos que há cerca de 
quatro anos se realizaram nas coberturas principais do edifício, garantem a este uma vedação 
razoável,[...] não significa, porém, este facto, que o edifício esteja em aceitáveis condições 
de garantia contra as inúmeras infiltrações e outras causas de ruína,[...]. Filiando-se porém o 
desaparecimento desses factores de ruina, em profundas modificações locais a realizar, deixo 
de se incluir no grupo dos simples e urgentes reparos para os englobar na serie de trabalhos que 
devem constituir o processo de restauração do edifício.  O termo restauração neste caso, tem 
para mim o valor restrito de reposição no estado provável em que o edifício ficou ao concluir-se.

Tratando-se pois, segundo o meu critério, de uma restauração a realizar, imponde-me o dever 
de orientar o presente trabalho para esse fim exclusivo, apresentando, embora desprovido de 
autoridade, as minhas 

opiniões sobre o assunto. Apaixonado pelas fulgidas tradições históricas e artísticas do meu 
pais, não se deve estranhar que, por vezes, no decorrer da presente memória, o meu animo ceda 
á justa indignação provocada pelo desprezo sistemático a que tem sido votados essas tradições. 
Não é, não pode, nem deve ser, a presente memória destinada exclusivamente a um trabalho 
de critica sobre o assunto de que trata, mas também, não pode exigir-se que seja a simples 
exposição de factos sem que se lhe deduzam os naturais comentários que de todos os factos 
se derivam, principalmente quando como no presente caso, esses comentários devem concorrer 
para a justificação de um alvitre , ou alvitres a que se ligam responsabilidades profissionais.

[...] o presente trabalho, que longe, muito longe mesmo de ser um trabalho completo sobre o 
interessante assumpto que o constitui, significa da minha parte o muito desejo que tive de, nos 
poucos dias destinados à sua elaboração, apresentar o mais e melhor que pudesse, atendendo 
aos limitados recursos de que disponho. Para a elaboração do esboceto histórico, que constitui a 
primeira parte da presente memória, tive que consultar bastantes trabalhos que sobre o assunto 
julguei prestáveis, infelizmente para a coordenação a que procedi, encontrei elementos muito 
escassos de difícil assimilação que ainda assim tive que depurar (permita-se-me a ousadia) de 
muitas inexatidões. Busquei para a interessante determinação dos períodos de construção do 
edifício da Sé da Guarda, aproximar-me por indução o mais possível da verdade dos factos, e 
creio que os erros de interpretação que possam existir não poderão ser grandes nem de grande 
importância. Nos poucos dias que permaneci na cidade da Guarda, tratei de tirar o maior número 
possivel de photografias do monumento, com o fim de constituir o álbum documental photografico  
do edifício da Sé no seu estado atual. Escuso de encarecer a necessidade de um 

álbum d’esta natureza e o seu alcance como documento para o caso em que se trate de uma 
restauração; podia e devia ser mais completo, mas tal como o pude conseguir representa um 
elemento dos que considero mais importantes do presente trabalho. Cada um dos cartões do 
álbum contem a monografia do que representa, simplificando para mim a tarefa descritiva desta 
memória.

Quando a existência d’este álbum não estivesse por si justificada, autorizá-la-ia a opinião que 
em seguida transcrevo da mais extraordinária individualidade de artista e de sábio que a França 
possui n’este seculo, refiro-me a Viollet-le-Duc e á sua obra monumental intitulada Dictionnaire 
Raisommé de Le’ Architecture Françoise du XI au XVI siscle, [...].

Como complemento ainda desta memória inclui uma planta geral do edifício da Sé e edificações 
anexas, copia de uma existente na Direção das Obras Publicas do Distrito da Guarda que me foi 
amavelmente prestada pelo Engenheiro Diretor e meu prezadíssimo amigo o Sr.Eduardo Xavier 
da Cunha, [...].

Ficaram com a possivel aproximação determinados na parte primeira da presente memória, os 
quatro períodos em que pode ser dividida a construção d atual edifício da Sé; vejamos agora se é 
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possível determinar quais as influencias artísticas, quais os estilos ou correntes que porventura 
poderiam ter deixado acentuados vestígios no edifício, durante o longo tempo de 136 anos que 
durou a sua construção. Para esse fim vou tentar passar em revista

e fazer o rápido esboço, do grande período da arte ogival vulgar e injustificadamente chamada 
Gótico afim de correlacionar alguma ou algumas das fases d’esse período, com o estilo ou estilos 
do edifício em questão.

Pelos meados do seculo XII a ogiva que já principiara a aparecer século e meio antes, implanta-
se ousadamente emparelhada com o arco de volta inteira Românico, alternando profundamente 
a relativa pureza deste este estilo e imprimindo-lhe uma certa graça e variedade que caracterizam 
este período de transição chamado Romano-Ogival . Um século mais tarde, isto é no seculo XIII, 
o arco de volta inteira desaparece por completo e a ogiva que insidiosamente se lhe insinuára, 
impõe-se triunfante, [...]. 

Reinou pois soberanamente a graciosa ogiva durante os seculos XIII, XIV e XV.
Por muito resistente que se mostre uma formula d’arte, não é impunemente que ela faz a 

travessia de três séculos sem que as misteriosas forças evolutivas, exerçam sobre ela o seu 
insustavel poder transformador, e por isso a arte ogival sob a complexa ação d’essas forças, 
sofreu intensas modificações, que lhe caracterizaram principalmente três períodos do seu 
irresistível império. [...] Segundo os estudos de Roger Milés  compilados no seu admirável 
trabalho ultimamente publicado e que tem por titulo: Comment Discerner les Styles, a ogiva 
durante os três seculos do seu predomínio, sofreu as modificações seguintes:

Durante o século XIII o arco ogival
é formado por dois segmentos de  circulo que se cruzam, e cujo raio é maior de que o vão 

compreendido entre as impostas do arco. 
No século XIV o arco é ainda agudo mas a ogiva é equilateral(?), isto é , o nascimento do arco 

de circulo que parte da horizontal das impostas, é o centro do arco de circulo oposto.
Finalmente no século XV, o arco ogival é menos esbelto, o ângulo inscrito na ogiva, menos 

agudo que nos dois seculos precedentes, e os círculos cujos segmentos se cruzam, tem um raio 
menor que o afastamento das impostas.

Quer se considere a ogiva n‘uma catedral, n’um reliquiário, n’um cofre, ou seja talhada no 
mármore, aberta na madeira ou armada no ferro, sempre estes elementos de forma se manifestam 
, a marcar-lhe cronologicamente o seu período de vitalidade. 

Não quer porém dizer isto, que á data precisa  em que a convenção cronológica termina cada 
seculo, a ogiva usada no seculo precedente cedesse por completo o lugar á ogiva de século 
seguinte. Várias influências concorrem para a produção de formas intermediarias filiadas sempre 
na ogiva, que constituem um carácter subsidiário dos grandes períodos cronológicos, por vezes 
revelador de uma influência externa que se insinua no Estilo, e que na maioria dos casos é 
prenuncio de decadência.

