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' 

APÊNDICE DOCUMENTAL 



Na transcrição dos documentos, vamos seguir as Normas Gerais de transcrição e Publicação de 

Documentos Medievais e Modernos.divulgadas pelo Prof.Avelino Jesus da Costa: 

Desdobramento de abreviaturas; 

Utilização do acento nos casos de palavras homógrafas e que provoquem dúvidas; 

Normalização do uso de maiúsculas e minúsculas para topónimos, nomes próprios, de Santos, 

Deus, Sacramentos ou atributos santos; 

Separação de palavras indevidamente juntas e reunião de elementos de palavras 

indevidamente separadas; 

Utilização do hifen nas formas verbais reflexas; 

Actualização da pontuação original, mantendo no entanto os pontos de interrogação e de 

exclamação do texto, sempre que em lugar correcto e suprimindo-os quando a leitura e a 

compreensão do mesmo a isso obrigue. 

Mantivemos a disposição gráfica geral dos textos orignais. 

Utilizaram-se os seguintes sinais: 

[?] - Palavra, expressão ou expressões ilegíveis 

[...(?)] - Substituição de palavra ou palavras riscadas ou esborratadas por outras prováveis 

L J - Palavra ou palavras acrescentadas no texto 

[...]- Omissão de texto numa citação documental ou bibliográfica 

<...>- Palavra ou palavras entrelinhadas 
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DOCUMENTO 1 

1616, Novembro, 25, Lisboa 

SUMARIO 
O rei manda dar dinheiro das sisas da Câmara do Porto às Religiosas de São Bento da cidade 

para obras num dormitório. 

Fonte: AHMP, Próprias do Cofre, f.147 
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Eu, El Rey, faço saber aos que este alvará virem que a Abbadessa e Relligiosas do Mosteiro de 

Sam Bento da cidade do Porto me enviarão dizer por sua carta, que por o ditto Mosteiro ser 

ordenado por mandado de El Rey Dom Manuel, que sancta gloria aja, para nelle se ajuntarem as 

Relligiosas de outros quatro Mosteiros que estavão fora de povoado, se foi continuando com 

tantas mais que erão hoje perto de duzentas e para sustentação delias, aliem de não bastarem as 

rendas que tem e andar sempre individado (como de presente o estava), não podião acudir ao de 

que tinhão mais necessidade, que era o repairo e concerto de hum dormitório que estava para cair 

com grande risco e para poderem levar ao ditto Mosteiro outra melhor agoa da que or vay a elle, 

por ser muito damnosa a saúde das Relligiosas, e para as dittas obras me pedião lhes fizesse 

mercê de lhes mandar dar hua esmolla do dinheiro do crecimento das sisas da dittta cidade; e 

antes de lhes dar despacho mandey tomar informação e fazer diligencia do que assi me enviarão 

pedir pello corregedor da comarca da ditta cidade, e vista sua informação e o que responderão os 

officiais da camará e povo, que também forão ouvidos, e como a necessidade de as dittas 

Relligiosas concertarem o ditto dormitório hé precisa e asi o de levarem outra agoa ao ditto 

Mosteiro, hey por bem e me praz que do ditto dinheiro do crecimento das sisas se dem mil 

cruzados para as obras do ditto dormitório e poderem levar outra agoa ao Mosteiro, os quais mil 

cruzados se emtregarão ao Bispo da ditta cidade do Porto que he Prelado do ditto Mosteiro para, 

por sua ordem, se despenderem, a qual despesa fará ordenar de maneira que se comece 

primeiro pella obra da agoa de que há mais precissa necessidade. E mando aos dittos juiz, 

veradores, procurador e mais officiais da camará e povo da ditta cidade que emtreguem logo os 

dittos mil cruzados do ditto dinheiro dos crecimentos ao Bispo, para com sua ordem se conseguir e 

ordenar fazerem-se as dittas obras; e por este alvará, que não passava pella chancellaria com seu 

conhecimento de como os recebeo, serão levados em conta a pessoa a que se tomar do ditto 

dinheiro. Sebastião Pereira o fez em Lisboa a vinte e cinco de Novembro de mil seis centos e 

dezaseis. João da Costa o fez escrever 

(Assinado:) REY 

Hey por bem fazer mercê a Abbadessa e Relligiosas do mosteiro de Sam Bento da cidade do 

Porto de mil cruzados do dinheiro do crecimento das sisas delia, para repairo de hum dormitório 

do ditto mosteiro e poderem levar a elle outra melhor agoa da que ora, e com declaração que se 

emtregarão ao Bispo daquela cidade seu Prelado, para por sua ordem se despenderem, e que 

este não passe pella chancellaria. 
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DOCUMENTO 2 

1782, _ , _ , PORTO 

SUMÁRIO 
Frei Luis Caetano de São José, monge beneditino escreve este Directório de conduta moral e 

religiosa, destinado às monjas em geral e às Beneditinas em particular, para obviar a falta de 

Constituições actualizadas. 

Fonte: BPMP, Ms.n°1232, ff. 1/51 
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Directório de Religiosas 

Modo fácil para bem observar a Ley de Deos e as obrigaçoens do seu estado. 

Tirado da Moral mais perfeita dos melhores autores , para o uso das mesmas Religiosas e dos 

confessores menos doutos, que as intruem (sic) por meyo do Sacramento da Penitencia. 

Ao Reverendíssimo Senhor [ consagra-se] fins1, Dom Abbade Geral da Congregação de São 

Bento neste Reyno de Portugal, Provinda do Brazil 

Etc. Etc. Etc. 

Escrito no Porto no anno de 1782 

Por Frei 

Frei Luis Caetano de São Joze 

Monge Benedictino e seu autor 

"Hic liber mandatorum Dei, et lex, quo est in aeternum:Omnes qui tenent earn pervenient advirtam: 

qui aettam de reliquercint earn, in mortum 

Barach. Cap.IV". 

1 A linha está parcialmente riscada e substituída por "consagra-se" seguida de "tins" que é provavelmente o resto da 

fórmula anterior. 

9 

http://Cap.IV


Index das matérias que aqui se tratão 

No Proemio se podem ver varias rezoens sobre a frequente communhão e os erros que disso se 

podem origenar 

Cap0 primeiro da obrigação que tem as religiosas de aspirar à perfeição fl. 

Cap0 2o do poder das Abbadeças Preladas fl. 

Cap0 3o do voto da Obediência fl-

Cap0 4o do voto da Pobreza — fl-

Cap" 5o do voto da Castidade fl-

Cap0 6o das obrigaçoens das religiosas fl. 

Cap0 8o das indulgências que podem lucrar fl. 

Cap°9° da eleição dos confessores fl. 

Cap°10o dos jejuns, festas e outras couzas que pertencem às religiosas[e da Bulia...f fl. 

Cap°11o a respeito dos confessores e religiosas quando estes estão por fora da clauzura — fl. 

Cap012° da sepultura das religiosas, estando fora dos seus Mosteiros e no próprio, ou 

diverso território, ou Bispado fl 

Mais varias <couzas se acharão> em todos os capitolos sobre os pontos importantes do estado 

religioso 

2 No documento orignal não está indicado o número dos fólios respectivos. 
3 |e da Bulia ...] esta espressão está totalmente riscada e não entendemos o resto 
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Sem fingimento, que as tenho recebido da sua liberal mão, assim como agora faço patente vossa 

"volunta"que sera sempre 

De Vossa Reverendíssima 

Humilde súbdito mais fiel e obediente 

Frei Luis Caetano de São Joze 

Ao Leitor 

A esperiencta me iem mostrado os grandes erros que há nos corpos religiosos, por culpa dos 

confessores talvez, e por causa das religiosas não serem bem instruídas nos pontos tão 

essenciais, quais são todos aqueles que dizem respeito ao seu estado e à sua salvação: tenho 

sabido nesta parte tantos abuzos, erros e falsas doutrinas, que compadecido do commum e 

obrigado do particular, me sacrifiquei a fazer este volume com a clareza possível, para que as 

religiosas possão facilmente saber o que hão de obrar e do que se hão de confessar. Como este 

treslado he mais para ellas do que para os sábios, não precizo de por os Autores de que me sirvo 

na selecção das opinioens; e nesta parte devo ser disculpado, assim como não devo dar todas as 

rezoens aos confessores menos intruidos (sic), nem às religiosas, a quem mais particularmente 

dedico este trabalho. O meu fim nesta obra não he outro mais do que a caridade. Poderei ser 

cençurado por me introduzir em huma materia a que se não tem applicado tantos homens sábios, 

que alluminão a nossa Nação. Elles a tem tratado, essa he a verdade, ainda que por outro estilo 

mais sublime incorporado em toda a Moral délies he que não aprendo e se tenho o trabalho de 

fazer huma selecção do que elles daixarão (sic) escrito; e nesta parte podia eu dizer que aos 

pequenos se entregão muitas vezes as couzas grandes.O Espirito de Deos obra em toda a parte e 

quem sabe os seus fins?. Por todas estas rezoens me deve a critica suspender os seus 

reparos:eu farei por que se não offendam os doutos, seguindo huma moral mais ajustada com o 

Evangelho e com as regras da Religião, e se acazo alguém se offender em alguma das 

prepoziçoens que fizera escrita, daqui já respondo que a pratica commua a nimguem (sic) toca. 

Atenda-se às rezoens e aos motivos, e sem paixão se dirá que tudo he verdade como mostra a 

experiência, e que o meu animo não he offender a pessoa alguma em particular. Os autores de 

que me aproveito são aquelles que na Republica dos Sábios tem a mayor estimação; e como 

estes não podem chegar às mãos de todos nem às religiozas, de quem falo, os podem intender, 

será este rezumo utifa quem por elle se applicar. Tenho exposto as minhas rezoens. Espero que 

seja bem aceite o meu trabalho, deixando a gloria para Deos, que he o Autor de todo o Bem. [?] 
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Ao [Trienio(?) ] 

A vida religioza, sendo tão pezada quanto às obrigaçoens exteriores, não o he menos refletindo 

naquellas que devem accupar o interior4. Hé nua vida que deve inclinar-se toda para adquerir a 

perfeição. Tem mostrado a experiência que nesta parte reina muita ignorância, principalmente nas 

comunidades das religiosas; ao mesmo passo, que são assestidas de homens sábios, com todas 

as qualidades precizas para o bem das mesmas. Eu não quero dizer que por culpa destes se 

achão infinitos erros na direccção; mas tão bem não posso dispensar-me para não publicar que se 

achão religiozas com muitos annos de exercidos santos, e perguntador(sic) pellas obrigaçoens do 

seu estados(sic), nem ainda bem sabem dizer a que estão obrigadas pellos três votos que 

voluntariamente fizerão: os princípios da nossa religião he para ellas novidade; os actos de Fé, de 

Esperança e Caridade são feitos materialmente; a Oração nem ainda he entendida, e menos 

sabem dizer as partes de que ella se compõem: todo o ponto está em commungar todos os dias, 

gastarem tardes inteiras no lugar da penitencia e com isto darem satisfação ao mundo que as não 

julgue. Não quero dizer que esta culpa tenha a sua origem nos doutos que as aconcelhão; mas 

posso afirmar que entre os sábios andão muitos ignorantes, que destroem o rebanho de Jezu 

Christo. São mercenários que vivem satisfeitos com a paga ou, para dizer melhor, são lobos que 

lhe comem a sostancia. E como podem estes fazerem conceito do sublime officio de confessor 

que exercitão na terra as vezes de Deos, na santificação do pecador. Esta tremendíssima 

obirgação ha de aparecer no ultimo Juizo: asi se hão de aprezentar estes Menistros da Igreja para 

darem respostas das suas absolviçoens: elles são a cauza da pouca obediência que se observa 

nos claustros; porque não sabem nem estudão pellos melhores autores que tratão destas 

observancias. Elles são a cauza da pouca honestidade porque não cortão como devem pellas 

consciências a respeito das comunicaçoens, do trato do vestido e de tudo o mais que pode servir 

de mina às mesmas espozas do Cordeiro Immaculado. Elles são a cauza de tão continuamente se 

quebrar o voto da Preza (sic)5 que tanto recomenda o sagrado Concilio Tridentino- e de que 

procede esta niglencia (sic) senão da sua ignorância ou porque não querem desagradar ou porque 

seguem humas opinioens ransozas que tem abominado a melhor selecção dos A.A.(?) . Se 

examinarmos em que se passão tardes, dias, mezes, annos, veremos que mais são 

confabulaçoens do que confissoens: asi se intretem com novidades, com noticias, com estorias, 

bem alheas do Ministério Santo que exercitão. Asi se tratão negócios de pendemcias e outras 

couzas rediculas que se devem separar de tal lugar. Os confessores das religiosas devem ser 

4 Esta palavra ocupa o extremo direito de uma linha e na margem encontra-sc: "terios", que julgamos estar a mais pois 

não existe qualquer sinal de chamada. 
5 Presumimos ser: "Pobreza" 
"Julgamos referir-se a: ''Autores". Passaremos a referir como tal sempre que surgir esta abreviatura. 
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circunspectos nas suas acçoens; todo o seu cuidado devem por em que ellas sigão fielmente as 

máximas santas que seguirão os seus Patriarchas e exemplares, As suas leys, os seus preceitos, 

a sua doutrina e os mandamentos dos seus Prelados devem dizer-lhe com liberdade no que 

consiste o estado religioso, que ellas devem praticar com exação os três votos que professarão, 

que são humas almas separadas do resto dos homens para se darem mais familiarmente a Deos 

pellos exercidos da eommunidade, pella observância da sua Regra e das leys dos seus Prelados, 

pella frequente oração, pello jejum, pella penitencia e pello retiro. Para tudo isto devem saber os 

confessores os estatutos ou leys que ha nas communidades e nesta materia não sejão fáceis em 

acreditar as religiosas quando dizem que as couzas não estão em uso. Devem tãobem ensinar-

Ihes o modo como hão-de depor os seus peccados sem offender a pessoa que talvez nelles fosse 

parcial, como hão-de fazer os actos de confissão e tudo o mais que he precizo para esta materia. 

Devem examina-las na Santa Doutrina, que não venha só a saber-se materialmente: [exa qui (?)] 

no que hão-de gastar o tempo tão preciozo que depois senão pode reparar. Quem não pasma 

d'aver tantas religiosas exercitadas por tantos annos que nem ainda sabem o que he precizo para 

a sua salvação, que ignorância se não encontra nas Regras, que descuido nas obrigaçoens, que 

tibieza nos exercícios, que froixidão no estado, donde procedem tantos danos.Eu o não dissera, 

mas a falar verdade podia dizer que era culpa destes indulgentes que não sabem avaliar o que he 

ainda hum peccado venial advertido. Se nos sentenciarmos sem paixão esta materia, veremos 

que as faltas destas obrigaçoens procedem de ordinário da falsa doutrina destes aduladores, 

veremos que elles não cumprem o seu Menisterio, veremos que as mesmas religiosas de tanto 

isto se agradão, veremos que ellas não tem o espirito de uma viva Fé que as facão 

generozamente obrar de huma7 forte esperança e de huma generoza caridade, veremos huma 

grande ignorância e bem culpável sobre os motivos destes actos e não menos da contrição que 

deve acompanhar sempre os mais actos do penitente para bem se confessar, veremos emfim que 

quasi as confissoens da maior parte das religiozas são excuzatorias, condicionais e sem 

sustancia, por exemplo: acuzo padre se fizess isto, acuzo-me padre de todos os pensamentos, de 

todas as raibas.etc. Os peccados veniais de advertência e malícia, por exemplo, as mentiras, as 

vaidades, os appetites he couza de pouca intidade, comtanto que a religioza observe certos 

documentos, pratique certas máximas, não fale nos dormitórios, vá ao Coro, etc. já está em huma 

boa situação e se faz digna de receber o Corpo de Christo todos os dias: que erro! A communhão 

quotidiana pede ainda mais do que estas dispoziçoens. Não só não ha-de haver o afecto ao 

peccado venial, mas he precizo que tenha essa alma as qualidades brilhantes que a facão 

destinguir do resto dos homens, he precizo hum amor ardente a Jezu Christo, he precizo huma 

Esta expressão encontra-se à margem, do lado esquerdo e sem qualquer sinal de chamada.Como completa o sentido da 

frase pensamos que se encontra no seu lugar correcto. 
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pratica muito exacta das virtudes, huma caridade com os próximos, huma observância prefeita 

das regras da Religião, para dizer tudo em poucas palavras, hum corte generozo nas paixoens 

interiores, na soberba^ na vaidade, no amor próprio, no amor dezordenado às creaturas e em tudo 

aquillo que dezagrada ao Divino Salvador. São Paulo, falando deste maior dos Sacramentos, dis 

que se deva provar o homem e assim comer deste Divino Pão.As provas hão de ser de uma Fé 

respeitoza, como lhe- chama o Excelentíssimo Bispo de Clermont, que faça destinguir o Divino 

Pão, cujo respeito chega a ser terror e que até tem necessidade de que a confortem, que 

descobre de longe a Jezu Christo sobre o altar, que faz sentir na alma hum resplendor de 

Magestade que a fere, a embraça, a perturba e lhe fas temer que venha apresentar-se asi sem 

sua ordem. Esta fé que nos fas destinguir o Corpo de Christo he rara. O que se encontra nestas 

almas que quotidianamente commungão he huma fé superficial que se prende à superficie do 

Sacramento, e lhe não profunda a virtude e os mistérios, he huma fé ocioza que limita todo o seu 

merecimento, he huma fé [mediaval(?)] que se desmente nas obras. Destinguir o Corpo de Christo 

he applicar mais cuidado, mais atenção, mais circunspecção a recebe-lo do que a todas as mais 

acçoens da vida. Examine-se cada huma das religiozas e escute neste ponto o testemunho da sua 

conciencia e vera se he digna desta communhão quotidiana. Hua comunhão ha de ser dispozição 

de outra, há de ser dja de penitencia, dia de retiro, dia de mortificação e qual he aquella entre as 

religiozas que isto pratica, qual he aquella que tem quebrado as paixoens, aquelle ódio, aquella 

idolatria dos moveis, aquelle génio sensível a qualquer contradição, aquella vaidade que a arrasta 

ainda nas couzas santas, aquella inveja, aquelles zelos fora da honra de Deos, aquelles caprichos 

com o século e consigo mesmas, aquelles apetites. Eis aqui as provas deste grande Sacramento, 

porem chegar-se huma religioza todos os dias ao Sacramento familiarizar-se com elle e não sentir 

novos sentimentos, gustentar-se do Divino Pão e não crecer na santidade, chegar-se ao fogo e 

não arder. Que he isto? He profanar o Corpo do Senhor. Só aquella religioza que tem em si todos 

os frutos do Espirito Santo, a Caridade, o gosto, a Paz, a Paciência, a grandeza de animo, a 

Bondade, a Benignidade, 3 Mansidão, a Fé, a modéstia, a Continência, a Castidade, todas estas 

virtudes, dissera-lhe que se podia aprezentar quotidianamente na Divina Meza, porem chegar-se 

com faltas, tantas vezes abominadas, com hábitos de imperfeiçoens ainda que ligeiras, he por-se 

no perigo de profanar o grande Mistério. Quantas fazem profissão da virtude e quasi todos os dias 

se achão entre o comercio das couzas ignatas e não fazem mais do que hum como ponto fixo da 

mesma virtude, alem do qual não passão nunca? Quantas arrastão sempre ao redor das suas 

confissoens as mesmas quedas e nada se adiantão ainda passados muito annos de exercido de 

piedade, quantas abuzão do Divino remédio e não sentem melhoras nos próprios males. Elias 

amontoam sacramentos (se me he licito dize-lo assim) e os seus coraçoens estão sempre 

ocupados de veneno, de invejas, de ódios, dilicadezas, apegos,. O culto sem mortificação, com 

dezejos de agradar, de apparecer, de subir, com impaciências, descursos livres, distracçoens 
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mundanas, sentimentos e outras tantas imperfeiçoens que fazem huma certa familiaridade com a 

mentira, ellas cultivão por este modo huma certa communicação a que talves cobre a piedade e só 

a inclinação ajusta e conserva e sera porventura este o modo de commungar dignamente todos os 

dias? Vejão isto os confessores e, se não sentirem vivamente a resposta que lhe dá o seu 

coração, elles serão participantes do mesmo castigo a que se sujeitão estas almas profanadoras. 

Eu sei que Santo Agostinho não aprova esta communhão quotidiana, nem tãobem a vejo pello 

mesmo Santo Doutor reprovada. Sei que São Francisco de Sales, sendo tão esperimentado nas 

direcçoens, fas o mesmo, eu vejo porem que às suas Religiozas da Visitação lhe não dá esta 

faculdade, o mais que lhes adverte he que não deixem as communhoens da communidade e, se 

acazo alguma vez mais forem mandadas pella obediência que não desprezem o favor, que se 

humilhem e se facão dignas de receber o Corpo de Jezu Christo. Sei mais que elle he Pai dos 

fracos e dos fortes, estes o devem receber para que fortifiquem mais, aquelles para que não 

cahião. Nem eu em todo este discurso quero dizer que totalmente se evitem as communhoens, o 

que digo só he que ha muito abuzo na frequência delia, que os confessores principalmente das 

religiozas tem nisto muito <erro>, que não fazem aquelle decemimento que pede hum tão grande 

mistério, que admitem à Sagrada Meza sem destinção, que não provão8 primeiro os espíritos 

pellas regras de huma verdadeira moral e por isso estamos vendo tantos erros, tantos [?] na 

direcção destas [?] do Salvador que pode ser mão até nas9 mesmo criadas se encontra esta 

facilidade de communhoens: basta que ellas facão huma confissão geral, que vão em todos os 

dias à estação do Sacramento, que vizitem a Via Sacra, que facão o exercido da oração, que 

tomem huma disciplina à segunda, quarta e sexta feira, que jejuem nesses dias que tenhão meia 

hora de oração, que facão vinte communhoens10 espirituais todos os dias, que oução Missa, que 

guardem certas horas de silencio, que se juntem com pessoas que professão piedade, que 

cantem o terço de Nossa Senhora,que tragão humas contas ao pescoço e isto basta para que se 

chamem logo perfeitas filhas de Deos e que se não devem privar do grande fruto daquelle 

respeitável sa era mento. Mas que ellas não mortifiquem os seus génios que ellas não conservem 

rancorres(sic) entre si, que ellas não trabalhem no dia santo, que ellas não dem dinheiro a juros, 

que ellas não percão o tempo do seu trabalho e o mais que tem de obrigação, isso não basta para 

que se tirem da vida santa (como dizem) que ellas praticão, são paixoens que não estão na mão 

da creatura o tira-las, são tentaçoens que fes o demónio para as fazer retirar, são vexaçoens do 

maligno espirito para divertir as almas, respondem estes fanáticos [?] advertir que as mulheres 

8 No topo da pagina c antes da continuação do que vem da página anterior, escrito com letra diferente está: "Santa Tereza 

não permitia as suas Religiozas mais do que duas vezes na somana a communhão e dis ella por nenhum cazo se conceda 

[mais| que posa ser etc".A palavra "mais" está riscada mas legível. 

' Esta preposição deveria estar a seguir ao vocábulo "mesmo" mas está antes. 
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são fáceis em admitir estas couzas e assim persuadi-las com respostas tão erradas vão 

caminhando insensivelmente para o maior fanatismo e abuzo. Sei tãobem que Jezu Christo 

chamou para a Sua meza os cegos, mancos e aleijados e nem com isto se pode provar a 

frequente communhão, resposta tantas vezes applicada contra aquelles que doutamente isto 

prohibent, porem nos vemos lançado nas trevas hum miserável que se atreveo a chegar à meza 

sem o vestido nupcial. He sem duvida grande imprudência e engano que se aconselhe esta 

frequência indestintamente e, se as religiozas que pella rezão do seu estado aspirão a maior 

perfeição, nem ainda todas em geral hão de ter esta liberdade, muito menos as criadas 

geralmente falando, por estarem em estado menos perfeito. Basta que essas almas chamadas 

perfeitas communguem nos domingos, comtanto que tenhão liberdade de espirito sem algum 

afecto ao peccado. Este he o sentimento de Santo Agostinho. A dispozição para este Sacramento 

deve ser grande, muito exquisita e só aquella alma que não tem afecto ao peccado mortal nem 

inclinação ao peccado venial, dis o Santo Sales, está na verdadeira dispozição para receber o 

Corpo de Christo, no Sacramento. Ora meditem os P.P.11 espirituais, os directores, estas palavras 

de hum santo tão singular na direcção das almas. Discorrão pellas suas dirigidas e digão quantas 

tem desse caracter; confesso que na Igreja de Deos ha justos e santos, que nas sagradas 

Religioens ha religiozas porfeitas que imitão quanto podem a huma Santa Catherina de Sena, a 

huma SantaTereza de Jezus, a huma Santa [Angela] de Fulgino e poderá haver quem deseje ser 

imitadora de huma Santa Gertrudes, a estas sim dissera que lhes mandassem os confessores a 

communhão em todos os dias se primeiro examinassem as suas intençoens, a sua humildade, a 

sua obediência, a sua caridade, a sua penitencia e todas aquellas qualidades nobres que ornavão 

o caracter daquellas Santas Religiozas. Eu me edificara se as visse ao menos com virtudes, com 

a penitencia de huma Maria do Lado, de huma Joana Ignes, religiosas perfeitas do convento do 

Louriçal, e então dissera que podião os confessores uzar da autoridade que lhes concede a 

Sagrada Congregação ou decreto approvado pello Summo Pontífice Inocêncio XI passado em 12 

de Fevereiro de 1679 sobre o frequentar a communhão. Não posso tãobem negar que ainda 

dentro dos claustros, assim como no século, há presisão de virtudes edificantes e perfeitas, que 

amão a Deos com espirito de verdade, que pertendem adiantar mais o seu amor no exercido, de 

executar a vontade de Deos em todas as couzas com hum animo simples e sincero, sem isitação. 

A estas sim dever-se permitir a Santa Communhão, ainda que algumas vezes será preciso 

separa-las da Divina Meza para ver a sua conformidade em ponto tão delicado e satisfazer-lhes o 

seu desejo com a communhão espiritual, de que podem tirar ainda maior fructo do que na 

sacramental. Estas provas são tão precisas que, sem ellas, hão de errar facilmente os Directores, 

10 A seguir encontra-se riscado: "todos os dias". A expressão passou para a frente de: ""espirituais" 
11 Mantemos no texto por não sabermos o que seja. 
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cada hum medite este ponto comsigo mesmo e veja a destinção que deve fazer das pessoas que 

aconcelhão. Na Igreja de Jezu Christo deve-se usar de misericórdia, porem não deve faltar a 

justiça. Esta consiste em dar a cada hum o que he seu, sem não distinguirmos humas almas de 

outras. Pois haja as que são perfeitas e buscão os meios para mais se adiantarem na perfeição, 

daquellas que nisto cuidão pouco e se deixão [?] de certas devoçoens exteriores de algumas 

regras ordinárias de exercícios, e a todas igualmente mandarmos commungar, faltamos à justiça e 

não uzamos de misericórdia. Sepultamos os effeitos do venerável Sacramento que não pode 

produzir igualmente a graça por serem deziguais as dispoziçoens. Ficamos reos do Corpo e 

Sangue do Salvador, participando do castigo daquelles que indignamente o recebem Sei que 

muitos confessores se persuadem que as pessoas a quem aconcelhão a frequentar [a] 

communhão tem as qualidades necessárias, porque talves se capacitão das suas virtudes, dos 

seus bons desejos, dos seus exercidos, das suas intençoens. Eu lhes respondo com o 

Evangelista São João: irmãos, não acrediteis, todo o espirito, provai-os primeiro se são de Deos. 

Quem poderia presumir que a populoza cidade de Paris e quasi tod a França seria enganada por 

huma pobre mulher do [?]12, que tantos homens grandes assim religiozos como seculares 

acreditassem no seu espirito. Todos estes examinarão com miudeza e exacção notável os 

costumes, a vida e as palavras da dita mulher e, contudo, o artificio do demónio era tão oculto que 

ella dava singularissimos sinais de virtude e piedade que parecia humanamente indubitável o 

assistir-lhe Deos com graça muito particular. Ella procurava que todo o povo se redemisse a bons 

costumes e, como naquelle tempo duravão as diferenças entre Henrique III e IV, protestava ella 

que as publicas calamidades se originavão dos peccados e que logo cessarião se délies ouvesse 

emendas. O povo lhe dava tanto credito que por suas instenções(sic) se fizerão publicas preces. 

Hia vizitar varias pessoas infermas que estavão quasi moribundas e lhe trazia à memoria alguns 

peccados que não tinhão confessado. Pronosticava couzas, factores que se virão como certas. Os 

seus discursos paredão do Ceo. Em hum dia se lhe deu hum accidente, que a tiverão como 

morta, e hindo ja para lhe amortalharem o corpo, disse com voz suave e intelligivel: ay meu Deos, 

pois vos agrada restituir-me a vida, eu a consagro ao Vosso serviço. Daqui por diante parecia tão 

perfeita em todo o género de virtudes que até as pessoas mais praticas nas matérias místicas, por 

mais experiências que fizerão, não poderão descobrir de imperfeição. Era bem atendida dos 

religiozos, os doutos a procuravam e as suas virtudes lhe adquirião grande estimação. Ora quem 

não devia que huma alma tão perfeita era assisitda de ser superior? Pois não era mais do que 

huma alma assestida do demónio. Os peccados veniais que ella cometia de mentira e curiozidade 

publicarão o seu engano. Bem podia eu autorizar esta verdade com factos mais modernos, se 

elles fossem precizos, basta o que se refere e os que se sabem para que se não fiem tanto os 

- Parece ser um topónimo mas está ilegível 
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confessores. Appliquem estes todo o seu cuidado a que as suas confessadas meditem de dia e de 

noite a ley de Deos, como tanto nos ensina Davide. Não as inclinem aos Livros Místicos, que ellas 

não podem intender, antes com elles se podem arruinar d'amor próprio, a soberba sempre quer 

subir. O livro por hão-de 1er ha de ser aquelle que tinha Paulo, ha de ser Jezu Christo Crucificado: 

nelle hão de acreditar, nelle hão de aprender todas as virtudes. Cuidem muito que ellas saibão os 

Mistérios da Fé, tudo o que he precizo para a salvação, as couzas que são de preceito e de 

concelho, o tempo em que tem obrigação de fazer actos de Fé, Esperança e Caridade, como hão-

de fazer actos de amar o proximo, quando hão de orar para satisfazer ao preceito Divino que tanto 

zelo manda Jezu Christo, porque não basta dizer que tem oração, he precizo satisfazer a este 

perceito. Ensinem-lhes o como hão de ter oração, como hão de pedir a Deos perdão dos 

peccados, como hão de ouvir Missa, como hão de atender ao Officio Divino, como hão de 

observar as Regras, como hão de fazer as communhoens espirituais, em huma palavra, como hão 

de ser catholicas e religiozas. Eis aqui no que se deve gastar o tempo de que Jezu Christo ha de 

tomar contas e não ha de haver resposta à sua pergunta. Confessores ha que se dão por bem 

satisfeitos do seu trabalho com quatro almas timoratas, cujas reconciliaçoens os não infadão, e 

talves se escuzão de abrir os braços ao pródigo que vem de região longínqua a onde dissipou a 

sustancia do Pay Celestial. Este o ponto em se introduzir no[s] conventos das religiozas, mas para 

quê? Para gastarem tempo no que não deve gastar-se e não para ensinar, para doutrinar, para 

castigar; eu podia dizer que estas omissoens não serão só da parte délies, estão sim de quem não 

acode a estes erros que se podem remediar. Está da parte do [s] Prelados que os elegem sem 

hûa madura consideração, do que muito se sentia o venerável Arcebispo Frei Bartholomeu dos 

Mártires, queixando-se dos Pastores que não punhão hum bom cuidado no pasto das sua ovelhas. 

E quando São Pio V quis reformar a depravação dos costumes com que via indignamente 

offendida a Igreja, depois de ouvidos os pareceres dos cardiais, disse que o melhor meio que elle 

escolhera era reformar os confessores. Oução a São Carlos Borromeo: elle afirma que pella 

incúria e negligencia dos confessores triunfão os vicios, os erros, o luxo, a pompa, os enganos, as 

injustiças em todas as artes, em todos o estados. Todas as desordens que sucedem nas 

communidades, se formos a ver com verdade, o dizemos que he por falta de obediência. Se os 

confessores castigassem esta culpa como devem, se evitavão vários peccados por exemplo: 

manda a Prelada huma couza, não obedecem as súbditas, ou por intenderem que o perceito 

excede os lemites do seu poder, ou por que perdoa da pouca [?]. Se os Confessores não 

admitissem opinioens loucas, senão condecendessem com virtudinhas e se comprissem com a 

sua obrigação, he certo que se ivitavão todos os damnos, se todos seguissem huma moral mais 

ajustada com a ley de Deos e com o Evangelho, haveria ordem e não desordem, mas que ha de 

ser elles não querem dezagradar, querem continuar. As almas religiozas, quanto mais unidas a 

Deos pellas obrigaçoens do seu estado, tanto mais se hão de unir a Jezu Christo; este Senhor foi 
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obediente até à morte e não veio ao mundo fazer a sua vontade e quanto se esquecerão disto [as 

que(?)] vivem nos claustros.Devem ser humas almas vivas em nuns corpos mortos para tudo que 

he mundo que voluntariamente renunciarão. A sua vida deve estar escondida em Jezu Christo, 

pobre desprezado, abatido, crucificado. Que importa se appliquem alguns confessores a lição de 

alguns cazuistas, se o Espirito da Moral Christã [?] entre as loucas opinioens que mal podem 

elles destinguir o verdadeiro do falso? Conheço que algumas vezes he preciso seguir a doutrina 

dos cauzistas quando o pede a ocasião, porem não se segue daqui huma facilidade em seguir 

todo o género de opinioens que muitas vezes vão dar com as vinte e nove do Summo Pontífice 

Alexandre VII, no decreto de 24 de Setembro de 1665, com as dezasseis do mesmo, no decreto 

de 18 de Março de 1666. Nas sessenta e sinco condenadas pello Summo Pontífice Inocêncio XI, 

por decreto de 2 de Março de 1679, e nas trinta e huma condenadas pello mesmo Alexandre VII, 

no decreto de 7 de Dezembro de 1609, e outras mais alem das que condenou o Summo Pontífice 

Benedicto XIIII, como se podem ver nos Autores modernos, e todas estas opinioens respeitavão a 

validade do Sacramento da Penitencia e idoneidade dos ministros delle. Tinhão ellas seus 

patronos, comtudo ellas antes de serem condenados já em si não erão boas para a reforma dos 

costumes. Quantos se seguem ainda hoje no mesmo mal dos probabilistas, porque a Igreja ainda 

não entendeo o seu exame e não declarou a sua censura. As mesmas verdades do Sagrado 

Concilio de Trento terião padecido diversas interpretaçoens e se acharião já desviadas do seu 

genuíno sentido, se a isto não se acudisse antecipadamente com a prohibição do mesmo Concilio. 