[...] Cedendo pois à corrente enérgica da evolução ogival, a rosácea, tomou sucessivamente 
na sua ornamentação interna: 1ª a forma ogival em que o espaços interradiais da rosácea eram 
preenchidos por combinações da ogiva; 2ª a forma lanceolada ou radial em que os mesmos 
espaços

da anterior, eram ocupados por círculos e suas variadas combinações, acentuando-se as 
linhas irradiantes como base decorativa; 3ª forma sinuosa radial em S, caracterizada pelo aspecto 
coruscante das varias combinações curvilíneas.

Correspondem estas três modificações ou formas de rosácea aos três períodos característicos 
da arte ogival que se designam por convenção: Estilo ogival primário, Estilo ogival radiante e 
estilo ogival flamante, coruscante ou florido.

A primeira destas classificações convencionais, baseia-se essencialmente na forma esbelta e 
sobre elevada da ogiva ; a segunda, na urdidura radiada da ornamentação não só das rosáceas 
como do vão das janelas e outras partes sujeitas a decoração. 
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Neste período (radiante) os tímpanos dos vãos ogivais enchem-se de ornamentação 
complicadíssima, tendo em geral por geratriz, várias combinações do círculo; como consequência 
desta densidade decorativa, o vão tende a alargar-se multiplicando-se as suas divisões reticulares 
verticais, que também comparticipam da mesma nota decorativa; a ogiva, com o alargamento do 
vão, deprime-se, perdendo a graciosidade leveza e lançamento que a caracterizaram no período 
anterior; todas estas resultantes de uma intensa e congestiva laboração artística, caracterizam o 
estilo radiante que predominou em todo o século XIV.

No século XV, a depressão da ogiva acentua-se cada vez mais, e na curva esmagada dos 
coroamentos dos vãos já dificilmente se reconhece a caprichosa, flexível e elegante rainha de 
três seculos; a sua decadência  e fim próximo, eram inevitáveis. Exausta do seu longo e glorioso 
reinado d’arte, a ogiva perverteu-se sob o mórbido contacto de mil atavios ornamentaes, que se 
por momentos lhe encobriram as deformações resultantes duma existência ébria de sensualidade 
artística, também por sua parte concorreram para a total ruina desta [...].

O arco de volta inteira, ressurgiu pois legitimado para retomar o seu posto no meio  da evolução 
artística do renascimento, apresentando como titulo de soberania universal os seus pergaminhos 
gloriosos que desde os Antoninos ficaram depositados sob as ruinas da Roma clássica.

Exaustas todas as combinações ornamentais da rosácea, tentou-se um último esforço 
arvorando em sistema decorativo uma disposição em que ainda aparece o arco de circulo mas 
que (segundo as instruções do Comité des Arts et monuments) se distingue da precedente 
pela direção sempre ascendente das suas partes no meio duma variedade infinita de formas 
concentradas num arco, na maioria dos casos, abatido. Apesar de todo o capricho d’estas formas, 
é raro que não consistam, sobretudo na primeira metade do século XV, n’um grupo de triângulos 
e quadriláteros curvilíneos ou outras curvas compostas terminando em ponta e apresentando 
alguma analogia com a chama direita ou sinuosa; é este facto o que determinou a classificação 
de Flamante dada ao estilo do terceiro período do estilo ogival. 

A corrente evolutiva que modificou a ogiva e a rosácea, imprimiu em toda a massa dos 
elementos decorativos do período ogival, e o seu cunho indelével; pilares, arcadas, contrafortes 
ou botares, arcos-botantes, nervuras das abobadas, finalmente todos os elementos, animais ou 
vegetais sujeitos a estilização, tudo isto recebeu na sua contextura, a impressão ou caracter da 
época, concorrendo esta 

circunstância para que até certo ponto se possa estabelecer uma classificação sinóptica, de 
forma a reconhecer-se com relativa facilidade se o objeto que se examina pertence a determinado 
seculo ou a determinado período da arte ogival. Outros elementos ainda, além dos mencionados, 
concorrem como factores artísticos, para o estudo complementar do período ogival; tais são por 
exemplo, a Estatuaria e o Vitral; [...]

Quando um período de arte se universaliza, o estilo que lhe constitui o carater, soffre o cunho 
especial do pais que seu predomínio invadiu, e embora esse cunho local lhe não altere a base 
tipica, o estilo, pertante esse facto, tende a nacionalizar-se. Coincide em geral este fenómeno, 
com o da decadência d’esse período. [...]; em Portugal, nos príncipios do século XVI, quando 
o renascimento clássico invadia triunfante os domínios da arte, a tradição ogival recebia um 
cunho especial nacionalizando-se; cunho principalmente constituído não só pelos acidentes do 
coroamento dos vãos mas também pela disposição e estilização de novos motivos ornamentais; 
foi o nosso período Emanuelino.

Do rápido esboçeto que ai fica do período ogival, [...]
se conclui quanto cuidado deve presidir à elaboração d’um projeto de restauração, quando 

se trata d’um edifício cuja construção foi demorada e atravessou vários períodos d’arte.Essa 
restauração quando tenha que executar-se conscientemente, exige tal quantidade de trabalhos 
preparativos, de cuidados e prevenções que tudo é pouco quanto se faça com o fim de estabelecer 
em bases solidas uma orientação definitiva. 

Quando essa orientação esteja devidamente estabelecida, o ataque do trabalho que 
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porventura tenha que realizar-se, simplifica-se e metodiza-se. Disse o grande mestre Viollet-le-
Duc  referindo-se á restauração dos edifícios do período ogival que «há tanto perigo em restaurar 
reproduzindo a fac-simile, tudo o que se acha num edifício, como em sustentar a pretensão de 
substituir as formas posteriores, as que deviam existir primitivamente. No primeiro caso, a boa 
fé e sinceridade do artista, podem produzir os mais graves erros consagrando por assim dizer, 
uma interpolação; no segundo, a substituição d’uma forma primitiva por uma forma existente, 
reconhecida posterior, faz igualmente desaparecer os vestígios duma reparação, cuja causa 
conhecida teria talvez permitido constatar a presença de uma disposição excepcional.

Poucos edifícios que existem que durante a idade média principalmente, fossem construídos 
d’um só jacto, ou se o foram, que não sofressem notáveis modificações ou fosse por adjunções 
e transformações ou fosse ainda, por alterações ou mudanças parciais. É pois essencial antes 
de compreender qualquer trabalho de restauração ou reparação, constatar exatamente a idade 
e o caracter de cada parte, compor uma espécie de processo verbal apoiado sobre documentos 
certos, constituídos ou por escritos ou por levantamentos gráficos.»

Foi esta ordem superior d’ideias, que me induziu a dar á presente memória um caracter 
essencialmente documental

de forma a construir uma base de orientação, se proventura se quiser levar a efeito a 
restauração do edíficio da Sé Cathedral da Guarda.

Fixada na primeira parte, embora a rápidos traços a acidentada história da edificação, 
estabelecendo-se-lhe períodos prováveis de atividade, resta agora completar a parte principal do 
processo verbal de que fala Viollet-le-Duc, determinando, se possível for, qual o estilo  ou estilos 
que deixaram sobre o magnifico edifício a sua indelével cunho artístico. Como se viu, a traça do 
edifício foi dada por D. João I e o inicio da sua construção data, com todas as probabilidades, 
de 1406.