He necessário que o confessor recorra muito [?] pelo meio da oração, para lhe iluminar o 

entendimento que lhe deixa perceber, e lerá e destintamente o conhecimento da ley santa, qual 

está escrita nos seus preceitos, para que o deixe perceber a lição dos livros, as melhores 

doutrinas e, quando as matérias forem difficultozas, não se fiarem de si mesmos, consultarem os 

homens sábios e que forem mais experimentados nas virtudes. Pareça que isto sera hum grande 

trabalho, assim serão [?] menos <não serão tantos>13 os erros, menos os enganos e mais as 

virtudes; maior o aproveitamento das almas e menos sacrílegas as confissoens; este he todo o 

ponto em que se deva por hum incansável trabalho, nada mais importa ao homen de que segurar 

a sua salvação e, como depois do peccado, não há outro remédio mais do que o Sacramento, se 

este não he feito com as partes que elle pede, tanto da parte da penitencia como da parte do 

Ministro, alem de não servir para a justificação, fiqamos reprovados. Hum sacramento que Christo 

instituio para a salvação, sendo mal feito, adianta a condenação. Na verdade que he esta huma 

disgraça a que se sujeita quasi voluntariamente a maior parte do mundo. Cansão-se os Santos 

Padres, os doutores em persuadir esta verdade tão importante e parece que os homens não 

podem sustentar a verdadeira doutrina de que muito antes se queixava São Paulo. Huma religioza 

13 Expressão entrelinhada que substitui outra riscada e ilegível. 
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he hum jardim sagrado que o Divino agricultor plantou no retiro do claustro. Nella dever floreser as 

rosas da caridade, os lyrios da pureza, as violetas da humildade, os suspiros da contemplação, os 

martírios da penitencia e todas as flores das mais virtudes. Ella não pode florecer na perfeição se 

não houverem servos fisicos que, zelosos tãobem das almas, lhe não appliquem as santas 

doutrinas [para seguirem o sublimar da perfeição] que as facão mais e mais perfeitas na caridade, 

sem a qual, no sentir do Apostolo, todas as mais virtudes perdem o seu valor. He precizo, para o 

dezejado fim de conseguirem a perfeição, que as religiozas observem à risca as puras leys da sua 

Regra santamente escritas, porque santos forão seus grandes Patriarchas que, guiados pello 

Espirito Santo, as escreverão e observarão e quem ha de applicar esta verdade se não os que as 

instruem e os que as governão? Mosteiros ha neste Reino onde se não achão nem ainda humas 

Constituçoens que são como Regra ou modificação da mesma que professão e, sem estas leys, 

que podem observar as religiozas, se os confessores não forem doutos que lhe hão de 

aconcelhar.Não basta que elles digão: observem a sua Regra, obedeçam à Prelada, guardem 

silencio, tenhão oração, etc.. He precizo intender o espirito da Regra, examinar os capítulos das 

vezitas que os senhores Bispos lhe tem posta os preceitos, as censuras e mais observaçoens, e 

nisto pôr muito cuidado, porque ao menos se supre com a falta das Constituiçoens tão 

necessárias. De senão praticar esta doutrina, nacem (sic) nos Mosteiros grandes dezordens. São 

tantas as direcçoens nesta parte como os confessores [????]14. Não deve ser assim como cada 

Reyno tem suas Leys cada Religião tem sua Regra e, não obstante, que muitos Mosteiros estejão 

sugeitos aos Senhores Ordinários, as religiozas, assim como participão nos favores com os 

religiozos da sua Ordem, tãobem devem seguir o mais que he de observância da mesma Regra. 

Nem he crivei que os senhores Bispos se opponhão a isto, elles que nem [?] observância e a 

perfeição das religiozas logo hão de querer, tãobem tudo aquillo que convier para a mesma 

observância [??] he meio de conseguir a perfeição, logo não podem deixar de querer que ellas 

observem à risca a Regra santa do seu legislador. As Religiozas são como o Nilo rio do Paraizo 

que, sahindo fora do seu leito, enche de lodo todos os campos do espirito. Todas as vezes que a 

religioza sahe fora das regras do seu instituto, tudo fica manchado, quero dizer tudo fica sem 

ordem e não se descuida o demónio de armar huma forte guerra. Talves que debaixo da capa de 

virtude para que humas afroixem, outras se desmandem. Ah, que se ellas volverem os olhos para 

o passado, olhando para os seus annos, verão o tempo que fugio sem lhe deixar no coração outra 

couza mais que hum afflitivo pezar de perda das boas obras que não fizerão. Ja vai passando a 

florida mocidade e o tempo de recolher os frutos quasi chega <a morte> e que outra couza 

acharão mais do que espinhos e o Senhor ha de pedir contas dos talentos e dos louros que com 

elles se ganharão. O Senhor ha de entrar no exame da sua vinha que Elle plantou e regou [?] e 

Seguem-se praticamente quatro linhas riscadas e ilegíveis. 
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não hão de ser menos responsáveis os operários se por sua culpa <não> produzio a vinha. Sejão 

elles vigilantes como quem há-de dar conta das almas que estão entregues ao seu cuidado como 

exactos executores da observância regular. De que nace tanta abundância de pobreza nos 

Conventos, de que nace tanta penúria dos effeitos da Providencia Divina. Nasce do pouco espirito 

com que se observão as Regras, dos escândalos e dos peccados e não he muito que se vejão 

alguns sinais da justiça Divina que onde se acha extinta a tocha ardente da caridade fraternal. 

Huma Religioza observante he como huma daquellas alampadas eternas que antiguamente ardião 

dentro dos sepulcros; ellas fechadas perpetuamente davão luz, mas recebendo ar logo se 

extinguião e apagavão. Assim tãobem emquanto as Religiozas se fechão dentro de si mesmas 

com hum retiro interior, sem mestura das couzas do século, sem cuidado mais do que em Deos 

em tudo o que lhe agrada, sem atenção mais que a sua ley aos preceitos da Igreja e dos seus 

superiores [?], dão luzes tão claras de santidade que servem de edificação; tanto porem que se 

apartão desta observância entra o ar da natureza manchada, sopram os ventos das tentações, 

das amizades, dos maus exemplos do mundo e de tudo o que elle ama e extingue-se a luz, fica 

tudo em sombras. A experiência o tem mostrado e quasi se vê todos os dias almas tão abrazadas 

no amor de Deos, tão promptas no caminho do Salvador, tão constantes no exercido da Sua cruz 

e telves que huma leve fracção da ley, hum querer se por arte, por bem pouco do seu retiro 

interior, huma condecendencia com o mundo, ainda que leve, serião a cauza de perderem a luz da 

caridade e de se apartarem da sua primeira profissão. Saul, aquelle rey ungido do Senhor, perdeo 

o Reyno e foi dipois reprovado por huma falta de obediência que na opinião dos Santos Padres 

não foi mais do que luz contra o que lhe tinha mandado Samuel. Assim castiga Deos estas faltas 

que se cometem naquella fracção dos seus preceitos. Se hoje não vemos claramente estes 

castigos sera porque a Sua misericórdia quer abundar em justiças. Sera pellos fins que nos 

ignoramos. Nos não devemos penetrar os Seus ocultos juizos, devemos profundamente adora-los, 

porem sabemos de cazos que a culpa do peccador não ha de ficar sem castigo. Aquelles que 

nesta vida se padecem são huma sombra dos que hão de suceder na outra e quem não teme? 

Nós sabemos que foi huma religioza condenada ao Purgatório por lavar o rosto à sexta feira, dia 

consagrado à Paixão de Jezu Christo e só com as oraçoens de S.Martinho, bispo Turonense sahiu 

daquellas penas dipois de três dias. Santa Gertrudes vio a humas religiozas que estavão no 

Purgatório por terem recebido com demasiado gosto as vizitas que lhe fazião. Outra foi padecer as 

mesmas penas por ter tido algum apego às imagens e couzas da mesma semelhança. Outra por 

ter empregado muito tempo nas vezitas das infermas. Ouçamos a Santa Maria Magdalena de [?] a 

São Luis Beltrão e outros com[o] Santo Antonino que nos dizem forão humas religiozas 

condenasfadasl pello muito amor aos seus parentes, outras por terem deixado de commungar 

quando mandava a sua Regra. Humas por não terem cultivado a prezença de Deos pella devoção 

interior que nisto sentião, outras por terem rezado mal o Officio Divino com negligencia, humas por 
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terem faltado à obediência em couzas pequenas, outras por terem murmurado do confessor e dos 

prelados, humas por terem feito as suas obras por vontade propria mais do que pella obediência 

por não darem conta aos seus superiores de couzas que se passavam nos Mosteiros. Todas 

<estas> couzas tão leves são castigadas com graves penas e de humas culpas tão minimas que 

algumas são de ordem inferior na linha de veniais em15 no juizo de Deos, tantos castigos que 

serão daquellas faltas tantas vezes ponderadas e nunca emendadas, daquellas transgressos[ões] 

dos votos, das leys e dos preceitos, daquellas culpas veniais cometidas por malicia e vontade 

deliberada, daquellas vaidades, infeites profanos que chegão muitas vezes a culpa mortal pello 

escândalo daquellas molas nos vestidos, nos hábitos que [?] direi tudo, em humas palavras 

daquellas acçoens pellas [tantas(?)] obras que offendem a ley de Deos e da Religião. Meditem as 

religiozas tudo o que tenho ponderado e deixem responder por si a propria conciencia que 

confessará esta verdade.Estudem os confessores nesta matéria, cortem sem temor por estes 

corpos mortos na observância, senão querem que elles morrão eternamente. Lembrem-se que 

são medicos para curarem as infermidades da alma. Não se embaracem com respeitos, digão a 

verdade sem temor, estudem os livros santos, a Moral mais verdadeira que se conforma melhor 

com o Evangelho, para que se não impute a elles todo o erro. Os prelados nisto mesmo devem 

por hûa particular vigilância e saibão quem mandão. Não basta que hum sacerdote esteja 

approvado. O Direito que pede destinta approvação do prelado pêra os confessores das religiozas 

he certo que nelles quer mais ciência, mais virtudes, em huma palavra: reformem-se os 

confessores e logo sera tudo santificado na Religião . Lembra-me que, intentando o Summo 

Pontífice Paulo IV reformar a frente da sua capella, onde estava a famosa pintura do Juizo 

Universal, porque as figuras estavão algum tanto descompostas e nuas [?], Miguel Angelo 

Buonarroti, famoso pintor daquelle século [?], que o trabalho era pouco concerto e componha o 

Papa todo o Mundo, que as pinturas depressa se compõem. Concertem-se os confessores e 

pouco custara emendar os penitentes e menos haverá que compor no dia do Juizo. Sejão elles 

dedicados em advertir nas faltas e fazer muito caso das culpas veniais, que são as pequenas 

rapozas, quero valer-me da fraze da Escritura, que destroem a vinha do Senhor. Estas faltas 

plenamente voluntárias são como as feridas que se fazem perto do coração que pouco falta para 

serem de morte. Ha confessores que se persuadem só basta para seguir a perfeição que a 

religioza não cometa peccado mortal. He erro e deve-se evitar este absurdo, isto he o que ensinâo 

todos os doutores nesta materia falando da vida religioza. O peccado venial de advertência he 

uma verdadeira offensa de Deos, esta não pode unir-se com quem busca a perfeição. Podem dar

se peccados veniais de fragilidade, ignorância e tibieza e tanto que a creatura não esteja com 

animo deliberado a comette-los nem afecto a elles, deste modo não impede o seguir o caminho 

" Este vocábulo colocado na margem direita parece substituir o que lhe está imediatamente a 
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dos perfeitos, os primeiros fazem esfriar o fervor, a caridade, a união do Espirito Santo e gosto e 

inclinação para as couzas celestiais, os segundas não fazem isto. O justo cahe sette vezes no dia, 

na fraze da Escritura, e não deve cauzar reparo que quem não fie tanto possa ter ainda mais 

quedas. Recorrer a Deos que não nega a Sua Graça a quem fielmente a procura e O quer amar 

com espirito de verdade. 

Capitulo primeiro da obrigação que tem as religiozas de aspirar à perfeição debaixo do 

peccado mortal 

Assim como todo o catholico tem obrigação de amar e servir a Deos, guardando os seus preceitos 

e da sua Igreja e do seu Monarca, dos seus superiores, assim tãobem as religiozas, dipois da 

observância referida que he o primeiro a que se obrigão pello baptismo, devem guardar outras 

leys a que santamente se obrigarão, que fie a observância dos seus votos, pellos quais se fizerão 

Espozas do Cordeiro Immaculado, e as leys dos estatutos da[s] sua[s] religioens respectivas, as 

suas Regras, os preceitos dos seus superiores. Este he o novo caminho que ellas devem 

descobrir para conseguirem a perfeição, pêra o que devem sempre preferir as suas observancias, 

ainda que não obriguem a peccado a tudo o que fordevoçoens particulares. 

Não está a religioza obrigada a ser perfeita, mas só deve aspirar a ser diligente e cuidadoza em 

buscar a perfeição, por ser esta huma essencial obrigação do estado religiozo. Não he precizo 

desputar aqui se esta obrigação he do essencial do estado, como querem muitos doutores, ou se 

he propriedade indespensavel delle, como dizem outros. O certo he que, ou seja da essência, ou 

seja propriedade, sempre obrigão a todas as religiozas debaixo de peccado mortal, à sua 

observância. A sua transgresão he culpa mortal, sem esta obrigação não se dá estado religiozo. 

Será hum corpo secular amortalhado. Consiste esta obrigação em huma continua vigilância nos 

votos, nos pontos das Regras, Constituiçoens e preceitos dos prelados, para que tudo se observe 

bem e melhor, não há-de cessar a religioza, ha de trabalhar sempre até conseguir o fim. As que 

isto não fazem faltão a esta obrigação e peccão gravemente. 

Para as religiozas cumprirem com esta obrigação não he necessário que se exercitem em todas 

as obras de concelho, somente naquellas que são conforme as suas Regras e observancias da 

sua Religião. Esta he doutrina de São Thomas com os Doutores .A religioza não se obrigou a 

maior perfeição do que podia conseguir por meyo da pontual observância da sua Regra ou 

Constituiçoens: esta obrigação não he diversa da que tem dos seus votos e mais observancias 

religiozas, são a mesma couza <com> ella. Se hûa religioza peccar contra algum voto ou preceito 
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commette hum só peccado por ser tudo a mesma obrigação. Não falo por agora do voto de 

castidade porque nesse ha outras rezoens pellas virtudes que se [?] offendem. 

A perfeita execução deste preceito, os exercidos da Religião e do estado, das obras quotidianas, 

são os pontos em que se devem esmerar. Sei que he bom fazer algumas obras de [?] e 

revogação, como penitencias, rezas, devoçoens, mortificaçoens, etc. e comtudo não he isto que 

se pede à religioza em rezão do seu estado - são boas estas obras, sendo prudentes e reguladas 

pella obediência. O que se pede à religioza he que siga a communidade, o Coro e refeitório, a 

oração, o silêncio nos lugares e tudo aquilo que está disposto pella Religião ou prelada , nisto sim 

he que está a perfeição e emendando as faltas e imperfeiçoens para que tudo faça cada vez 

melhor. Há religiozas que todo o seu ponto he estar no Coro quando as mais não estão, tem 

oração quando o pede a sua vontade, guardão o silencio a seu arbitrio. Tudo são novenas, rezas, 

exercidos, emfim dormem quando as mais rezão e rezão quando as mais dormem. Esta casta de 

religiozas, se bem se observar, não seguem em nada a sua communidade; será isto o meio de 

adquirirem a perfeição? Não, antes peccão contra o seu estado e estão bem longe de adquiri-lo. 

Peccão as religiozas mortalmente quando por desprezo deixão de observar a Regra, 

Constituiçoens, dispoziçoens dos prelados e mais observancias, ainda <que>nem a Regra nem a 

Constituição obrigue só a peccado venial e sejão as suas dispoziçoens só directivas, isto he pêra 

o melhor da Religião. 

Quando se falta às leys ou regra da Religião com animo e vontade deliberada de se não sugeitar a 

ellas ou aos prelados que o mandão, então he que se deixa de obrar por desprezo e he deste 

modo que se pecca mortalmente. Tãobem quando se julga que essas observancias, Regra e leys 

são bem inúteis e de nenhum proveito e por este motivo se desprezão, he peccado mortal, porque 

he hum desprezo formal de dezobediencia de não querer sugeitar-se a quem o manda, e nisto se 

inclue a transgressão do preceito e vontade de não querer sugeitar-se a elle nem à Regra, 

Constituição ou prelado que o manda. O desprezo de tudo isto he sempre pecado mortal, porem 

se isso se decidir só porque parece que não são absolutamente necessários para a salvação ou 

tãobem quando se deixão por fragilidade, preguiça, appetite ou paixão não sendo em couza grave, 

he peccado venial. 

Quando as religiozas faltão às Regras, Constituiçoens ou leys e mais observancias, ainda que 

nada obrigue a peccado, só com o fim de impedir a perfeição a que devem aspirar, peccão neste 

cazo mortalmente. O mesmo se dis daquellas que seguindo este erro o aconcelhão a outras, por 

exemplo, quando huma dis a outra: não faças cazo disso, que importa o silencio, o Coro, o retiro, a 
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oração, as confissoens da communidade, isso não vale de nada, etc.. Huma destas que dá 

semelhantes concelhos não pecca só moralmente, mas anida se move em peccado, não só obra 

directamente contra o fim do seu estado, mas he cauza de que não obre bem essa a quem dá tão 

diabólicos concelhos. 

Comete tãobem peccado mortal toda aquella religioza que firmemente se rezolva de não cuidar 

nas obrigaçoens do seu estado, quando se determina a não adiantar-se na observância, quando 

assenta comsigo que não ha de passar do ponto em que está, que não ha de trabalhar para 

adquirir mais. Huma religioza que nisto se fica pecca, o seu estado pede que sempre aspire a 

mais em todo o tempo da sua vida. 

Pecca a religioza que com o seu exemplo mão induz as mais a huma vida escandaloza e 

relaxada, isso he em materia grave como por exemplo quando uza de hábitos contra o estilo da 

Religião, assim no modo como na qualidade, quando uza de cedas, fitas no cabello, [?] com 

excesso, pulvilhos, couzas de ouro ou prata seja em fivelas, adereços de pescoço, golas 

bordadas, punhos, camizas de esquia ou cambraia e couza semelhante toucados contra o uso, 

capetos de veludo, tudo isto he contra o espirito da Religião, tudo isto embaraça a quem deva 

aspirar a ser perfeita, dão mão exemplo e não he só peccado de escândalo, mas alem disso 

offende o voto da pobreza. 

Pecca tãobem a religioza que com o seu mão exemplo induz a outras a hir à grade onde se 

praticão couzas profanas, amatorias, bailes, cantos alem de mais escândalos que nisto se 

advertem. São tãobem peccado contra a caridade pella ruina que sentem as almas que a isto são 

culpadas e assistem a estes espetaculos. 

Quando as couzas que manda a Religião não obrigão em materia grave não pecca a religioza que 

por algum habito falta a ellas, porque estas faltas, não sendo continuadas, só offendem 

venialmente a conciencia como são huma falta de silencio, de Coro, de oração, etc. Todas estas 

couzas só retardão a chegar à perfeição por serem leves e não excedem a linha de veniais. 

A Religioza que muitas vezes quebra hum ou outro preceito da Regra, não obrigando esta a 

peccado mortal, comtanto que se porte observante no mais, só pecca venialmente. Nem tãobem 

pecca em não domar todas as suas paixoens, comtanto que faça diligencia para isso, porque 

deste modo mostra que dezeja a perfeição e os meios para ella. A religioza que está rezoluta a 

guardar os Mandamentos, todos os preceitos que obrigão a peccado mortal e não aquelles que só 

obrigão a venial, esta, na opinião de gravíssimos Autores, pecca mortalmente, tendo-se nas 
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palavras do Concilio Tridentino,Sessão 25 de Regulamento Cap.1, onde as suas palavras são tão 

graves e perceptivas, não só da observância dos votos, mas tãobem das mais Regras e 

Constituiçoens que exprimem esta observância das couzas leves e, pello animo em que está a 

religioza de as não observar, dizem que pecca gravemente. Seria esta religioza como huma 

pessoa secular que só tem obrigação de peccado mortal na observância dos mandamentos e 

preceitos que obrigão a isso. 

Os Autores da opinião contraria confessão que huma religioza que assim se porta na observância 

das suas Regras e Constituiçoens pecca de ordinário contra outros preceitos, não mudando o 

animo nem tirando o mão costume. Assim como quando deite-lhe mão animo, se segue escândalo 

no Convento, quando a sua vida relaxada induz a outras a obrar do mesmo modo, quando he 

cauza das murmuraçoens a seu respeito etc. e pello perigo em que está de cahir em culpas 

graves. Quem despreza as couzas pequenas vem a cahir nas grandes, he sentença do Espirito 

Santo. 

Tem cada huma das Religiozas obrigação de saber as suas Constituiçoens, Regra, preceitos e 

esta obrigação he grave, ou ler segundo a materia de que se tratar. Nem desta obrigação as livra 

a ignorância crassa supina e affectada, porque toda ella he vencivel, a sua negligencia he donde 

pode proceder toda a ignorância para não saberem a ley a que está sugeito o seu estado. 

Naquelles Mosteiros porem donde não há Constituiçoens, devem govemar-se pellos Capítulos de 

Vezita que os senhores Bispos tem feito ou mandarão fazer e as religiozas que isto não lem 

muitas vezes, para estarem nelles prezentes e nas suas obrigaçoens, hão de dar contas a Deos 

dos peccados que por esta ignorância cometem e não hão de allegar rezoens ao Rectíssimo Juiz. 

Tãobem devem saber a Regra que professão e observada naquella parte em que não está 

dispensada por algum Capitulo ou determinação Apostólica e que he incompatível com o modo de 

vida que hoje tem como por exemplo na Religião de São Bento o silencio nas horas e lugares, as 

boas obras que são o instrumento da perfeição, a obediência dos bons discípulos, o respeito no 

Coro, a caridade com os infermos, a promptidão para o Coro. Estas e outras observancias devem 

as religiozas observar ainda que estejão sugeitas aos prelados que não são da Ordem, porque 

professão e proínettem [?] de guardar aquella Regra e não há cauza alguma para que delia se 

dispensem. 

Quanto ao comer carne observem o estilo do Convento, ainda que nesta parte seria bem que se 

conformassem com o modo que praticão as Religiozas da Ordem .Eu falo agora das Benedictinas, 

porque as mais devem seguir o espirito das suas Regras respectivas e quando nisto humas e 

outras tenhão duvida devem consultar os homens doutos da sua Religião que sem receio lhe 
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digão a verdade, e não a pessoas seculares que respondem mais ao gosto delias de que ao bem 

das suas almas. 

Devem tãobem seguir o estilo dos hábitos da sua primeira instituição e, quando isto se não possa 

hoje averiguar, devem ter hum uniforme e não espirito de singularidade cem capa de virtude, 

como se vê em muitos Conventos andarem com toucas razas,hábitos de cores diferentes e outros 

modos que inculcão hypocrisia. Todo o excesso he viciozo. 

Peccão gravemente as religiozas mais antigas que vendo se não preserve a Regra, 

Constituiçoens ou vezitas, preceitos do prelado, ordens da prelada, lhe não fizera havizo para se 

conservar a observância. Daqui sucede a relaxação nos Conventos [?], a ruina. Podendo-se dar a 

correção fraterna, ha primeiro obrigação de se fazer com o modo que pede a caridade; porem 

temendo-se a pouca e nenhuma emenda, ou algum escândalo, que sirva mais de ruina do que de 

aproveitamento para a rligioza, neste cazo se deve dar logo parte a quem pode pôr o remédio, 

isso mesmo se lhe ha de observar nos vestidos, praticas profanas e tudo aquillo que pode servir 

de escândalo e menos decoro ao estado e Convento. Se a prelada, sabendo isto, não pozer o 

remédio, amoestando(sic), reprehendendo, castigando, saiba que comete peccado grave e bem 

depois a ficar culpada em todos os peccados que por sua culpa se cometem. 

Do mesmo modo devem as religiozas dizer nas ocazioens das vezitas todas estas faltas que são 

publicas e não tem emenda, porem ha de ser isto feito com zelo de Deos, sem espirito de 

vingança, ódio ou má vontade e quando se tem feito as admoestaçoens precizas e não houve 

emenda. Isto se entende das couzas publicas e não das que são ocultas, porque estas se não 

podem dizer ao prelado senão como pay e não como juiz. 

Peccão gravemente as religiozas que murmurão destas faltas das suas irmãas, ainda que seja 

com o segredo de contarem isso às suas amigas. Tãobem aquellas couzas que podem ter alguma 

disculpa de couza indifférente, não se devem calumniar. A Caridade he benigna, sofre tudo e sem 

ella não há virtude, nem se pode agradar a Deos. Devemos cobrir o nu segundo o preceito de 

Jezu Christo e não desprezar a nossa carne e que grande falta se encontra nas communidades 

religiozas nesta parte e com o grande escândalo que nisto se cauza quando o chegão a saber os 

que servem no século! 

A Religioza que murmura das suas irmãas, alem do peccado que comete, tem obrigação de 

restituir-lhes o credito diante daquellas que murmuram e sem isso não lhe pode ser perdoado o 

seu peccado. Esto he tão certo que não padece duvida, salvo se a couza de que se murmura foi 

27 



publica e o sabem aquelles a quem se disse, ou tãobem quando elles o não acreditão por modo 

algum, ou se he couza tão minima que não faz perder nada do credito e bõa opinião da pessoa de 

quem se falou. Porem nisto he precizo muita concideração por que a malícia dos homens está tão 

adiantada que do pouco que se diz adianta o seu juizo e acredita quazi sempre por certo o que 

não tem, nem ainda sombra de verdade. 

Capitolo 2 do poder das Abbadessas e Preladas 

As abbadessas tem poder sobre as suas súbditas como huma may de familia sobre as suas filhas. 

Este poder he como dizem os Doutores he domestico e civil, por isso não podem pôr preceitos 

formais às suas súbditas porque carecem da jurisdição espiritual. Este só pertence ao poder da 

Ordem que propria e formalmente constitue a dignidade da prelada. Porem isto não quer dizer que 

as tais abbadessas não possam mandar às religiozas muitas couzas que obriguem a peccado e 

assim, ainda que impropriamente, podem mandar debaixo de obediência e quem não obedecer 

pecca mortalmente quando a materia de si he grave, como quando ellas mandão que frequentem 

o Coro, que assistão aos Officios Divinos, que acudão à oração, que guardem silencio, que não 

vão à porta sem licença, que não assistão nas grades, que não tragão trajes profanos, que se 

conformem nos hábitos e finalmente que observem as Regras, preceitos e Constituiçoens. Para 

tudo isto sendo necessário pode mandar, com preceito, debaixo do voto de obediência que 

professão as Religiozas e as que não obedecerem peccão. Podem alem disto castigar as 

culpadas pello poder dominativo que tem na sua communidade. Podem castigar aquellas 

religiozas que não forem ao Coro por costume, que se não confessão nos dias da communidade, 

que faltão aos exercícios da Ordem, que não guardão o silencio nos lugares, nas horas e nos 

tempos determinados, que dispõem as leys de cada huma e a prelada, que nisto for negligente, 

saiba que tudo o que nas súbditas he peccado venial se ella disfarçar imprudentemente e daqui se 

vai introduzir relaxação, ella cornette peccado mortal. 

Pode administrar libremente todos os bens do seu Mosteiro, sempre atendendo à utilidade deste e 

não à sua propria vontade. Pode, com o consentimento da sua communidade, fazer os contratos, 

arrendamentos e couzas semlhantes, sem mais dependência dos superiores. Pode 

impropriamente dispensar nos jejuns da Regra, no Officio Divino, no uso de comer carne e couzas 

semelhantes quando aperta a necessidade desta dispensa, ou quando o prelado ou a Regra ou 

Constituiçoens deixão estas couzas ao juizo da Prelada. Pode annular os votos das suas 

religiozas, assim como os pais de famílias, principalmente aquelles que são incompatíveis com a 

vida religioza, ou que podem impossibilitar as religiozas dos exercidos que devem praticar. 
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1? 

O núcleo patrimonial do Mosteiro de São Bento de Avé Maria, actualmente no Museu Nacional 

de Arte Antiga de Lisboa, compõem-se de 23 peças. Destas, por razões alheias à nossa 

vontade e apontadas em local próprio, apresentamos apenas o registo de 8. 

Dado o reduzido número de elementos genuinamente confirmados (por uma lista publicada e 

em anexo), como pertencentes aquela extinta instituição monástica, não quisemos privar-nos 

da satisfação de apresentar mais alguns, cujas fotografias entretanto nos chegaram às mãos, 

em data muito posterior ao limite legal, para a entrega do nosso trabalho. 

Pareceu-nos agora a oportunidade ideal para dar cumprimento a esta intenção. 

Assim as fotografias que se seguem corresponderiam no segundo volume, às figuras números 

104, 105, 106, 109 e 110. Com excepção do número 104 e do 109, peças isoladas, todos os 

outros constituem elementos de par, como se pode constatar visualmente. 

Continuarão a faltar os restantes registos, que neste momento não nos foram ainda enviadas. 



"Relação dos objectos do supprímido convento de S. Bento da Ave Maria do Porto que foram 

recolhidos no Museu Nacional de Bellas Artes 

y 

1 - Caldeirinha de prata lavrada peso 400 gr 

2 - Alfinete antigo com pedras 

3 - Broche antigo com pedras 

4 - Dois fragmentos de pulseiras com pedras 

5 - Cadeira grande de braços com obra de tacha, assento e costas de velludo indiano e 

pregaria 

6 - Três jarras de louça do Japão 

7 - Dois tapetes persas 

8 - Três ditos d'Arraylos 

9 - Dois padrões d'azulejos 

10 - Duas jarras de louça da India 

11 - Relógio antigo com caixa de charão 

12 - Par de jarras de faiança - RATO 

13-Dita idem idem 

14- Dita em forma de cabaça, idem 

15- Urna para eleições e dois tinteiros com guarnições de prata e tartaruga 

16- Armas de S.Bento em madeira de tacha dourada 

17- Baixo relevo de madeira, representando a "Eucharístia", pintado a cores e dourado 

18- Alfinete de peito de ouro, antigo, com pedras 

19- Par de brincos, antigos de prata com pedras 

20 - Três fragmentos antigos de ouro (de brincos) 

21 - Dois bocados de seda antigos de matiz 

22 - Lâmpada antiga de metal amarelo 

23 - Par de Castiçaes de porcelana de Saxe" 

Fonte: Museu Nacional de Arte Antiga, Gabinete de Inventários, Livro 56, p.58 



Fig. 104 - Jarra em forma de cabaça (Piveteiro). Século XVI/XVII. China, dinastia Ts'ing. 

Reinado de Fang-lu 

M. N. A A 
(Fotografia: José Pessoa - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 



Fig. 105 - Par de Jarras. Século XVIII. Faiança da Fábrica do Rato. 

M. N. A . A . 
(Fotografia: José Pessoa - Div. Doe. Fotográfica - IPM. 2000) 



Fig. 106 - Par de Jarras. Século XVIII. Faiança da Fábrica do Rato. 

M. N. A . A . 
(Fotografia: José Pessoa - Div.Doe.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.109 - Jarra. Porcelana do Japão. 

M. N. A . A. 

(Fotografia: José Pessoa - Div.Doc. Fotográfica - IPM, 2000) 



Fig. 110 - Par de castiçais. Século XVIII. Porcelana. 

M. N. A . A . 

(Fotografia: José Pessoa - Div.Doe.Fotográfica - IPM, 2000) 



Quanto à commutação do Officio Divino, devem as abbadessas observar o que está disposto no 

Privilegio que he ser a commutação em tantos Padre Nosso, Ave Maria quantos são obrigadas a 

rezar as leigas de tal Religião e, quando no Convento das reiigiozas não haja destas leigas, deve 

a abbadessa seguir o costume dos religiozos cuja Regra ella professa. Este he o privilegio 

concedido às Reiigiozas de Santa Clara de que podem usar as mais, pela communicação que tem 

dos privilégios. Pode tãobem, pello Privilegio da Communicação que ha entre as reiigiozas, 

dispensar com as reiigiozas que estiverem occupadas ou impedidas para rezar o Officio Divino, 

em que rezem sette psalmos e não menos por todo o Officio, ou seis psalmos com sette vezes o 

Padre Nosso e duas vezes o Credo. Com as infermas e que andão ainda convalecendo pode dar-

Ihe huma vez o Padre Nosso e sette vezes Ave Maria por todo o Officio de cada dia. São os dous 

privilégios mais amplos que tem e délies se não devem apartar, tudo o que for de menos do que 

está dito he contra. 

Pode tãobem obrigar as suas reiigiozas a que aceitem os officios da communidade, ainda que 

ellas para se eximirem destes cargos dessem maior quantidade de dote no ingresso da Religião, 

por que isto, no sentir dos Doutores, se julga por condição iniqua e destrutiva da obediência 

religioza, alem de que seria huma dezordem andarem sempre humas nas occupaçoens e outras 

sempre dezembaraçadas e com huma vida ocioza. 

Pode apresentar as Igrejas do seu Mosteiro com o consentimento da sua communidade. [Não] 

pode [?] receber noviças com o mesmo consentimento, que ha de ser pella maior parte dos votos. 

Pode fazer algumas acçoens dos bens do Mosteiro que sejão remuneratórios do serviço delle. 

Não pode porem excommungar as suas reiigiozas, nem tãobem absolver aquellas que por alguma 

pendência se ferirão ou maltratarão. Não pode benzer agua nem couzas semelhantes, nem as 

mesmas reiigiozas publicamente. Só pode dar-lhe a benção como as mays a suas filhas. Não 

pode cantar Evangelho, mas pode 1er em Matinas e dar a benção nas liçoens. Não pode admitir 

dentro da clauzura pessoas do mesmo sexo sem ordem do seu prelado. Não pode admitir 

trabalhadores desnecessários, nem naquellas couzas que se podem fazer fora do Mosteiro, como 

são hábitos, capados, caixoens etc. e ainda, quando os officiais são precizos intrar para as 

couzas precizas, deve. pôr grande cuidado em que andem acompanhados com reiigiozas 

prudentes, nem deve consentir que entrem nas officinas, que andem galanteando com as criadas, 

que fiquem dentro do Mosteiro nas horas de silencio, ou meridiana, pellos grandes escandatos que 

nisto se comettem e todos estes peccados vemos cahir sobre a conciencia da prelada. Não pode 

consentir que as criadas da sacristia sahião a Igreja, por que quebrão a clauzura, e não velem o 

erro do costume de dizerem que estão nesse uzo porque os senhores Bsipos o não sabem que, 

alias, o havião de prohibir. 
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Não podem consentir na entrada dos confessores para as infermas, que estes se apartem da 

mesma cella, nem que andem paceando pello Mosteiro, sendo precizo porem que alguma inferma 

se queira confessar, disponha isso de modo que o companheiro do religiozo que confessa fique 

em outra cella, ou de modo que se veja hum ao outro, porque assim estão mandados pella 

Sagrada Congregação. Como tãobem que duas religiozas das mais antigas acompanhem aos 

mesmos confessores. 

Não pode tãobem admitir dentro do seu Convento pessoa alguma feminina, ainda que tenha 

Breve Apostólico, sem que este seja aprezentado à sua communidade, a qual deve votar por favas 

brancas e pretas se quer que a dita pessoa entre e assim, dipois que os senhores Bispos 

despacharem os Breves, saberem quantas e quem são as matronas que hão-de acompanhar a tal 

pessoa, que conseguio a graça e só as nomeadas he que podem entrar. As preladas que não 

observão isto peccão mortalmente, como tãobem não pode consentir que as tais pessoas andem 

perturbando o sucego das suas religiozas. Por isso aquella pessoa que conseguio a graça 

Apostólica não a pode estender para mais do que foi concedida, como por exemplo, se ha huma 

senhora se concedeo para hir estar com sua filha religioza algumas vezes no anno, não pode 

divertir-se para outras partes, só se admite aquella breve demora que pode ter de passagem, para 

ver as officinas do Convento, tudo o mais he contra a dispozição da Sé Apostólica do que tanto se 

[?] as Abbadessas hão-de ser arguidas diante de Deos por não impedirem estes abuzos. 

Não podem tãobem consentir as preladas que as pessoas seculares que estão dentro da clauzura 

tragão vestidos que não sejão honestos, assim nas cores como na moda. Deve evitar infeites nas 

mesmas, pulvilhos, fitas de cores, vestidos curtos e outras vaidades que não são proprias de 

quem vive retirada do século. Nisto mesmo tem as preladas o poder de castigar, reprehender 

ainda as mesmas criadas e, quando não haja obediência, dar parte ao prelado para que lhe ponha 

o remédio. Daqui nasce muitas vezes a ruina Jas religiozas e não pouca, porque he mais fácil de 

pegar o vicio do que a virtude. 

Tem obrigação as preladas debaixo de culpa grave de vigiarem a clauzura dos seus Mosteiros, 

tãobem das communicaçoens das suas religiozas, das officiais do Convento se cumprem com a 

sua obrigação, dos bens do Mosteiro se vão bem administrados, porque de tudo hão-de dar huma 

rigoroza conta a Deos. O seu cargo tem mairo pezo do que imaginão, não se hão-de disculpar 

com dizer que são doentes, que tem poucas forças, que o seu governo o entregão ao cuidado das 

discretas porque isto não basta. Se não podem não aceitem ou [larguem] larguem o pezo sobre 

outros hombros. Vejão como isto praticava huma Santa Gertrudes, huma SantaTereza e outras 

grandes preladas. Amem as suas súbditas, não facão destinção de pessoas sem grandes 
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merecimentos, não consintão que na sua prezença se murmure das irmãs porque se nisto 

consentem peccão conforme a quallidade da materia. Consolem a todas as que buscarem o seu 

alivio na sua presença, vezitem as infermas com demonstraçoens de caridade porque, ainda que 

hoje alguns Conventos estão pobres e nem todos dão o que he precizo, não só para o tempo da 

saúde quanto mais para o da infermidade, não se deva faltar com huma demonstração de huma 

bõa vontade, com os bons concelhos, com a efficacia das expressões, dizendo às mesmas que 

padecem que quanto mais pobres estão tanto mais se conformão com o Evangelho e em Jezu 

Christo de quem são espozas. Elle, sendo hum Deos homem, não tendo couza que não estivesse 

dentro do seu poder, viveo e morreu tão pobre que não teve onde reclinar a cabeça mais do que 

entre espinhos. Estes são os documentos santos que se hão-de ensinar e não couzas tão 

disformes que às vezes se ouvem e servem de grande escândalo. Não devem consentir as 

preladas que as seculares que vivem dentro do Mosteiro durmão nas cellas das religiozas, porque 

nisto se falta a observância e, conforme a dispozição do Direito, devem as seculares viver em 

lugar separado do dormitório em que habitão as religiozas. 

Tãobem não podem consentir que as seculares, huma vez que sahem dos Mosteiros, tornem a 

entrar para elles, ainda que a sahida fosse por cauza de infermidade, excepto que, sahindo para 

banhos, poderão ser admittidas, indo e vindo via recta para o mesmo Mosteiro. Tem mais 

obrigação de fazer observar as confissoens da Ordem que ao menos devem ser huma vez por 

mês e, ainda que esta obrigação esta posta mais a os senhores Bispos pella determinação do 

Concilio Tridentino na Sessão 25 de Regulamento Cap.20, comtudo as abbadessas ou preladas 

como mais immediatas às suas religiozas devem zelar esta observância, vendo as que se 

confessão, as que commungão, e não deixar nisto introduzir negligencia, porque não esta bem a 

huma religioza, que he huma virgem consagrada a Deos, que passe seis mezes e talvez hum 

anno sem purificar a sua alma de peccados, ainda veniais, nem receber o corpo de Jezu Christo 

que he todo o remedip que devem buscar contra as suas infermidades. 

Esta obrigação que poem o Concilio às religiozas, ainda que não determine peccado mortal, pode 

ser que o seja muitas vezes pello escândalo que se dá, e tãobem não obsta o dizer à religioza que 

não tem mais do que peccados veniais, porque ainda desses manda o Concilio, se bem se attende 

às suas palavras. Alem deste referido tempo, podem mais vezes receber estes Sacramentos 

segundo a determinação de cada Religião, que todas tem suas leys e despoziçoens dos seus 

prelados, que devem ser muito vigilantes nesta materia. 

Daqui nasce a grande obrigação que tem a abbadessa ou prelada de assistir a todos os actos da 

communidade, para ver e observar todas as faltas, como tãobem em não ser negligente nas horas 
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de Coro, mandando tocar ao tempo determinado, e no mesmo Coro dar exemplo com a sua 

pessoa. Fazer que se reze com destinção e devoção, que se guarde silencio e modéstia, que se 

não falte à oração mental, que ha de ser ao menos meia hora dipois da Prima e meia dipois da 

Completa, porque assim está determinado a respeito das religiozas. Cada Mosteiro pode ter suas 

Constituiçoens particulares e assim devem as preladas atender a ellas para as fazer observar; isto 

não tira que as religiozas tenhão mais tempo de oração, assim pella rezão do seu estado, como 

são as Beneditinas, que a devem ter sempre se atenderem ao espirito da Regra que dizem 

professão, como tãobem porque Jezu Christo manda que oremos sempre. 

Não podem consentir as preladas entremezes, comedias e outras representaçoens em que as 

freiras uzão de vestidos de homens ou de mulheres do século. 

Não podem consentir os procuradores por mais de três annos de exercido e em todos ou cada 

hum devem tornar-lhes as suas contas, porque assim está mandado por disposição Pontifícia e 

assim estes, como os medicos e cirurgioens, hão de ser aprezentados ao prelado e com o seu 

consentimento he que hão-de ser admittidos. 

Não podem consentir que as educandas contrahaião esponsais nas grades e se nisto forem 

comprehendidas devem ser depostas do officio e ficão privadas de voz activa e passiva. Assim o 

tem declarado a Sagra[da] Congregação. Não podem permitir que entrem crianças de qualquer 

idade dentro da clauzura, por ser prohibido pello sagrado Concilio Tridentino na Sessão 25 de 

Regulamento, cap.5, e assim o tem mandado muitas vezes a Sagrada Congregação do[s] 

senhores Bispos e Regulares. As abbadessas que isto não observarem ou as preladas dos mais 

Conventos a quem incumba o mesmo governo devem ser privadas délie e de voz activa e passiva, 

como está mandado pella mesma Congregação. 

Não consentir que as freiras tenhão consigo cães de regaço ou de outra qualidade, pella 

prohibição que fas a Congregação dos Bispos a este respeito e ainda que ella fala propriamente 

com as freiras, comtudo as preladas são as que devem fazer observar as Determinaçoens 

Apostólicas pella obrigação de sua dignidade. Assim devem ter hum grande e particular cuidado 

em todas estas observancias e determinaçoens, porque de tudo se lhes ha de pedir conta diante 

do Beatíssimo Juiz. Para isto devem ellas muito orar pedir oraçoens, exercitar virtudes para que 

não seja culpa sua o que as súbditas tiverem de negligencia. Devem fazer sempre comsigo hum 

recto exame nas suas acçoens, nas suas palavras, nas suas obras. Devem mais reprehender com 

estas do que com as palavras. Devem ter huma grande prudência para que tudo se observe com 

suavidade e amor de Deos. Se houver a caridade perfeita, ella fará que tudo se incaminhe à 
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perfeição a bem da Religião. O bom exemplo farq atrahir os coraçoens de todas. Ah! Quanto se 

perde nestes corpos relígiozos por culpas das preladas. Não se veria tanta relaxação se não 

houvesse tanta omissão. Haveria menos freiras, mas serião mais religiozas. 

Capitulo treceiro da obrigação das Religiozas 

Do voto da obediência 

Peito voto da obediência que promettem, as religiosas tem obrigação de obedecer à sua prelada e 

prelados em tudo o que elles mandão e se encaminha ao que dispõem a Regra e Constituiçoens 

e, conforme for a materia, assim sera peccado mortal ou venial a dezobediencia. Porem se houver 

desprezo da couza mandada, ainda que essa seja leve, sera peccado mortal como em parte ja fica 

advertido no primeirp capitulo que trata da perfeição a que devem aspirar as religiozas. A 

obediência das religiozas não se ve só atender ao que he de necessidade, como são as couzas 

mandadas na Regra, leys, preceitos etc. mas deve ser obediência perfeita em tudo o que se 

manda, não sendo contra a vontade de Deos. Por esta rezão, não devem as religiozas obedecer 

aos prelados quando estes mandão contra os preceitos Divinos ou Ecclesiasticos, ainda que só 

obriguem a peccado venial. Tãobem não estão obrigadas a obedecer em couzas inúteis que não 

dizem respeito à observância ou quando a prelada ou prelado manda couza que serve para a sua 

utilidade ou dos seus parentes. 

Na duvida de se a couza he ou não licita e não sendo em prejuízo de treceiro, tem obirgação as 

religiosas de obedecer; sendo porem em detrimento da propria honra ou fama, não devem 

obedecer, menos nos cazos que rezultão em prejuízo do commum ou sendo publico o delicto ou 

que rezulte damno à communidade. Nestas couzas semelhantes devam as religiozas obedecer 

aos prelados e preladas. Não tem obrigação de obedecer quando só sabe que seria vontade dos 

prelados a couza mandada. O mesmo se dá quando as couzas são de concelho e se mandão com 

este fim. 

Tãobem quando se falta à Regra ou Constituiçoens, que não obrigão, nem a culpa venial nem 

venialmente se pecca não havendo deprezo. Se isto for por ociosidade, preguiça, falta de recto 

fim, he sem duvida que pecca a Religioza venialmente nestas fracçoens da[s] Regras. Ainda que 

se não obriguem a peccado peitos fundamentos expostos, estão as religiosas sugeitas ao castigo 

que pode dar a prelada ou prelado como zeladores da observância. A falta de comprir a penitencia 

ou castigo não obriga a peccado, se não for mandado por virtude de obediência. A religiosa que 

por costume falta às regras que só obrigão a peccado venial pecca mortalmente e se dis que está 
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em mão estado quando não faz diligencia por se emendar, porque tãobem com isto serve de 

escândalo às mais. Tãobem com este peccado mortal quando está determinada a não observar, a 

desprezar, fazer pouco cazo dos preceitos, ordens e mandamentos das peladas ou dos 

superiores. Tãobem quando julga que as observancias são de pouca utilidade como ja fica dito e 

o mesmo se ha de dizer quando faltão continuamente a[o]s actos da communidade, como são 

Coro, oração, communhão, confissão, refeitório, silencio, etc., ainda que humas faltas destas sejão 

absolutamente só peccado venial quando não ha cauza justa que disculpe estas faltas; comtudo o 

inveterado costume mostra desprezo formal e o mão habito que ha passa a ser peccado mortal. 

Quando a prelada ou prelado mandão sem preceito, ordinariamente obriga só a peccado venial, 

porem se a prelada disser "não quero que vão tais religiozas às grades, à porta, a tal janela" as 

que não obedecerem disto, tendo ella motivo grave, peccão mortalmente, assim como as filhas 

que não obedecem às suas mays naquillo que pertence à boa educação e procedimento e honra. 

Os superiores a que estão obrigadas a obedecer as religiozas são o Santo Pontífice, o Rey, aos 

Bispos, sendo ellas sugeitas ao Ordinário, aos seus delegados; isto se entende das que são 

izentas e as tãobem não izentas. As que são izentas tãobem [obrigadas] estão obrigadas a 

obedecer aos seus Prelados Regulares conforme as suas Constituiçoens. 

Daqui não pode nascer duvida que deixam de poder obedecer tanto humas como outras à sua 

abbadessa ou prelada, porque estas, na mais verdadeira opinião, podem mandar as suas 

religiozas, em virtude do voto da obediência, em tudo o que convém ao governo politico e temporal 

do Convento e as religiozas, por força do voto que prometterão, devem obedecer. Se isto assim 

não fosse, mal podenao as preladas governar bem sem jurisdição e seria desnecessário fazer 

preladas dos Conventos se não tivessem quem lhe desse obediência. 

Peccão as religiozas que não obedecem quando as preladas mandão que não vão à horta, que 

não falem com certas pessoas, que não escrevão cartas nem as recebão e outras couzas 

semelhantes, quando mandão isto com preceito, porque tudo vai fazendo o contrario contra o 

governo politico e temporal do Mosteiro. Não só peccão nestes cazos, mas tãobem quando for 

contra o governo espiritual, porque se de outra sorte serião os Mosteiros cazas de mulheres 

recolhidas e não religiosas. Estão tãobem as religiosas <obrigadas>16a obedecer à sua prelada 

nos seguintes cazos: primeiro, quando lhe manda huma couza, ainda que seja grave, que conduz 

para o bem commum do Mosteiro; segundo, quando manda que assistão às religiozas do mesmo 

10 lista palavra cncontra-sc entrelinhada no local conveniente sem sinal de chamada. No entanto repete-se na margem 

direita também sem sinal de chamada.. 
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Convento nas doenças de perigo e contagiosas, assim como todos os vassallos estão obrigados a 

obedecer ao seu Rey e a defender a sua sagrada pessoa, nos mesmos perigos de vida, honra e 

fazenda. 

Estão tãobem obrigadas as religiozas a obedecer quando lhe mandão algumas occupaçoens e 

officios, ainda que na sua entrada desse maior dotte como já disse. Devem tãobem obedecer 

quan[do] lhes mandão, em virtude de sua obediência, quando vão às portas, janelas e outros 

lugares de suspeita, que não acenem para fora, que não falem das janellas, que não facão obras 

nas cellas donde pode succéder ruina ao Mosteiro, em todas estas couzas e outras semelhantes 

peccão gravemente as religiozas que não obedecem. 

Tãobem peccão as religiozas que não aceitão a Reforma que se julga moralmente necessária 

para conservar a Religião, ainda que para isto não tenhão preceito formal do prelado porque cada 

huma em particular tem esta obrigação por força da Regra. 

Não tem obirgação de obedecer ao preceito formal de obediência quando a materia sobre que elle 

se compõem he de si leve, menos que as circunstancias a facão grave, como por ordem que dis 

escândalo ou [damno] da communidade. Algumas couzas mais que pertencem a este voto se 

hirão dizendo no corpo deste livro. 

Capitulo quarto 

Do voto da pobreza 

Peccão mortalmente as religiozas que aceitão ou dão couzas de valor sem licença da prelada ou 

com animo de as occultar para o seu uso. A religioza que tirou couza grave do Convento, ainda 

que seja para o seu uso, cometteo peccado mortal de furto e offendeo gravemente o voto da 

pobreza. O mesmo se dis da que aceita sem licença couza precioza ou dinheiro para o seu uso 

ficando o domínio no deante, porque às religiozas não só he prohibido o domínio mas tãobem o 

uso sem licença. 

Não pecca a religioza ainda que aceite a couza que lhe dão se tem animo de pedir licença à 

prelada para delia usar. Peccão gravemente as religiosas que pedem dinheiro a seus parentes 

para comprar trastes preciosos, contadores, espelhos e couzas semelhantes. 

Peccão as que tem couzas occultas para que as preladas as não vejão e nem as privem delias. 

Não se appoem contra o voto da pobreza o receber relíquias de Santos, mas sim o ter imagens, 
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contas, cruzes, veronicas e dispor destas couzas sem licença por serem couzas que se comprão 

com dinheiro, o que senão pode dizer das relíquias. Pecca gravemente a religiosa que der 

quantidade notável sem licença. Peccão em fazer prezentes que não sejão remuneratórios de 

outros benefícios. Pode porem a religiosa daquillo que tem taxado para o seu uso dar às suas 

parentas e benfeitores porque se julga prudentemente a licença tacita da prelada. Isto se intende 

quando o Mosteiro dá a recção taxada e nada mais ,mas naquelles Mosteiros que senão dão as 

couzas por quantidade certa, senão tudo o que he precizo, não podem as religiosas, assim como 

os religiosos, tirar do que he sobeja para darem sem cometterem furto e offenderem o voto da 

pobreza. Não se podetãobem applicar por esmolas, porque esta só pertence à prelada e sem ao 

menos ter licença tacita ou prezumida não se pode fazer. Não se entenda esta prohibição se a 

pessoa a quem se der estiver em necessidade extrema, porque então he de pouca força esta ley. 

Da mesma sorte, peccão as officiais do Convento que dispõem dos seus bens mais do que as 

preladas lhes mandão e, se o fizerem em quantidade grave, peccão mortalmente, com obrigação 

de restituir daquillo que se lhes dá para o seu uso. 

Pode a religioza dar o que fizer do seu trabalho às pessoas de sua obrigação, sem offender o voto 

da pobreza, mas para isto querem os Doutores que os materiais das obras venhão do mesmo que 

os receba e só que a religioza lhe dê o tempo que gastou em as fazer. 

As tenças das religiosas conforme a disposição do Concilio Tridentino, que na melhor opinião 

intituio(sic) nova ley sobre esta materia, as podem ter para as suas necessidades com licença dos 

prelados pondo-as em deposito, mas não as podem gastar em couzas supérfluas e nem para isso 

valem as licenças das preladas se acazo as derem. Podem as religiozas, sem offensa do voto da 

pobreza, acceitar aquellas couzas que estão recebida[s] por uso e as preladas as não prohibirem, 

porque nisto se dis que se da huma licença tacita. Não podem porem imprestar, trocar ou vender 

ainda aquellas couzas que tem determinadas para o seu uso, ainda que isto seja entre pessoas do 

mesmo Convento, não tendo licença para isso, porque estes actos são propriamente de quem tem 

dominio de que he incapaz toda a religioza como o declarou Nicolao IV. Nas couzas de pouco 

valor o podem fazer, porque se presume licença tacita da prelada. Tãobem nas couzas grandes 

tem opinião que, sendo o uso por pouco tempo, não he invita a prelada quando ellas se emprestão 

a pessoas que certamente hão de dar prompta satisfação. 

Pecca a religioza que empresta, troca, vende ou alhea alguma couza debaixo de condição, se a 

prelada der licença. Do mesmo modo pecca mortalmente quando troca couzas de valor por outros 

de différente espécie com pessoas de fora do Convento, ainda que este não tenha perda alguma, 
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porque nestas trocas sempre se mostra domínio de que he incapaz a religioza. Pecca tãobem 

aquella religioza que gastar sem licença mais do que lhe está concedido, ainda que seja jogando, 

fazemdo hum prezeníe remuneratório de houtro que lhe mandarão. Tãobem não podem na hora 

da sua morte dispor das couzas que tem do seu uso por modo de testamento, só poderão pedir à 

prelada que, se for sua vontade, dê tal couza a alguma pessoa de sua obrigação. Não sei como as 

prelladas tão facilmente concedem estas licenças, sabendo que ellas não a podem conceder 

porque não cabem no seu poder e só ao Summo Pontificie he quem pertence o dispensar neste 

voto de pobreza. Daqui se vê que não podem deixar as cellas em que vivem a pessoa alguma, 

como o tem declarado a Sagrada Congregação por varias vezes, do que se faz tão pouco caso, 

antes he huma praxe bem uzada neste Reino. Alguns Autores querem defender que isto se 

entenda de cellas que são degrão e não das cazas que as religiozas fizerão ou comprarão; porem 

esta opinião he mais laxa e só a podem seguir valendo-se do pretexto de licença para isso. 

A licença com que podem obrar as religiozas se divide em expressa, virtual e tacita. A expressa he 

aquella que se dá por pallavra ou escrito, a virtual se dá quando se inclue na expressa, como por 

exemplo quando a prelada manda huma religioza para algum officio que tem anexos a si doação, 

recepção ou distribuição conforme o uso da Religião, virtualmente concede licença para as tais 

couzas que estão anexadas, como tãobem quando dá licença para fazer hum habito, para mandar 

hum prezente, para fazer huma obra,virtualmente dá licença para se gastar tudo o que he preciso 

para estas couzas. A licença tacita tem alguma semelhança com a interpretativa e se dá quando 

se presume com bastante fundamento que a prelada daria licença se a pedissem. Por isso se 

chama tãobem interpretativa e presumida porque se interpreta e presume. 

Para que estas licenças sejão licitas, se requerem as condiçoens de que seja voluntária, legitima e 

justa. Voluntária he quando a religioza a consegue sem engano ou medo ou tenha a prelada sem 

preços importunos, porque talves a prelada a conceda para se livrar de maior damno, 

murmuraçoens e queixas no Convento. Se a religioza conseguir a licença por este modo, pecca 

contra o voto da pobreza e não pode delia usar. Tãobem se não livra de peccado quando uza de 

meios em que calla ou acreccenta alguma couza para mover a vontade da prelada. Legitima he 

quando a licença se concede por quem tem legitimo poder de conceder. Assim o podem fazer os 

Prelados Mayores a respeito da abbadessa, como são os senhores Bispos e o Supremo Pastor. 

Justa he a licença quando se concede com legitima cauza. 

Daqui se segue que pecca grave ou venialmente a prelada que concede licença sem justa cauza, 

atendendo à gravidade da materia, e do mesmo modo a religioza que a pede por ser causa da 

mina espiritual de sua prelada. As licenças que se dão para couzas illicitas são nullas. A religioza 
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que dispende nestas couzas illicitas cornette peccado morta! e tem a obrigação de restituir ao 

Mosteiro isso que gastão ou aquelle que das religiozas o recebe. 

Pecca gravemente a prelada ou outra qualquer religioza que tira para si ou para uso vão e illicites 

as couzas do Mosteiro. 

Peccão mortalmente as religiozas que gastão em vestidos deshonestos, ou de qualidades contra a 

Regra, ou de cores, como são hábitos de cada, çapatos de tiras e veludo, fivelas de prata ou 

pedras, lenços bordados, ao pescoço, meyas finas, camizas de olanda(sic) ou couzas 

semelhantes, ornatos de ouro ou prata, pedras, pérolas, vidrilhos e tudo aquillo de que uzão as 

mulheres profanas e do século, por que todas estas couzas são contra o espirito da Religião e 

pello grande escândalo que causão ainda às pessoas secullares. Para todas estas couzas nada 

valem as licenças da prelada, como tãobem para usar de peças de ouro ou prata, para ter nas 

cellas contadores de preço, commodas de custo , cadeiras de ceda, camas de rendas, colxas 

bordadas, tudo isto he contra o voto de pobreza e a religioza que uza de semelhantes couzas está 

em peccado mortal. 

Tãobem não podem as religiozas ter em seu poder, sem offensa do voto de pobreza, mais 

dinheiro do que aquella quamtia que a prelada pode conceder e tendo mais e excedendo o tempo 

de vinte e quatro horas cornette peccado mortal. As [peças] de ouro ou prata, no cazo que as 

tenha a religioza, são do Mosteiro e só pode usar delias com licença, não estando porem na sua 

mão mais do que aquelle tempo que for precizo para o uso. Ao dipois se devem pôr na mão da 

depositaria, assim como o dinheiro. Suposto que nestes Conventos se não exercita a vida 

commum como tanto recomendou o Summo Pontificie Clemente VIII e o Sagrado Concilio de 

Trento. 

Nem as preladas podem dar huma licença geral para uzarem-[lla] as suas súbditas e muito menos 

quando as couzas excedem os termos do seu poder. Costumão as religiosas pedir umas licenças 

no principio do governo das prelladas e com ellas se acomodão em todo o triénio, outras as 

pedem todos os mezes e com esta uzão de toda a sua liberdade. Isto he engano he erra, estas 

licenças na[o] valem para couzas extraordinárias e de grande valor, como sentam os melhores 

Autores. Para estas couzas particulares devem as religiozas pedir nova licença alem da que tem 

concedida e talves que esta pouca observância do voto da pobreza leve ao inferno infinitas 

religiozas. 
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Ainda que as religiosas tenhão as couzas supérfluas, vans e desnecessárias com licença, já se 

disse que nada valia e que estavão em peccado. Comtudo a licença com que podem dar, receber, 

vender, trocar, alienar he a expressa ainda que alguns Autores dizem que se pode usar da licença 

tacita e interpretativa, porem isto só em alguns cazos, porque o mais seria destruir toda a regular 

observância. Nesta parte consulte cada huma a sua consciência para ver o motivo justo que tem 

de não pedir a licença e pêra usar destas taciturnidades. 

Não podem tãobem as religiozas dar dinheiro a juros, porque alem de ser isto tão reprehensivel 

nas seculares, como estão chamando os Autores de mayor nota e virtude, muito mais he em 

huma religioza que deixa tudo por amor de Jezu Christo. Aquella que isto fizer não só pecca 

contra o voto, mas he usurária e terá obrigação de restituir todos os lucros adquiridos. Atendão 

bem os cnfessores nesta parte e vendo que alguma religiosa vive neste erro, no cazo que se não 

queira emendar, não lhe dem absolvição porque estão juntamente proprietárias. O mesmo lhe 

advertão a respeito das criadas que tãobem uzão deste illicito contrato, porque devem saber que o 

dinheiro he couza infrutífera e não he capas de produzir estes lucros, ainda que com elle tudo se 

adquire. 

A prelada pode dar esmolas dos bens do Convento, sendo prudentes e não excessivas; somente 

poderá fazer isto com mayor excesso dos bens supérfluos havendo-os conforme o uso da 

Religião, porem nisto deve attender primeiro às necessidades das religiozas pobres do seu 

Convento que estão em primeiro lugar. 

Não se pode averiguar que quantidade constitue peccado mortal na religioza que furte alguma 

couza do Mosteiro. Os Autores regulão isto pellos filhos a respeito dos pais; se estes são pobres, 

menos quantidade basta do que aos que são ricos, aquella quantidade será grave com obrigação 

de restituir, que for o rnesmo a respeito dos filhos. Nem se deve presumir que as preladas queirão 

o contrario ou dissera que nos Mosteiros pobres a quantidade de hum cruzado novo he materia 

grave, nos mais ricos oito testoens e em outros quantias mais avultadas em rendas doze testoens. 

Aqui tãobem deve acudir a prudência do confessor que pode logo saber a qualidade do Mosteiro. 

As preladas tãobem não podem gastar conmsigo em couzas não necessárias mais do que aquillo 

que podem conceder às suas súbditas, nem podem tirar dos bens do Mosteiro para si mais do que 

está determinado pello uso. Elias são administradoras e não senhoras; as que assim o não fizerm 

peccão e devem restituir ao Mosteiro. Não podem tãobem gastar superfluamente em funçoens 

ainda que sejão da Igreja, como se permittir que os sacristãos gastem demasiada cera nas 
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funções e outras despezas semelhantes. As preladas devem saber que tem a seu cargo a 

administração do património de Jezu Christo de que Lhe hão-de dar conta fielmente. 

Assim as preladas como as religiozas não podem ser madrinhas no scramento do Baptismo, 

porque isto está prohibido pella sagrada Congregação do Concilio [?] de Outubro de 1677, não só 

pellas despezas que fazem com estes afilhados, mas tãobem por ser de algum modo indecente a 

huma virgem que deseje estar morta para o mundo entregar-se mais em conhecimentos e 

parentescos que a fazem metter no mesmo mundo e na sua sociedade. 

Esta [figura(?)] parece que não comprehende as preladas, porque estas não se comprehendem 

nas leys odiosas em o nome das freiras, assim como os Abbades se não comprehendem nas 

leys odiosas em nome dos monges. Eu comtudo não sigo esta opinião, pellos mesmos 

fundamentos que devemos a respeito das preladas com as suas religiosas, isto he que todas são 

espozas do Cordeiro <innocente>17 e devem viver mortas para o mundo e sempre apartadas das 

ocazioens de que se podem arruinar. 

Não se podem escuzar as religiosas desta observância com dizerem que pello nada em que estão 

hoje os seus Conventos podem aceitar o que lhe derem e da mesma sorte serem agradecidas aos 

seus benfeitores, porque isto não he cauza de se dezobrigarem do voto que voluntariamente 

fizerão a Deos. Ainda que os Conventos estejão pobres, como sabemos de muitos, e lhe não dão 

o precizo para as suas necessidades, assim no tempo da saúde como quando estão enfermas, 

isto não basta para que faltem à sua obrigação de pedirem licença do modo que tenho explicado. 

Antes nisso mostrão o verdadeiro espirito de pobreza tão próprio de huma alma religioza que 

deixou o mundo e se quis fazer pobre por Jezu Christo. Esta he a doutrina mais conforme ao 

Evangelhos,aos Sagrados Cânones às determinaçoens dos Concilios e dos Pontífices, 

principalmente Urbano VIII, Clemente VIM que falarão com muito aperto nesta pobreza religioza. 

Alguns Autores são de opinião contraria ao que tenho ditto e se conformão por verem as 

necessidades dos Conventos, alem de que dizem que as Bulias Apostólicas em que se prohibem 

as religiozas o aceitarem não forão recebidas; porem medittem as mesmas se com esta resposta 

darão boa satisfação a Deos quando forem julgadas. Que dirão ellas à vista de hum São Francisco 

de Assis, de hum São Domingos, de huma Santa Clara e ainda dos grandes Patriarchas que 

fundarão Religioens. Elles não lerião esta observância do voto de pobreza aos seus religiozos. 

Levarião em bem que se aceitassem ainda as couzas precizas sem licença? Nada disto se 

A palavra cm questão está entrelinhada superior e inferiormente e julgamos que pretende substituir a mesma, riscada c 

não perceptível, talvez, mal ortografada. 
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encontra nas suas Regras, antes o deixarão tão recomendado que todos prohibem ter os 

religiosos couza propria, quando sentirem alguma falta elles recomendão o recorrer à Providencia. 

No Sagrado Evangelho nós lemos o que tanto recomenda Jezu Christo: que procuremos primeiro 

o Reino de Deos e a sua justa e que tudo o mais se nos ha de acrecentar sem haver a mais leve 

falta. 

Se as religiosas assim o praticassem, talves que as suas necessidades serião menos. Busquem a 

Deos primeiro, observem à risca as suas leys, amem a pobreza voluntária e logo serão de Deos 

bem socorridas e, se neste mundo tiverem pobreza, lembrem-se que vivem mais ajustadas aos 

deberes do seu estados e que serão bem aventuradas no ceo como prometteu Jezu Christo,na 

primeira Bemaventurança do Evangelho, sem a religioza pedir. 

****************18 

Se a religioza pedir huma licença à sua prelada e cazo esta a negue sendo a lic[en]ça justa, nesse 

cazo a pode pedir a seu prelado e licitamente obrar com a tal licença, porem se o prelado a negar 

não pode a prelada concede-la. 

Pode a religioza cozar(sic) a licença que se lhe tem concedida, ainda que a prelada morra ou 

acabe o seu officio, porque a graça não espira por morte de quem a concedeu e a religioza que 

assim obra sempre o faz dependente da Religião. 

Alguns Autores sentem que a religioza pode fazer esmolas do que tem para o seu uso, porem 

sempre nisto deve haver ao menos huma licença tacita da prelada; sendo a necessidade grave 

pode dar ainda das couzas do Mosteiro, como he pão, vinho e couzas deste género, porque se 

presume que a prelada não he invicta contra isto. Se a necessidade for extrema, não há duvida 

que o pode fazer, ainda que a prelada directamente o prohiba, porque neste cazo todas as couzas 

são commuas. 

Se a religioza tiver seus pays, parentes ou ainda algum filho que deixasse no século, pode 

socorrer a todos estes estando em necessidade, por ser esta huma obra de grande caridade bem 

ajustada com a rezão, alem de que a religioza, pella rezão do seu estado, não renuncia a tudo 

aquillo que he de direito natural. Este prevalece e tem maior força do que o voto a que ella se 

18 A tracção de texto compreendida entre esta barra e a outra próxima está deslocada no documento original e assinalada, 

na margem por asterisco. Por facilidade de leitura decidimos colocá-la no seu seguimento natural, deixando, no entanto a 

indicação das tolhas, do original entre parêntesis. 
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obrigou, nem he de crer que a religioza cedesse deste direito quando prometeu observar a 

pobreza Evangélica. 

Suposto que as religiozas não podem ter couzas supérfluas por ser contra o voto da pobreza, 

alguns Doutores advertem que sendo estas couzas das ordinárias para o seu uso, como são 

hábitos, vestidos interiores e exteriores que se consomem com o mesmo uso, que não pecca a 

religioza em as ter e conservar para usar délies quando tiver necessidade e isto principalmente 

naquelles Conventos onde as religiozas não tem o preciso e necessário. 

Peccão as rligiozas contra este voto e são proprietárias se no tempo das vezitas do prelado 

occultam algumas couzas, ainda que as tenhão com licença da prelada, para que as não prive 

delias. Limittão esta doutrina quando o fazem <para evitar> alguma reprehensão se o Prelado 

fosse invicto só quanto ao modo ou tãobem quando tema lhe darão castigos por ter as tais couzas 

sem licença expressa, porem deve ter prompto o animo para largar as tais couzas, sendo 

mandada. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 9 

Capitulo quinto 

Do voto da castidade 

As religiozas que consentem em pensamentos, palavras e obras contra esta virtude peccão 

mortalmente, não só contra a castidade que he commua a todos os catholicos, mas tãobem contra 

o voto que prometterão a Deos, e he peccado da sacrilégio destinto do primeiro, para o dizer mais 

claro, tudo aquillo que he peccado mortal na pessoa secular, contra a castidade, na religioza são 

dous peccados, não havendo outra circunstancia que o faça diverso segundo o objecto que 

respeita, como por exemplo, se os pensamentos, palavras ou obras forem com pessoa e ainda 

religioza ou clérigo; sendo consentidos em matérias venéreas, são três peccados mortais e tantos 

peccados serão duplicados quantas forem as vezes consentidas. Ainda que muitas couzas nesta 

materia podem ser peccados veniais nas seculares, na religioza são peccados mortais. Daqui se 

segue que a religioza que se pinta, que se compõem, que se apralvilha, que se adorna com fitas, 

pérolas, setins bordados e outras couzas que se permittem às pessoas seculares, cornette 

peccado mortal. 

19 Termina aqui a parcela de texto deslocado no original, assinalado com asterisco e que por razões de facilidade de 

leitura colocámos no seguimento natural da mesma. 
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A religioza que admite factos, brincos de mãos, vestes menos decentes, que dis ou admite 

palavras pouco decentes, cornette peccado mortal, porque he huma espoza de Christo e deve 

toda encaminhar-se à-santidade vindo izenta de semelhantes acçoens que são a ruina da pureza 

virginal. Pecca a religioza gravemente que admitta cãanzinhos comsigo ou seja tendo-os na cella20 

ou dormindo com elles ou trasendo-os ao collo pellos grandes inconvenientes que disto se 

seguem. O Sumo Pontífice Clemente VIII assim o determinou e novamente o confirmou Inocêncio 

XI,mandando <tãobem> com preceito formal de obediential e pena de excommunhão às 

religiosas que não fizessem comedias, autos, reprezantaçoens, ainda que para celebrar qualquer 

Mistério Sagrado, uzando de vestidos seculares. 

Tãobem peccão gravemente as religiozas que empregão o tempo em 1er comedias, fabulas, 

poezias de amores profanos, porque todas estas couzas são provocativas à luxuria e as religiozas 

dipois do seu Coro não tendo necessidade de trabalhar devem occupar o tempo em liçoens 

santas, oração e mortificação. Esta ley pertence mais particularmente às Beneditinas que o tem de 

Regra, como tanto o recomenda o Summo Patriarcha. 

Tãobem peccão as religiozas contra a castidade em materia grave quando se entregão a 

correspondências, assistências, comunicaçoens, frequência de cartas ou recados, sendo isto em 

materia de amor profano, porque tudo he destrutivo da pureza. Pecca gravemente a religioza que 

procura ser vista de homens, nas janellas, portas ou grades, sendo vista de pessoas que ella sabe 

a procuram com amor desordenado, porque, ainda que não tenha peccado próprio, he complice 

do peccado do proximo. Do mesmo modo pecca a religioza que ensina a outras cantigas 

deshonestas, versos amatorios e por dizer tudo em poucas palavras que ensina a outras peccados 

que ellas não sabem, porque tudo isto he contra o voto e contra a caridade pello mão exemplo e 

pella ruina que cauzão ao proximo que devem edificar. Pecca gravemente a religioza quando 

admite pensamentos condicionados de couzas torpes como se fosse casada, por exemplo faria 

este ou aquelle acto porque nestas condiçoens e concideraçoens se encontrão gravíssimos 

perigos. Peccão as religiozas contra o seu voto de castidade que, ainda dentro dos Mosteiros, tem 

amizadas particulares, fazem acçoens, ainda que sejão graciosas, admitem brincos, abraços, 

ósculos e couzas venéreas, ainda que seja po,~ modo de folguedo. Isto se entende com pessoas 

do seu estado ou seculares. Daqui se tem visto grandes minas. Por isso o Direito <manda> que as 

religiozas durmão sós e não quer que nem ainda durmão humas com outras e que diríamos das 

educandas, das criadas, das crianças. 

() texto passa a ter leitura sequencial na f.32. 
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Esta vigilância pertence às preladas para que tenhão summo cuidado de fazer observar o que está 

disposto por direito. Tãobem não he licito às espozas de Jezu Christo estarem beijando crianças, 

porque ao menos se não livrão de culpa venial e no cazo que haja deleitação sensível, carnal ou 

venerea he peccado mortal. As Religiozas em todas as suas acçoens, principalmente nas que 

podem fazer alguma so<m>bra à pureza, devem ser muito acauteladas, porque o demónio não se 

descuida, a carne não-se aquieta e o mundo esta sempre armado contra a innocencta. 

Devem as religiozas ser muito attentas nas vistas, mortificando os olhos, não vendo couzas 

torpes, ainda que seja de animais. Os ouvidos, fugindo de ouvir couzas provocativas, à luxuria 

nem permitindo que se digão na sua vista. Nos lábios não proferindo palavras torpes e amatorias 

de que se seguem damnos próprios e alheos. Ao olfacto, não cheirando couzas que podem 

offender a castidade, todas estas couzas são nas religiozas peccado grave. As acçoens comsigo 

mesmas devem ser com muita prudência, porque delias se levantão tantas lembranças que são 

como fogo ardente em que he dificultoso escapar. Nesta materia he pouca toda a vigilância; quem 

não vê não appetece, quem não he visto não he dezejado. 

Não se podem livrar de culpa grave as religiozas que nas grades danção, cantão modas, porque 

disto vem a nacer tantos espinhos que murchão a flor da castidade. 

Peccão mortalmente contra o voto as que se despem nas grades e fazem outras acçoens tão 

dehonestas que o respeito me não deixa proferir e que direi eu das que nas grades do templo 

estão fazendo assistências a outras diabruras que só o vê-las faz pasmar os juizos prudentes! 

Poderão estas Religiozas escuzar-se de peccado gravíssimo? Estarão em boa conciencia neste 

estado? Advirtão nisto os Confessores e cortem sem dor nestas liberdades, não facão pouco cazo 

destas profanaçoens, porque delias se levantão os pensamentos impuros, as amizades ilícitas e o 

santuário fica profanado. 