Andando este monarca embrenhado por completo na realização do seu voto, que se traduziu 
na construção do templo da Batalha, o mais alevantado padrão que a arte ogival nos legou fácil 
lhe seria fornecer traças não só para o templo da Sé da Guarda, mas até para muitos outros que 
a sua poderosa iniciativa fundou. 

Aos arquitetos da Batalha sobejava-lhes talento de forma a irradiar-se por outros edifícios e 
foi o que provavelmente sucedeu; o projecto da Sé da Guarda, deve ter sido produto da grande 
escola artística que produziu o monumento – epopeia da Batalha.

Ora esses mestres, que a poderosa associação internacional dos pedreiros livres fornecia aos 
monarcas para a realização dos seus sonhos monumentais, eram ao mesmo tempo instrumentos 
e factores da evolução artística da época. 

A propaganda das ideias predominantes d’arte era feita por esses agentes disciplinados, que 
irradiando dos grandes núcleos artísticos caminham cheios de ideal por toda a Europa ou para 
melhor dizer, por todo o mundo levando florestas de monumentos, que por vezes mais pareceu a 
materialização d’um sonho do que o resultado d’uma complexa laboração artística, disciplinada, 
consciente

 e sapientíssima. Esta irradiação e esta disciplina explicam a unidade de estilo por épocas que 
se observa em todos os monumentos,[...].

A Sé da Guarda principiou a construir-se nos princípios do seculo XV, não admira pois, antes 
natural se torna, que todas as partes primitivas do edifício, tenham o caracter acentuado do 
período d’arte a que pertencem; esse período como já se disse é o flamante.

Revela-se na depressão da ogiva que coroa os vãos dos pórticos laterais  (estampas IV, IX 
e X), vê-se ainda na ornamentação sobre a porta do vão do pórtico lateral norte; observa-se 
também n’alguns pontos da rara ornamentação interna do edifício. Se com atenção se proceder 
ao minucioso exame do edifício da Sé, correlacionando o caracter das varias peças estilizadas 
(...) com as fases e épocas da construção, talvez se possa sem grave erro, determinar a ordem 
cronológica que ela seguiu, fixando-lhe zonas de atividade. 
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Como orientação subsidiária, para esta determinação hipotética, devem servir os dados 
históricos que ficaram determinados na primeira parte da presente memória subordinando-os 
á análise local. [...]. 1º período- (1406-1433)-(a) Implantação geral e construção de todos os 
alicerces do edifício, segundo a disposição da primitiva traça ; (b)-: construção das paredes da 
abside até a altura das abobadas das capelas colaterais; construção d’estas e sacristia anexa 
exceptuando as coberturas;

 construção das paredes da nave cruzeira até á altura do coroamento dos vãos dos respetivos 
pórticos, norte e sul; - levantamento até pouca altura, das paredes e pilares das três naves.

2º período:- (1434 a 1455) :- Continua a construção da capela mor até á altura das impostas 
do arco triunfal respetiva; cobertura ou fechamento das abobadas das capelas colaterais e 
sacristia; prossegue a construção das paredes e pilares das três naves, até á altura das abobadas 
das naves laterais; construção de parte dessas abobadas. Cumpre notar que, prosseguindo a 
construção segundo a linha Este-Oeste e no sentido do primeiro para o segundo ponto, é natural 
de admitir que o trabalho apresentasse um conjunto escalonado segundo a direção indicada, 
e por isso (atendendo á lentidão com que correram as obras) poderia ter-se dado o caso que 
n’este período as naves laterias ficassem em parte abobadadas e em parte descobertas, sendo 
de permitir que a parte mais atrasada da construção fosse a que se aproximava da fachada 
principal ou oeste.

3º período:- (1460-1481):- Cobertura da capela mor; prosseguem lentamente os trabalhos 
da nave cruzeira; progride a construção em escalões dos pilares e paredes da nave central; 
inicia-se o lançamento dos arcos botantes e a fachada principal e torres laterais respectivas, 
acompanham ascensionalmente os progressos das naves, ficando por fechar o vão do pórtico 
que só foi construído no período seguinte.

4º período e último:- (1482 a 1549- D. João II, D. Manuel e D. João III) (a):- Concluem-se as 
paredes e vãos da nave cruzeira; fecham-se as respectivas abobadas; completa-se a fachada 
principal, construindo-se a rosácea e pórtico respectivo; completam-se as abobadas das naves 
laterais, e progressivamente se procede do complemento dos arcos botantes, cobrindo-se parte 
da nave central. (b)(reinado de D. João III) Completa-se a cobertura 

geral do edifício; arremata-se a linha decorativa exterior dos coroamentos, e a fachada 
principal que já estava concluída sofre modificações que lhe alteram por completo o caracter 
anterior; as torres são modificadas também na sua anterior disposição talvez para se adicionar 
ao edifício mais as duas capelas que ladeiam a entrada principal.

Completara-se o edifício, mas ainda no reino de D. João III perpretaram-se adjunções ou 
acrescentamentos que macularam brutalmente a majestade do templo; tal é por exemplo a 
construção do coro de cima que primitivamente obstruiu a nave central tomando o espaço de 
um vão de arcaria da nave e que mais tarde, a mesma barbara orientação, ampliou, a ponto de 
obstruir mais de um terço da mesma nave.

A planta do edifício é como a de quase todos os que foram traçados na mesma época, 
cruciforme. O braço maior ou longitudinal da cruz, é constituída pela nave central e capela-mor; 
o braço transversal, pelo transepto ou nave cruzeira. A extensão total do braço maior desde a 
entrada principal até ao fundo da capela-mor, é de 51,88m. O comprimento do braço transversal 
ou nave cruzeira é de 31,85m. O templo é de três naves, cujo comprimento é de 30,40m; as 
dos lados, tem de largura  cada uma 4,55m e a central 6,8m; a largura da nave cruzeira é 
sensivelmente igual  á da nave central. A nave central, a nave cruzeira e a capela-mor tem 19m 
d’altura, só na interceção dos dois braços da cruz é que a altura do solo ao fecho dos artesões 
da abobada central cruzeira é de 20m.

A nave cruzeira tem na parede absidial: do lado da epistola, a capela do Santíssimo e do lado 
do evangelho, outra capela igual a esta que comunica com a sacristia primitiva, servindo esta 
ultima de comunicação ou 
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passagem para a que posteriormente lhe anexaram.
Aos lados da entrada principal existem do direito, a capela que serve de batistério e do 

esquerdo outro com uma invocação qualquer, onde puzeram a imagem  da Virgem que em 
tempos coroava o órgão monumental.

Nas paredes norte e sul das naves laterais, existem 7 capelas das quais só cinco tem 
actualmente aplicação ao culto das duas restantes existem apenas as paredes. Uma das capelas 
do lado sul está bem conservada e pertence actualmente á irmandade do coração de Jesus. As 
três capelas da ala norte a partir da entrada principal do templo pertencem_ a 1ª a D. Amália 
Cortez de Coimbra; a 2ª que tem um retábulo de pedra de Ançã de algum merecimento, á família 
Osório da quinta das Lágrimas; a 3ª é conhecida pela classificação de capela dos Pinas. Estas 
duas últimas capelas construídas posteriormente á conclusão da parte do edifício onde existem, 
são de bom acabamento não destoando muito pela sua disposição interna com o restante do 
edifício. Tem os tectos constituídos por abobadas arteroadoas de corecta factura.