Huma religioza que se não emenda deste vicio, huma religioza que não larga estas amizades está 

em peccado mortal e não he capaz de absolvição sacramental em<quanto> não largue esta 

ocazião e se não tira deste diabólico costume. As acçoens torpes nos templos santos são diverso 

peccado que se deve explicar na confissão. Peccão tãobem as religiozas que mandão prendas 

amatorias, cartas pello mesmo fim, prezentes e as que recebem estas couzas de seculares. 

Peccão as que por ociosidade estão fazendo cartas, falando nos raros, portas e comforme for o 

costume e o seu fim, assim será o peccado ainda que, já disse, todas estas acçoens são mina do 

proximo, porque pode não haver peccado pessoal, mas concorre-se para o peccado alheio. 

Peccão as religiozas que aconcelhão, dão ajuda e favor e mais, para que facão isto mesmo, as 
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que as levão às grades para serem vistas, principalmente de homens, as que lhe incobrem os 

seus vicios, como são as porteiras, rodeiras que dão recados, levão cartas, sabendo que todas 

estas couzas são de pessoas suspeitas. 

Por esta mesma rezão não devem as sacristãas consentir que, nas grades da Igreja, roda, 

confessionários, falem pessoas de suspeita, nem tãobem devem permitir esta liberdade com os 

fâmulos da sacristia, nem com as moças da mesma. Não só porque destas conversaçoens se 

seguem minas espirituais, mas tãobem por que <he> sagrado o lugar, e se faz espécie do 

desprezo ao santuário. O mesmo se há-de observar com os armadores que vão dentro ou andão 

na Igreja, com mais especialidade nos dias de concurso. Todas as que não impedirem isto peccão 

por estar ao seu cargo o vigiarem nos lugares da sua obrigação e conforme forem as pessoas, o 

tempo e a demora, juntamente o costume, assim se deve regular o peccado. As mais couzas que 

podem suceder nesta virtude da castidade se hão-de ver pellas acçoens, palavras e obras de cada 

huma. Isto devem observar os prudentes confessores, sem que por modo algum se ensinem ou 

facão inclinar para as acçoens que são de peccado. Nesta parte não sejão muito curiosos, porque 

das suas muitas explicaçoens succedem nascer pensamentos impuros, se não he que fazem 

passar as obras. 

A respeito dos sonhos deshonestos que succedem estando dormindo, advirtão as religiozas que 

senão podem deleitar nelles estando acordadas, aliás peccão gravemente. Tãobem devam saber 

que se os tais sonhos procedem de acçoens , palavras, vistas, dezejos deshonestos que se 

passarão por entre dia e se não retratarão antes de dormir, se nos sonhos ouve couza 

deshonesta, cornette peccado mortal a Religioza que os teve. Nesta materia não se pode muito 

explicar o que dizem os Autores, basta isto que esta declarado, o mais examinem os confessores. 

Como o demónio se não descuida do seu officio, he muito necessário que antes de tomar o 

descanço se retratem todas as acçoens que forão offensas de Deos, ainda que fossem leves, para 

se não cahir no perigo de consentir nos fantasmas ou representaçoens do demónio. Cuidem as 

religiozas na humildade de coração, na guarda dos sentidos, na mortificação do corpo, trazendo-o 

sugeito às leys do espirito. Não sejão inclinadas dos vestidos brandos, às camas delicadas, aos 

comeres mimozos, porque tudo isto he arruina(sic) da castidade e só com a mortificação em todas 

as couzas he que podem vencer o inimigo merediano. Lembrem-se dos Quatro Novíssimos 

recorrendo a Deos continuamente para que lhe dê as forças da Graça tão necessárias para 

vencer. Advirtão as sacristãas que não podem consentir na grade da Igreja pessoas do mesmo 

sexo com acçoens amatorias, seja com religiozas, seja com as criadas, e nisto devem por muita 

vigilância sem respeito à pessoa. A castidade se offende por todos os modos. Os senhores Bsipos 

em alguns dos Mosteiros da sua jurisdição tem posto preceito formal de obediência pêra que se 
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não fale nos tais lugares sem destinção de pessoas, outros o tem feito com liberdade às preladas 

pêra concederem a licença a pessoas que julgarem se deve dar a permissão de alguma vezita, ou 

couza que seja preciza. Não sei se este preceito tem hoje algum[a] força. 

Capitulo sexto de outras obrigaçoens 

das Religiozas, que obrigão a culpas 

Tem as religiozas obrigação, em primeiro lugar, de acudir ao Coro quando são as horas para dar 

satisfação ao Officio Divino e nelle estar com atenção e devoção a Deos com quem falão mais 

particularmente naquella hora. A religioza que está voluntariamente distrahida, cuidando em 

couzas do mundo, olhando para a Igreja, conversando com outras e totalmente pondo os sentidos 

por todas as partes para onde a leva o seu appetite, não satisfas ao Coro nem ao officio e pecca 

mortalmente. A religioza que, faltando ao Coro, ainda com cauza, e não reza o que não cumprio 

no Coro, pecca mortalmente. Se a cauza for moléstia grave, deve pedir commutação à prelada. A 

religiosa que falta ao Coro, não sendo por costume dilatado, senão por preguiça, omissão, leve, 

etc., pecca venialmente. A religiosa que no Coro fala algumas palavras sem necessidade, se não 

por pouca consideração, por graça e sendo couza que perturba as mais, não se pode livrar de 

culpa venial. A religioza que deixar em todo o Officio dous psalmos, querem alguns Autores que 

seja peccado grave, outros dizem que não passa de peccado venial. A religioza que a maior parte 

do anno não vai ao Coro sem ter couza que a dispense disto, não pode livrar-se de peccado 

mortal, pello escandato que cauza e por não cumprir com a obrigação do seu estado. Nisto parece 

que ha hum desprezo formal, se, alem disto, não reza na sua cella, sem duvida cornette peccado 

mortal. Toda a opinião contraria he escandalosa e não seguida dos Autores mais verdadeiros; os 

que forem escrupulosos nesta parte podem ver a Biblioteca de Terraris para se tirarem de toda a 

duvida. A religiosa que administrar as cousas para o Coro, como são livros, luzes, tocar sinos, 

tanger órgão [preceder (?)] o que se há-de cantar e 1er, satisfaz ao Officio e não tem obrigação de 

rezar, basta que attenda . Não satisfazem ao Coro as religiozas que, principalmente na Somana 

Santa e Natal, cantão parte, dão liçoens com musica e os responsos, ainda que o mais Coro lea 

pellos breviários para si o mais, porque o Officio Devino se ha cie dizer com vós intelegivel e não 

basta a reza de cada huma das religiozas pêra si; por isso no manual dos senhores Bispos se 

manda que as religiozas não cantem muzicas que servem mais de escandalizar a Deos do que 

louva-lo. No Arcebispado de Braga, em todos os Mosteiros que não são izentos, desterrou estas 

musicas o sereníssimo senhor Arcebispo Primas e quem poderá louvar hum canto todo composto 

de arias lacivas que trazem à memoria as representaçoens do theatro? Quem a está ouvindo e 

vendo todos os dias pode dizer se mais lhe agradão os mistérios santos que se reprezentão, se a 
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religioza que está cantando. Se vai à Igreja nos dias festivos por ouvir instruçoens santas, se para 

ouvir a repitação das arias. Se as lamentaçoens de Jeremias lhe fazem recordar os sentimentos 

de Jeruzalem ou se despertão a satisfação dos ouvidos na consonância da musica. A religioza 

que não reza o Officio dos Defuntos em dous de Novembro, que não reza as ladainhas de São 

Marcos e dos três dias antes da Ascenção pecca gravemente. A respeito dos officios e sufrágios 

das que morrem deve-se attender ao costume e quem não satisfizer pellas suas irmãas mortas 

terá o mesmo depois do fim de sua vida. 

Peccão as preladas que consentem omissoens no Coro, se por sua culpa se reza sem destinção, 

se não ha bõa ordem no modo de rezar e cantar e se fica alguma parte do Officio por satisfazer. 

Isto, que nas súbditas pode ser peccado venial, na prelada he mortal. A mesma obrigação 

incumbe a quem faz as suas vezes e se por negligencia sua não percebe huma parte do Coro, o 

que dis a outro. 

Peccão venialmente as religiosas que sem causa faltão à oração, que não guardão silencio nos 

dormitórios, claustro de defuntos, capitulo e Coro. Que não vão para os actos da communidade 

com modéstia, silencio e gravidade, que faltão aos jejuns da Regra, a discipl[in]a e outras 

mortificaçoens prescritas a cada humas,conforme as suas leys ou vezitas e, se estas couzas 

forem não observadas por desprezo, não se livrão de peccado mortal. As religiozas Beneditinas 

podem 1er o capitulo 6 da Regra santa que professão. O capitulo 38. 42. 51 e 61 e verão como 

devem guardar o silencio. As mais devem atender aos seus estatutos e assim como forem as leys 

assim serão julgadas as faltas. 

Peccão mortalmente as religiosas que não sabem a doutrina Christã necessária para se salvarem, 

que não sabem a que tem de preceito, que não fazem actos de Fé, Esperança e Caridade, actos 

de adoração a Deos, de penitencia, de acção de graças nos tempos em que estão obrigadas, que 

não satisfazem ao preceito de orar, tão recomendado por Jezu Christo. 

Peccão mortalmente as religiosas que mandão trabalhar as suas criadas aos dias santos, por 

tempo considerável, e só o poderão fazer por huma hora, havendo cauza, porque sem ella he 

venial. Tãobem não devem permittir que as criadas o facão para utilidade propria, mas devem por 

caridade dar huma tarde na somana para se concertarem; e com isto se tirão certos pretextos de 

que usão muitas, trabalhando todo o dia, que talves tenhão muito boas soldadas e senão podem 

julgar como pobres. Se nós formos mais adiante, veremos que tem dinheiro a juros e, quando he 

para o seu trabalho, dizem que estão em o numero dos servos a quem he licito trabalhar nos 

domingos, porque assim o dizem os confessores. Isto he erro, como he tãobem outro, que querem 
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seguir, a respeito da esmola que hão-de dar pella Bulia da Santa Cruzada. Os criados que tiverem 

trinta mel reis de seu uso e dahi pêra sima hão de comprar a Bulia de quatro vinténs. Assim está 

explicado, quem quiser ver isto lea as Constituiçoens Benedictinas no segundo Tomo composto 

pello Magistral de Lamego, Nogueira etc. 

Tãobem não he licito às religiozas fazer doce, por modo de [?] que às veses cauza emulação, 

ódio, raibas e outras desordens na communidade, suposto a indigência em que estão alguns 

Conventos só poderão fazer isto para remirem a necessidade e não procurar lucros. Nunca sejão 

estes trabalhos em dia santo, que estes dias são unicamente dedicados para orar e louvar a Deos. 

Saibão as religiozas que quanto mais se entregarem às couzas do século tanto mais há-de crecer 

a sua pobreza. 

Capitulo sete das excomunhoens 
postas por direito às Religiozas 

A religioza que temerariamente largar o seu habito, alem de peccado mortal que cornette, fica 

excommungada. A religioza que ferir, maltratar a outra religioza, peccado mortal e excommunhão, 

porem se for só dar-lhe huma pancada, arrasta-la ou couza semelhante que se julga percussão 

leve he só peccado mortal. A religioza que se vestir de secular para hir às grades, lugares públicos 

onde seja vista de pessoa, que a solicita amor profano, contrarie a mesma pena de 

excommunhão, alem do peccado grave. A religiosa que sahe do seu Convento sem licença ou 

com ella, sendo fingida a cauza, tem excommunhão. A religioza que findo o Breve do seu egresso 

se demore mais tempo fora da clauzura, peccado mortal e excommunhão, porem se demora fora 

por oito dias, pouco mais ou menos, para se despedir dos seus parentes e conhecidos não fica 

em culpa nem com a pena. A religioza que admitte dentro da clausura pessoas de qualquer 

qualidade sem licença ainda que não sejão para mão fim, pecca e fica excommungada. Daqui 

infirão as porteiras, pomareiras e mais oficiais como podem deixar ficar dentro da clausura os 

trabalhadores nas horas de jantar, de silencio, nas meridianas, sem que nestas horas os mandem 

sahir para fora e se quizerem dizer a verdade hão-de dizer que então andão os tais homens pellas 

cozinhas dançando com as criadas e ocupando o tempo ociosamente. As preladas e porteiras 

com as mais a cujo cargo estão as portas da[s] clauzuras tem, alem do referido, outras penas que 

lhe poem o Direito. A religioza que tira o seu habito, sendo na sua cella, ou por cauza do calor, ou 

para dormir, não pecca nem fica excommungada, mas deve sempre conservar a fornia delle como 

he escapulário [?] etc. Porque não podem os religiozos por mais de duas horas estar sem habito, 

esta he a mais provável opinião. As meninas de sete annos para sima podem ser admittidas para 
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se educarem até vinte sinco annos e dipois ou serem religiosas ou sahirem para fora, mas para 

isto se requer primeiro licença do Ordinário. 

As criadas que intrarem para o serviço das religiosas ou do Convento não podem sahir fora da 

clausura e se sahirem não podem intrar sem violarem a mesma clausura. Todo o costume que 

nisto se tem introduzido he erro e devem as preladas acudir a isto, porque os senhores Bispos o 

não sabem. Não podem as mesmas criadas hir a Igreja fora da portaria e se o fizerem tornando a 

intrar peccão e ficão excommungadas. Não podem tãobem as religiozas introduzir na clausura 

trabalhadores para serviço que se pode fazer fora, como são çapatos, caixoens para doce e tudo o 

mais a esta semelhança; não <podem> tãobem admittir no Coro de baixo homens, para serviço da 

sacristia que se pode fazer sem estas entradas, como he hir buscar cera, castiçais e outras 

couzas, como se estão vendo em certos Mosteiros e não sem grave escândalo. As religiozas que 

isto consentirem incorrem na cençura e peccão mortalmente. O mesmo tem os que entrão, que só 

podem livrar-se por ignorância crassa. 

A mesma pena de excommunhão e outras estabelecidas no Motu Próprio à Providencia incorre a 

religioza que sahir a Igreja ou fora da portaria na distancia de dous passos. O mesmo se intende 

de outro qualquer lugar onde he licito entrarem os seculares. Tãobem incorrem na pena de 

excommunhão por outro capitulo as religiozas que sahindo fora dos seus Conventos, com 

licenças, andão disfarçadas de modo que se não pode conhecer se são religiosas. Devem trazer 

publicamente o seu habito em todo o lugar, 

[adiante] 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 1 

[atras onde dis adiante] 

A religioza que, estando fora da clausura com licença Apostólica, andar por lugares públicos onde 

se fazem representaçoens, comedias ou outros espetaculos semelhantes pecca gravemente. O 

mesmo se há-de dizer has que assistem a estes actos, a vailes, festas ainda que sejão feitos em 

cazas particulares, porque huma virgem que he consagrada a Deos deve tirar-se de todos 

aquelles lugares onde pode correr perigo a sua pureza. Se para estes divertimentos for disfarçada 

para tirar escândalo que se pode seguir, não se livra de cahir na excommunhão dos que 

temerariamente largão o seu habito. 

21 Volta a existir um deslocamento de texto, devidamente assinalado no final do capitulo 7 e antes o 8o com a palavra 

"adiante" e no meio do capitulo 8: "atras onde dis adiante", ambas entrelinhadas de se iniciar e à margem. Esta tracção 
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Tãobem peccão mortalmente e incorrem na violação da clausura e nas suas penas aquellas 

religiozas que tomão criadas nos seus Breves para darem a outras que as não tem, porque o 

Pontífice quando concede eses Breves às religiosas he para socorrer as suas nececidadefs]. Se a 

religiosa que tem o Breve não tem esta couza, cessa o fim da concessão, logo para nada vale a 

licença e muyto menos para as religiosas ou seculares que não tem Breve. Este he hum costume 

intolerável que quasi em todos os Conventos se foi introduzindo de que as religiosas fazem bem 

pouco cazo, devendo saber que he huma fracção de huma lei Pontifícia,em materia tão grave qual 

he a clausura das freiras, tão recomendada do Concilio. Porem se a Religiosa que tem o Breve 

tomar a sua criada para si poderá ceder o seu trabalho e consentir que ella faça o serviço de outra 

religiosa, mas advirta-se que não riá-de tomar a criada em fraude da ley e que lhe ha de pagar a 

soldada. 

A criada que huma ves sahiu para fora não pode entrar sem nova licença, a qual se ha de 

apresentar ao prelado para que tãobem conste da informação de procedimento da tal criada. 

Nesta parte tãobem ha abusos, porque em vários Conventos estão tomando as criadas sem mais 

licença do que o consentimento da abbadeça, a qual a não pode dar e, se o fizer, pecca 

gravemente com as mais penas das que estão postas por direito a quem consente na violação da 

clausura, o mesmo tem a religiosa que toma deste modo a criada. 

[ora entra cap0.oitavo] 

Capitulo oitavo de outras couzas 
que pertencem às Religiozas sobre assim indulgências 

As religiozas gozam de todas as graças e privilégios que tem os religiosos da Ordem que ellas 

professão, daquelles que as religiosas são capazes, isto ainda que ellas estejão sugeitas a 

Ordinário e não à Ordem porque assim o tem declarado os Summos Pontífices, atendendo à 

Regra que ellas professão e ao habito que trazem, que he o que basta para haver o privilegio de 

communicação. 

encontra-se na f.39e f.39v°, terminando onde entra o capitulo 9. devido Para mais cómoda leitura colocou-se no seu lugar, 

deixando o número das tolhas entre parentsis. 

" A partir desta frase recomeça o texto na sua tonna normal. 
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Por este privilegio gozão tãobem das graças que são concedidas às mais Religioens como se 

pode ver nos Autores; daqui se segue que podem lucrar dentro dos seus Mosteiros todas as 

indulgências e jubileos; que são concedidos a outras ordens religiosas e isso ainda que estejão 

dentro da clausura, comtanto que satisfação à obra mandada para se ganhar a tal indulgência ou 

jubileo, porem como neste ponto de indulgências tem havido muitos erros pello grande numero 

das falsas indulgências que andavão espalhadas, como se pode ver no Edital que a Real Meza 

Censória que, doutamente, as examinou, somente devem ter por certas as que a Real Meza 

Censória não reprovou depois do maduro exame que sobre isto fes. Nem tãobem podem as 

religiozas aproveitar aqtiellas que forão reprovadas pello Summo Pontífice Paulo V, como consta 

[da preposição 37 (?)] condenada pello Summo Pontífice Alexandre VII. 

As que tem hoje, as religiozas, verdadeiras são no dia em que tomão o habito, no dia em que 

fazem a sua profissão, na hora da sua morte. Em cada hum destes tempos tem indulgência 

plenária. Tem mais todas a da Bulia da Santa Cruzada, como podem 1er na mesma, e hum jubileo 

no dia que quizerem, huma ves dentro do anno e tomando o escrito, outra. 

Vizitando o Altar-mor das suas Igrejas e pedindo pella exaltação da Fé, pello estado da Igreja, 

pello Pontífice, pellos Príncipes Catholicos, rezando sette vezes o Padre Nosso, Ave Maria e 

Gloria, ganharão todas as indulgências das estaçoens de Roma de Jeruzalem, de Compostela e 

Prociuncula. 

Não he menos provável que as religiosas dentro da sua clausura podem ganhar o jubileo da 

Prociuncula no seu dia, pondo as mesmas diligencias que fazem as seculares vizitando as Igrejas 

de São Francisco, ainda que alguns Autores da dita Ordem senão acommodão a isto. Advirto que 

para estas indulgências das estaçoens referidas não he precizo vizitar os altares, basta que se 

vezite a Igreja, como consta da declaração do Summo Pontífice Paulo V, como [?] os Autores. 

Tãobem he provável que as religiosas podem ganhar dentro da sua clausura todas as 

indulgências concedidas às Confrarias das mais Religiozas, ainda que não sejão irmãas delias, 

comtanto que ponhão as obras que se requerem para se alcançarem. Porem eu dissera que o 

mais seguro desta opinião he que, sendo a religioza irmã do Carmo, por exemplo, pode ganhar 

todas as indulgências concedidas aos seus confrades, vizitando na sua Igreja, como se fosse na 

dos carmelitas, e satisfazendo ao mais que incumbe à sua obrigação; o mesmo se há-de dizer das 

que forem Irmãs do Rozario, São Francisco, etc. 
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Tãobem podem lucrar a multidão de indulgências que são concedidas aos Frades Menores, 

vizitando o Santíssimo Sacramento nas suas Igrejas, porque he certo que as religiosas pello Breve 

de Communicação que há entre as Religioens, são capazes de todas estas graças que, sendo 

para ellas de tanto lucro, não serão de menos utilidade para as almas do Purgatório, por quem 

tãobem se poderão applicar como sufrágios, e não se devem desprezar estas riquezas, que do 

tesouro da Igreja se estão dispendendo liberalmente, para o nosso remédio. 

Capitulo nono do que podem usar as Religiosas 

na eleição do Confessor 

Os confessores das religiosas devem se[r] approvados pellos Ordinários com especial 

approvação, porque assim o tem determinado o Direito e novamente o manda o Summo Padre 

Gregório XV na sua Bulla Iniexcotabili etc., ainda que as freiras sejão sujeitas aos Regulares. Nem 

o mesmo Geral da Ordem podem ouvir as confissoens das freiras sem approvação do Bispo, 

como tem declarado a Santa Congregação. Isto mesmo se collige da Bulla Pastoralis Cure, do 

Summo Padre Benedito XIV, que expressamente fala desta materia com muita ponderação. 

Devem as religiosas escolher os confessores mais devotos e prudentes, ainda entre aquelles que 

são nomeados pellos seus prelados. As religiozas assim isemptas como não isemptas podem ser 

absolvidas por virtude da Bulia dos Casos Reservados, porque gozão deste privilegio por varias 

declaraçoens Pontifícias e principalmente pello Motu Próprio, de Urbano VIII, a 19 de Julho de 

1630. Daqui se pode inferir que ellas podem eleger confessor, por virtude da Bulia da Cruzada, 

hum daquelles que tenha sido approvado para ouvir confissoens no mesmo Convento, "sendo 

regular e sendo secular há de ter actual aprovação ou seja actualmente aprovado"23. Esta he 

sentença de muitos Autores, ainda que tem outros em contrario. Esta opinião digo que se deve e 

pode seguir mais seguiamente no tempo do jubileos, quando nelles se dis que podem os fieis 

escolher hum confessor approvado pelo Ordinário que absolva de todos os peccados etc. No 

jubileo do Anno Santo que expressamente manda que as religiosas sujeitas aos senhores Bispos 

estão sujeitas aos casos e censuras que elles rezervão geralmente para o seu Bispado, ainda que 

delias não facão expressa menção, o que se não entende com as religiosas sujeitas aos 

Regulares, nem com as pessoas seculares e criadas que vivem dentro do Mosteiro porque as tais 

pessoas são tidas como isemptas assim como os Mosteiros, ainda que estejão dentro do Bispado. 

As religiosas sujeitas aos Regulares podem pedir duas ou três vezes no anno confessor 

23 da palavra "sendo" até à palavra "aprovado", a frase é uma nota marginal, à direita e está devidamente assinalada no 

texto, com uma cruz. 
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extraordinário ao seu prelado e, ao menos huma ves, escolherem hum ou secular ou regular de 

outra Ordem e, quando o Prelado Regular recuze dar o tal confessor secular ou regular, podem 

recorrer ao Ordinário onde esta o Mosteiro para que uze da authoridade Apostólica que nesta 

parte se lhe concede. Tudo isto dispõem Benedito XIV na sua Constituição Pastoralis Curae. No 

cazo que o confessor pedido pella religiosa não seja approvado, o prelado o deve aprezentar ao 

Ordinário para que coma sua licença possa ouvir a confissão da religiosa e, se o Prelado Regular 

for negligente nesta parte, pode o Ordinário nomear o confessor que lhe he pedido sem mais 

dependência do Prelado Regular. Se o confessor que pedir a religiosa for secular, pode o 

Ordinário approva-lo tendo as qualidades que pede o Direito, que seja bem instruído na Theologia 

Moral e livros espirituaes, que seja prudente, affavel, benigno, que receba os penitentes com 

amor, que saiba reprehender sem aggravar, que se compadeça da natureza humana, misture o 

rigor com a brandura, mas sempre com palavras penetrantes, que ao mesmo tempo ligue as 

chagas das almas enfermas e juntamente as cure. 

Advirtão as religiosas em não gastar o tempo das confissoens com couzas supérfluas, queixas e 

negócios que nada tem com o Sacramento, antes divertem o fruto dele. Isto mesmo devem cortar 

os confessores logo no principio da confissão, como tãobem se a religiosa que se confessa tocar 

nos peccados de outras, adverti-la que pecca com descubrir faltas do seu proximo e que só deve 

dizer os seus peccados e não revelar nem ainda a pessoa com quem peccou. Desta sorte se evita 

offender a Constituição Benddictina Supra Omnium Culeziarum. 

Podem as religiosas ser absolvidas de todos os peccados e censuras rezervadas à Se Apostólica 

pelos seus confessores approvados, porque se julgão perpetuamente impedidos e no direito 

quando ha impedimento perpetuo se aqui para o artigo da morte onde não há reservação. A 

respeito dos senhores Bispos he bem certo que estes podem absolver dos casos rezervados ao 

Papa quando ha impedimento perpectuo, cuja auttoridade lhe compete por direito commum. 

A religiosa sujeita aos Regulares pode ser absolvida dos casos rezervados pelo superior quando 

este, pedida a licença, a negou, justa ou injustamente, como declarou Clemente VIII, innovando 

depois o Decreto Urbano VIII. A religiosa sujeita immediata ao Bispo não pode usar deste decreto, 

por ser diirigido aos Regulares, sendo que, negada a licença ao confessor para absolver dos 

reservados ao Bispo, pode o confessor absolver a religiosa porque se reputa a licença concedida. 

Esta aptidão he provável. 

A religiosa por privilegio de Paulo III pode escolher hum confessor dos approvados do seu prelado 

para que três vezes na vida a absolva plenariamente de todos os pecados. Tãobem pode fazer 
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isto mesmo quatro veses no anno por privilegio de Gregório XV e Urbano VIII concedido aos 

Regulares para que o confessor os absolva de todos os peccados, do mesmo modo que o fizera o 

Summo Pastor da Igreja se prezente se achara. 

Ultimamente podem as religiosas na hora da morte escolher hum confessor ou secular ou regular 

para que as possa absolver plenariamente, como o fizera o Summo Pontífice [?], a confissão e 

juntamente applicar-lhe muitas indulgências plenárias. He privilegio de Innocencio VIM e Systo IV e 

não consta que estejão revogados, nem ha rezão para que as religiosas não uzem dele, basta que 

o tal confessor seja approvado e quando actualmente o não esteja "para as religiosas as"24 supre 

o privilegio da Bulia como já fica dito. A communhão quotidiana para se conceder às religiosas 

deve ser approvada pelo Bispo, o qual tem autoridade de assignalar o tempo e o lugar em que as 

religiosas hão de receber a Eucharistia. Não he isto contra a disposição do Concilio, antes he 

conforme o mesmo, como declarou a Sagrada Congregação, em 7 de Maio de 1652. Nem tira a 

obrigação que tem as religiosas de se confessarem e commungarem todos os meses e quando o 

mandão as Constituiçoens, Regras e leys de cada humas. 

De nehuma sorte sem expressa licença da Sé Apostólica lhe podem conceder o commungar na 

Sexta Feira Santa e Sábado, porque esta prohibido a todos os fieis nestes dias, como consta do 

decreto de 13 de Fevereiro de 1679 e 1690 approvado por Alexandre VIII. Tãobem esta prohibido 

o commungar na noite de Natal. 

Capitulo decimo do Jejum, Festas e outras 
couzas pertencentes às Religiosas e tãobem da (à margem direita, ilegível) 

Não tem as religiosas obrigação de observar o jejum do Advento, somente o devem fazer tendo a 

Constituição que as obrigue a isso. Ainda as religiosas de Santa Clara não tem esta obrigação, 

como esta declarado por Eugénio IV na Constituição que principia Ordinis tui. 

As religiosas que estão sugeitas ao Ordinário na mais verdadeira opinião devem observar os 

jejuns que os senhores Bispos mandão por causas publicas. Quanto aos jejuns dos lugares que 

estão introduzidos por costume se deve dizer o mesmo, porque se deve intender que o preceito do 

superior comprehende a todos os seus súbditos, quando não há inconveniente na sua 

observância. Alguns Doutores querem que isso mesmo se siga com as religiosas isemptas. As 

24 Nota marginal à direita: "'para religiosas as' 
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religiosas que tiverem sessenta annos de idade estão desobrigadas dos jejuns da Regra, porque 

estes só obrigão do mesmo modo que os da Igreja e esta, na mais commua opinião, não obriga os 

fieis em tal idade. As religiosas em todos os jejuns de preceito, assim da Regra como da Igreja, 

podem [?] fora do tempo da Quaresma; neste tempo o não podem fazer sem a Bulia. Isto se 

entende não havendo ley particular que o prohiba. Não podem porem comer carne nem quebrar a 

abstinência no dia de- Natal quando sucede na sexta ou no sábado, em que por costume estão 

permitidos a todos os fieis; somente o poderão fazer no cazo que a Regra ou Constituição 

expressamente o manda. 

Nas Colaçoens não podem usar de caldo de unto ou couzas compostas com manteiga, ovos, leite, 

porque todas estas [?] couzas não são materia de colação e todos os que seguem as opinioens 

contrarias estão bem longe do espirito do jejum. Podem nos dias ou vigílias das mayores 

solenidades fazer mayor colação e na do Natal, no sentir de alguns Doutores, em maior 

quantidade, sendo de doce daquelle que não he composto com couza de latecinos. A religiosa que 

não guarda o jejum da Regra, que obriga a peccado e no mesmo dia o manda absolver à Igreja, 

cornette dous peccados, por serem dous os preceitos, ainda que o fim seja só virtude da 

abstinência. Esta he a opinião que mais se conforma com a verdade e a seguem os melhores 

Autores, fundados em que o preceito da Regra que obriga debaixo de culpa, ainda que 

especialmente não mande com preceito de obediência, se funda no mesmo voto de obediência. 

Os confessores não podem dispensar nos jejuns das Religiosas, porque carecem de jurisdição no 

foro exterior. Alguns sentem que o Confessor Ordinário o pode fazer algumas vezes com justa 

cauza; isto se entende daquelles que exercitão todas as funçoens que fazem os parochos nas 

suas Igrejas e como estes, no sentir dos Doutores, podem fazer com justa causa a dispença dos 

jejuns aos seus freguesfes], tãobem o Confessor Ordinário das religiosas o poderá fazer, com as 

mesmas circunstancias já declaradas. O Confessor Ordinário he o próprio Capellão nas freiras 

sujeitas ao Bispo, nas mais he o que esta disposto pelo prelado para lhe administrar os 

Sacramentos. 

Tem obrigação todas as religiosas de observar os dias santos dos Bispado, prescritos pella 

Constituição ou Bispo. Esta obrigação se estende aquelles dias que estão introduzidos por 

costume, ao menos para evitar todo o escândalo. Nestes dias, assim como em todos os mais dias 

santos mandados pela Igreja, não podem as religiosas trabalhar nem mandar as suas criadas 

fazer mais do que o preciso para aquelles dias, como he barrer cella, fazer de comer e couzas 

semelhantes, não o fazendo assim peccão e passando de huma hora, he culpa grave. 
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Poderá a religiosa por causa de recreação e divertimento fazer flores, bordar, fazer laminas e 

couzas assim semelhantes, porque entre o seu trabalho se devem reputar algumas cousas que 

não sejão obras servis. Poderão tãobem fazer estas para o serviço da Igreja, como he limpar a 

prata, os altares, imagens, pregar rendas nas toalhas, engomar na semana he o mais justo, 

porque os dias santos são determinados para orar e louvar a Deos e aos santos. 

A religiosa que tiver necessidade e o Convento não atendendo a esta, ou porque está pobre e 

nada pode dar, ou porque a ração he tão limitada que nem ainda chega para o sustento de todos 

os dias e muito menos no tempo da enfermidade, pode trabalhar nos dias santos dipois de ouvir a 

sua Missa e de ter feito a sua oração, mas este trabalho há-de ser de modo que não cause 

escândalo.Eu tãobem disera o mesmo a respeito de hir ao Coro, porque onde os Conventos não 

dão, nem ainda aquillo que estava posto na entrada da Religiosa, como pode esta sustentar-se, 

curar-se e tratar-se sem trabalhar? Como pode ella trabalhar e juntamente seguir os actos do 

Coro? Principalmente em alguns Conventos onde gastão quasi tudo em [?] em rezas, officios e 

outras couzas introduzidas que já tem força de costume? Poderá dizer-se que ficão muitas horas 

no dia em que podem acodir ao trabalho para aliviar as suas necessidades, mas tãobem se pode 

dezer que as religiosas não hão de fazer trabalhos grosseiros e que tudo o que trabalhão são 

cousas que deixão bem pouco lucro e o trabalho de huma porteira mal chegará para o sustento e 

não para o vestido, para a doença e todas as mais cousas necessárias para a vida humana. 

Eu não quero dizer que deixem o seu Coro, só ponho as rezoens com que ellas se podem 

justificar na falta desta obrigação. Devo porem persudi-las que se firmem em huma verdadeira 

caridade com Deos, porque se este Senhor tem um tão grande cuidado das aves não o tem 

menos das suas creaturas que elle formou à Sua imagem. Observem as suas Constituiçoens e 

Regras e logo verão as obras de Deos feitas a seu respeito. 

As religiosas que na somana derem às suas criadas meio dia para concertarem as suas roupas 

não podem consentir que ellas trabalhem nos dias santos. Se o fizerem, peccão; sendo até duas 

horas sem cauza he peccado venial, todo o mais tempo he peccado mortal. 

Tãobem não podem as criadas das religiosas que tem dinheiro do seu uso e dominio e muitas 

vezes a rezão de juros, de que algumas fazem bastante soma, trabalhar nos dias santos, ainda 

que a religiosa lhe não conceda na somana o tempo que disse para se concertar, porque tendo de 

seu dinheiro, deve mandar fazer a obra e pagar. Não pode a criada tirar o tempo à sua freira que 

esta tem determinado para que ella a sirva, nem tãobem as horas da noite com prejuízo do azeite 

da sua religiosa, que deve restituir. Se o gastar em cousa sua, poderá somente fazer isso com 
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licença, ou mandar comprar azeite, tirar do sono alguma horas e neste tempo trabalhar para si. 

Porem deve fazer isto de modo que não redunde em prejuízo da religiosa e da saúde da criada, 

porque muitas vezes a ambição não atende mais do que ao lucro e utilidade, sem respeitar os [?] 

damnos da saúde. A criada que for tão pobre que não tem mais do que a soldada e não se lhe 

concede tempo na semana, pode trabalhar para si nos dias santos. A criada que tiver de seu trinta 

mil reis para sima, hé-de tomar a Bulia da Santa Cruzada, de esmola de quatro vinténs, porque 

assim esta declarado e não satisfas com a de dous vinténs. O mesmo devem fazer as religiosas, 

excepto as Mendicantes, que participão do mesmo favor dos seus religiosos que tomão de dous 

vitens. As Abbadeças não devem tomar Bulia mais [?] papal. 

As religiosas não podem consentir que as suas criadas lavem a roupa nos dias santos. Só o 

poderão fazer com necessidade, como de Inverno em que he preciso aproveitar os bons dias, ou 

outras couzas em que se julgue racionavel necessidade. Tãobem não podem consentir que usem 

de vestidos deshonestos, assim nas cores como no modo. Devem fazer que as servas sejão bem 

disciplinadas, que não perturbem a observância. Devem cortar-lhes todas as amisades, ainda 

dentro da clausura, principalmente com freiras de vida alegre, porque tudo isto he culpa, assim em 

quem o pratica como em quem deve cuidar em que se tirem estes escândalos na caza religiosa. 

Conforme for a materia assim será o peccado, o que muito devem attender os confessores e não 

facão pouco caso ainda de cousas minimas nesta materia, porque dipois he bem difficultosa de se 

emendar. 