A capela dos Pinas embora seja um lastimável acrescentamento feito ao edifício é por si só 
um interessante exemplar d’architetura; na espessura da parede do lado esquerdo da entrada 
fronteira ao altar existe o tumulo d’um bispo  da família dos Pinas: este túmulo é notável não só 
pelos lavores do arco que lhe serve de docel ou baldaquino mas também pela extrema correção 
da figura tumular jacentede tamanho natural que existe sob o referido docel representando um 
bispo da família dos Pinas. 

A entrada para esta capela é constituída por um pórtico amplo, cujas humbreiras e archi-
verga abatida estão por completo cheias de curiosos lavores que obedecem no seu desenho á 
influencia mista do ogival florido e do renascimento. Todas as capelas existentes nas paredes 
das naves laterais, excepto as duas últimas, são constituídas por grandes 

pórticos de cantaria, clássicos, de contextura pesada e fria abrangendo todo o membro(?) 
de parede correspondente ao intervalo do arco ogival da nave. O fundo d’estas capelas é de 
1,50m e como a espessura da parede em que foram abertas não dava esta cota, avançaram 
exteriormente com a parede do fundo, obstruindo por esta forma o espaço exterior compreendido 
entre os contrafortes ou botaréus das naves. Estas capelas constituem sem contestação um 
imperdoável vandalismo que prejudicou profundamente a simplicidade primitiva das naves, mas 
como existem no monumental edifício muitos outros e muito piores, passarei ao de leve sobre 
este.

Este edifício é interiormente d’uma sobriedade pouco vulgar de ornamentação e lavores; é 
precisamente n’esse facto que se concentra a sua nota típica e característica. 

A incontestável beleza e harmonia das suas naves impõe-se d’uma maneira extraordinária 
ao espirito, pela serenidade magestosa das suas grandes linhas; os pequenos e por vezes 
mesquinhos motivos de decoração, não existem a atenuar com a sua presença burilada a 
sugestiva imponência e nobreza dos grandes vãos; a este respeito o edifício da Sé da Guarda é 
talvez um dos mais interessantes do pais. A rara ornamentação que n’um ou n’outro ponto existe, 
apresenta-se d’uma forma acentuadamente destoante(?). 

Por exemplo os capitéis ou impostas do grande arco triunfal da capela-mor, são tratados com 
a minudencia característica do ogival florido ao mesmo tempo que os capiteis das capelas que 
ladeiam este arco, apresentam o talhe simples, rude e por vexes gracioso da tradição românica. 
Pertenceriam por ventura estes capiteis ao edifício da Sé que D. Fernando mandou demolir ? 

“Sendo muitos e muito graves os vandalismos que interior e exteriormente maculam o edifício, 
diligenciarei fazer a sua descrição sumária [...]. 

A tarefa não é tão fácil como á primeira vista se afigura, porque nos próprios vandalismos 
há importantes distinções a fazer. Uma peça pode por sua natureza intrínseca ser uma bella 
produção artística de considerável valor, mas se essa peça pela sua situação, afronta ou encobre 
uma parte nobre do edifício em que se encontra, prejudicando-lhe o seu efeito e intenção 
primordial, então todo o seu valor deixa de ser atendido para só dever ser considerado como um 
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deplorável elemento vandálico attentatorio da pureza e integridade do edifício. Um vandalismo 
d’esta natureza poderá e deverá conservar-se, mas a sua deslocação impõe-se, como uma 
necessidade reconhecida e incontestável. Estão n’este caso o órgão monumental e o grande 
retábulo da capela-mor. Outros há, e esses constituem o maior numero cuja destruição se impõe 
como acto benemérito(?); d’esta espécie é em extremo rico o edifício da Sé da Guarda. 

N’esta ultima categoria devem ser compreendidos os seguintes e intoleráveis barbarismos: 
coro de cima; tribuna do Bispo; casa do capitulo e casebres anexos; sacristia grande; paredes e 
coberturas que entaipam os arcos-botantes; caixilharia da luneta, que existe onde devia existir 
a rosácea; vãos retangulares com vergas ornamentadas, da fachada principal, torres e capela 
absidial sul; coberturas actuais das capelas absidiais da sacristia primitiva e das duas capelas 
antigas da ala norte; a escada e outras excrescências torpíssimas que pelo lado sul mascaram o 
edifício; as manilhas de barro vidrado que em vários pontos do coroamento do edifício substituem 
as primitivas gárgulas e muitos e muitos outros vandalismos que a detida inspeção local revela e 
cuja enumeração seria longa e fastidiosa.

É pois sobre os pontos indicados que principalmente deve incidir a restauração ou grande 
reparação do edifício.

A linha geral do edifício, embora masulada pelas tumultuarias alterações que tem sofrido, é 
d’uma notável beleza e harmonia que muito se recomendam ao cuidado de quem cumpre  velar 
pela salvaguarda das nossas preciosidades artísticas e monumentais. 

As suas naves  d’uma contextura arrojada e esbeltíssima impõem-se como um dos mais raros 
exemplares de sobriedade, magestosa e de sugestiva simplicidade. Exceptuando os pórticos, 
capiteis d’alguns pilares e arcos e capela-mor, a ausência de ornatos  é quase completa. A 
estatuaria  decorativa tão característica do estilo fundamental do edifício, não é n’ele representada 
nem por um só exemplar, e contudo ao receber-se a impressão do seu conjunto não deixa, por 
esse facto de ser extremamente agradável e harmónica.

Toda a pedra granítica da Guarda e suas cercunvizinhanças(?) é d’uma contextura em 
extremo áspera; e os grãos quartzosos incorporados na massa feldespathica, de considerável 
grossura. Por esta circunstância facilmente se conclue a extrema dificuldade ou antes impossível 
em executar n’ela lavores de finos e delicados detalhes facto que justifica a extrema pobreza 
decorativa do magestoso edifício.

A cor da pedra bastante escura, quando mesmo roçada de fresco é de uma sensível entoação 
ferruginosa.

Desta circunstância se deriva a dificuldade de reconhecer as alterações realizadas em muitos 
membros de cantaria, porque as peças substituídas ou alteradas facilmente adquiriram o tom 
vetusto(?) 

predominante no edifício. 
Se para a constatação das modificações que o edifício sofreu esta circunstância se revela 

como um sensível atricto, para o caso d’uma restauração ou grande reparação, ela se torna 
conveniente por permitir n’um curto lapso de tempo uma entoação geral desejável entre as 
partes modificadas e as restantes do edifício.

A profunda insalubridade do edifício e constantes progressos de ruína, filiam-se intimamente 
nos torpes e vandálicos acrescentamentos que em varias épocas tem sido praticados, por essa 
razão impossível se torna remediar esses gravíssimos inconvenientes sem remover por completo  
essas causas de ruína. 

Se a capela absidial está detrioradissima e é em extremo escura e húmida, é isso devido á 
deplorável adjunção da grande sacristia. Se o pavimento da igreja por vezes se cobre d’agua 
resultante das intensas infiltrações que o assediam pelo lado sul, é devido esse facto não só ao 
terreno por este lado ser mais elevado do que o pavimento, cerca de quatro metros, mas também 
á presença da casa do capitulo, escadaria do coro de cima, muro da cerca e casebres anexos, 
que por este lado afrontam o edifício, impedindo a conveniente drenagem do terreno.
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Se as naves do edifício além de extremamente húmidas, são funebremente escuras, é isso 
devido aos criminosos entaipamentos das doze esbeltas e graciosas janelas que superiormente 
as iluminavam em abundancia. Se a imponentíssima nave central não pode ser observada 
em toda a plena majestade da sua grandiosa perspetiva, é isso devido ao facto de a terem 
estupidamente obstruído com o enorme e pesado e bárbaro coro de cima que n’ella avança 
em mais d’um terço da sua superfície! E, como estes, existem no bello edifício muitos outros 
barbarismos torpes que durante o período de trezentos 

anos têm sido impunemente perpretados ou pelo accomodaticio egoísmo de uns, ou pela 
stulticia(?) e ignorância de outros. Remove-los por completo libertando tanto quanto possível o 
edificio d’essa cruel rajada de vandalismo, afigura-se-me uma impreterivel necessidade.

Abençoada a iniciativa oficial que se traduza em reparar a destruição que o tempo e a iniciativa 
barbara dos homens tem produzido em quase todos os padrões monumentais e artísticos que 
nos legou o passado; [...]. É indispensável e urgente que, não só para o edifício de que estou 
tratando mas também para muitos outros existentes em vários pontos do pais, se estabeleçam 
leis de proteção  eficaz que as ponham fora de ação vandalicamente reformadora da iniciativa 
local que quase sempre se traduz em deploráveis adjunções e barbarismos, que se por vezes 
entristecem pelo que significam de ignorância profunda, outros indignam e revoltam pelo que 
representam de falta de respeito pelo que revelam como ousadia inconsciente e criminosa até.

O deplorável abandono a que desde longa data tem sido voltados todos os padrões d’arte e 
tradição não pode continuar, nem já encontra atenuantes que sob qualquer pretexto admitam ou 
desculpem.

Possuímos espalhado pelo pais, um valiosíssimo tesouro de joias monumentais, tradicionais 
e artísticas de parte das quais nem se quer o inventário existe; este facto profundamente 
deplorável pelas suas deprimentes consequências não pode encontrar justificação senão no 
criminoso desleixo de todos nós, desleixo que tem rendido ao nosso brio de portugueses as mais 
violentas e infelizmente merecidas censuras por parte dos estrangeiros

ilustres que tem visitado o pais.”
É também tristemente verdade que os estrangeiros tem curado mais dos nossos monumentos 

do que nós, e este facto que representa uma vergonha nacional, bom era que por uma vez 
tivesse termo, provocando das instancias oficiais uma iniciativa séria e sincera que se traduzisse 
na realização de todos os processos verbais e documentados dos preciosos exemplares d’arte 
e tradição que possuímos.

Esses processos organizados segundo a orientação e conselho do grande Violet-le-Duc, 
constituiriam a base fundamental d’um sistema metódico de restauração a realizar, que além das 
vantagens morais do facto em si, tinha a alta importância d’uma moralisadora medida económica 
e administrativa; porque premittiria o estabelecimento de partidos locais nos vários pontos do pais, 
onde existissem monumentos, e consequentemente a descentralização operativa indispensável 
para a regularização dos serviços de obras publicas. 

[...]. Tive a cerca de quatro meses a ocasião de constatar por inspeção direta, o quanto é 
justificada a queixa contra o abandono em que jazem todos os belos exemplares de tradição 
dos períodos d’arte romano-bysantino, ogival e do renascimento, e por essa razão aproveito o 
ensejo(?), para n’um documento oficial deixar registado o meu apelo que, se significa o meu noto 
sincero, embora desautorizado, não deixa apenar d’isso de exprimir a aspiração de todos os que 
deveras se interessam pelo conceito moral do seu pais.

O delicioso pórtico de S. Salvador de Bravães, entre a Vila da Barca e Ponte de Lima; a 
igreja de S. Pedro de Rates; a igreja matriz de S. João Batista, em Vila do Conde; a igreja 
de Azurára; o belo exemplar d’architectura sacro-guerreira de Leça do Balio; a igreja do Mileu 
perto da Guarda; a ermida de Santa Luzia, em Trancoso; a Sé cathedral da Guarda, e muitas 
e muitas outras impagáveis padrões de tradição histórica e artística deixaram no meu espírito 
a  dolorosa impressão d’um profundo abandono cruel e vandálico, ao qual urge, em nome da 
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nossa dignidade de povo civilizado, contrapor uma eficaz iniciativa protectora sob pena de 
continuarmos a ser o objectivo das atrevidas mas justificadas manifestações da irritabilidade 
ilustrada dos estrangeiros.

Toda a iniciativa oficial que de ver ponha termo a este deplorável estado de coisas, será uma 
iniciativa benemérita e constituirá um motivo de justificado orgulho para o ministro ilustrado que a 
promova e incite. A despesa, que tenha de realizar-se para conseguir esse intento, não se afigura 
assustadora, [...] contanto que ao seu emprego gradual e metódico presida uma conveniente e 
perfeita orientação que a torne produtiva.

Para conseguir esse fim, julgo indispensável o estabelecimento de partidos locais 
proporcionados não só ao gradual e metódico progresso da restauração ou grande reparação 
a realizar, mas também as dotações anuais previamente estabelecidas em face de um estudo 
detalhado do que se pretende conseguir.

Em trabalhos d’esta natureza, em que haja modificações profundas a realizar n’um edifício, 
acho preferível  a todos os respeitos, o ataque gradual e progressivo, ao ataque geralmente 
seguido, do ataque simultâneo. 

Seguindo os trabalhos lenta e gradualmente, a além d’outra a vantagem de se poder pouco 
a pouco e á proporção do 

andamento do trabalho, estudar mais intimamente a anatomia, a contextura detalhada do 
edifício de forma a proceder o mais conscienciosamente possível á sua restauração. Permite 
ainda esta forma de ataque, quando se trate de um templo não profanado, que se não 
interrompam bruscamente as funções do culto divino, evitando assim perturbações locais que 
por vezes podem originar graves conflitos. É pois em conformidade d’esta serie de razões, que 
para a restauração da Sé Cathedral da Guarda, eu proponho o estabelecimento d’um partido 
operativo cujo detalhe vai no fim do último capítulo.

Parece-me também conveniente, quando se trate d’um regular sistema de restauração a 
realizar nos vários pontos do pais, que, a cada partido local que se estabeleça, se agregue um 
architeto em tirocínio, subsidiando-o convenientemente e estabelecendo-se-lhe residência oficial 
na sede do partido, para que d’esta forma a sua educação artística receba o complemento da útil 
pratica que de futuro se torne um hábil e consciente restaurador.