Cuidem as religiosas em observar a ley de Deos com toda a exacção, attendão ao primeiro 

preceito [?], que o devem amar mais do que a sua propria alma, dipois disto ao seu proximo como 

a si mesmas, porque nestes dous preceitos está toda a observância de toda a ley. A vida vai 

correndo ou, para o dizer melhor, voando e lá para a hora da morte talves que tenhão o pezar sem 

remédio de não terem bem cumprido com tão importantes obrigaçoens. Todas as obras, 

pensamentos, palavras hão de ser arguidos no tribunal de Jezu Christo pelos nossos inimigos e se 

ainda aquellas que forão boas, talves, que ao nosso parecer hão-de ser bem examinadas ou 

purificadas para o premio ou castigo, que examem(sic) ou castigo não terão aquellas que forão 

peccaminosas? Ali se hão-de ver a multidão de confissoens é communhoens e os seus fins. Ali se 

há-de ver o tempo mal gasto, as observancias e as suas intençoens. Finalmente, ali se há-de ver 

como satisfes a Deos em tudo huma alma que no mundo teve o caracter de espoza de Jezu 

Christo. 

Se isto se meditasse bem eu já disse que haverião menos freiras, porem mais religiosas, e para 

que não vivão ellas com maiores enganos, cuidem em se aproveitar do tempo emquanto he 
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tempo, facão eleição de confessores doutos, zelosos, desinteressados que lhes falem verdade, 

tendo amoras suas almas e à sua salvação. Saibão as religiosas que a maior parte do mundo se 

perde pellas confissoens não serem bem feitas. Saibão que a maior parte dos seus confessores 

são aduladores e que muitas são as vezes por atenção ou respeito lhes não dizem a verdade pura 

como devem e daqui infirão quais serão as confissoens. Sei que há ministros do Evangelho que 

não procurão a sua utilidade senão a de Jezu Christo, que há sábios e bem instruídos na direcção 

das almas e estes he que hão de recorrer nas suas necessidades, com a certeza de que a força 

da Graça ha de obrar por virtude de huma verdadeira doutrina praticada santamente. 

Assim me parece que neste pequeno volume vai quanto basta para saber huma religiosa porque 

nas mais couzas que podem suceder, nas obrigaçoens do seu estado, nas que forem 

extraordinárias, devem consultar os doutos e seguirem o seu parecer. A nossa vida esta cheia de 

laços, em toda a parte nos seguem os inimigos, as paixoens, os vicios, por isso he muito 

necessário meditar continuamente a ley do Senhor e fugir das ocazioens e dos perigos. Huma 

religiosa que isto não faz, não pode deixar de cahir continuamente. Siga a direcção que aqui lhe 

reprezento, se quer viver religiosa para morrer santamente. 

Capitulo undécima a respeito das confissoens 

[?] nestes tempos se achão muitas religiosas por fora [?] Mosteiros muitas da necessidade da sua 

santa [?] respeito dos[?] a que ellas se achão de [?]25. 

Digo pois [?] que, estando as Religiosas de [?] Bispado e tendo confessor dos approvados pello 

seu Ordinário, este he que decide confessores. Estando porem fora do seu Bispado [?], não 

tendo-o [?] de confessor dos approvados, pode confessar-se [?] como os religiosos emquanto 

sacerdotes idones(sic), porque as religiosas, como já disse, gozão de todos os privilégios dos 

religiosos de que ellas são capazes e como estes, estando fora dos seus Mosteiros, se podem 

confessar com qual sacerdote, seja secular seja regular, pello privilegio que tem concedido a 

Santa Sé Apostólica aos mesmos religiosos delia, se podem apresentar as mesmas religiosas. 

Antes do Concilio Tridentino se podião as religiosas confessar ao simples sacerdote, assim como 

os religiosos. O Concilio nada inovou a respeito dos regulares, logo com as mesmas religiosas se 

não intende a declaração do Concilio na materia dos confessores approvados, para as 

Este perído está praticamente inutilizado. 
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confissoens. Não ignoro que tem sahido varias declaraçoens da Sagrada Congregação dos R.R. 

a respeito dos confessores das freiras, porem todas elles se intendem das religiosas que estão 

dentro dos seus Mosteiros e não falão das que sahem para fora a tomar remédios necessários 

para a sua saúde e como a ley destingue, nós tãobem não podemos destinguir. 

Alem de que este privilegio fie em favor dos regulares e, no sentir dos Autores, deve amplear-se e 

não restringir-se. Veja-se o Reverendo Gabriel de Noboa, na sua Apologia dos Confessores: 

corolário 22 f.399. 

Tãobem he de crer que o Summo Pontífice, que concede à religiosa a licença para sahir do 

Mosteiro, lhe ha de conceder tudo o que he mais necessário para o seu cómodo espiritual e neste 

cazo não ha de <querer> privar a religioza de hum favor que conduz tanto para a sua perfeição, 

como he a frequência dos Sacramentos. Os mesmos senhores Bispos hão de dizer isto mesmo e 

se pode interpretar a sua vontade e que darião a mesma licença para que as religiosas se 

confessarem a sacerdotes idóneos, visto não haver dos seus approvados, porque he melhor que 

as religiosas se confessem amiúdo do que deixem de o fazer e se isto tanto recomenda o Direito, 

como se ve da Clementina "Ne in agro" etc., estando as religiosas dentro da clausura, não terão 

isso mais dezejado quando ellas estão fora ou ande por caminhos? 

Não se oppoem esta doutrina a Bulia de Clemente X "Superna Magni Patris", nem a outra de 

Gregório XV, porque, ainda no cazo que fossem aceites, não falão no prezente cazo. 

Alem deste privilegio, tem as religiosas o da Bulia da Santa Cruzada, pella qual estando fora da 

clausura se podem confessar com qualquer sacerdote secular ou regular, que fosse approvado, ou 

esteja actualmente no mesmo Bispado onde se faz a confissão. A Bulia concede este privilegio a 

todos os fieis e as Religiosas não são de inferior condição dos seculares. Tudo isto se entende 

quando não haja ley em contrario, ou quando o prelado que concede a licença não declare que se 

confessem a tais confessores, porque então se deve seguir o preceito do superior. Seria bem que 

as religiosas quando sahem para fora da clausura pedissem huma licença ao prelado e logo não 

haveria duvida, porque certamente a não havião de negar. Os regulares dentro das suas Igrejas 

estando approvados para confessores podem ouvir todos os fieis que lhe pedirem oSanto 

Sacramento da penitencia. Assim o tem declarado por muitas vezes a Sé Apostólica e como as 

religiosas se comprehendem em nome dos fieis, não ha cauza que as possa impedir a que se 

confessem com os regulares nas ditas Igrejas, ainda que as religiosas sejão de diverso Bispado, 

Deve referir-se a "Ritos"'. 
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porque nisto mesmo se pode dizer que gozão do privilegio dos itinerantes que tem os religiosos 

para se confessarem. 

O mais seria cousa muito árdua querer huma religiosa confessar-se e não ter a quem, ter os dias 

estabelecidos pellas suas leys ou devoção e estar menos assistida de ministros que lhe dessem o 

sustento espiritual & viria a por-se em grandes perigos por estas faltas, o que se não deve 

consentir nem os senhores Bispos devem repugnar, antes do seu paternal amor se prezume 

sempre o querer tudo que faz mais perfeito as suas religiosas. A Igreja he May muito pia e sempre 

quer tudo para o bem dos seus filhos. Em cazo de alguma duvida se deve atender que etla 

tacitamente dá o seu consentimento, ainda que em toda [?] esta doutrina senão pode duvidar. 

Se acazo acontecer que a religioza esteja por espaço de hum anno fora do seu Mosteiro tem 

obrigação, para satisfazer ao preceito da Quaresma, de confessar-se e commungar huma vez 

nella, tendo tenção de satisfazer e dipois dar parte à sua Prelada de que assim o cumprio. 

O capelão não he próprio pároco naquelles Mosteiros que não são izentos como já disse e por 

isso basta que a prelada seja sabedora. Nem he precizo que a religiosa se va confessar e 

commungar à parochia do lugar e não se comprehende na ley que para isto obriga aos seculares. 

Eu dissera que tendo a religiosa Convento da sua Ordem, principalmente sendo ella sujeita aos 

Regulares, que fosse à tal Igreja, ainda que a religiosa seja de diverso Bispados, porque deste 

modo mostra a sua obediência ao preceito da Santa Igreja no tempo quaresmal do modo que 

pode, exteriormente. A religiosa não está obrigada às leys do Ordinário no Bispado, por onde 

passa ou assiste algum tempo, como são jejuns, dias santos etc., ainda que estes os deva 

observar, ao menos por não ter escândalo quando a demora seja conhecida. Em toda a parte que 

se achar, a religiosa deve obedecer às leys do seu Monarcha, porque estas obrigão os vassalos 

em todo o lugar. Assim como às dos seus Prelados, porque tem poder sobre os seus súbditos em 

todo o território. Se uma Religiosa quando sahir para fora da clusura trouxer a sua criada, esta 

deve satisfazer ao preceito da Quaresma no lugar em que se achar. Será bem que cumpra o tal 

preceito na mesma Igreja em que está a familia onde habitão e assistindo ali a maior parte do 

anno, assim como os peregrinos ou estrangeiros .militares, mercadores, letigantes e outras 

pessoas desse género, que tem quasi domicilio nas partes onde se demorão em rezão do seu 

comercio, dependência, estado e obrigação, se podem confessar e receber os Sacramentos 

naquella parochia onde se demorão, que he quasi domicilio. 

Dos estrangeiros e peregrinos dizem alguns Doutores que se podem confessar e commungar para 

satisfazer aos preceitos da Quaresma com qualquer sacerdote approvado pello Ordinário do lugar, 
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sem que seja para isto necessária licença do parocho onde se recebem os Sacramentos. Isto 

mesmo parece que se pode dizer da criada da religiosa e basta que ella se confesse ao sacerdote 

approvado naquelle Bispado e commungue pella mão delle ou de outro, sem que seja o parocho, 

para que satisfaça ao preceito da confissão e communhão. A rezão fie a mesma que se dá a 

respeito dos estrangeiros que não estão no seu Bispado. 

Capitulo duodecimo da sepultura 

das Religiosas estando fora dos claustros. 

As religiosas estando dentro da clausura he certo que nella mesmo se devem sepultar, porem de 

nenhum modo se deve dar sepultura a pessoa secular, ainda que sejão matronas mortas naquelle 

lugar onde se sepultão as religiosas. Isto se observa pella dispozição do Direito como a praxe o 

está mostrando. Quando porem suceder que alguma religiosa, estando fora da clauzura se apartar 

desta vida, se o seu Mosteiro não estiver muito distante e comodamente se poder transportar a 

elle o cadaver, em nenhuma outra parte se deve sepultar senão dentro do seu Mosteiro e para isto 

nada se deve dar ao parocho do lugar onde ella faleceo, ainda que elle lhe administrasse os 

Sacramentos. No cazo que o Mosteiro esteja tão distante que comodamente senão pode levar o 

cadaver, poderá a Religiosa escolher sepultura onde muito lhe agradar sem que o parocho o 

possa impedir. Se ella porem, estando distante do seu Mosteiro como se disse e não nomear 

sepultura emquanto viva, então se deve sepultar naquella parochia onde morreo. Assim o tem 

declarado o Direito a respeito dos religiosos e o mesmo se há-de dizer das religiosas que gozão 

de tudo o que levo dito. Nem obsta o dizer-se que os religiosos não podem escolher sepultura 

como consta do Cap.de sepulturis in 6, porque isto não vale nos cazos de que falo, como se pode 

ver no mesmo Capitulo. 

Se houver Mosteiro da Ordem onde morrer a religiosa e o próprio Mosteiro estiver muito distante, 

àquelle se deve levar o cadaver para nelle se dar a sepultura, sendo o Mosteiro de religiosos estes 

lhe devem dar sepultura destinta e bem separada dos seculares, sendo de religiosas estas devem 

sepultar o cadaver dentro da sua clauzura e nunca fora, na Igreja, a qual só pode dar sepultura ao 

cadaver da religiosa no cazo em que não pode ser nos Mosteiros referidos e dentro da clauzura. 

Alguns Autores duvidão de quem ha de ser o próprio parocho que administra os Sacramentos na 

hora da morte aos religiosos, que estão fora do Mosteiro. A isto se responde que, estando perto o 

seu prelado ,este o deve fazer ou algum outro religioso por ordem do mesmo prelado. Isto mesmo 
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se há-de dizer a respeito das religiosas, ou sejão izentas, ou não, porque cada huas [devem]27 ter 

os seus prelados a quem estão sugeitas em todo o lugar. Elias estando fora da clausura sempre 

tem a mesma sujeição aos seus superiores e ainda os seus corpos dipois de mortos não ficão 

dispensados desta ley. Nós estamos vendo isto mesmo na pratica que tem as Religioens, nos 

enterros dos seus religiosos, que os vão buscar onde quer que elles morrem. Pode fazer duvida a 

respeito do Sacramento da Eucharistia por modo de Viatico se ha de ver da parochia onde 

assistem e pella mão do parocho, ou se o prelado, ou outro do seu mando, o pode fazer sem mais 

dependência. Digo que assim como os religiosos podem levar procissionalmente o cadaver dos 

seus irmãos sem que o parocho o contradiga, tãobem lhe podem administrar o Sagrado Viatico. O 

que estamos vendo por vezes he que se pede huma politica licença ao parocho, porem seria 

melhor para evitar duvidas uzarem os Religiosos neste cazo de levar o Sagrado Viatico sem que 

seja procissionalmente [?], como se está vendo ainda nos seculares, ou pedindo a tal licença o 

prelado ou outro religioso que elle determinar, administra-lo. Das religiosas podemos dizer o 

mesmo pellas rezoens já expostas, isto he no cazo que morrão no lugar ou em Bispado alheo bem 

se collige ao que fica dito que ha de ser o parocho do lugar. Veja-se a rezão em que se fundão os 

Autores e com isto dou por concluída a materia deste livro no qual tenho exposto quanto basta 

para saberem as religiosas o que hão-de observar em rezão do seu estado. 

Disse no meio deste capitulo que as religiosas em todo o lugar estão sujeitas aos seus prelados, 

sejão ou não sejão izentas; porem deve-se isto entender com sua distinção por exemplo: hua 

religiosa do Bispado do Porto acha-se esta no Arcebispado de Braga: se a tal religiosa he izenta, 

pode o seu prelado impor-lhe hua cençura, hum preceito etc., ainda que ella esteja em território 

alheo, porque os Regulares não tem território certo e em toda a aparte os podem obrigar os seus 

prelados, ainda com cençuras, para que obeção. Se porem a religiosa for sujeita ao Ordinário, 

este lhe não pode por cençura, estando ella em Bispado alheo, porque a jurisdição de por 

cençuras ainda por modo de sentença, se lemita aos Ordinários a respeito das pessoas e 

territórios. Isto não se entende daquellas cençuras que as religiosas tem por ley e estatutos que 

devião observar estando dentro da clausura. Assim como não estão obrigadas aos dias santos e 

jejuns do seu Bispado estando fora delle. Menos os que forem da Regra ou Constituição 

approvada, porque estes os devem observarem toda a parte que se acharem. 

Nesta materia não he precizo falar mais, ella tem vários cazos que podem acontecer e como na 

pratica délies se podem consultar os Doutores, não he justo declarar aqui mais, por não ser da 

essência do que levo dito, nem as religiosas por estarem fora da clusura devem viver de modo que 

" lista palavra encontra-se riscada 
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seja precizo castiga-las [?] com semelhantes penas de que se serve a Igreja contra os rebeldes e 

contumazes. 

Lembra-me expor neste ultimo capitulo o que sucedeo nesta cidade do Porto no prezente anno de 

1775: achando-se na mesma cidade nua religiosa Carmelita, do Convento de Guimaraens, do 

Arcebispado de Braga, gravemente enferma em caza de seus pays e como a doença era de 

morte, determinou confortar-se com os Sacramentos necessários para aquella hora. Para isto se 

deu parte aos religiosos de Nossa Senhora do Carmo, Descalços, desta cidade, os quais vierão 

em communidade à Igreja de Nossa Senhora da Vitoria e dahi lhe forão administrar o Santíssimo 

Sacramento da Eucharistia, com a licença que para hir procissionalmente deu o senhor Bispo 

desta cidade. Pedio dipois desta administração a mesma religiosa aos referidos padres que visto 

ella ser da Ordem do Carmo e estar fora da sua clausura queria ser depozitada no claustro das 

suas Religiosas Reformadas, que tem esta cidade. Affirmaram-me que assim o prometterão, 

porem dipois, não sei os motivos, não teve effeito a promessa, o que sei de certo he que os 

Carmelitas Calçados, do Hospício chamado do Senhor d'Alem, levarão o cadaver da religiosa e 

lhe derão sepultura na sua pequena mas decente Igreja, como a religiosa que era da sua Ordem, 

ainda que não era da sua jurisdição. Neste cazo de facto se vê toda a verdade na pratica do que 

se deve fazer sobre a mesma materia de que trato no prezente capitulo, para não cauzar duvida 

quando sucederem as couzas. 

Queira Deos que as religiosas pratiquem exactamente toda a doutrina deste breve tratado para 

darem gloria ao mesmo Senhor como esposas que são de Jezu Christo e para conseguirem o fim 

ultimo que vierão procurar na Religião. Assim seja. 
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DOCUMENTO 3 

1828, Outubro, 13, Porto. 

SUMARIO 
Contrato da Boticária, Jacinta Carolina, para o Mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte: ADP, Fundo Notarial, PO 8°, Liv.457, pp. 93v°/94 
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Contrato entre a Exma. D.Abbadeça, e Religiosas do Real Mosteiro de Sam Bento d'Ave Maria 

desta cidade e D.Jacintha Carolina de Mattos 

Saibão quantos este publico instrumento de contracto, ou como em Direito melhor lugar haja, 

virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos vinte e oito, 

aos treze dias do mez de Outubro, nesta cidade do Porto, rua do Calvário, em minha morada, 

apparecerão prezentes partes, a saber: de hûa, o Padre João Jerónimo de Souza, Presbítero do 

habito de Sam Pedro, morador na rua de Sam Lazaro, freguezia de Santo lldefonço, em normas e 

como Procurador da Excelentíssima Dona Abbadeça e mais religiozas do governo actual do Real 

Mosteiro de Sam Bento dAve Maria desta cidade, o que per certo pela procuração que aprezentou 

e vai ao deante copeada, e da outra, Caetano Esteves de Figueiredo e Mattos e sua legitima filha 

Dona Jacintha Carolina de Mattos, solteira, moradores na rua de Santo Ovidio desta mesma 

cidade e pessoas cophecidas pelas proprias de mim e testemunhas abaixo assinadas de que dou 

fé; e perante as quaes disse o primeiro outorgante, Padre João Jerónimo de Souza, que suas 

constituintes, a Exma. Dona Abbadeça e religiozas do Real Mosteiro de Sam Bento dAve Maria, 

estavão contractadas com a Segunda outorgante, Dona Jacintha Carolina de Mattos, authorizada 

por seu pai Caetano Esteves de Figueiredo e Mattos, de a acceitarem como secular no seu Régio 

Mosteiro para ali exercer o lugar de Boticária; porem esta acceitação somente teria lugar de pois 

da segunda outorgante estar examinada e hábil para dezempenhar tal ocupação e tendo 

aprezentado a respectiva carta de approvação, ao que, satisfeito e recebida que seja no Mosteiro, 

fica sendo sua principal obrigação manobrar todos quantos remédios forem precisos, não só para 

as religiozas do mesmo Mosteiro, mas para todas as mais pessoas a quem este tem por obrigação 

dar remédios e ainda assim para as outras existentes no Mosteiro, mas que os pagarão; bem 

entendido que todos os haveres resultantes da Botica ficão sendo in solidum do Mosteiro, o qual 

obrigão suas constituintes dar à segunda outorgante emquanto exercer a dita ocupação huma 

ração diária e tal como costuma dar-se às religiozas, pois que neste sentido assim fica 

conciderada (sic), e igualmente hûa cella para viver; e quando passados alguns annos, por seu 

isolamento e vocasão(sic) verdadeira, mostre querer seguir a vida religioza, suas constituintes se 

obrigão lançar-lhe o habito percedendo primeiro os votos da Communidade como he estillo; e no 

cazo de se não dar bem no Mosteiro ou querer deixar a occupasão e sahir delle quando secular, 

será obrigada a manifesta-llo hum anno antes à Exma. Dona Abbadeça e mais religiozas do 

governo que então existir para ficarem certas da sua rezolução e tomarem as medidas 

convenientes; e emquanto se conservar no Mosteiro fica particularmente obrigada a vestir-se 

honestamente e a conduzir-se com a modéstia propria do claustro. E cumprindo a Segunda 

outorgante bem quanto fica expreçado (sic), obrigão-se suas constituintes manter este contracto e 

contribuir-lhe com a ração inteira de religioza, a cella para viver, ao que elle, outorgante, obrigão 
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os bens e rendas do Mosteiro. E que tudo assim acceitou a Segunda outorgante, Dona Jacintha 

Carolina de Mattos, e com authoridade de seu pai disse se obrigava cumprir exactamente as 

condições acima declaradas, ao que sujeitava sua pessoa e teres Em testemunho de verdade 

assim o disserão, outorgarão e de parte a parte acceitarão, de que dou fé e eu, tabellião, acceito 

por quem tocar auzente e a procuração se segue - A madre Dona Juliana Izabel Garcia, Dona 

Abbadeça do Real Mosteiro de Sam Bento d'Ave Maria do Porto, e as madres discretas e 

deputadas do governo delle pella prezente constituímos nosso bastante procurador no feitor deste 

Mosteiro, o Reverendo senhor Jozé Jerónimo de Souza, para que em nosso nome como se 

prezentes fossemos, possa fazer e assignar a escriptura de admissão da senhora Dona Jacintha 

Carolina de Mattos, filha de Caetano Esteves de Figueiredo e Mattos e de Dona Ignacia Joaquim 

Soares, para o lugar de Boticária, sendo primeiro examinada, de que nos apprezentara carta 

autentica da sua approvação e será obrigada a manobrar todos os remédios, não só para as 

religiozas, mas para todas as pessoas existentes dentro do Mosteiro, para aquellas que pagão, 

cujos lucros serão para o Mosteiro, e por isso receberá hua ração inteira de religioza como se o 

fosse, tendo nua cella para viver e nos obrigamos passados alguns annos deitar-lhe o habito, se 

para isto mostrar vocação verdadeira, percedendo(sic) primeiro os votos da Communidade; e se 

quizer sahir para tomar o estado de casada ou por que se não der bem no convento, será 

obrigada com hum anno de antecipação a dar parte da sua rezolução e será finalmente obrigada, 

não só a trajar com honestidade, como a conduzir-se com modéstia e segundo a pratica da 

clauzura, cujas condições aqui estipuladas elle, dito nosso procurador, fará exarar em nota tudo 

em nosso nome e assignar, para o que lhe concedemos todos os poderes que o Direito nos 

permite. Real Mosteiro de Sam Bento d'Ave Maria, em dez de Outubro de mil oito centos vinte e 

oito. Eu Dona Antónia Augusta Pinto da Cunha, escrivã do Mosteiro a sobscrevi(sic), sellei e 

assignei. Dona Juliana Izabel Garcia, Dona Abbadeça, Dona Maria Benedicta, Prioreza, Dona Rita 

Jose (sic) Subprioreza, Dona Anna Maxima, Deputada, Dona Maria Innocencia, Deputada, Dona 

Antónia Margarida, Deputada, Dona Anna Matilde, Deputada, Dona Antónia Augusta Pinto da 

Cunha,. Lugar do sello d'asinar(sic). E não contem mais a dita procuração que aqui copiei, 

reconheço por verdadeira e vai junta no traslado desta escriptura, sendo testemuhnas prezentes 

João Monteiro da Foaseca, morador na rua da Esperança e Antonio Fortunato Manteiro, çapateiro, 

morador na rua do Rozario que asignarão com os outorgantes, lida esta por mim, Joze Joaquim de 

Oliveira, tabeilião, proprietário, que escrevi. 

João Jerónimo de Souza 

D.Jaçinta Carolina de Matos 

Caetano Esteves de Figueiredo e Mattos 

Antonio Fortunato Monteiro 

João Monteiro da Fonseca 
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DOCUMENTO 4 

1887, Janeiro, 14, Porto 

SUMÁRIO 
Processo de expropriação de parte fronteira do Mosteiro de São Bento de Avé Maria para 

alargamento do Largo de São Bento. 

Fonte: AHMP, Livro das Expropriações, Propriedade Imobiliária, n° 5475,pp. 383/395 a 
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LARGO DE SÃO BENTO 

Expropriação de parte do Convento de São Bento da Ave Maria - para ampliação do largo de 

SãoBento, entre a rua Mousinho da Silveira e o largo dos Congregados. 

Possuidoras - as Religiosas professas do dito convento, representadas pela respectiva Madre 

Abbadessa. 

Da parte expropriada ficam ainda as Religiosas gosando uma porção emquanto vivas. 

Effectuada a expropriação por transacção judicial de 14 de Janeiro de 1887, como consta da 

certidão junta. 

Vai junta uma copia da planta da parte expropriada. 

Da parte expropriada, que ficou no goso das freiras emquanto vivas, tomou a Exma. Camará 

posse em 8 - 1 - 94: V.L° 17 de Sentenças 
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Certidão 

Marcos José Maria da Maternidade e Silva, Escrivão vitalício de segundo officio de Juizo de Direito 

da Primeira Vara Civel de cidade e comarca do Porto, para Sua Magestade Fidelíssima El-Rei que 

Deus Guarde, etc. 

Certifico que em meu poder e cartório existem uns autos eiveis d'aeçao d'expropriaçao, em que foi 

expropriante a Exma. e Meretissima Camará Municipal do Porto e expropriada a Madre 

Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria d'esta cidade e de cujos autos me foi pedido 

e apontado por certidão o seguinte: 

Petição a f.2 

Excelentíssimo Senhor: Diz a excelentíssima Camará Municipal do Porto que, por decreto de 

qunze de Abril de mil oitocentos oitenta e seis, publicado no numero oitenta e sete do Diário do 

Governo que vae junto, foi declarada de utilidade publica urgente a expropriação, entre outros 

prédios, de uma parte do Convento de São Bento da Ave Maria da mesma cidade , compondo-se 

essa parte de uma purção edificada na frente da igreja, de pateo de entrada, de um pateo interior 

e de uma purção da antiga muralha da cidade, tudo ligado e com face para o lado, digo, o largo da 

Feira de São Bento e rua do Loureiro, com a superficie de mil seiscentos e um metros quadrados, 

a qual vae designada a tinta carmim na planta junta. Pretende para isso a supplicante que já 

satisfez ao preceito do artigo cento e três numero dez do código administrativo, como mostra o 

documento numero três, que nos termos das leis de vinte e três de Julho de mil oitocentos e 

cinquenta, dezassete de Setembro de mil oitocentos cinquenta e sete e oito de Junho de mil 

oitocentos cinquenta e nove, seja citada a Madre Abbadessa do dito Convento para a primeira 

audiência posterior à citação vir declarar a indemnisação que pretende, a natureza e encargos e 

mais circunstancias do prédio e finalmente para, na falta d'acordo, saber o quantitativo da 

indemnisação, nomear e ver nomear louvados que hajam de proceder à vistoria para a avaliarem, 

com declaração de que não comparecendo será a nomeação feita à sua revelia. Pede a Vossa 

Excelência se digne mandar que, finda a distribuição, se proceda à citação requerida, intimando-

se também o respectivo agente do Ministério Público para os effeitos legaes. E receberá mercê 

Antonio Gonçalves da Costa Guimarães. Despacho. Distribua-se. Porto dezoito de Maio de mil 

oitocentos oitenta e seis. Vasco Leão. 
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Decreto a f.3 

Ministério do Reino, digo, Ministério dos Negócios do Reino. Direcção Geral de Administração 

Publica Civil, segunda repartição. Attendendo ao que me representou a Camará Municipal da 

cidade do Porto, pedindo que para alargamento do Largo de São Bento, entre a Praça de Dom 

Pedro e a rua de Mouzinho da Silveira, declare de utilidade publica urgente a expropriação total de 

quatro prédios, sendo um pertencente a Elizabeth Candida Rodrigues Mendes, outro a José 

Fructuoso Ayres de Gouveia Osório, outro a Francisco Fructuoso Ayres de Gouveia e outro a 

Henrique Fernandes de Souza e bem assim a expropriação de uma parte do convento de São 

Bento da Ave Maria da mesma cidade. Visto o processo preliminar a que se procedeu nos termos 

da lei, de vinte e três de Julho de mil oito centos e cincoenta, para averiguação da utilidade publica 

das expropriações, requeridas,visto o disposto no artigo primeiro da lei de onze de Maio de mil oito 

centos setenta e dous e conformando-me com o parecer da Junta Consultiva de Obras Publicas e 

Minas. Hei por bem decretar de utilidade publica urgente as referidas expropriações, designadas a 

côr carmim nas respectivas plantas parcellares, que com o presente decreto baixam 

competentemente authenticadas, devendo ser convertidas em inscripções da Junta de Credito 

Publico e averbadas às religiozas do Convento de São Bento de Ave Maria a quantia em que fôr 

liquidada a indemnisação respectiva ao mesmo Convento. O Presidente do Concelho de 

Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Reino assim o tenha entendido e faça 

executar. Paço, em quinze dAbril de mil oito centos oitenta e seis. Rei 

José Luciano de Castro 

Termo a f.38 

Termo de transacção na forma abaixo.Aos quatorze dias do mês de Janeiro de mil oito centos 

oitenta e sete, nesta cidade do Porto e meu cartório, compareceram presentes, d'uma parte o 

solicitador Albano de Miranda Lemos, casado morador na rua da Picaria, na qualidade de 

procurador da Excelentíssima Camará Municipal d'esta cidade do Porto, e da outra, o solicitador 

Antonio José Pereira Osório, também casado, morador na rua de Santa Catharina também d'esta 

cidade, na qualidade de procurador da Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria d'esta 

cidade, cujas qualidades fizeram certas pelas procurações que n'este acto apresentaram e que 

adeante vão juntas, ambas conhecidas pelos próprios, de mim, escrivão, de que dou fé e pelo 

primeiro comparecente foi dito que a sua constituinte se achava transigida com a constituinte do 

segundo comparecente acerca da presente acção nos termos seguintes: 
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Primeiro - Que a constituinte do primeiro comparecente, a Excelentíssima Camará Municipal 

d'esta dita cidade, acceitando a proposta da muito Reverenda madre Abbadessa, constituinte do 

segundo comparecente, adquire desde já em plena propriedade a parte do Convento marcada na 

planta a que se refere o decreto de expropriação, a qual parte mede mil seicentos e um metros 

quadrados e é limitada pela linha a vermelho "ABC" da mesma planta, pela rua do Loureiro e pelos 

Largos da Feira de São Bento e dos Congregados. 

Segundo - Que a dita constituinte dele primeiro comparecente, logo que a transacção seja julgada, 

tomará immediatamertte posse para a entregar ao dominio publico da area que na planta está 

aguarelada a vermelho, a qual mede seiscentos sessenta e três metros e cinco decimetros 

quadrados e é limitada pela linha azul "DEF" da mesma planta pelos Largos e rua referidos. 

Terceira - Que a outra parte da superfície expropriada, aguarellada a amarello n'esta ultima 

planta, apesar de ficar desde já pertencendo ao município como acima se disse, continuará no 

gozo exclusivo do Convento emquanto n'elle viver alguma das três freiras professas que ali 

existem actualmente. 

Quarta - Que logo que tenham fallecido essas três freiras, a Excelentíssima Camará poderá 

immediatamente apossar-se da parte expropriada que por esta transacção fica no gozo do 

Convento, sem que então seja obrigada a indemnisação alguma sobre o que vae disposto nas 

condições sétima e nona. 

Quinta - Que a Excelentíssima Camará pagará como indemnisação pela aquisição de toda a 

superficie expropriada, na extensão de mil seis centos e um metros quadrados a, quantia de oito 

contos e seis centos mil reis, que entrará na Delegação n'esta cidade da Caixa Geral de Depósitos 

logo que passe em julgado a sentença que julga esta transacção. 

Sexta - Que alem d'isto, a Excelentíssima Camará será obrigada: a) demolir a edificação 

existente na parte da superfície que tem de entrar desde já no gozo do publico, ficando os 

materiaes pertencendo ao município; b) a vedar provisoriamente com muro de seis metros d'altura 

a parte que por emquanto fica no gozo do Convento, devendo seguir esse muro a linha azul "DEF" 

da planta junta aos autos a folhas 37 no prolongamento da fachada, uso arcaria do vestíbulo; c) a 

collocar sobre o dito muro uma empena de madeira revestida de chapa de ferro nos sitios onde se 

julgar conveniente, principalmente em frente das janelas da construcção interior que fica contigua, 

para se evitar quanto fôr possível que estas sejam devassadas da rua; d) a construir n'esse muro 

um portal de carro que dê acesso à cerca pelo caminho interior que corre paralelamente à viela da 
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Madeira; e) a construir no arco central do vestíbulo uma cancella de ferro que a vede bem e uma 

grade de ferro com altura de dous metros e revestidas inteiramente de chapa de ferro que vedem 

os dous arcos lateraes do mesmo vestíbulo; f) a fazer as obras necessárias para a habitação da 

Reverenda Abbadessa, assim a cozinha para o Convento, visto que a habitação d'aquella e a 

cozinha actuaes são mutiladas pelo corte que tem de fazer-se. Essa obras consistirão, quanto à 

habitação da Reverenda Prelada, nas divisórias internas de tabique com as respectivas portas 

necessárias para se formarem duas sellas e um quarto de dormir no interior da parte restante do 

Convento voltada para o Largo da Feira de São Bento e na restauração de uma cozinha, salla de 

refeição, que dão para um pateo interior e, quanto à cozinha para o Convento, na restauração e 

ampliação d'umas cazas situadas no mesmo pateo, deshabitadas actualmente, onde se levantará 

um forno, se fará o mais que for preciso para que estas cazas fiquem servindo para o fim a que 

são destinadas . 

Sétimo - Que todas as obras mencionadas em o numero antecedente serão custeadas pelo 

município e mandadas fazer pela constituinte do primeiro comparecente, a Excelentíssima 

Camará ou pelo Convento, à escolha d'aquela. Se a Excelentíssima Camará preferir que taes 

obras sejam mandadas executar pelo Convento, dará pelo custeio d'ellas unicamente três contos 

e quatro centos mil reis e ficará isenta de qualquer responsabilidade quanto às mesmas obras. 

Oitavo - Que logo que a Excelentíssima Camará se aposse da parte expropriada que fica no gozo 

do Convento e que na planta junta, a folhas trinta e sete d'estes autos, está aguarelada em 

amarello, por se ter realizado a única hypothèse prevista em o numero quatro, será obrigada a 

demolir a edificação que nela existir, ficando-lhe pertencendo os materiaes e a acabar parte do 

Convento não expropriada segundo a linha a vermelho "ABC" da dita planta no prolongamento da 

parede exterior do claustro do lado poente. 

Nono - Que a obras a que se refere este ultimo numero serão também pagas pelo município mas 

a Excelentíssima Camará fica com inteira liberdade para as mandar fazer ou dar o custo d'ellas a 

quem fôr proprietário do Convento para elle as mandar realizar. Optando-se por este ultimo meio, 

o proprietatrio, digo, o referido proprietário recebera quatro contos de reis, custo orçado das 

mesmas obras e nada mais poderá exigir; mais foi dito por ambos os comparecentes que estavam 

d'accordo em que esta sua transacção nos termos retro e supra declarados fosse julgada por 

sentença, afim de que possa produzir os seus effeitos legaes. Assim o disserem e acceitaram de 

que dou fé e vão assignar comigo depois d'esté lhe ser lido por mim, Marcos José Maria da 

Maternidade e Silva, escrivão, o subsescrevi. Albano de Miranda Lemos, Antonio José Pereira 

Osório. Tem o sello de quinhentos reis e em [?] estampilha devidamente inutilizada. 
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Resposta a f.46 

Sendo como são legitimas as partes e a transacção requerida regular, entendo que deve ser 

julgada por sentença desde que se ordene que o dinheiro da expropriação entre na Caixa Geral de 

Depósitos, para lá ser convertido em inscripções que deverão ser averbadas a favor do Convento 

e cuja propriedade \be ficará pertencendo. Porto vinte e cinco de Janeiro de mil oitocentos e 

oitenta e sete. Miguel Maria Guimarães Pestana da Silva. 

Despacho a f.46 

Feito [?] do preço segundo a transacção de folhas trinta e oito se julgará o respectivo termo. Porto 

data supra. Vasco Leão. 