O efeito de sugestão exercido pelos monumentos sobre o espirito e alma d’um artista, é 
dos mais importantes factores de educação e para o caso que considero, absolutamente 
indispensável. [...].

[...]
Os monumentos teem uma vida que a arte lhes imprimiu; têm uma alma que a tradição lhes 

confiou; adorar-lhes a alma e proteger-lhes a vida eis o culto supremo do artista, o seu gratíssimo 
dever, o objectivo querido da sua intelectualidade.

O edifício da Sé da Guarda, visto de distância, recorta-se graciosamente no horizonte segundo 
a acidentada e buliçosa linha do seu coroamento; essa impressão porém, esfria e transforma-se 
em desagradável e triste quando d’elle nos aproximamos.

É devida esta circunstancia às tumultuárias edificações  de todos os tamanhos e feitios 
que o barbarismo acomodatício d’alguns bispos lhe anexou, e que d’uma forma lastimável lhe 
prejudicam a incontestável beleza. Essas edificações se nos áureos tempos do bispado poderiam 
ser consideradas como indispensáveis, hoje, além de constituírem escandalosas excrescências, 
a sua permanência não se justifica porque a extrema modéstia, quase penúria(?) do bispado e o 
limitadíssimo numero de prelados que constituem o cabido, tornam completamente dispensáveis 
esses vandálico casebres .

Além d’esta razão poderosa, acresce a circunstancia de todas essas edificações estarem 
completamente arruinadas, 
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e agravarem por isso mesmo a progressiva ruina do templo.
Admitindo pois, o exposto, como poderá desculpar-se a sua permanência, quando de mais 

a mais ela se torna sob o ponto de vista da estética e integridade do edifício absolutamente 
condenável? Foram todas estas as razões que me demoveram no esboço do projeto que 
apresento, a condena-las por completo, defendendo por este modo o edifício da sua insuportável 
presença.

As edificações a que me refiro, são: na ala sul a casa do capitulo e casebres anexos; e na 
ala norte a grande sacristia. Vejam-se no álbum as estampas I, II e VIII. A casa do capitulo que 
tem dois pavimentos,  segundo informações locais, já há muitas dezenas de anos, que não serve 
para reuniões do capitulo; o segundo pavimento que era destinado às reuniões, encontrava-
se n’um deplorável estado de desmantelamento e ruina, e o primeiro pavimento ou rés-do-
chão, está atualmente destinado a celeiro; não se recomenda pois, por principio algum a sua 
permanência; por isso como se vê na planta geral anexa à presente memóri  a, proponho a sua 
completa demolição bem como a dos bárbaros casebres onde habitam o sacristão e ... variados 
exemplares de zoologia domestica.

Desafrontado por este lado o magestoso edifício parte do terreno da pequena cerca depois 
de devidamente rebaixado e drenado, ficará sendo um magnifico adro ajardinado, constituindo 
assim um logradouro publico muito aprazível, adro, que segundo a disposição que se vê na 
mencionada planta, se liga por vários planos com o que já existe, e com o projectado no lugar 
da grande sacrisitia.

O deplorável efeito que a grande e arruinada sacristia  produz na parte do edifício a que está 
anexada, vê-se claramente pela estampa VIII.

Nada existe como já disse, que a recomende e defenda enquanto que muitas e poderosas 
razões aconselhem a sua demolição até á altura do pavimento do templo. Desse pavimento 
até ao plano da Praça Luiz de Camões, á uma altura de cerca de quatro metros, mais que 
suficiente para permitir no caso em que se julgue indispensável, a construção d’outra sacristia 
em substituição da que se demolir. Nesse caso, a cobertura d’essa projetada sacristia ficaria 
sendo o adro a que anteriormente me referi e que ligado convenientemente com o projectado na 
ala sul e o existente nas outras alas permitiria circunvisitar todo o magnifico edifício que por este 
modo plenamente desafogado , ostentaria a sua magestosa grandeza permitindo admirar-se-lhe 
o soberbo conjunto da sua sóbria imponência arquitetural. A comunicação do pavimento da igreja 
com o da projetada sacristia inferior far-se-ia pela escada indicada na planta a um dos lados da 
primitiva sacristia.

O espaço a que me refiro para a construção da nova sacristia, julgo que já em tempo foi 
apropriado a qualquer dependência do edifício porque na parede este ou absidial ainda se vê 
claramente o vestígio d’um vão de porta que posteriormente entaiparam; se se reparar com 
atenção no lado esquerdo da estampa VIII ver-se-á o contorno do referido vão com filetes de cal 
branca na parede respetiva.

Convenientemente iluminada por dois ou três vãos de janelas-frestas, a nova sacristia 
projetada, ficaria em condições regulares e ainda permitiria que parte dela se adaptasse 
convenientemente a sala de reunião do diminutíssimo capitulo.

A sua decoração interna, seria constituída, parte pelo mobiliário e arcasez(?) existentes na 
sacristia, que deve ser demolida, e a parte restante pela conveniente adaptação dos cadeirões e 
peças de talha que constituem o atual coro de cima , cuja demolição considero inevitável.

O adro ou terraço resultante da demolição da atual
sacristia e construção da nova, seria guarnecido para o lado da já referida praça, com um 

parapeito de cantaria sobriamente ornamentada; a escadaria que atualmente existe na fachada 
norte, modificar-se-ia nas condições em que está representada na planta geral.

Resta como complemento das grandes massas de trabalho a realizar, para exteriormente 
libertar o edifício dos barbarismos mais importantes que n’ele perpretaram, referir-me ao 
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entaipamento dos simples mas graciosos arcos botantes que dos botaréus exteriores das naves 
laterais partem para os correspondentes da nave central.

De todos os vandalismos de que tem sido vítima o grandioso edifício, este é sem duvida 
o mais revoltante e constitui por sua natureza e pelas suas deploráveis consequências, um 
atentado de lera(?) arte, ou para melhor dizer um crime.

Com o bárbaro entaipamento dos arcos botantes  as condições estéticas do templo foram 
cruelmente feridas, e a estabilidade d’esta parte do edifício profundamente comprometida.

Não satisfeitos de terem na linha de origem dos arcos botantes, crescido pesadas paredes 
de pedra solta que por completo as mascararam, foram ainda os vândalos autores de tal proeza, 
construir sobre eles uns adicionais de alvenaria, pesadíssimas que pela sua cantaria que os 
constituem a desconjuntarem-se a ponto de ameaçarem eminente derrocada apesar dos vários 
concertos que para o evitar têm sido feitos.

Completaram o bárbaro entaipamento com um telhado de telha vã a que os referidos arcos 
servem de suporte. Desta forma o que d’antes fora terraço praticável e ponto de vista soberbo, 
ficou transformado n’um fúnebre e húmido corredor ou para melhor dizer, n’um miserável telheiro. 
Este recinto assim formado, foi por largos

anos habitação destinada aos cónegos durante o ano de noviciado em que não recebiam, 
segundo os regulamentos do cabido, nenhuma renumeração.

O vandalismo a que me estou referindo, generalizou-se nas duas alas, norte e sul do edifício.
A magestosa nave central  do templo, que diretamente recebia luz em abundancia dos 

terraços das naves laterais por intermédio de doze magníficos vãos de janelas passou a receber 
indirecta e insuficientemente, pelos mesquinhos vãos retangulares  existentes nas paredes que 
paralelamente lhe adicionam, sendo esta uma das razões porque a referida nave se tornou 
escura e fúnebre.

Algumas gárgulas que coroavam o edifício jazem mutiladas e incorporadas nas alvenarias 
com que sobrecarregaram os mencionados arcos botantes.

Consegui embora com bastante dificuldade tirar fotografias d’estes espantosos barbarismos; 
são elas que constituem as estampas XXVII, XVIII, XXIX e XXX do álbum documental.

Pelo que fica exposto se conclui a necessidade imperiosa de remover todas essas 
barbaridades que tão profundamente maculam o magestoso edifício, demolindo os referidos 
muros, descarregando e reparando os arcos botantes, concertando os vãos da nave central 
reparando enfim, todas as peças de cantaria que por ocasião do deplorável entaipamento e 
ainda posteriormente, foram mutiladas.

Todas as peças de cantaria atualmente oculta pelas edificações cuja demolição proponho, 
deverão ser devidamente reparadas, afim de harmonizar com as restantes, com esse intuito lhes 
vai, no orçamento por estimativo que acompanha esta memória, destinada a correspondente 
verba.

Deixo de especificar n’este lugar, outros trabalhos de menor
importância a realizar exteriormente, porque na referida estimativa se menciona com devido 

detalhe.

A rojada vandálica que exteriormente bloqueou o interessante edifício, repercutiu-se no interior 
com a mesma feroz intensidade deixando indeléveis vestígios da sua tumultuosa passagem.

Por toda a parte as mutilações abundam imprimindo a todo o interior do edifício uma nota 
irritantemente desoladora. 

Obstruções de várias castas, invadiram os mais importantes vãos, asfixiando-os sob a sua 
presença vandálica. Entre os que mais deploravelmente acentuam a sua barbara presença 
devem figurar – o coro de cima, os dois órgãos e parte do coro de baixo na capela-mor. 

 Como se vê claramente pela planta geral do edifício anexa à presente memória, o coro de 
cima  afronta mais d’um terço da nave central, de forma que não é possível disfrutar em toda a 
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sua majestade, a soberba perspetiva da grande nave. 
Este coro, d’aspeto pesa e duro é das mais lastimosas adjunções com que pejaram o 

magnifico templo.
Visto da nave cruzeira apresenta um conjunto detestável e sobremaneira destoante do resto 

do edifício; a talha que guarnece até certa altura as paredes, serve de espaldar às cadeiras; é 
constituída por painéis com rafaelescos, de desenho mesquinho à força de meudo(?) e detalhado; 
contudo, esta relativa riqueza artística com que quiseram mascaram o insuportável barbarismo, 
não consegue

atenua-lhe o deplorável efeito que a sua presença produz no templo. Veja-se a estampa XII 
do álbum.

Este coro foi construído no tempo de D. João III  quando já o templo tinha sido acabado; mais 
tarde, ampliaram-no agravando por este modo a anterior barbaridade. 

Atualmente encontra-se em perigosa ruina, sendo urgente o seu arranjo, ou o que melhor 
seria sob todos os pontos de vista, a sua completa demolição.

Como entendo que a referida demolição seria um importante serviço prestado á integridade do 
magestoso edifício, por essa razão a proponho; sendo porém esta uma modificação considerável 
com respeito às instalações do templo, tratei de expor ao Ex.mo Bispo da Guarda o meu modo de 
ver sobre o assunto perguntando-lhe ao mesmo tempo se esta resolução prejudicava de algum 
modo as funções do culto, respondendo-me o ilustre prelado, que não havia inconveniente algum 
em que se demolisse o coro de cima contanto que conservasse nas condições convenientes o 
coro de baixo existente na capela-mór.

Outra peça, mas esta de grande valor artístico, precisa ser removida do lugar onde se encontra 
para outro onde a sua presença não prejudique e afronte o edifício, refiro-me ao grande órgão.

Vejam-se as estampas XVIII, XIX e XX.
Existe esta peça monumental instalada no espaço do ultimo arco lateral esquerdo, da nave 

central.
Sustenta-se inferiormente em fortes mísulas de madeira, ornamentadas, entalhadas 

violentamente em roços profundos, praticados na espessura dos pilares do arco ocupado pelo 
órgão. 

Encarado isoladamente em si, este órgão é uma das mais notáveis e artísticas peças com 
que o vandalismo faustuoso de um bispo, obstruiu o grandioso templo.

Desenho magnifico e gracioso, execução admirável.
É todo de talha dourada tendo uma altura superiora 10 
metros. Possui mais de um milhar de canudos de várias grandezas e formas, porém atualmente 

só existem n’elle os cinco maiores e isto talvez porque o tira-los apresentasse serias dificuldades 
aos vandálicos ladroes; mecanismo, foles, teclado e registos, tudo desapareceu.

Esta peça pertence ao grupo dos vandalismos que devem ser conservados mas cuja 
remoção se impõe; por esse motivo proponho a sua remoção do lugar em que se encontra para 
o fundo da nave central no lugar do atual guarda-vento da entrada principal onde deverá ser 
convenientemente instalado sobre um suporte apropriado que sem obstruir a entrada antes lhe 
sirva de artístico guarda-vento. Claro está que esta remoção se baseia na demolição do coro de 
cima a que já me referi.

É este o lugar que no templo encontrei para tal fim mais apropriado, porque se guarnece 
as paredes do fundo da nave central posta a mui(?) pela demolição do coro de cima, sem se 
afrontar a referida nave.

Fronteiro ao lugar em que o grande órgão está instalado e nas mesmas condições de 
pejamento encontra-se o outro orgão  de vulgar e mesquinha estrutura que sob o ponto de vista 
artístico nada tem que o recomende; mais como é ele o único que funciona e serve nas festas do 
culto, tem que ser conservado até que o grande órgão o possa substituir depois da indispensável 
concerto e instalação.
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Considerando porém, que o pequeno órgão não deve continuar permanecendo no lugar em 
que se encontra, proponho a sua instalação provisória por cima da entrada lateral da fachada 
norte, na nave cruzeira.

Na planta geral vão indicados a tinta de carmim os lugares em que cada uma d’estas peças 
deve ser instalada, também na mesma planta vão indicados com aguada amarela  os espaços 
que ambas obstruem na nave central. A estampa XXI representa o balcão e parte da caixa do 
órgão pequeno; a sua construção data de 1826.

Resta-me falar ainda da mais notável peça artística existente no templo, o grande retábulo da 
capela mor. É sem duvida no seu género um dos melhores trabalhos que existem no pais.

Este retábulo que em arco de circulo ocupa o fundo da capela-mor, é todo feito de pedra de 
Ançã e contem cerca de 100 figuras em alto relevo, parte das quais em tamanho natural. 

A composição das figuras e grupos que representam vários episódios do nascimento, vida e 
morte de Cristo, é arrojada e artística, e embora muito convencional, significa e revela muita arte 
e saber no seu autor ou autores.