Conhecimento a f.52 

Caixa Geral de Depósitos. Delegação no districto do Porto. Cofre Central. Conhecimento de 

deposito numero cinco mil quinhentos e noventa - valores representativos a papeis de credito, 

papel moeda, espécies diversas. Total - moeda corrente - ouro - prata - cobre - total: oito 

contos e seis centos mil - total geral: oito contos seis centos mil. A administração da Caixa Geral 

de Depósitos faz saber que pela Delegação e Cofre acima declarados em espécies constantes do 

mappa supra deu entrada em data de sete de Outubro de mil oito centos e oitenta e sete o 

deposito de oito contos e seis centos mil reis, do qual se fez assentamento sob o numero cinco mil 

quinhentos e noventa a folhas noventa do livro numero vinte e cinco para os assentamentos dos 

depósitos relativos à mesma delegação. Foi depositante a Camará Municipal do Porto à face de 

uma guia em duplicado assignada por Marcos José Maria da Maternidade e Silva. O deposito foi 

feito por ordem do Juizo da Primeira Vara do Porto e fica à ordem do mesmo. Proveio 

dlndemnização e é respectivo ao processo d'expropriaçao do depositante contra a Madre 

Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria do Porto. Tendo-se passado recibo ao 

depositante em um dos duplicados da guia respectiva, se passa agora o presente conhecimento 

para servir de titulo definitivo de deposito nos termos e para os effeitos legaes. Eu, João R.S. 

Barahona e Costa, segundo official, subscrevi. Caixa Geral de Depósitos, dezassete de Outubro 

de mil oitocentos e oitenta e sete. Os administradores: Fernando Luiz de Souza Coutinho, José 

Joaquim Alves Chaves. 
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Petição a f.55 

Diz a Excelentíssima Camará Municipal d'esta cidade que, no processo d'expropriaçao contra a 

Abbadessa do Convento de São Bento d'Ave Maria d'esta cidade, depositou a suplicante a quantia 

de oito contos e seis centos mil reis, preço da indemnização pela parte a expropriar. Requer, pois, 

se passem éditos de dez dias, a citar e chamar quaesquer pessoas que se julguem com direito à 

parte do prédio a expropriar, para assim deduzir ao producto depositado, com a pena de que, não 

o fazendo, se julgar o mesmo prédio livre e desembaraçado, digo, desembargado para a 

supplicante, pelo que pede a Vossa Excelência seja servida deferir-lhe e receberá mercê. Como 

procurador, Albano de Miranda Lemos. Despacho deferido em termos. Porto, quinze de Outubro 

de mil oito centos e oitenta e sete -Athayde Malafaia. 

Sentença a f.56 

Em vista dos autos, bem como da resposta do Ministério Publico, a folhas quarenta e seis, julgo 

por sentença o termo da transacção de folhas trinta e oito assignada por parte da Excelentíssima 

Camará Municipal d'esta cidade e da Madre Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria 

também d'esta cidade e para que a mesma produza os devidos effeitos lhe interponho a minha 

autoridade e decreto judicial, deferindo por esta forma a petição de folhas trinta e quatro e 

passem-se os competentes éditos nos termos da lei, intimada esta sentença para os effeitos 

competentes. As custas serão pagas pela expropriante. Porto, vinte e dous de Outubro de mil 

oitocentos e oitenta e sete. Dom Frederico Vaz Guedes de Athayde Malafaia. 

Mais certifico e dos mesmos autos consta que a sentença retro e supra transcripta, tendo sido 

intimada às partes, transitou em julgado. 

Mais certifico e dos mesmos autos consta que se passou o respectivo edital e foi affixado à parede 

do Tribunal de Justiça em São João Novo nos termos da lei e bem assim se publicaram os 

competentes annuncios dos quaes o seu theor é o seguinte: 

Annuncio a f.63 

Éditos de dez dias - Pelo Juizo de Direito da Primeira Vara Civel da Comarca do Porto e cartório 

do escrivão abaixo assignado, correm seus devidos termos uns autos eiveis d'aeçao 
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d'expropriaçao, em que é expropriante a Camará Municipal do Porto e expropriada a Camará, 

digo, a Madre Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria d'esta cidade e em cujos 

autos, o requerimento da expropriante, correm éditos de dez dias, a contar da publicação do 

segundo e ultimo annuncio, a citar todos e quaesquer interessados incertos que se julguem com 

direito à quantia de oito contos e seis centos mil, importância da indemnização consignada na 

Caixa Geral de Depósitos, pela parte do terreno expropriado do edificio do Convento de São Bento 

da Ave Maria d'esta cidade, afim de deduzirem o seu direito dentro do referido prazo sob pena do 

terreno expropriado ser julgado livre e desembaraçado. Porto, vinte e sete de Outubro de mil oito 

centos e oitenta e sete. O escrivão da primeira vara - Marcos José da Maternidade e Silva. 

Verifiquei - Athayde Malafaia. 

Mais certifico que o annuncio retro e supra transcripto foi publicado duas vezes no jornal que 

n'esta cidade se publica com o titulo de "A Provinda", sendo o primeiro no jornal numero duzentos 

quarenta e sete, do dia trinta e um de Outubro do corrente anno de mil oito centos e oitenta e sete, 

e o segundo no jornal numero duzentos quarenta e seis correspondente ao dia vinte e nove de 

Outubro do mesmo anno28, e bem assim foi também publicado duas vezes no Diário do Governo, 

sendo a primeira no Diário numero duzentos quarenta e seis correspondente ao dia dous de 

Novembro do corrente anno, e a segunda no Diário numero duzentos quarenta e sete 

correspondente ao dia três do referido mês e anno. 

Petição a f.72 

Diz a Excelentíssima Camará Municipal do Porto que na acção de expropriação com a Madre 

Abbadessa do Convento de São Bento da Ave Maria d'esta cidade acham-se publicados os éditos 

por onde foram citadas todas e quaesquer pessoas que se julgassem com direito à quantia de 

oito contos e seis centos mil reis, preço da propriedade expropriada que se acha consignada na 

Caixa Geral de Depósitos, os quaes éditos já terminaram e por isso pretende a supplicante que 

junte esta aos autos e venham conclusos para se julgar o terreno expropriado livre e 

desembaraçado e se mandar entregar à supplicante. E assim pede a Vossa Excelência que junte 

esta aos autos conclusos para se deferir. E receberá mercê . Como procurador: Albano de 

Miranda Lemos. Despacho deferido em termos. Porto, dezasseis de Novembro de mil oito centos 

e oitenta e sete. Athayde Malafaia . 

28 Há aqui uma inversão de datas. Cronologicamente estão invertidas 
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Sentença f.73 

Visto que se depositem o preço da expropriação d'uma parte do Convento de São Bento da Ave 

Maria na forma constante da planta junta a folhas sete e athendendo a que se passaram os 

competentes editaes, não havendo reclamação alguma, julgo livre e desembaraçada aquella 

parte expropriada para a Excelentíssima Camará Municipal d'esta cidade, a quem a adjudico nos 

termos da transacção de folhas trinta e oito já julgada por sentença a folhas cincoenta e seis e 

mando que ao seu produto em deposito se dê o destino indicado no respectivo decreto publicado 

no Diário do Governo a folhas três. As custas acerescidas serão pagas pela expropriante. Porto, 

dezasseis de Novembro de mil oito centos oitenta e sete. Dom Frederico Vaz Guedes d'Athayde 

Malafaia. 

Outro sim certifico e dos referidos autos mais consta que a sentença retro e supra transcripta, 

tendo sido intimadas às partes, transitou em julgado. 

Nada mais se continha e declarava em as mencionadas peças a mais que retro e supra fica 

transcripto de que o que dito e é aqui se faz menção que eu, escrivão, no principio d'esta 

declarado para aqui fiz passar por certidão bem e na verdade e nos próprios autos me reputo em 

meu poder e cartório. Dada e passada n'esta cidade e comarca do Porto. Aos vinte e nove dias 

do mez de Novembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos 

oitenta e sete. Eu, Marcos José Maria da Maternidade e Silva. 

[?] 1 620 Marcos José da Silva 

Narrativa 320 [?] 

3 000 Marcos José Maria da Maternidade e Silva 

Pelo treslado 1 030 

3 03029 

Conta 0 110 

Total 3 140 

Três mil cento e quarenta reis 

29 Se é soma. está mal efectuada; alguém pagou a menos. 
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O contador 

Miguel Teixeira de Lencastre 

[?] 
30 

Marcos José da Silva 

30 Pensamos ser este o nome, por comparação com outras assinaturas do mesmo personagem 
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DOCUMENTO 5 

1893, Maio, 25, Porto 

SUMÁRIO 
Inventário do recheio do Mosteiro de São Bento de Avé Maria do Porto efectuado na presença das 

seguintes personalidades e em 27 de Setembro de 1892: 

Dr. Júlio Xavier Oliveira Barros - administrador substituto do Bairro Oirental da cidade; 

Adelaide Angelina Teixeira de Carvalho Cardoso - secular residente no Mosteiro e sua última 

escrivã; 

Pe. Francisco Soares da Cunha - ex-procurador do Mosteiro e representante do Prelado da 

Diocese; 
Pedro Leite de Mello e Alvim - funcionário da Fazenda do distrito do Porto. 

E ainda dos a seguir nomeados cidadãos da cidade, como louvados para as avaliações: 

Manoel Rodrigues Teixeira - ourives; 

Júlio Rodrigues Machado - paramenteiro; 

António Souza Viseu - marceneiro. 

Fonte: ANTT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Processo de Extinção do Mosteiro de 

São Bento de Avé Maria do Porto, Cx.2036, Capilhal 1. 
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Avaliação Arrematação 

1 - 1 cadeira de pau preto com estofo de seda da India e pregaria amarela 

2 - 1 cadeira de pau preto com estofo de veludo e pregaria amarela 

3 - 1 0 cadeiras de pau preto a 600 rs cada 

4 - 1 sofa de mogno 

5 - 2 cadeiras de castanho com algum uso a 250 rs cada 

6 - 1 canape de madeira de fora 

7 - 7 cadeiras de pau com encosto proprias para jardim a 200 rs cada 

8 - 1 cadeira de couro muito usada 

9 - 2 cadeiras com assentos de pau 

1 0 - 8 cadeiras de pau preto a 800 rs cada 

1 1 - 9 cadeiras de pau preto a 1 500 rs cada 

12-10 cadeiras nevernizadas de preto a 600 rs cada 

1 3 - 4 mesas redondas de madeira de fora 

1 4 - 3 mesas de madeira de fora a 900 rs cada 

1 5 - 2 mesas de madeira de fora 

1 6 - 1 mesa pintada 

1 7 - 4 bancos de castanho a 300 rs cada 

18 -10 bancos de diferentes tamanhos 

1 9 - 1 piano muito usado 

20 - 1 piano antigo 

21 - 2 mesas redondas envernizadas em preto 

2 2 - 1 0 cadeiras envernizadas em preto a 500 rs cada 

2 3 - 1 2 cadeiras de mogno a 800 rs cada 

2 4 - 2 mesas de mogno a 1 500 rs cada 

2 5 - 8 cadeiras de pau caixão a 800 rs cada 

26 - 2 mesas de mogno 

2 7 - 7 cadeiras de pau preto a 1 500 rs cada 

2 8 - 6 cadeiras de pau óleo a 700 rs cada 

29 - 1 mesa de pau preto 

30 - 1 mesa pequenade pau preto 

31 - 1 mesa de pau caixão 

32 - 1 pequena estante de pinho muito usada 

33 - 1 mesa de pau caixão 

13 500rs 
6 000 rs 6 800 rs 

6 000 rs 8 100 rs 

2 5O0rs 3 000 rs 

500 rs 600 rs 

2 500 rs 2 600 rs 

1 400 rs 2 500 rs 

200 rs 250 rs 

300 rs 380 rs 

6 400 rs 9 500 rs 

13 500rs 18 000 rs 

6 000 rs 8 100 rs 

5 000 rs 5 050 rs 

2 700 rs 2 900 rs 

2 300 rs 3 500 rs 

600 rs 610 rs 

1 200 rs 2 800 rs 

1000 rs 1 500 rs 

4 500 rs 4 550 rs 

30 000 rs 30 10Ors 

800 rs 850 rs 

5 000 rs 5 050rs 

9 600 rs 9 650 rs 

3 000 rs 3 600 rs 

6 400 rs 6 500 rs 

1 300 rs 1 350 rs 

10 500rs 19 050rs 

4 200 rs 6 050 rs 

3 000 rs 6 200 rs 

3 000 rs 6 100rs 

1 200 rs 1 600 rs 

200 rs 220 rs 

1 200 rs 2 550 rs 
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34 - 1 banco com palhinha 

3 5 - 2 mesas de pau preto 

36 - 1 mesa de pau preto para costura 

37 - 1 cómoda de pau preto 

3 8 - 1 mesa de pau caixão 

39 - meia cómoda de pau caixão 

4 0 - 1 mesa de castanho com 2 gavetas 

4 1 - 4 cadeiras de pau caixão a 300 rs cada 

4 2 - 1 pequena banca de madeira 

43 - 1 armário de madeira de fora 

4 4 - 3 caixas grandes: 1 de pinho e 2 de pau caixão 

4 5 - 2 mesas de pinho e 4 cadeiras tudo muito usado 

46 - 1 cadeira e 1 banco com palhinha muito usados 

4 7 - 3 bancos grandes de pinho 

4 8 - 1 santuário de castanho 

49 - 1 armário de castanho 

5 0 - 2 caixas: 1 de pinho e 1 de castanho 

5 1 - 3 bancos de castanho muito usados 

5 2 - 2 mesas de pinho muito usadas 

53 - 1 cómoda de pau caixão 

54 - 1 cómoda de madeira de fora 

55 - 1 pequena cómoda de pau caixão 

56 - 1 santuário de pau preto 

57 - 1 santuário de madeira de fora com muito uso 

5 8 - 9 cadeiras todas diferentes 

59 - 1 caixa de madeira de fora 

6 0 - 9 cadeiras todas diferentes 

6 1 - 1 7 peças de cobre: 14 bacias, 1 tacho, 1 caldeira e 1 sertã 

tudo com o peso de 73 kg a 170 rs cada kg 

62 - 28 caixões de diferentes tamanhos e entre eles 2 cofres com 

guarnições de ferro 

63 - 1 carro de mão, 1 regador, 2 tesouras, 1 foucinha, 1 podoa, 2 gadanhos 

de ferro, 1 ancinho, 1 mangoal, 1 rodo, 2 enxofradeiras, 1 sacho, 

1 enxada 

64 - 1 tacho de ferro, 1 bacia de latão 

65 - 2 maceiras, 2 pas, 37 peneiras, 1 peneiro grande 

200 rs 

12 000rs 

2 000 rs 

25 000 rs 

1 000 rs 

1 500 rs 

600 rs 

1 200 rs 

100 rs 

1 000 rs 

1 100 rs 

150 rs 

050 rs 

100 rs 

200 rs 

600 rs 

1 200 rs 

500 rs 

200 rs 

7 000 rs 

13 500rs 

1 500 rs 

5 000 rs 

200 rs 

1 600 rs 

800 rs 

300 rs 

11 680 rs 

2 500 rs 

400 rs 

12 150rs 

3 800 rs 

25 100rs 

1 020 rs 

4 200 rs 

620 rs 

1 550 rs 

140 rs 

4 200 rs 

2 600 rs 

240 rs 

180 rs 

120 rs 

700 rs 

2 200 rs 

1 250 rs 

750 rs 

400 rs 

12 950rs 

45 000 rs 

4 150rs 

10 600rs 

600 rs 

4 600 rs 

3 450 rs 

850 rs 

20 500 rs 

5 150 rs 

2 000 rs 3 500 rs 

300 rs 850 rs 

1 600 rs 1 800 rs 
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66 - balanças grandes de pau com ganchos de ferro, balanças de folha, 

8 medidas diferentes 2 100 rs 3 000 rs 

67 - 26 tabuleiros de pau com diferentes tamanhos 2 600 rs 2 800 rs 

6 8 - 7 tabuleiros de charão a 500 rs cada 3 500 rs 11 000 rs 

6 9 - 6 tabuleiros de charão a 300 rs cada 1 800 rs 6 200 rs 

7 0 - 6 tabuleiros de charão de diferentes tamanhos 1 200 rs 5 000 rs 

7 1 - 1 2 tabuleiros diferentes 500 rs 2 000 rs 

72 - 17 travessas de louça fina de diferentes tamanhos a 200 rs cada 3 400 rs 4 200 rs 

73 - 1 terrina de louça fina 500 rs 1 000 rs 

7 4 - 7 pratos cobertos 1 900 rs 3 200 rs 

75 - 46 pratos de louça fina a 60 rs cada 2 760 rs 4 100 rs 

7 6 - 1 2 pratos de louça fina a 50 rs cada 600 rs 3 000 rs 

7 7 - 3 fruteiras de louça e 1 terrina branca 360 rs 1 000 rs 

78 - 17 pratos redondos a 200 rs cada 3 400 rs 7 000 rs 

79 - 3 bules de louça preta, 1 bule e 1 cafeteira de louça prateada, 1 bule de 

louça fina, 1 açucareiro, 12 chicaras e os respectivos pires 5 000 rs 16 000 rs 

8 0 - 1 bilha de louça, 2 canecas, 1 bacia e jarro de vidro coado, 2 travessas 

de vidro, 1 compoteira, 1 caneca de vidro 2 100 rs 4 900 rs 

81-11 copos grandes, 10 copos pequenos, 14 calices, 5 garrafas para água, 

1 garrafa pequena e 4 frascos diferentes 

82 - 26 castiçais de vidro e 3 bicheiros 

83 - 21 salvas de vidro a 50 rs cada 

84 - 38 aparadeiras de vidro, 9 purificadores de vidro, 7 vidros diferentes para 

lâmpadas, 1 calice de vidro 

8 5 - 3 jarras do Japão 

8 6 - 2 talhas pequenas sem tampa, de louça da India 

87 - 48 jarras de louça grossa 

8 8 - 1 8 jarras de louça grossa 

89 - 24 jarras de louça grossa 

90 - 36 jarras de louça grossa 

91 - 30 jarras de louça grossa 

92 - 18 jarras de louça fina 

93 - 30 jarras de louça fina 

94 - 24 jarras de louça fina 

95 - 30 jarras de louça fina 

96 - 40 jarras de louça fina 

4 000 rs 6 500 rs 

1 060 rs 4 500 rs 

1 050 rs 3 600 rs 

1 340 rs 3 000 rs 

6 000 rs 

10 000 rs 

960 rs 5 300 rs 

360 rs 1 800 rs 

720 rs 2 650 rs 

1 440 rs 4 200 rs 

2 000 rs 5 100 rs 

1 800 rs 7 600 rs 

3 000 rs 7 300 rs 

2 400 rs 8 300 rs 

3 000 rs 8 300 rs 

2 000 rs 8 000 rs 
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97 - 36 castiçais de diferentes tamanhos de folha de estanho 2 720 rs 7 000 rs 

9 8 - 1 0 espevitadeiras de metal, 4 pratos, 5 amarelas de metal para 3 lumes 

e 15 de um só lume 1 250 rs 4 900 rs 

9 9 - 4 candeeiros de folha dourada com reflectores de vidro de espelho de 

3 bicheiros cada 800 rs 4 000 rs 

100-52 lampiões diferentes 1 560 rs 4 500 rs 

101 - 48 aparadeiras de folha, 4 candeeiros de folha, 1 candeeiro de pau com 

3 bicheiros de folha, 34 objectos de folha para lamparinas 400 rs 420 rs 

1 0 2 - 7 lampiões de vidro 500 rs 1 750 rs 

103-30 lanternas 300 rs 950 rs 

1 0 4 - 3 escadas grandes 1 600 rs 1 800 rs 

1 0 5 - 3 escadas dobradas 1 500 rs 2 000 rs 

1 0 6 - 5 escadas pequenas 300 rs 350 rs 

1 0 7 - 8 bancos diferentes 400 rs 800 rs 

1 0 8 - 1 armário de madeira de fora 1 200 rs 6 700 rs 

1 0 9 - 3 quadros a óleo com "O Encontro", "O Senhor Morto" e "O Senhor 

Morto na Cruz" 2 400 rs 23 200 rs 

1 1 0 - 2 quadros em tela: "A Anunciação" e "São Bento" 2 000 rs 9 100 rs 

1 1 1 - 1 pequeno quadro com pintura em cobre: "A Anunciação" 3 000 rs 13 600 rs 

1 1 2 - 3 pequenos quadros com pintura, 2 em vidro e 1 em madeira 1 500 rs 7 000 rs 

1 1 3 - 2 quadros com pintura em tela: "São Joaquim" e "Santo Antonio" 800 rs 7 100 rs 

1 1 4 - 1 quadro com pintura em tela - "Nossa Senhora dos Mártires, com 

Menino" 1 500 rs 10 000 rs 

115 -4 quadros com pintura em tela: "Santa Rosa", "O Bom Pastor", 

"São João" e "Santa Veronica" 400 rs 3 700 rs 

116 - Pinturas a óleo: "São Bento", "Senhora da Piedade" e 1 Cruz 

representando Cristo 1 000 rs 3 500 rs 

117 - Pinturas a óleo: "A Anunciação", Desposorio de Nossa Senhora" e 

o "Santissmo.Sacramento" 3000 rs 4 200 rs 

118 - "São Bento", "Senhor Preso", "São Bento e 1 cruz com o Senhor 

Crucificado, tudo pinturas a óleo 300 rs 1 800 rs 

119 - "Sagrada Família", "Senhor no Horto", "Senhor dos Passos", 

"Ressurreição", "Cruz com a Senhora.da Ajuda","Cruz com Cristo e 

Senhora, das Dores" - tudo pinturas a óleo 1 500 rs 8 400 rs 

1 2 0 - 3 pequenos quadros: 2 pinturas em tela e uma em cobre ("Senhor. 

Preso", "Ecce Homo" e Nossa Senhora com Menino") 2 500 rs 15 000rs 
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2 500 rs 13 000rs 

400 rs 500 rs 

2 000 rs 10 300rs 

121 -"Santa Gertrudes", Nossa Senhora com Menino", "São Bento","Nossa 

Senhora do Rosário", "Descida Espirito Santo" - óleos 3 000 rs 16 700 rs 

122 - "Nossa Senhora", "São Miguel", "Santo Antonio", "Ecce Homo", 

"Nossa Senhora", "São João", "Nossa Senhora com Menino", 

"Senhor Coroado de Espinhos" - óleos 

123 - "São Bento" e "Senhor dos Passos" - óleos 

124 - "O Encontro", "Sagrada Veronica" - óleos 

125 - "Baptismo de Cristo", Nossa Senhora do Rosário", "Assumpção de 

Nossa Senhora", "Santo António", "Senhor a caminho para o Calvário", 

"Nossa Senhora com Menino" 2 500 rs 15 100rs 

126-"Anjo São Miguel"-óleo 800 rs 3 900 rs 

127 - 7 quadros: 5 em teia, 2 em vidro: "Senhor Preso", "Senhor Crucificado", 

"Senhor dos Passos", "Nossa Senhora das Dores", "Senhor Preso", 

"Senhor Crucificado", "São Jerónimo" 

1 2 8 - 4 cruzes com a imagem de Cristo - pinturas a óleo 

1 2 9 - 1 grande quadro com moldura de talha - "Assumpção" 

130 - 4 pinturas em tela 

1 3 1 - 7 pinturas em tela 

1 3 2 - 1 grande quadro em tela - "São Bernardo" 

1 3 3 - 3 quadros: "São Bernardo", "Santa Virgem", "São Jerónimo" -telas 

134 -3 pequenos quadros pintados em vidro: "Santo Antonio", "São 

Francisco de Assis", "Nossa Senhora da Soledade" 

1 3 5 - 4 quadros: "São Bento nas Silvas", "São João", "São Bento", 

"Nossa Senhora" - telas 

1 3 6 - 3 cruzes de madeira, 1 tela com o Senhor Crucificado e Nossa Senhora 

1 3 7 - 6 cadeiras: 4 de pau prteto e 2 de cerejeira 

1 3 8 - 1 mesa grande de castanho 

1 3 9 - 1 lotede cadeiras e bancos (17 peças muito usadas) 

140-13 bancos pintados 

1 4 1 - 5 tapetes: 2 persas e 3 de arraiolos 

1 4 2 - 4 tapetes diferentes 

1 4 3 - 5 tapetes diferentes 

1 4 4 - 7 pequenos tapetes diferentes 

1 4 5 - 3 esteiras grandes e de diferentes tiras 

1 4 6 - 1 bau de couro 

1 4 7 - 1 pequena mesa de pau preto 

2 000 rs 8 000 rs 

400 rs 600 rs 

3 000 rs 4 500rs 

800 rs 1 350 rs 

700 rs 1 700 rs 

2 000 rs 3 000 rs 

1 500 rs 4 250 rs 

3 000 rs 15 000rs 

1 600 rs 3 100 rs 

300 rs 600 rs 

2 400 rs 8 000 rs 

1 000 rs 1 450 rs 

800 rs 2 900 rs 

600 rs 1 300 rs 

22 500 rs 

1 500 rs 4 200 rs 

2 500 rs 10 300 rs 

1 800 rs 7 650 rs 

500 rs 3 100rs 

400 rs 1 850 rs 

1 000 rs 2 600 rs 
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1 000 rs 4 5000 rs 

600 rs 5 000 rs 

5 000 rs 28 000 rs 

2 000 rs 16 700rs 

600 rs 700 rs 

12 500rs 

148 -1 pequeno santuário de madeira de fora 

1 4 9 - 1 santuário grande de castanho 

1 5 0 - 2 espelhos comrnoldura de talha dourada 

1 5 1 - 1 oratorio de talha dourada, 1 relicário, cupula e pedestal 

1 5 2 - 3 persianas 

1 5 3 - 1 caldeirinha antiga de prata lavrada com o peso de 450 g 

1 5 4 - 1 alfinete de prata com pedras de cor (imitação) (500 rs), 1 broche de 

prata de cravação com vidros de cristal lapidado(2 500 rs), 

2 fragmentos de pulseira de prata um com 10 esmeraldas e outro com 

8e 1 diamante (15 000 rs) 18 000rs 

1 5 5 - 2 brincos de prata com diamantes (6 000 rs), 3 fragmentos de pulseira 

de ouro com esmeraldas (3 000 rs), 2 alfinetes de ouro com alguns 

diamantes e vidros de cristal (3 000 rs) 12 000 rs 

156 - 4 castiçais grandes de prata lavrada com 6 630 g a 27 rs/g 179 010 rs 230 000 rs 

1 5 7 - 1 turíbulo e naveta com colher, em prata com 1 450 g a 27 rs/g 39 150 rs 

1 5 8 - 2 castiçais de prata com pe marcados A.B. com 735 g a 27 rs/g 19 845 rs 25 600 rs 

159 - 1 lâmpada de prata lavrada com 4 150 g a 27 rs/g 112 050 rs 120 400 rs 

1 6 0 - 1 lâmpada de prata lavrada com 2 800 g a 27 rs/g 56 160 rs 60 500 rs 

161 - 4 castiçais de prata de coluna com 1 055 g a 27 rs/g 28 485 rs 40 700 rs 

162 - 1 salva de prata lavrada com 645 g a 27 rs/g 17 415 rs 26 300 rs 

1 6 3 - 2 bordões de prata, 1 deles com 1 açucena de prata e com o peso de 

570 g a 27 rs/g 15 390 rs 20 000 rs 

1 6 4 - 1 lâmpada de prata lavrada com o peso de 4 030 g a 27 rs/g 108 810 rs 120 500 rs 

1 6 5 - 1 pixide de prata lavrada com algumas pedras e com o peso de 

190 g a 27 rs/g 5 130rs 

1 6 6 - 1 resplendor de prata lavrada com pedras falsas, com o peso de 

860 g a 27 rs/g 

1 6 7 - 1 vaso de prata para agua com o peso de 540g a 27 rs/g 

1 6 8 - 1 pequeno balde de prata com o peso de 310 g a 27 rs/g 

1 6 9 - 1 pixide de prata dourada (no interior) com o peso de 75 g a 27 rs/g 

170 - 2 pequenas taças e pires de prata com o peso de 300 g a 27 rs/g 

1 7 1 - 1 cruz e 1 cordão de prata dourada com 90 g a 27 rs/g 

1 7 2 - 1 anel de ouro com pedras falsas 

173 - 1 báculo de prata de uso das abadessas com o pseo de 

1 060 g a 27 rs/g 

23 220 rs 30 000 rs 

14 580rs 16 600rs 

8 370 rs 10 000rs 

2 025 rs 

8 100 rs 15 100rs 

2 430 rs 4 100 rs 

1 000 rs 5 000 rs 

28 620 rs 35 500 rs 
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15 690rs 73 300 rs 

3 000 rs 18 300rs 

2 000 rs 8 000 rs 

500 rs 2 550 rs 

500 rs 1 600 rs 

174 - 2 resplendores de prata com perdas falsas e com peso de 400 g 

a 27 rs/g 10 800 rs 12 500 rs 

1 7 5 - 3 diademas da praia de raios com o peso de 90 g a 27 rs/g 2 430 rs 3 300 rs 

1 7 6 - 1 pequeno quadro pintado em cobre com caixilho de prata com o peso 

de 30 g 2 000 rs 7 400 rs 

1 7 7 - 1 quadro com a-"Senhora da Piedade", em cobre, com caixilho de 

prata lavrada com 470 g 

1 7 8 - 2 serpentinas de metal, prateadas 

179 - 4 castiçais de metal, prateados 

180-1 par de castiçais de casquinha lavrada 

1 8 1 - 3 castiçais de metal prateado (1 diferente dos outros 2) 

1 8 2 - 1 pequena cruz contornada com prata, com imagem de Cristo 

também de prata 700 rs 5 100 rs 

183 -1 vaso de prata sem tampa para agua (dourado no interior) com 450 g 

de peso a 27 rs/g 

184 - pequenas balanças de prata com o peso de 20 g a 27 rs/g 

185 -1 pequeno bordão de prata com o peso de 20 g a 27 rs/g 

1 8 6 - 2 chaves de prata dourada (sacrário) com 90 g a 27 rs/g 

187 - 1 salva de prata com 135 g a 27 rs/g 

1 8 8 - 2 anéis de ouro com diamantes 

1 8 9 - 1 broche de ouro com diamantes 

1 9 0 - 2 alfinetes de ouro com 2 diamantes 

1 9 1 - 6 anéis muito pequenos: 4 de ouro e 2 de prata 

1 9 2 - 4 alfinetes de prata com pedras falsas (400 rs), 3 fios d'aljafares com o 

peso de 25 g a 500 rs/g (12 500 rs) 

1 9 3 - 2 rosários de aljafares com contas e 2 cruzes de ouro de 402 g 

1 9 4 - 4 botões de ouro com esmeraldas, com 800 g 

1 9 5 - 1 anel de ouro com 17 brilhantes 

1 9 6 - 2 fios d'aljafares (22 g), 3 fios de coral, 1 flor d'aljafares, 1 par de 

brincos e 1 broche de prata com pedras falsas, 1 estrela e 1 cruz de 

pedra branca sem valor 

1 9 7 - 2 alfinetes de uso, 1 pequeno anel e 1 alfinete de prata com pedras 

falsas 

1 9 8 - 1 turibulo, 1 naveta e caldeira com hissope, tudo de latão 

199 -8 galhetas, 4 pratos, 1 vaso para agua, tudo de estanho 

200 - 1 par de castiçais de casquinha 

12 150rs 

540 rs 1 400 rs 

540 rs 600 rs 

2 430 rs 

3 645 rs 4 600 rs 

5 000 rs 15 500rs 

4 500 rs 15 600rs 

2 800 rs 8 700 rs 

1 200 rs 3 800 rs 

12 900rs 15 600rs 

15 000 rs 31 200 rs 

5 000 rs 9 600 rs 

15 000rs 70 500 rs 

8 100 rs 15 300rs 

3 000 rs 7 000 rs 

1 500 rs 

1 000 rs 

2 000 rs 9 100 rs 
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201 ■ 

202 

203 

204 

205 

206-

207 

208 

209 

210 
211 

212 
213 
214 
215 
216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

1 par de castiçais de metal prateado 

6 castiçais de casquinha 

2 pares de castiçais de metal prateado 

1 par de castiçais de latão 

1 caixa com: 1 hissope, 1 diadema quebrado, 1 lança, 1 batuta, tudo de 

prata; 1 batuta de pau preto com ponta de prata, 1 resplendor de prata 

dourada, 1 diadema de prata, 1 açucena e diversos fragmentos de 

prata, tudo com o peso de 470 g a 26 rs/g 

-1 âmbula de prata que não foi pesada por conter os Santos Óleos 

■ 36 jarras de louça 

-14 jarras de louça 

- 7 estantes pequenas 

■ 1 par de serafins com 2 andarelas para 1 lume 

-1 par de serafins com 2 bicheiros 

-1 par de serafins com 2 bicheiros em metal 

- 3 colunas douradas com bicheiros 

- 4 castiçais de talha dourada 

-12 castiçais de talha dourada 

6 castiçais de madeira pintada 

-4 jarras madeira pintada, 4 jarras de madeira prateada, 14 pinhas 

de madeira dourada e 3 pequenas peças de madeira dourada com 

alguma talha 

- 2 pedestais com alguma talha dourada 

- 1 tarima de talha dourada 

-1 mesa de talha dourada 

1 mesa de talha dourada 

19 tocheiros de madeira pintada 

7 estantes de musica e 9 colunas de madeira com bicheiros 

■ 120 galerias diferentes, de madeira e 20 pedestais 

• 5 grades de madeira e 1 biombo 

• 2 grades de ferro e outra mais pequena com rede de arame 

- 32 lampiões 

■ 20 gravuras 

■ 8 lâminas de vidro de espelho e diversas peças de metal amarelo 

■ 6 pratos, 1 taça, 1 chicara sem pires 

- 4 armários diferentes 

1 500 rs 7 000 rs 

2 000 rs 8 100 rs 

700 rs 2 700 rs 

200 rs 900 rs 

12 220rs 15 500rs 

1 200 rs 

800 rs 3 300 rs 

800 rs 4 900 rs 

500 rs 1 400 rs 

2 500 rs 13 000rs 

2 000 rs 11 100 rs 

3 000 rs 19 100 rs 

2 000 rs 12 000rs 

2 000 rs 13 100rs 

3 600 rs 33 700 rs 

200 rs 2 700 rs 

700 rs 7 600 rs 

500 rs 1 700 rs 

2 500 rs 15 500rs 

2 500 rs 35 500 rs 

1 000 rs 22 500 rs 

800 rs 4 1000 rs 

1 500 rs 4 700 rs 

1 500 rs 4 700 rs 

200 rs 1 100 rs 

300 rs 2 800 rs 

300 rs 2 500 rs 

400 rs 2 800 rs 

200 rs 2 000 rs 

300 rs 3 300 rs 

400 rs 1 850 rs 
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232 - 4 armários diferentes de pau caixão 

233 - 7 tabuleiros de pau 

234 - 4 armários diferentes em mau estado 

235 - 4 armários diferentes em mau estado 

236 - 1 lote de diferentes madeiras das mesas do refeitório 

237 - 1 lote de diferentes madeiras velhas 

500 rs 3 000 rs 

200 rs 600 rs 

300 rs 800 rs 

300 rs 500 rs 

2 000 rs 2 100rs 

500 rs 560 rs 

PARAMENTOS (esta rubrica só possui valores de avaliação, já que os objectos em causa foram 

entregues às autoridades eclesiásticas) 

Avaliação Arrematação 

238 - 1 casula de damasco encarnado com galões d'ouro, estola e manipulo 6 000 rs 

239 - 1 casula de damasco encarnado com estola e manipulo, muito usado 2 000 rs 

240 - 1 casula de damasco encarnado com estola e manipulo 1 500 rs 

241 - 1 casula de damasco encarnado com estola e manipulo 1 500 rs 

242 - 2 dalmaticas de damasco encarnado com estola e 2 manipulos 500 rs 

243 - 1 pluvial de damasco encarnado com galão falso - usada 2 500 rs 

244 - 1 pluvial de damasco branco com galão fino - usada 2 500 rs 

245 - 1 pluvial de damasco branco e estola bordada a matiz 8 000 rs 

246 - 1 palio de damasco com ramos d'ouro (6 varas) 30 000 rs 

247 - 1 palio de seda lavrada com ramos a matiz e franja d'ouro 18 000 rs 

248 - 2 dalmaticas de damasco verde com estola e 2 manipulos 5 000 rs 

249 - 1 casula de damasco verde com estola e 1 manipulo 1 500 rs 

250 - 1 pano de damasco verde para estante 1 000 rs 

251 - 1 veu de seda verde lavrada 600 rs 

252 - 1 pano de damasco branco de púlpito 2 600 rs 

253 - 1 pano de damasco branco de púlpito 2 600 rs 

254 - 2 panos de damasco encarnado de púlpito 5 200 rs 

255 - 2 estolas brancas com tecido a matiz 800 rs 

256 - 1 pavilhão de seda branca bordada a matiz (composto por 4 peças) 