O conjunto d’esta peça monumental, produz um soberbo efeito.
Será este retábulo um dos que mandou fazer D. Christovão de Castro, bispo nomeado por D. 

João III em 1550, para o edifício da Sé que já nesse tempo estava acabada?
Este retábulo na sua forma e intenção artística obedece sem duvida á mesma escola ou 

período d’arte de que surgiu o da capela do sacramento da Sé velha de Coimbra .
Além disso a coevidade d’estas duas peças justifica a hipótese formulada, visto que o retábulo 

da Guarda, foi construído entre 1550 e 1553 segundo se deduz d’uma referencia de Carvalho da 
Costa  e o de Coimbra acabou-se em 1566.

É como já disse uma notabilíssima peça d’arte a todos os respeitos, e pena é que a maior 
parte dos belíssimos grupos e figuras se encontrem barbaramente mutiladas como vitimas que 
foram do vandalismo brutal dos soldados de Napoleão, que em 1810 deixaram n’este magnifico 
edifício profundos vestígios da sua cruel rapina e barbaridade feroz.

Na parte inferior d’este soberbo retábulo, existe delicadamente lavrado em pedra um belo 
sacrário, que atualmente jaz entaipado com o detestável trono de madeira que posteriormente 
lhe puseram à frente. 

Esta peça, acha-se representada na estampa XXVI do álbum.
Ocupando este retábulo todo o fundo da capela-mor, encobre com a sua presença as paredes 

absidias onde existe colunas e arcaturas da primitiva construção  muito interessantes e dignas 
de serem postas a descoberto; por este facto mais uma vez se justifica o que n’outro lugar 
d’esta memoria se disse com referencia a peças de considerável valor intrínseco que pela sua 
localização constituem deploráveis vandalismos.

Tendo pois todo o retábulo de sofrer grandes reparações em vista do estado lastimável em 
que se encontra entendo que seria um bom serviço prestado á arte e á integridade do edifício, o 
transladar a preciosa peça para lugar onde a sua presença não o prejudicasse.

O desmonte de todas as peças d’este retábulo afigura-se-me relativamente fácil visto que 
todo ele se compõe de peças separadas ligadas entre si por modo a facilmente serem removidas.

O lugar que julgo mais apropriado para o reassentamento d’esta peça, é o fundo ou topo sul 
da nave cruzeira, onde pela sua presença não entaiparia peça alguma de valor, e até guarneceria 
d’uma forma conveniente a fria nudez do grande elemento de parede do fundo. Removido assim 
da capela-mor o grande retábulo, ficaria esta parte do edifício restabelecida em todo o seu valor 
primitivo.

N’estas circunstancias as belíssimas cadeiras que constituem o coro de baixo instaladas na 
referida capela-mor, poderiam ficar em boas condições de assentamento, evitando-se assim que 
a nave cruzeira continuasse a ficar torpemente obstruída com parte do referido coro que afronta 
d’um modo deplorável como se vê pelas estampas XXIV, XXV do álbum.
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A disposição resultante de todas estas modificações está representada na planta geral Nº2 
anexa á presente memória.

Os fustes dos pilares  dos arcos da capela-mor e capela do Santíssimo que em tempo foram 
barbaramente decepados como se vê pelas estampas XXIV e XXII Nº2, do álbum, deverão ser 
reconstruídos devidamente, evitando-se assim a permanência de tão vergonhoso vandalismo.

Deverá ser demolida a tribuna do bispo  e reconstituído o vão de janela que obstrui; Vej. 
Estampa XXII Nº1. Um regular sistema de estrados de madeira moveis, será estabelecido nos 
pavimentos das naves e capelas , e finalmente todos os capiteis  mutilados, todas as peças 
de cantaria que interiormente se encontram barbarizados, repostas na sua compostura original 
quando isso se torne possível.

O texto das trinta e duas estampas do álbum documental, especifica devidamente mais 
algumas deturpações que o edifício sofreu, e cuja descrição por fastidiosa julgo conveniente não 
repetir aqui.

Todas as peças de cantaria tanto das paredes como das abobadas e pilares que constituem a 
parte interna do edifício carecem além dos indispensáveis reparos de serem limpos, libertando-
as n’alguns pontos dos empastamentos de cal e da torpeza de barbaras pinturas , com que a 
mão vandalicamente reformadora, d’alguém as maculou deploravelmente.

Em resumo, quando não seja possível repor o belo edifício na disposição e compostura em 
que ficou ao concluir-se nos meados do seculo XVI, que ao menos se empreguem os possíveis 
esforços para o libertar das excrescências e adjunções mais importantes, com que posteriormente 
e em varias arremetidas(?) o macularam de um modo bárbaro e revoltante.

É todo o edifício povoado quer exterior quer interiormente de uma infinidade de brasões 
episcopais que para os versados em ciência heráldica podem servir de orientação segura a 
determinar a epoca e individualidades que com eles chancelaram os varios barbarismos 
perpetrados no edifício;

 essa determinação que se me afigura interessante, julgo-a descabida neste lugar, e por isso 
a deixo por agora, entregue a versados na matéria.

Constou-me durante os dias que permaneci na cidade da Guarda, que há já bastantes anos, 
ali fora em comissão de estudo visitar o edifício da Sé o Sr. Júlio Carlos Mardel um artista de 
reconhecido valor, atualmente secretariado da grande comissão dos monumentos nacionais; 
mais me consta que d’essa visita resultou um relatório  que deve existir archivado n’alguma das 
repartições públicas.

Nada conheço do contexto d’esse relatório, mas como estou convencido que deve referir-se a 
questões fundamentais do interessante assunto que consiste a presente memória, julgo da maior 
conveniência que seja compulsado(?) antes de se empreenderem as obras no monumental 
edifício, porque pode acontecer que n’ele estejam excarados(?) alvitres que melhor orientem 
qualquer inciativa oficial e todo o meu interesse neste assunto, é que qualquer resolução que se 
tome seja séria e poderosamente meditada de forma a obter-se o desejado fim.

Das demolições projetadas, resulta uma importante quantidade de cantaria que deve chegar 
para todas as obras em projeto.

A obra seguindo regularmente não deve exceder três anos Durante o primeiro ano, poderão 
ficar concluídas as grandes massas de trabalho a realizar exteriormente do edifico, e nos dois 
restantes, os pequenos acabamentos extermos e todos os trabalhos interiores.

O partido que desde o inicio da obra se deve estabelecer para o primeiro ano de trabalho, é 
o que vai descrito na tabela seguinte: [...]. 
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A despesa pois, com o pessoal, por dia, durante o primeiro ano de trabalho é de 32,720 reis, 
quantia que multiplicada por 300, media dos dias uteis durante um ano dá um total de 9.816$000 
reis.

A este partido deve anexar-se um arquiteto em tirocínio(?)
com residência oficial na respetiva sede do partido, e um hábil desenhador nas mesmas 

condições.

Facilmente se compreende a dificuldade que existe em trabalhos d’esta natureza para os 
orçar convenientemente, por essa razão apresento um orçamento por estimativa para cuja 
confeção aproveitei muitos elementos locais que me foram fornecidos.
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