- usadas 2 500 rs 

257 - 2 panos de púlpito de seda roxa 5 200 rs 

258 - 1 casula com estola e manipulo, 1 veu de calice e bolsa de corporais, 

tudo de cetim vermelho com lavor branco 4 500 rs 
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259 - 1 estandarte de damasco roxo e 2 borlas d'ouro com cordões 

260 - 1 palio de damasco roxo com galões falsos (6 varas) 

261 -16 borlas d'ouro 

262 - 1 pavilhão de sacrário de cetim com ramos de cor (composto por 

3 peças) 

263 - 4 peças de damasco para ornamentar a Igreja 

264 - 2 cortinas de seda branca lavrada com ramos de cor e galões falsos 

265 - 1 docel de gorgorão branco com ramos de matiz 

266 - 1 frontal pequeno de gorgorão branco com ramos de matiz 

267 - 4 borlas d'ouro das dalmaticas 

268 - 1 pano de veludo preto muito usado 

269 - 5 peças de seda preta lavrada para ornamentar a Igreja 

270 - 1 frontal de veludilho preto 

271 - 3 estolões de veludilho preto 

272 - 4 peças de damasco branco com ramos e franja d'ouro para armação 

da Igreja 

273 - 3 bolsas pretas de corporais, muito usadas 

274 - 2 bolsas encarnadas de corporais com galões finos 

275 - 3 bolsas verdes de corporais com galões falsos 

276 - 5 bolsas brancas de corporais com galões finos 

277 - 1 bolsa de seda roxa de corporais com algum uso 

278 - 1 estola e manipulo de veludo preto 

279 - 1 retalho de damasco branco com ramos d'ouro (1,20m de comprido) 

280 - 2 panos de baeta preta, muito usados 

281 - 9 almofadas de seda de servir na Igreja 

282 - 2 cortinas de gaze (ló) com tecido de ouro falso 

283 -1 peça de pavilhão de damasco branco com galões 

284 -1 peça de seda branca com ramos de matiz para uso do ministro 

285 - 2 panos pretos com franja de torçal amarelo de cobrir almofadas 

286 - 1 pequeno frontal de seda branca com ramos estampados 

287 - 1 frontal de seda encarnada com lhama de prata 

288 -1 docel de "moirée" branco 

289 -1 peça de cetim azul com galão falso, de uso do ministro 

290 -1 peça de seda com ramos de matiz e com galões falsos 

291 - 1 peça de seda com ramos roxos 

292 - 10 panos diferentes de colocar nas imagens 

3 000 rs 

4 500 rs 

12 800 rs 

2 500 rs 

5 600 rs 

4 500 rs 

3 000 rs 

1 500 rs 

3 200 rs 

1 000 rs 

2 000 rs 

1 500 rs 

2 000 rs 

30 000 rs 

100 rs 

500 rs 

300 rs 

1 600 rs 

100 rs 

1 200 rs 

3 500 rs 

500 rs 

2 700 rs 

1 200 rs 

500 rs 

500 rs 

100 rs 

1 000 rs 

300 rs 

400 rs 

600 rs 

400 rs 

300 rs 

1 500 rs 
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293 - 7 véus de diferentes cores para o calice 

294 -10 cortinas de seda: 9 vermelhas e 1 cinzenta 

295 - 3 batinas de pano do uso do sacristão e dos meninos do coro 

296 - 2 abraçadeiras de cortinas, de galão dourado fino 

297 - 3 alvas de linho com renda de ponto de no 

298 - 25 alvas de linho 

299 -15 cotas com rendas 

300 - 8 sobrepelizes de linho 

301 - 22 toalhas de ttnho dos altares da Igreja 

302 - 9 toalhas das credencias 

303 - 1 umbela 

304 - 29 toalhas para comunhão e outros misteres 

305 - 6 toalhas de sacristia 

306 - 4 toalhas de altar-mor 

307 - 4 forros de altar 

308 - 7 cordões d'alvas 

309 - 8 toalhas de mãos 

310 - 20 "amietos" 

311-21 "manisterios" 

312-26 corporais de linho e renda e 46 palas 

313- 16"ficholas" 

314-30 "sanguinhos" 

315-30 toalhas pequenas de altar 

316-1 docel de cetim lavrado composto por 6 peças 

317-1 pequeno docel de gaze (ló) com ramos d'ouro falso 

318-1 pavilhão de damasco branco com ramos de seda amarela composto 

de 3 peças 

319-1 pluvial de damasco verde 

320 -1 cortina de lhama falsa 

321 - 1 santo sudário 

322 -1 sanefa e 2 cortinas d'ouro falso e galão fino 

323 -1 sanefa de damasco encarnado com franja e galão d'ouro 

324 - 4 abraçadeiras de galão dourado 

325 - 1 capa de veludo encarnado com galão d'ouro 

326 - 2 cortinas d'altar de damasco encarnado com ramos d'ouro 

327 - 1 toalha e laço, tudo de renda 

400 rs 

3 000 rs 

3 000 rs 

500 rs 

5 400 rs 

12 500rs 

3 900 rs 

3 200 rs 

6 600 rs 

2 700 rs 

3 500 rs 

5 800 rs 

1 200 rs 

1 600 rs 

1 200 rs 

700 rs 

1 600 rs 

1 500 rs 

800 rs 

7 800 rs 

800 rs 

1 000 rs 

3 000 rs 

20 000 rs 

500 rs 

4 000 rs 

2 500 rs 

300 rs 

1 200 rs 

16 000rs 

3 500 rs 

400 rs 

6 000 rs 

6 000 rs 

600 rs 

90 



328 - 1 capa de lhama de prata bordada a ouro 

329 - 1 pano d'altar de gorgorão branco bordado a ouro e aljafares 

330 - 2 cortinas de seda branca lavrada com ramos de matiz 

331 - 2 sanefas e 2 cortinas de damasco encarnado 

332 - 1 manto de seda azul bordado a ouro fino 

333 - 1 vestido de seda^roxa bordado a ouro fino 

334 - 1 saia de "moirée" azul 

335 - 2 camisas e 2 saias de linho 

336 - 2 cortinas e 1 sanefa de seda branca lavrada com ramos de matiz 

337 - 1 capa de seda roxa com galão falso 

338 - 2 cortinas de damasco roxo, usadas 

339 - 4 peças de cetim roxo bordadas a ouro 

340 - 4 laços de cetim com enfeites d'ouro 

341 -10 almofadas de seda roxa 

342 - 2 tunicas de seda roxa 

343 -1 tunica de bretanha de linho 

344 - 8 cortinas e 1 sanefa de damasco encarnado 

345 - 1 manto de cetim 

346 - 2 cortinas de seda roxa, muito usadas 

347 - 33 toalhas de diferentes altares 

348 - 2 cortinas de damasco encarnado com ramos de ouro e 2 abraçadeiras 

de cetim branco bordadas a ouro 

349 - 2 cortinas de damasco vermelho e 4 abraçadeiras 

350 - 1 manto de seda branca com ramos e renda d'ouro 

351 - 8 panos diferentes de cobrir imagens 

352 - 4 cortinas de seda lavrada com raminhos d'ouro pertencente ao 

sacrário 

353 - 2 cortinas de damasco branco com ramos d'ouro 

354 - 1 peça de seda cor- de- rosa com renda d'ouro 

355 - 1 capa de seda encarnada com ramos amarelos 

356 - 2 cortinas de damasco encarnado, muito usadas 

357 - 2 cortinas de damasco encarnado, muito usadas 

358 - 2 cortinas de gorgorão de lã e competentes presilhas 

359 - 2 cortinas de seda roxa lavrada 

360 - 4 peças de damasco branco com galões e franja falsa, pertencentes 

aos altares 1 800 rs 

10 000 rs 

9 000 rs 

8 000 rs 

2 000 rs 

12 000 rs 

4 000 rs 

1 000 rs 

1 000 rs 

1 800 rs 

1 000 rs 

1 200 rs 

4 500 rs 

1 800 rs 

600 rs 

4 000 rs 

1 000 rs 

12 000 rs 

1 000 rs 

500 rs 

16 500 rs 

2 000 rs 

4 000 rs 

800 rs 

5 500 rs 

2 500 rs 

1 200 rs 

1 000 rs 

3 000 rs 

600 rs 

240 rs 

200 rs 

400 rs 
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361 - 1 par de cortinas de moirée azul com renda d'ouro 1 700 rs 

362- 3 cortinas de seda encarnada, muito usadas 100 rs 

363- 1 pequena sanefa de damasco encarnado 200 rs 

364- 3 peças de seda encarnada para altares 500 rs 

365- 7 toalhas grandes para altares HOOOrs 

366- 2 toalhas pequenas para altares 800 rs 

367- 3 faxas de cambraia com renda 1 200 rs 

368- 8 toalhas para diversos misteres 4 000 rs 

369- 1 fotho de "bobinete" 400 rs 

370- 5 corporais do sacrário de cambraia de linho 500 rs 

371 - 3 véus de "bobinete" 400 rs 

372- 4 panos brancos de forrar altares 1 200 rs 

373- 1 faxa de cetim branco bordada a ouro fino 30 000 rs 

374- 2 panos de cobrir esquife do Senhor 600 rs 

375- 2 cortinas de tecido lavrado 1 000 rs 

376- 1 umbela de damasco branco com ramos e franja d'ouro fino 3 000 rs 

377-■ 1 umbela de seda branca lavrada com ramos de matiz 3 000 rs 

378-■ 3 pares de cortinas de seda de diferentes cores para altares 800 rs 

379-- 1 manto de seda azul 160 rs 

380--1 manto de seda lavrada com renda falsa 400 rs 

381 ■ - 1 manto de damasco branco com ramos d'ouro 2 000 rs 

382 -1 vestido de cetim branco 700 rs 

383 -1 vestido de lã branca 300 rs 

384 - 6 saias de cambraia 600 rs 

385 -1 vestido de seda azul 600 rs 

386 -1 capa de seda amarela 500 rs 

387 -1 camisa e 1 saia branca 500 rs 

388 - 2 camisas pequenas de cambraia de linho 600 rs 

389 -1 véu de tule 400 rs 

390 -1 pano de cetim branco bordado a ouro fino 800 rs 

391 - 1 pano de seda verde para altar 400 rs 

392 - 1 veu para calice, de cetim branco 400 rs 

393 - 1 saia de paninho azul 040 rs 

394 -1 frontal de seda branca lavrada com ramos de matiz 6 000 rs 

395 - 2 cortinas de damasco encarnado, usadas 1 500 rs 

396 -1 docel de cetim branco com galão e franja d'ouro fino 10 000 rs 
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397 - 1 pano de cetim cor-de-rosa e abraçadeira de galão 

398 - 2 sitiais de damasco encarnado e abraçadeira de galão 

399 - 42 cortinas de damasco encarnado 

400 - 1 veu de tule com renda d'ouro 

401 - 2 cortinas de seda amarela barrada 

402 - 2 cortinas de seda roxa 

403 - 6 toalhas com folhos para altar 

404 - 1 frontal de veludo encarnado com galão falso 

405 -1 frontal de damasco branco com ramos e franja de ouro fino 

406 - 1 frontal de veludo preto lavrado e galão falso 

407 - 4 cortinas de seda 

408 -1 frontal pequeno de seda branca com ramos de matiz 

409 - 1 manto e um vestido de seda branca lavrada, 2 véus e 1 camisa 

410-1 lençol de cambraia bordada a ouro e 1 faxa de cassa 

411-1 pano de "moirée" com ramos de matiz e 2 escapulários de cetim 

branco 

412-1 tunica de seda com guarnição falsa 

413-3 panos de seda, 2 verdes e 1 vermelho 

414-1 sebasto de pluvial de damasco branco com ramos com ramos e 

franja d'ouro 

415-6 laços de cetim roxo pertencentes ao palio 

416-2 almofadas para uso da Igreja 

417-1 cupula do sacrário forrada de seda 

418-3 panos de seda vermelha de cobrir altares 

419-1 veronica 

420 - 1 pavilhão do sacrário de damasco branco com ramos d'ouro fino, 

composto por 4 peças 

421 - 1 espaldar do trono de damasco branco com ramos dourados e 2 laços 

com borlas d'ouro fino 

422 - 1 camarim de seda vermelha bordado a ouro fino 

423 - 2 panos de púlpito de damasco branco com ramos de ouro fino 

424 -1 palio de lhama de prata bordado a ouro fino e 8 laços 

correspondentes 

425 -16 cortinas de gaze (ló) e tecidas de ouro falso 

426 - 4 pluviais de seda branca com ramos d'ouro tendo 6 colchetes e 

6 argolas de prata 

1 000 rs 
50 000 rs 
150 000 rs 

400 rs 
240 rs 
400 rs 

1 800 rs 
16 000 rs 
30 000 rs 
10 000 rs 
1 500 rs 
1 000 rs 
300 rs 
300 rs 

1 000 rs 
120 rs 
700 rs 

2 000 rs 
1 500 rs 
3 000 rs 
1 000 rs 
200 rs 

1 500 rs 

30 000 rs 

48 000 rs 
80 000 rs 
30 000 rs 

700 000 rs 
40 000 rs 

160 000 rs 
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427 - 5 casulas de damasco branco com ramos d'ouro e respectivas estolas 

e manipuios 100 000 rs 

428 - 4 dalmaticas d&damasco branco: 1 com ramos d'ouro, 4 manipuios e 

2 estolas 160 000 rs 

429 - 1 pano de estante de damasco branco com ramos e franja d'ouro 5 000 rs 

430 - 2 véus de damasco branco com ramos d'ouro 40 000 rs 

431 - 1 pano da estante do missal de damasco branco com ramos d'ouro 2 000 rs 

432 - 8 borlas d'ouro fino pertencentes às dalmaticas 8 000 rs 

433 - 2 mitras: 1 bordada a ouro e a outra a ouro e a cores 2 000 rs 

434 - 1 capa e estola de cetim branco com bordados a ouro 10 000 rs 

435 - 1 capa e estola de cetim branco com bordados a ouro e matiz 10 000 rs 

436 - 1 estola de damasco branco com ramos d'ouro 800 rs 

437 - 1 alva e respectivas mangas e 1 batina 700 rs 

438 -15 colchas de damasco encarnado 90 000 rs 

439 - 1 pano de cetim com as armas de S.Bento bordadas a ouro fino, prata 

e matiz 50 000 rs 

440 - 5 colchas de corporais brancas e douradas 12 000 rs 

441 -1 tira de damasco bordada a ouro e com franja 1 000 rs 

442 - 1 pano de gaze tecido com fios de prata falsa 300 rs 

443 -1 estola de Ihama de prata bordada a ouro fino 15 000 rs 

444 - 1 pano bordado a ouro fino 2 000 rs 

445 - 6 véus de calice de cetim branco bordados a ouro fino 30 000 rs 

446 - 1 veu de damasco branco com tecido de ouro fino 1000 rs 

447 - 1 veu de cetim branco bordado a ouro 60 000 rs 

448 - 1 docel de damasco encarnado com ramos amarelos 4 000 rs 

449 -10 cortinas de seda de diferentes cores 4 800 rs 

450 - 58 panos de diferentes tecidos 2 000 rs 

EM SERVIÇO DA IGREJA 

451 - 1 custodia de prata lavrada com diferentes pedras falsas com o 

peso de 3 500 g a 28 rs/g valor estimado 50 000 rs 148 000 rs 

452 - 3 calices de prata lavrada com patinas e colherinhas com o peso de 

2 670 g a 28 rs/g valor estimado 30 000 rs 104 480 rs 

453 - 1 turibulo e naveta com colher de prata lavrada com o peso de 1 600 g 

a 28 rs/g 44 800 rs 



454 - 2 galhetas de prata lavrada com o peso de 420 g a 28 rs/g 11 760 rs 

455 -1 pequeno jarro e bacia de prata lavrada para servir no altar com o 

peso de 950 g a 28_rs/g 26 600 rs 

456 - 1 caldeira e hissope de prata lavrada com o peso de 790 g a 28 rs/g 22 120 rs 

457 - 1 relicário de prata lavrada com o peso de 240 g a 28 rs/g 6 720 rs 

458 - 2 cálices de sacrário de prata dourada com respectivos laços de 

damasco 10 000rs 

459 -1 vaso de prata lavrada e dourada, 1 serviço de sacrário que não foi 

pesado por conter as sagradas partículas 25 000 rs 

460 - 6 campainhas diferentes de metal 1 000 rs 

461 - 1 vaso, 1 caldeira e bacia de estanho, 2 acendalhas de latão e 

2 castiçais de folha 1 500 rs 

462 - 1 pluvial de seda branca com ramos de matiz, galão e franja d'ouro fino, 

1 casula com estola e manipulo, 2 dalmaticas, 1 estola e 2 manípulos e 

1 veu d'ombros,1 pano de estante,2 panos de púlpito e 1 pavilhão do 

sacrário de cetim com ramos de matiz, composto de 4 peças 50 000 rs 

463 - 1 pluvial de damasco encarnado com galão falso, 1 casula de veludo 

encarnado com estola e manipulo, 2 dalmaticas de veludo encarnado 

com 1 estola e 2 manípulos, 1 veu d'ombros de seda encarnada com 

galão e borla d'ouro fino e 1 pano de estante com galão falso 36 000 rs 

464 -1 pluvial de damasco branco com galão falso, 1 casula e estola e 

manipulo de damasco branco com galões de seda, 2 dalmaticas de 

damasco branco com 1 estola e 2 manípulos, 1 veu d'ombros de 

damasco branco com galão falso e 1 pano de estante de damasco 

branco e galões falsos 22 500 rs 

465 -1 pluvial de damasco roxo com galões d'ouro fino, 1 casula com 

estola e manipulo, 2 dalmaticas com estola e 2 manípulos, 1 veu 

d'ombros com galões falsos, 1 pano de estante e 1 estolão de 

damasco roxo com galões falsos 27 000 rs 

466 -1 pluvial, 1 casula com estola e manipulo e 2 dalmaticas com 

1 estola e 2 manípulos tudo de damasco preto e galões falsos, 

1 pano de estante de gorgorão preto e outro da estante do missal 

de veludilho preto, ambos com galões falsos 22 000 rs 
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2 800 rs 
10 000 rs 
15 000 rs 
9 000 rs 
10 000 rs 
2 500 rs 

2 500 rs 
5 000 rs 

467 - 1 pluvial de damasco encarnado com galões falsos, 1 pluvial de 

damasco branco com ramos amarelos e galões finos, outro de 

veludilho preto com galões falsos e 1 veu d'ombros de damasco 

branco com ramos amarelos e galões finos 

468 - 2 casulas de damasco encarnado, 2 estolas e 2 manípulos 

469 - 1 casula de damasco branco com ramos de ouro fino 

470 - 3 casulas, 3 estolas, 3 manipulos de seda lavrada com ramos de matiz 

471 - 3 casulas de damasco branco com estolas e manípulos 

472 - 1 casula de damasco verde com estola e manipulo com galões falsos 

473 - 1 casula de damasco encarnado com estola e manipulo com galões 

falsos 

474 - 2 casulas de damasco roxo com estola e manipulo com galões falsos 

475 - 2 casulas de damasco branco com estola e manipulo com galões finos 13 000 rs 

476 - 2 casulas de damasco encarnado com estola e manipulo 4 500 rs 

477 - 2 casulas de damasco branco com estola e manipulo 5 000 rs 

478 - 1 casula de damasco preto com estola e manipulo 3 000 rs 

479 - 3 panos de estante de missal: 1 de damasco branco, 1 de damasco encar

nado, 1 de damasco roxo com galões de seda 3 000 rs 

480 - 1 veu do vaso do sacrário de cetim branco bordado a ouro 3 000 rs 

481 - 1 veu de seda branca lavrada com ramos d'ouro, outro de damasco 

branco com ramos d'ouro, outro de cetim branco bordado a ouro e 

3 véus de calice bordados a ouro 20 000 rs 

482 - 1 bolsa de corporais de cetim branco bordada a ouro, 9 brancas, 

usadas, 3 de damasco roxo com galões falsos, 6 encarnadas, 3 pretas, 

1 verde, todas com galões falsos 5 000 rs 

483 - 21 véus de calice. 5 de seda branca, 7 de seda encarnada, 3 de seda 

roxa, 1 de seda verde, 3 de cetim branco com ramos amarelos, 2 de 

seda preta, 1 pano de altar de damasco branco com ramos 4 500 rs 

484 - 6 camarins de altares de damasco vermelho com galões falsos 18 000 rs 

485 - 1 par de sitiais de damasco encarnado com galões 40 000 rs 

486 - 12 cortinas de altar de damasco encarnado com galões falsos 40 000 rs 

487 - 20 cortinas da capela mor de damasco encarnado com galões falsos 40 000 rs 

488 -12 cortinas de seda encarnada com galões de seda 20 000 rs 

489 -12 cortinas de seda roxa com galões de ouro fino 18 000 rs 

490 -10 panos de seda roxa de cobrir imagens 12 000 rs 

491 - 2 panos de damasco branco com flores amarelas 2 500 rs 
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492 -10 mangas de damasco roxo com galões, de cobrir cruzes 2 500 rs 

493 - 1 manga de damasco branco com ramos d'ouro 2 000 rs 

494 - 1 estola de damasco branco com borla e franja d'ouro fino 3 000 rs 

495 - 9 estolas: 1 de damasco branco com ramos e franja d'ouro, 1 de seda 

lavrada com ramos de matiz, galão e franja d'ouro, 1 de damasco 

branco com galão e franja d'ouro falso, 2 de damasco roxo com galão 

e franja, 1 de damasco branco e roxo com galões e franja de seda, 

1 de gorgorão preto com galões falsos, 1 de veludilho com galões 

e franja d'ouro falso e 1 de damasco roxo com galão e franja de seda 2 500 rs 

496 - 1 manipulo de damasco roxo com galões e franja d'ouro falso 500 rs 

497 - 1 umbela de lhama de prata bordada a ouro com franja de ouro fino 30 000 rs 

498 - 1 umbela de damasco branco com ramos, franja e galões d'ouro 10 000 rs 

499 - 1 docel de damasco branco com ramos amarelos 3 000 rs 

500 - 5 frontais de altar mor, sendo 1 de seda com ramos de matiz, galões e 

franja d'ouro, 1 de damasco branco com ramos amarelos, 1 de 

damasco vermelho com ramos amarelos, 1 de damasco roxo com 

ramos amarelos, 1 de damasco vermelho com galões d'ouro falso 50 000 rs 

501 -1 pavilhão de sacrário de damasco branco com ramos amarelos 

composto de 4 peças 10 000rs 

502 - 1 pequeno frontal de seda verde com galões falsos 1 500 rs 

503 - 3 alvas de bretanha de linho com rendas de ponto de nó, 3 "amithos" 

com fitas "moirée" encarnados e 3 singelos com borlas de seda 9 000 rs 

504 -10 alvas de linho com folhos, 22 amitos de linho e 13 singelos 15 000 rs 

505 -11 sobrepelizes, 8 cotas com folhos, 1 cota de São Bento com renda 

de linho 15 000rs 

506 - 4 toalhas de altar mor 4 000 rs 

507 - 4 toalhas de sacristia e 11 da ministra 14 000 rs 

508 - 3 toalhas com renda para altar 2 000 rs 

509 -12 forros de linho dos altares laterais da Igreja 3 000 rs 

510-2 forros de linho do altar mor 2 000 rs 

511 - 21 manisterios 4 500 rs 

512 - 12 toalhas de linho com folhos dos altares laterais 12 000 rs 

513-9 toalhas das "cardencias" 5 000 rs 

514-7 panos de seda verde de cobrir os altares 4 000 rs 

515 - 11 toalhas de linho 5 000 rs 

516-2faxasdetule 1 000 rs 
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3 000 rs 

1 200 rs 

10 000 rs 

2 000 rs 

7 000 rs 

240 rs 

1 200 rs 

100 rs 

36 000 rs 

1 000 rs 

200 rs 

200 rs 

517-7 toalhas de linho com folhos 

518 - 7 toalhas de algodão com folhos 

519-29 pares de corporais; 4 corporais de sacrário, 2 do trono, 

53 sanguinhos, 18 ficholas 

520 - 8 toalhas de mãos, 20 panos pequenos 

521 -1 baldequim de veludo encarnado forrado de damasco 

522 - 1 par de corporais 

523 - 6 véus de seda encarnada de cobrir altares 

524 - 3 oleados das "cardencias" 

525 - 1 reposteiro da porta principal da Igreja, de pano azul, bordado a 

retalho com as armas de São Bento 

526 - 1 alcatifa do "subpedanco" do altar mor, muito usada 

527 - 2 véus de calice de seda branca, muito usados 

528 - 2 véus de calice de seda roxa, muito usados 

ALTARES DO CONVENTO 

ALTAR DA PORTA DE CIMA - N°1 

529 - Senhor Crucificado, Nossa Senhora, São João Evangelista e 

Santa Maria Madalena, tendo todas as imagens resplendores de prata 100 000 rs 

530 - 2 toalhas de altar com foihos 800 rs 

531 - altar e sanefa de talha dourada 30 000 rs 

CLAUSTRO - N°s 2 a 7 

ALTAR DE SÃO JOSE - N°2 

532-1 arvore genealógica com as imagens: São José, Santíssima Virgem, 

Santa Barbara, Santa Maria Madalena e mais 6 imagens, tendo 

distribuídos 4 resplendores de prata, 2 coroas e 1 resplendor de folha 80 000 rs 

533 - 4 castiçais de madeira, 2 toalhas, 1 pano de seda verde 1 000 rs 

534 - altar de talha dourada 30 000 rs 

ALTAR DA SENHORA DA CONCEIÇÃO - N°3 

535 - 1 arvore genealógica com os descendentes de Jacob até a Virgem 30 000 rs 

536 - Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Natividade, 

São Pedro, havendo nestas imagens 2 coroas,2 pares de brincos 

e 1 resplendor de prata 
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537 - São Brás, Santa Ana (com uma argola de prata), Santa Joana 

538 - 4 castiçais, 2 jarras de madeira douradas e 2 toalhas 

539 - altar com talha 

"lOOOOrs 

1 000 rs 

20 000 rs 

ALTAR DE NOSSA SENHORA DA SOLEDADE - N°4 

540 - Nossa Senhora da Soledade com diadema de prata, 1 par de botões 

d'ouro 15 000rs 

541 - Nossa Senhora da Conceição com coroa de prata 6 000 rs 

542 - Menino Jesus, Santa Claudia e São Bento com resplendor de prata 2 500 rs 

543 - 2 toalhas e 1 pano de seda verde 1 000 rs 

544 - altar com talha 6 000 rs 

ALTAR N°5 

545 -1 pequeno altar com quadro: pintura em talha representando 

São Bento nas Silvas 4 000 rs 

ALTAR N°6 

546 - 1 pequeno altar com 1 quadro de Nossa Senhora da Soledade 5 000 rs 

ALTAR N°7 

547 - 1 pequeno altar com 1 cruz, tendo pintada a imagem de Cristo 5 000 rs 

NO CABIDO - N°s 8 a 12 

ALTAR N°8 

548 - Senhor Crucificado com resplendor de prata e faxa de cambraia 

549 - 2 jarras de madeira, 2 toalhas de pano de seda verde, 2 cortinas de 

damasco, 1 lâmpada de latão 

550 - altar com alguma talha dourada 

ALTAR N°9 

551 - imagem do Senhor da Cana Verde com resplendor de prata, capa 

vermelha e faxa de renda 

552 - 2 toalhas, 2 cortinas de damasco, 1 lâmpada e 1 pano de seda verde 

553 - altar com alguma talha dourada 

50 000 rs 

2 500 rs 

20 000 rs 

50 000 rs 

5 000 rs 

25 000 rs 

ALTAR N°10 

554 - 2 imagens de Santa Gertrudes com resplendor e 1 báculo de prata 25 000 rs 
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555 -1 imagem de São Francisco 5 000 rs 

556 - 2 imagens representando Cristo e a Samaritana 10 000 rs 

557 - 1 toalha e 1 panade seda verde 700 rs 

558 - altar com alguma talha dourada 10 000 rs 

ALTAR N°11 

559 - imagem do Senhor dos Passos com resplendor de prata 80 000 rs 

560 - 2 anjos com tocheiros 7 000 rs 

561 - 2 cortinas de seda, 2 toalhas, 1 pano de seda verde, 1 lâmpada 

de metal 3 000 rs 

562 - altar com talha dourada 25 000 rs 

ALTARN°12 

563 - imagem do Senhor Morto 30 000 rs 

564 - 2 toalhas, 1 pano de seda verde, 1 lâmpada de latão 1 500 rs 

565 altar com talha dourada 15 000 rs 

ALTAR N°13 

566 - altar com grande quadro representando a Santssima Trindade, pintura 

em tela e moldura dourada 30 000 rs 

567 - imagem de Nossa Senhora da Conceição com coroa de prata 9 000 rs 

568 - imagens de São Bento, Santa Gertrudes e Menino Jesus, todas com 

resplendores de prata 3 000 rs 

569 - 2 toalhas, 1 pano de seda verde, 1 frontal de seda com ramos amarelos 

a matiz, 2 cortinas de damasco vermelho 4 000 rs 

ALTAR DE S.BENTO - N°14 

570 - imagem de Nossa Senhora do Rosário com coroa de prata 15 000 rs 

571 - imagem de São Bento com resplendor de prata dourada 20 000 rs 

572 - imagem do Monino Jesus com 1 lança, 1 bordão e resplendor de prata, 

tendo 1 fio de aljafares com relicário de ouro e diamantes 20 000 rs 

573 - imagem de Santa Escolástica com diadema de prata dourada 20 000 rs 

574 - imagem de São Bento nas Silvas 90 000 rs 

575 - 2 imagens de São João Baptista e uma outra, todas com resplendores 

de prata 

576 - 1 relicário com moldura de madeira 10 000 rs 
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15 000 rs 

30 000 rs 

5 000 rs 

5 000 rs 

10 000 rs 

3 000 rs 

60 000 rs 

577 - imagens de SantaEfigenia, Santo Estevão com resplendores de prata e 

1 cabeça figurando a decapitação de São João Baptista 

578 - imagem de Santa Antonio com 1 cruz e resplendor de prata 

579 - imagem de Santo.Amaro com resplendor de prata e 1 cruz de ouro e 

1 cordão 

580 - 2 relicários: 1 de madeira e outro de metal 

581 - imagens de São Pantaleão e São Placido com resplendor de prata e 

mais outras 2 e uma delas com resplendor de prata 

582 - 2 toalhas, 1 pano de seda verde, 1 lâmpada 

583 - altar e sanefa de talha dourada 

ALTARES DA GALERIA - N°s 15 a 19 

ALTAR DE S.JOSÉ - N°15 

584 - imagem de São José com replendor de prata 50 000 rs 

585 - imagens do Menino, São Filipe de Nery, SantaTeresa de Jesus com 

resplendores de prata, Nosso Senhor da Boa Morte, Nossa Senhora do 

Carmo, Nossa Senhora de Lourdes, todas com coroas de prata 25 000 rs 

586 -1 imagem e 2 anjos, um dos anjos com 1 cruz e 1 escudo de prata e o 

outro com 1 capacete de prata 18 000 rs 

587 - imagem de Nossa Senhora com coroa de prata, Santa Isabel com 

resplendor de prata 10 000rs 

588 -1 pequena cruz "marechetada" de madrepérola com ornatos de prata 9 000 rs 

589 - 2 toalhas e 1 pano de seda verde 1 500 rs 

590 - altar com talha 30 000 rs 

ALTAR DO MENINO JESUS - N°16 

591 - imagem do Menino Jesus com resplendor de prata, 2 fios de aljafares e 

1 fio de corais com 1 cruz 20 000 rs 

592 - imagem de grupo representando os Santos Mártires de Marrocos, 

dentro de 1 redoma, com 4 espadas e 3 resplendores de prata 7 000 rs 

593 - 8 imagens em redoma, figurando a Sagrada Família com 7 

resplendores e 1 coroa de prata 10 000 rs 

594 - 2 cortinas de damasco encarnado, 2 toalhas e 1 guarda-po 3 000 rs 

595 - altar e sanefa com talha dourada 16 000 rs 
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ALTAR DO SENHOR DA CANA VERDE - N°17 

596 - imagem do Senhor da Cana Verde com resplendor de prata, capa de 

veludilho e faxa de cambraia 50 000 rs 

597 - imagens do Menino Jesus e de São João Baptista sobre 1 relicário 10 000 rs 

598 - imagens de Santo Antonio e Menino Jesus com resplendor de prata 20 000 rs 

599 - imagem de Santa Ana, tendo Nossa Senhora nos braços com coroa 

e resplendor de prata 6 000 rs 

600 - imagem de São Bernardo com resplendor de prata 5 000 rs 

601 - 2 toalhas, 1 guarda po, 2 cortinas de seda e 1 lâmpada de latão 3 000 rs 

602 - altar com talha dourada 50 000 rs 

ALTAR DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - N°18 

603 - imagens de Nossa Senhora das Neves e o Menino Jesus com coroa e 

resplendor de prata 27 000 rs 

604 - imagens de Santa Ana e de São Joaquim com resplendores de prata 6 000 rs 

605 - imagem do Menino Jesus com resplendor de prata 40 000 rs 

606 - 2 cortinas de seda, 2 toalhas e 1 guarda po 2 000 rs 

607 - altar e sanefa com talha 25 000 rs 

ALTAR DA SENHORA DAS DORES - N°19 

608 - imagem da Senhora das Dores com 1 diadema e 7 espadas de prata 60 000 rs 

609 - imagens do Senhor Morto, Nossa Senhora da Piedade com diadema 

de prata e 1 pequena imagem 6 000 rs 

610 - 2 redomas com imagens de Santa Lutegarda e de Santa Gertrudes 8 000 rs 

611-2 toalhas, 1 guarda po e 1 lâmpada de metal 3 000 rs 

612 - altar com talha dourada 20 000 rs 

CORO DE CIMA 

ALTAR N°20 

613 - altar com imagem do senhor Crucificado com resplendor de prata, 

2 anjos, 2 jarras de madeira, 1 toalha, 1 lâmpada de latão 80 000 rs 

ALTAR DE JESUS, MARIA E JOSE - N°21 

614 - imagem do Menino Jesus com resplendor de prata e bordão de prata, 

Nossa Senhora com coroa e bordão de prata, São José com 

resplendor e bordão de prata 150 000 rs 
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5 000 rs 

10 000 rs 

6 000 rs 

4 500 rs 

2 000 rs 

5 000 rs 

15 000 rs 

15 000 rs 

55 000 rs 

615 - imagem do Senhor Crucificado com resplendor e inscripção de prata 

616 - imagem de Santa Escolástica com resplendor e báculo de prata 

617 - imagem de Sãa Sebastião com capacete e 2 setas de prata 

618 - imagem de São Lourenço com resplendor de prata 

619-1 redoma com a imagem de Nossa Senhora com coroa de prata 

620 - imagem de Santo António com resplendor de prata e cruz de prata 

621 - imagem de Nossa Senhora do Pilar com coroa e grande resplendor 

de prata 

^322 - 3 imagens: 1 do anjo Gabriel e outros 2 anjos 

623 -1 toalha, 1 pano de seda verde, 4 castiçais de madeira, 1 lâmpada de 

iatão e aitar de talha dourada 

CORO DE BAIXO 

ALTAR DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - N°22 

624 - imagens de Nossa Senhora do Rosário e Menino Jesus com 

coroa, brincos e resplendor de prata 90 000 rs 

625 - imagens de S.Domingos, Santa Catarina de Sena com resplendores 

de prata e outra imagem 35 000 rs 

626 - imagem de São Roque com chapéu e bordão de prata 15 000 rs 

627 - imagem do Senhor da Boa Morte com coroa de prata dourada e pedras 

falsas 7 000 rs 

628 - oferta de prata e Santa Comba em carne que se acha na urna do altar 800 rs 

629 - 4 castiçais de madeira, 2 toalhas, 1 pano de seda verde, 2 cortinas e 

1 lâmpada de latão 7 000 rs 

630 - altar de talha dourada 65 000 rs 

NOVICIADO 

ALTAR N° 23 

631 - imagem da Senhora dos Prazeres com diadema de prata 5 000 rs 

632 - 2 imagens de São Bento, tendo 1 delas 6 moedas de prata 

(4 de 100 réis e 2 de 50 réis) e 1 oferta (1 pé) de prata 4 000 rs 

633 - 2 frontais velhos, 1 toalha, 1 lâmpada de latão, 1 pano de seda verde 25 00 rs 

634 - altar com alguma talha 6 000 rs 
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CAPELA DOS MENINOS 

ALTAR N°24 

635 - imagem do Menino Jesus com resplendor e alpercatas de prata e 2 fios 

de aljafares 15 000rs 

636 - 3 imagens do Menino Jesus: 2 com resplendores de prata e 2 fios de 

aljafares e outra-em um berço de talha dourada 18 000 rs 

637 - imagem de Nossa Senhora da Conceição com coroa de prata 4 000 rs 

638 - imagem de São Bento com resplendor, báculo e cruz de prata 7 000 rs 

639 - imagem de Santa Escolástica com resplendor e báculo de prata 9 000 rs 

640 - imagem de Santa Luzia com resplendor e 4 moedas antigas de prata 

(1 de 600 reis e 3 de 20 reis) 4 500 rs 

641 - 8 imagens, figurando anjos: 1 com 1 cruz e escudo de prata e outro 

com bordão e escudo de prata 

642 - 2 pequenas cruzes de madeira com embutidos em pérola 5 000 rs 

643 - imagem do Menino Jesus em barro com resplendor de prata 400 rs 

644 - imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora e de São José, nelas há 

1 coroa e 1 resplendor de prata 2 000 rs 

645 -1 presépio com as imagens do Menino Jesus, de Nossa Senhora e 

SãoJose, nelas há 1 coroa e 1 resplendor de prata e diversas figuras 

em barro 50 000 rs 

646 - 2 "cardencias" de talha dourada 15 000 rs 

647 - 2 toalhas, 1 pano seda verde, 1 calderinha estanho e 1 "sineta" 

de bronze 7 000 rs 

NA IGREJA 

CAPELA MOR 

648 - 1 cruz de madeira a branco e dourado com a imagem do Senhor em 

marfim com resplendor de prata 30 000 rs 

649 - 6 castiçais de talha, banqueta do altar mor com a frente dourada 6 000 rs 

650 - 6 janas de talha dourada e 3 sacras 3 300 rs 

651 - 6 jarras de louça da India 18 000 rs 

652 - 64 castiçais de talha dourados na frente e sem arandelas de folha 64 000 rs 

653 - 6 castiçais da banqueta do altar mor de talha dourada e sem 

arandelas de folha 30 000 rs 

654 - 1 cruz da banqueta com o pe de talha e a imagem de Cristo de 

marfim com resplendor de prata 50 000 rs 
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655 - 4 tocheiros de talha dourada com arandelas 20 000 rs 

656 -10 tocheiros grandes de talha dourada e branca com arandelas 35 000 rs 

657 - 1 painel do trono - pintura em tela 15 000 rs 

658 -1 imagem de São Bento com resplendor de prata e 1 anel também de 

prata e pedras falsas 40 000 rs 

659 - 1 imagem de Santa Escolástica com resplendor de prata 40 000 rs 

660 - 3 "cardencias" de madeira com talha 23 000 rs 

661 -1 lâmpada grande de metal amarelo com 7 vidros e 6 arandelas 60 000 rs 

662 - 1 urna de tattia dourada para exposição do Santíssimo em Quinta feira 

Santa 50 000 rs 

663 - 6 jarras de madeira dourada 3 000 rs 

664 - 2 pequenas cortinas de lhama de prata com ramos d'ouro e 1 veu de 

seda com ramos d'ouro dentro do sacrário 2 000 rs 

665 - tribuna e altar de talha dourada 2 500 000 rs 

ALTARES LATERAIS 

666 - imagem de São Bernardo com resplendor de prata 

667 - 1 cruz de madeira com a imagem de Cristo com resplendor de prata 

668 - 4 castiçais de banqueta de pequena talha com arandelas de folha 

669 - 3 sacras 

670 - 2 arandelas e 4 jarras de louça 

671 -1 painel de pintura em tela 

672 - altar de talha dourada 

673 - imagem de São João Evangelista com resplendor de prata e perna 

de prata 
674 -1 cruz de madeira com a imagem de Cristo com resplendor de prata 

675 - 4 castiçais de banqueta de pequena talha com arandelas de folha 

676 - 4 jarras de louça 

677 - 3 sacras 

678 - 2 arandelas de metal 

679 - 1 painel de pintura em tela 

680 - altar com talha dourada 

681 - imagem de São Tiago com resplendor de prata 

682 - 1 cruz com a imagem de Cristo com resplendor de prata 

683 - 4 castiçais de banqueta de pequena talha com arandelas de folha 

20 000 rs 
2 5000 rs 
2 000 rs 
200 rs 

1 000 rs 
2 000 rs 
60 000 rs 

20 000 rs 
2 500 rs 
2 000 rs 
200 rs 
200 rs 
300 rs 

2 000 rs 
60 000 rs 
20 000 rs 
2 500 rs 
2 000 rs 
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684 - 3 sacras 200 rs 

685 - 4 jarras de louça 200 rs 

686 -1 painel de pintura em tela 2 000 rs 

687 - altar de talha dourada 60 000 rs 

688 - imagem de São João Baptista com resplendor de prata 30 000 rs 

689 - 1 cruz com a imagem de Cristo, de marfim com resplendor de prata 5 500 rs 

690 - 4 castiçais de banqueta de pequena talha com arandelas de folha 2 000 rs 

691 - 4 jarras de louça 200 rs 

692 - 3 sacras 200 rs 

693 - 1 painel de pintura em tela 2 000 rs 

694 - altar com talha dourada 60 000 rs 

695 - imagens em grupo: Nossa Senhora, Menino Jesus e Santa Ana, com 

1 coroa e 1 diadema de prata e 1 coração de talha dourada com 

2 anjos 70 000 rs 

696 - 1 cruz com a imagem de Cristo de marfim com resplendor de prata 5 500 rs 

697 - 4 castiçais de banqueta de pequena talha com arandelas de folha 2 000 rs 

698 - 4 jarras de louça 200 rs 

699 - 2 arandelas de metal 300 rs 

700 - 3 sacras 200 rs 

701 - 1 painel de pintura em tela 2 000 rs 

702 - altar com alguma talha dourada 60 000 rs 

703 - imagens do Senhor Crucificado e da Senhora das Dores, tendo o 

Senhor 1 resplendor de prata e toalha de tule bordada e a Senhora 

1 diadema e 7 espadas de prata 80 000 rs 

704 - 1 cruz com a imagem de Cristo, de marfim com resplendor de prata 6 000 rs 

705 - 4 castiçais de pequena talha com arandelas de folha 2 000 rs 

706 - 6 jarras de louça 300 rs 

707 - 2 arandelas de metal 300 rs 

708 - 3 sacras 200 rs 

709 - 1 lâmpada de metal amarelo 1 500 rs 

710-1 painel de pintura em tela 2 000 rs 

711 - altar com talha dourada 60 000 rs 

712-1 quadro de Santa Filomena - pintura em tela com moldura dourada 4 000 rs 

713-2 imagens de madeira, figurando anjos e 2 arandelas de metal 10 000 rs 

714-1 lâmpada de prata com 770 g a 28 rs/g 21 560 rs 

715-1 pequeno altar de madeira com toalha de tule 1 000 rs 
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SACRISTIA 

716-1 cruz com peanha de pau preto com a imagem de Cristo de marfim 

com resplendor de prata 30 000 rs 

717-3 sacras de vidro prateado 2 500 rs 

718-1 "capeiro" de madeira 600 rs 

719-1 arcaz de pau óleo e guarnição de pau preto com 16 gavetas 100 000 rs 

720 - 2 candelabros grandes de talha dourada 30 000 rs 

721 - 5 estantes para misssais 1 000 rs 

722 - 1 banco de pedra mármore 30 000 rs 

723 - 8 purificadores de vidro 800 rs 

724 - 6 pares de galhetas de vidro 200 rs 

725 - 1 caneca, 2 copos e 1 prato de vidro 500 rs 

726 - 4 garrafas de vidro 1 200 rs 

727 - 1 taça de vidro 200 rs 

728 - 1 vaso de cristal para agua 1 000 rs 

729 - 1 matraca de madeira 100 rs 

NICHOS COM IMAGENS 

FRONTARIA DO MOSTEIRO 

730 - São Bento 2 000 rs 

ESCADAS 
731 - São Bento 2 000 rs 

CLAUSTRO 

732 - SantaLuzia com diadema de prata 

733 - Santa Ana com resplendor de prata 

1 500 rs 
2 000 rs 

PORTA DO POMAR 

734 - Nossa Senhora da Conceição e Santo Antonio com coroa e resplendor 

de prata 1 500 rs 

CABIDO 

735-São.Bento 

736 - Santa Escolástica 

2 000 rs 

2 000 rs 
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CORO DE CIMA 

737 - Nossa Senhora da Esperança e Menino Jesus com coroa e 

resplendor de prata^Zjarras e 1 lâmpada de latão 30 000 rs 

738 - São José, Senhor Resuscitado com resplendor e cruz de prata 30 000 rs 

739 - Nossa Senhora da Conceição com coroa de prata e 1 anjo 35 000 rs 

740 - 1 presépio de talha dourada com Menino Jesus com resplendor e cinto 

de prata com pedras falsas, imagem de Nossa Senhora com coroa 

e 1 anel de prata, imagem de São José com resplendor e 1 anel de 

prata, imagem de São João Baptista com resplendor e cruz de prata 

e diversos anjos 100 000 rs 

FONTINHA 

741 - São Bento com resplendor de prata 1 000 rs 

JARDIM 

742 - Santo Antonio com resplendor de prata 1 000 rs 

DIVERSOS OBJECTOS 

NA IGREJA 

743 -1 grade de madeira de fora com talha que separa a capela mor 12 000 rs 

744 - 1 pia grande de mármore lavrado com pe 10 000 rs 

745 -12 tocheiros pequenos de madeira dourada 1 200 rs 

746 - 1 candeeiro de 15 velas de talha dourada 10 000 rs 

747 - 1 ministra para comunhão, de talha dourada 5 000 rs 

748-16 castiçais de madeira 3 200 rs 

749 - 4 jarras de talha dourada com ramos artificiais 4 000 rs 

750 - 2 castiçais de madeira 2 000 rs 

751 - 25 galerias de talha dourada 80 000 rs 

752 - 2 púlpitos de talha dourada 30 000 rs 

753 - 1 órgão e armação de outro 600 000 rs 

754 - 3 alcatifas da capela mor e 1 baeta verde 30 000 rs 

755 - 1 alcatifa de servir na ministra 20 000 rs 

756 - 2 tapetes pequenos, usados 800 rs 

757 - 11 moxos almofadados: 8 de pau preto, 3 de castanho, 3 almofadas 

sobressalentes 28 000 rs 

758 - 38 bancos de pinho de 5 lugares 7 600 rs 
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759 - 5 capachos de esteira 200 rs 

760 - diversos bancos e estantes para musica 6 000 rs 

CORO DE CIMA 

761 -1 estante movei de madeira de fora com talha, para livros de coro 100 000 rs 

762 - 1 estante pequena envernizada de preto 4 000 rs 

763 - 1 banco de madeira de fora com talha e encosto 10 000 rs 

764 - 2 ordens de cadeiras de madeira de fora com talha em numero de 

88 lugares 800 000 rs 

765 - 1 lâmpada de latão 2 500 rs 

766 - 1 relógio antigo com caixa de xarão 60 000 rs 

CORO DE BAIXO 

767 - 2 ordens de cadeiras de madeira de fora com talha prefazendo 

88 lugares 800 000 rs 

768 -1 estante pintada de preto 4 000 rs 

CASA DOS SANTOS 

769 - 1 esquife do Senhor Morto 6 000 rs 

NOVICIADO 

770 - andor e cruz do Senhor dos Passos, 4 jarras de talha dourada, 4 

ciprestes artificiais 

771 - 1 urna de vidro de espelho forrada de damasco branco com ramos 

d'ouro 

772 - 2 cruzes processionais de madeira dourada 

773 - 1 cruz de madeira pintada 

774 -1 báculo de ferro dourado 

775 -1 báculo de pau prateado 

776 - 2 imagens de Santo Antonio com 2 resplendores e 1 cruz de prata 

777 - imagem de Nossa Senhora da Conceição 

778 - imagem de Nosso Senhor Ressuscitado e 1 pequena imagem de Cristo 

de marfim 

779 - 2 crucifixos com resplendor de prata 

780 - 20 sacras diferentes 

10 000 rs 

8 000 rs 

2 000 rs 

300 rs 

200 rs 

100 rs 

2G00 rs 

1 000 rs 

2 000 rs 

3 000 rs 

1 000 rs 
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781 - 6 ramos de flores artificiais com laços de damasco branco bordado 

a ouro 12 000rs 

782 -1 lote de diferentes ramos de flores artificiais 10 000 rs 

783 - 1 sacrário de madeira lavrada 4 000 rs 

784 - 8 quadros, pequenos painéis alusivos aos Passos do Senhor 800 rs 

785 - 8 panos grande&que servia de guarda po no Coro, órgão, etc. 4 500 rs 

786 - armas de São Bento - baixo relevo de madeira 6 000 rs 

787 - 1 quadro representando a Eucaristia - baixo relevo de madeira avaliado 

em 10O0O rs; 2 cortinas de seda antiga avaliadas em 1 000 rs; 

2 castiçais de porcelana avaliados em 1 000 rs;1 lâmpada de latão 

avaliado em 2 500 rs 14 500rs 

APOSENTOS DA ABADESSA 

788 -1 colcha de seda bordada a forçai amarelo avaliada em 90 000 rs; 

1 urna de pau preto das eleições das abadessas e 2 tinteiros 

de pau preto com ornatos de prata avaliado em 17 000 rs 107 000 rs 

TORRE 

789 - 1 sino grande de bronze 80 000 rs 

790 - 1 sino menor 30 000 rs 

791 - 1 sino menor 19 000 rs 

CARTÓRIO 

792 - 3 estantes de madeira de fora 2 000 rs 

BOTICA 

793 - 2 estantes de pinho pintadas de preto 500 rs 

CELAS 

794 - 25 armários de pau caixão, castanho e nogueira a 1 000 rs/cada 25 000 rs 

795 - 7 armários de pinho a 400 rs/cada 2 800 rs 

796 -137 armários de pau caixão, nogueira e castanho, metidos nas paredes 

a 700 rs/ cada 95 900 rs 

797 -10 armários de pinho metidos nas paredes a 100 rs/cada 1 000 rs 

798 - 2 armários de pau preto metidos na parede a 2 000 rs/cada 4 000 rs 
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COZINHAS 

799 - 31 armários de castanho e pau caixão a 1 000 rs/cada 31 000 rs 

800 - 3 armários de pinho a 300 rs/cada 900 rs 

801 -10 armários de castanho e pau caixão metidos na parede a 700 rs/cada 7 000 rs 

CORREDORES E VARANDAS 

802 - 92 armários de castanho, nogueira e de pau caixão a 1 000 rs/cada 92 000 rs 

803 - 4 armários de pinho a 200 rs/cada 2 800 rs 

REFEITÓRIO 

804 - 2 armários de pinho 1 000 rs 

CELEIRO 

805 -1 banca de louza 

806 - 2 caixas de pinho e diversas madeiras velhas 

SOMOU TUDO 

Termo de encerramento 27 de Dezembro de 1892 

Julio Rodrigues Machado 

Manoel Rodrigues Teixeira 

António de Souza Vizeu31 

Os objectos contidos das alíneas: 1, 85, 86, 141, 153, 154, 155, 766, 786, 787, 788JZ foram 

requisitados pelo Museu das Bellas Artes, de Lisboa e para lá transferidos pelo preço da avaliação 

pelo que não consta verba de arrematação. 

Os números 12, 13, 14, 16 e 24 também constavam da lista para o Museu das Belas Artes mas 

por razões desconhecidas parece não se ter efectivado a sua entrega. 

Os objectos contidos nas alíneas: 157, 165, 169, 183, 186, 198, 199, 20633, não indicam preço de 

arrematação e também não constam da lista de requisitados para o Museu de Bellas Artes de 

Lisboa. Não sabemos o seu destino. 

31 Estes louvados receberam a gratficação individual de 10 000 réis. 
32 A este número correspondia uma colcha de seda indiana que o Museu Nacional de Arte Antiga, depositário do espólio 

do antigo Museu das Belas Artes de Lisboa, desconhece. 
33 São todos objectos de ourivesaria de uso litúrgico. Provavelmente eneontravam-se em funções. 

800 rs 

2 500 rs 

14 806 775 réis 
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DOCUMENTO 6 

1893, Maio, 25, Porto 

SUMARIO 

Relação dos Livros e Manuscritos do Mosteiro entregues à Inspecção Geral das Bibliotecas e 

Arquivos Públicos, entre 1889 e 1893. 

Fonte: ANTT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Processo de Extinção do Mosteiro de 

São Bento de Avé Maria do Porto, Cx.2036, Capilha 11. 
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RELAÇÃO DOS LIVROS E MANUSCRITOS DO MOSTEIRO E ENTREGUES POR ORDEM DA 

DIRECÇÃO GERAL DAS PRÓPRIAS NACIONAIS (16/09/1889 E 31/05/1893) E ENTREGUES À 

INSPECÇÃO GERAL DAS BIBLIOTECAS E ARQUIVOS PÚBLICOS 

Flos Sanctorum - 1 volume incompleto 

Los Milagros de Cristo Senor Nosso - 1 vol. inc. 

Mystica Cidade de Deus - 3 vols. 

Dela vida e excelências de la Virgem Maria Nuestra Senora - Alonso Villegas -1 vol. 

Flos Sanctorum de Villegas - 2 exemplares 

Flos Sanctorum - Padre Diogo do Rosário - 2 exemplares e 2 vols. inc. da 2aparte 

Tratado das Festas e Vidas dos Santos - António Feo -1 vol. 

Flos Sanctorum - Diogo do Rosário - 1 vol. inc. 

Flos Sanctorum - Villegas - 1 vol. inc. 

Flos Sanctorum - Ribadenero - 1 vol. 

Flos Sanctorum (3aparte) - Ribadenero - 1 vol. inc. 

Caronica (sic)de Cister- Bernardo de Brito -1 vol. inc. 

Cerimonial da Congregação dos Monges Negros - António Carneyro, Geral de São Bento - 1 vol. 

Romanorum Imperatorum Effigies-1 vol. inc. 

Caronica (sic)General de la Ordem de São Benito - Frei Antonio de Fepei - 3 vols. 

Coronica General de la Ordem de São Benito - Frei Antonio de Fepei - 1o e 3o vols. 

Vida de Christo Senor Nuestro - Frei António da Fonseca -1 vol. 

Chronica da Ordem dos Frades Menores do Seraphico Padre São Francisco -

- Frei Marcos de Lisboa - 3 vols. 

Eva e Ave ou Maria Triumfante - Antonio Sousa Macedo -1 vol., 2 exemplares 

Exerccios de perfeição e virtude enristas - Affonso Rodrigues -1 vol. 

Exercidos de perfeição y virtudes Christianas - Allonso Rodrigues - 1 vol. 

Itinerário historial que deve guardar el hombre para caminar ai cielo -

- Allonso Andrade - 1 vol. 

Historia Seraphica Chronologica da Ordem de São Francisco - Frei Fernando da Soledade -

-1 vol. 
História de São Domingos - Frei Luiz de Sousa - 1 vol. inc. 

Benedictina Lusitana - Frei Leão de São Thomaz (está escrito Thomé) -1 vol. 

Orationes evangélicas do Advento, Quaresma y de Sanctis - 1 vol. 

Refeição espiritual - Padre Manoel do Sepulchro -1 vol. 
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Tratados quadragessimaes (se) e da Paschoa - Frei António Feo -1 vol. 

Agiologio dominico - Frei Manoel de Lima - 2 vols. 

Chronica dos Carmelitas Descalços particular do Reino de Portugal - Frei Belchior de Santa.Ana -

1 vol. 
Chronica dos Carmelitas Descalços de São José de Jesus Maria - tomo 3o 

Anno Histórico Portuguez -Padre. Francisco de Santa.Maria -tomo 1o 

Paraizo de la Gloria de los Santos - Frei Diogo de la Vega -1 vol. 

Libro de la vida de santos extravagantes - Ribadeneyro - 1 vol. 

História de São Vicente Ferrer - 1 vol. inc. 

Norma viva de Religiosos - 1 vol. 

Aprove chaminto espiritual - 1 vol. 

Differença entre o temporal e eterno - J. Eusébio Nuremberg -1 vol. 

Exemplo y exercido santo sobre los Evangelios de las dominicas de todo el anno - Frei 

Diogo de la Vega - 2 vols. 

Explicação breve da Regra de São Bento - Tarbot -4 exempl. 

Semana Santa nas soledades do Bussaco - 1 vol. 

Tratados em louvor do Santíssimo Rosário - Frei Rozado -1 vol. 

Meditaciones de los mysterios de nuestra Santa Fé - Frei L.de la Puente - 2 vols, e 7 exempl. 

Meditação sobre a História do Sagrado Evangelho - Padre.Brandão -1 vol. 

Exercícios espirituais - Padre Manoel Bernardes -1 vol. 

Vida de Frei António das Chagas - Manoel Godinho -1 vol. inc. 

Obras Espirituaes - Frei António das Chagas - 1 vol. inc. 

Cartas Espirituaes - Frei António das Chagas - 2 vols. 

Sermões vários - Raphael de Jesus - 1 vol. 

Compendio de musica - Pedroso - 1 vol. 

Vida de Santa.Rosa - Frei Mauseir-1 vol. 

David penitente - Frei A.Costa - 1 vol. 

Obra do Anjo Custodio - Padre A. Vasconcellos - 1 vol. 

Sermões para todas as quartas feiras, sextas e domingos da Quaresma - Frei F. de Veiga - 1 vol. 

Sermões de vários autores - 1 vol. 

Historia de Santa Isabel - Dom F. Lacerda - 1 vol. 
Ortographia ou arte de escrever e pronunciar com acerto a lingua portugueza - M. Feijó - 1 vol. 

Jardim de Portugal - Frei L.dos Anjos - 1 vol. 

La Religiosa instruída - Frei Arbial -1 vol. 

Exemplos e exercido santo sobre los Evangelios - frei Diogo de la Vega - 2 vols. 

Insumacion de la Divina Piedad - Frei L.de Granada - 2 vols. 
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Segunda parte do grande hijo de David - Losanno - 1 vol., 2 exempl. 

El hijo de David (1aparte) -1 vol. 

Sermões das domingas e quartas feiras da Quaresma - Frei J. d'Oliveira - 1 vol. 

Doutrinas praticas - 1 vol. 

Sermões do Padre A.Morim (sic) - 1 vol. 

Innocencia prodigiosa—1 vol. 

Sermões do Padre Antonio Vieira - 3 vols. inc. 

Sanctuario Mariano - Frei de Santa.Maria -1 vol. 

Avisos e reflexões sobre o que deve obrar um religioso para satisfazer ao 

seu estado - 2 vols. 

Retiro espiritual - 1 vol., 2 exempl. 

A religiosa em solidão - 1 vol. 

Exercidos espirituaes - J.Lens - 1 vol. 

Compedio (sic) de exercícios espirituaes -1 vol. 

Elementa philosophiae rationalie et molahie -1 vol. 

Escada Mystica de Jacob - Padre Cardoso - 1 vol. 

Vida de São Pedro de Alcantara - Frei J. de Santa Maria -1 vol. 

Afenis apparecida na vida, morte sepultura e milagres da gloriosa 

Santa Catharina -1 vol., 2 exempl. 

Queixas do Amor Divino - Froes Figueiredo -1 vol. 

Breve apparelho e modo fácil para ajudar a bem morrer um christão - Padre Estevam 

Castro -1 vol. 
Epitome da admirável vida de Santa Gertrudes Magna - Frei J.dos Prazeres -1 vol., 3 exempl. 

Meditações da Infanda de Christo - Frei Bartholomeu do Quental -1 vol., 8 exempl. 

Meditaçãos (sic) da Gloriosa Ressurreição de Christo - Frei Bartholomeu do Quental -1 vol., 

5 exempl. 
Meditação da Sacratíssima Paixão e Morte de Christo - Frei Bartholomeu do Quental -

- 1 vol., 5 exempl. 

Meditações das domiogas do anno - Frei B. do Quental - 3 vols., 2 exempl. 

Meditações das domingas do anno - Frei B. do Quental -1 vol. inc. 

A alma preparando-se para a eternidade - 1 vol. 

A perfeita religiosa - JXarvalho do Canto - 1 vol. 

Chremos(?) du Chretien - 1 vol. 

Proprium Sanctorum Ordinio -1 vol., 11 exempl. 

Proprium Sanctorium Monalium -1 vol., 20 exempl. 

Proprium%anctorum Ordinio - 1 vol. 
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Officiae Propriae Sanctorum Trium Ordinum - 1 vol., 2 exempl. 

Missae Propriae Sanctorum Congregationis - 1 vol. 

Manual de orações para os dias de corpo presente - 1 vol. 

Manual do rito com que se ha-de lançar o habito as noviças que entram para a 

Congregação do Patriarcha São Bento -1 vol., 3 exempl. 

Manual para Sexta feira Santa e Domingo de Paschoa - 1 vol., 11 exempl. 

Proprium Sanctorium Monalium -1 vol. 

Para quando sahir alguma religiosa da clausura - 1 vol., 5 exempl. 

Officiae Propriae Sanctorum Trium Ordinum - 1 vol. 

Missale Romanum - 1 vol. 

Proprium Sanctorum Ordinio -1 vol., 7 exempl. 

Proprium Sanctorum Monalium -1 vol., 6 exempl. 

Resumo da musica métrica - Silva Leite - 1 vol. 

Compendio de musica theorica e pratica - Varella -1 vol. 

Manual de orações para o dia do corpo presente -1 vol. 

Manual do rito com que se ha-de lançar o habito as noviças -1 vol. 

Directório Cerimonial -1 vol. 

Regra do Glorioso Patriarcha São Bento -1 vol., 6 exempl. 

O ecclesiastico instruído na arte do Canto Chão -1 vol. inc. 

Breviarium Munasticum -1 vol. 

Processionarium Monasticum -1 vol., 5 exempl. 

Proprium Sanctorium Ordinio -1 vol. inc. 

Ritual breve ad Santimonialium Divi - 1 vol., 6 exempl. 

Officio próprio Sanctorum -1 vol. 

Seis maços com folhinhas latinas de vários annos 

Três folhinhas do Padre Vicente 

Novenas - segundo vol. 

O feliz independente -1 vol. 

Três maços: 1 com 7, outro com doze e 1 com 9 novenas 

Um maço com 11 folhetos diversos 

Methodo de musica - J.Maurício -1 vol. 

Novo mês de Maria - 1 vol. 

Compendio elementar de grammatica portugueza - Figueiredo Vieira -1 vol. 

Resposta as objecções mais vulgares contra a religião - 1 vol. 

Novena, vida e martyrto de Santa Quitéria - 1 vol. 

Dois maços com 8 novenas varias 
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Exercidos espirituaes - Madre Agreda - 1 vol. 

O devoto em oração -1 vol. 

Compendio de exercidas espirituaes - 1 vol. 

Arte do Cozinheiro e Copeiro -1 vol. 

Paz interior- Mathias dAndrade - 1 vol. 

Dois almanaches da Ordem de São Bento 

Doutrina Christã - Padre Inácio - 1 vol. 

Ritual breve ad Santimonialium Dios Benidicti - 1 vol. 

Manual ad usum fratram de Monte Carmello - 1 vol. 

Proprium Sanctorum - 1 vol., 4 exempl. 

Proprium Sanctorum Monialium -1 vol., 7 exempl. 

Henriqueta d'Orléans - 2 vols. 

Noites de Jung - 2 vols. 

Explicação breve da Regra de São Bento -1 vol., 3 exempl. 

Três livros do Coro, encadernados 
Vinte maços com musicas para varias solenidades 

Treze maços com praticas manuscriptas 

Proprium Sanctorum -1 vol., 2 exempl. 

Treze maços com pergaminhos diversos 

Trinta e cinco livros com contas das despesas anuais 

Livro das doações (ms) 

Instituição da Capella da Senhora do Loreto (ms) 

Livro de doações e privilégios (ms) 

Seis livros das correições (ms) 

Livro original das despezas das obras do Convento (ms) 

Doações regias (ms) 

Livro da fundação do Convento (ms) 

Tombo antigo de Tarouquela e Tuias (ms) 

Tombo de prazos de Valongo (ms) 
Livro dos arrendamentos que começaram em dis de São João de mil seiscentos e quarenta e nove 

(ms) 

Tombo da Irmandade e Confraria de Santa Ana (ms) 

Tombo das Religiosas das Irmãs de Jerusalém (ms) 

Padroado de Rio Tinto (ms) 

Padroado de São Mamede (ms) 

Padroado do Convento (ms) 
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Sentença Apostólica contra o reitor da Egreja de Rio Tinto (ms) 

Sentença contra o excellentissimo Marquez d'Angeja (ms) 

Livro único das sentenças contra o reitor de Rio Tinto (ms) 

Sentenças contra o abbade de São Martinho do Campo (ms) 

Treze maços com pergaminhos diversos, manuscrpitos 

Um maço com diversos papeis (ms) 

Flos Sanctorum - 1 vol. inc. 

A Vedeta da Liberdade (do n° 1 ao n° 27) 

Livro do que deve ficar na cosrnha (ms) 

Livro das entradas e sahidas das noviças da Ordem (ms) 

Um maço de recibos de arrendamentos (ms) 

Um maço de pergaminhos e bulas (ms) 

Um maço de profissões (ms) 

Livro do Senhor Morto (ms) 

Livro das obras deste Mosteiro (ms) 

Livro das férias (ms) 
Livro de Sor Maria de la Antigua -1 vol. Chronica do Brasil - Simão Vasconcellos -1 vol.inc. 

A 7 de Junho de 1892 na Repartição da Fazenda do distrito do Porto, compareceram o sr.Thomaz 

Lino dAssumpção, Inspector Geral interino das Bibliotecas e Archivos Públicos, para em 

cumprimento do art°6° do decreto de 29 de Dezembro de 1887, tomar posse dos livros e 

manuscriptos pertencentes ao suprimido convento de S.Bento de Avé Maria, desta cidade, 

determinado pela Direcção Geral dos Próprios Nacionais, em ofício de 31 de Maio último. 

Porto, 25 de Maio de 1893 
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DOCUMENTO 7 

1893, Maio, 25, Porto 

SUMÁRIO 
Relação dos livros do Cartório do Mosteiro de São Bento de Avé Maria que ficaram no Arquivo 

Distrital do Porto. 

Fonte: ANTT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Processo de Extinção do Mosteiro de 

São Bento de Avé Maria do Porto, Cx.2036, Capilha 11. 

119 



FICARAM AINDA NA REPARTIÇÃO DA FAZENDA DO DISTRITO DO PORTO OS SEGUINTES 

VOLUMES34: 

Cento e vinte e sete livros de prazos 

Vinte e um livros de vedorias 

Dezasseis livros de títulos primordiais 

Dezasseis tombos do Couto de Rio Tinto 

Cinco tombos do Couto de Tarouquella 

Três tombos do Couto de Tuias 

Três tombos do Couto de Sandim 

Um tombo antigo de Pardelhas 

Um tombo antigo de Macieira de Cepellos 

Um livro de nomes dos Casaes que foram do Mosteiro de Cucujães 

Foral antigo do Mosteiro de São Bento 

Um pequeno volume - foral de Pardelhas 

Livro foral e cobrança extrahido do tombo de Pardelhas 

Demarcação do Couto de Rio Tinto 

Livro da fundação do Convento 

Tombo de Rio Tinto 

Um livro de descarga de laudemios e domínios 

Livro de foros e casaes que foram de Cucujães 

Quatro livros do recibo do Celleiro 

Livro do foral do reguengo de Pardelhas 

Livro de aforamento de Pardelhas 

Livro do recibo antigo 

Livro de cobrança dos foros de Cambra 

Livro do recebimento das rendas 

Dois livros do recibo 

Livro índice do Cartório antigo 

Tombo com vários reconhecimentos 

Dois livros - tombos antigos de Tarouquella 

Dois livros de prazos antigos de Tarouquella 

' ' Muitos destes volumes não existem no ADP. 
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Livro índice dos tombos de Tarouquella 

Três livros de notas 

Livro Mostrador 

Livro caderno do registo dos livros sahidos do Cartório 

Livro de titulos das casas e pertenças no sitio da Neta 

Livro do recibo das pensões pagas pelo Mosteiro 

Livro registo de laudemios 

Livro de registo de licenças para hipotecas 

Dos livros de rendas e pensões do Couto de Rio Tinto 

Dois livros das despesas de reedificação do Convento na parte destruída pelo incêndio 

Livro de registos de cartas, contas e provisões 

Livro das pensões pagas à sachristia do Mosteiro 

Livro indice das casas e legados 

Livro indice das rendas 

Livro titulo da Confraria do Santíssimo Rosário 

Livro mappa dos foros e pensões 

Livro caderno da Confraria do Santíssimo Sacramento do Mosteiro 

Livro de amortizações 

Livro da receita e despeza da Confraria de Nossa Senhora do Desterro 

Tombo das entradas na Confraria de Nossa Senhora do Desterro 

Livro Rol dos prazos 

Livro com diversos apontamentos 

Livro tombo de demarcação de Pardelhas 

Livro com contas do Mosteiro de São Bento 

Doze livros de contas por triénios desde 1805 

Um livro com recibos de pensões 

Livro de contas do Celeiro 

Dois livros de cobrança 

Livro índice de foroa 

Livro indice de todo o Cartório do Convento 

Três pastas contendo diferentes prazos avulsos 

Três pastas contendo diferentes vedorias 

Uma pasta contendo diferentes reconhecimentos 

Três pastas contendo diferentes escrituras 

Quatro pastas com varias sentenças 

Maço contendo arrendamentos e recibos 



25 de Maio de 1893 
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DOCUMENTO 8 

1892, Novembro, 28, Porto. 

SUMÁRIO 

Relação dos livros destinados ao Culto que não deram entrada nos Arquivos Nacionais. 

Fonte: ANTT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Processo de Extinção do Mosteiro de 

São Bento de Avé Maria do Porto, Cx. 2036, Capilha 11. 



RELAÇÃO DE LIVROS E MANUSCRIPTOS DESTINADOS AO CULTO QUE NAO FORAM 

ESCOLHIDOS PARA A BIBLIOTECA, PELA INSPECÇÃO GERAL DAS BIBLIOTECAS E 

ARQUIVOS PÚBLICOS NEM PELO MUSEU DAS BELLAS ARTES DE LISBOA 

Officiae Propria Sanctorum -1 vol. 

Officiae Sanctorum -1 vol. (8 exempl. de 1 vol.) 

Rituale Romanorum -1 vol. inc. 

Officiae Propria Sanctorum -1 vol. 

Officiae Propria Sanctorum ecclesiae et divercesis portucalensis - 1 vol. 

Psalmi Davidis cum Cântico sacro et selecto -1 vol. 

Psalmi Davidis cum Cântico sacro et selecto -16 vols. 

Officium in festo nativitalis Domini - 3 exempl. inc. 

Maço contendo ofícios de vários santos - 4 exempl. 

Breviarium Romanumm - 9 exempl. 

Officiae Propria Sanctorum divererceres portucalensis - 4 exempl. 

Theatro ecclesiastico - 3 exempl. 

Missale -1 

Martyrologium Romanumm - 3 exempl 

Resas différentes - 3 exempl. (1 inc.) 

Officium et musica in festa Corporis Christi - 2 exempl. 

Officium defunctorum -1 vol. 

Officium Beatae -1 vol. 

Officio de N. Senora - 1 vol. 

Officium B. Mariae Virginis -1 vol. 

Officio de N. Senora -1 vol. 

Horae diurnae - 23 exempl. 

Officio de la Senora - 5 exempl. 

Officium heladomadae - 2 exempl. 

Officio de la Semana Santa - 2 exempl. 

Breviários - 13 truncados 

Um maço com folhetos e rezas latinas - 1 

Antiphonarium dominicarum -1 

Breviários - 4, truncados 

Desagravos ao S. Sacramento -1 
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Um maço com 5 novenas de Santo Agostinho -1 

Officium Defuntorum - 1 vol. 

Officium Sanctorum - 2 exempl. 

Officia Nova - 1 

Horas Mariannas - 1 

Horas de Maria Saotssima - 1 

Theatro Ecclesiastico - 1 

Proprium Sanctorum Monalium -1 

Psalmi Davidis - 1 

Officium in festo Nativitalis Christi -1 

Officium in Epiphanum Domini - 2 exempl. 

Officium in festa Corporis Christi - 3 exempl. 

Psalterium David - 1 

Officium in festa Nativitalis Domini -1 

Officio de la Semana Santa - 2 exempl. 

Officium helidomadae santae - 4 exempl. 

Horae diurnae - 5 exempl. 

Breviarum Romanum - 8 vols. 

Maço com folhetos e resas latinas - 2 exempl. 

Maço com resas latinas - 1 , truncado 

Epistolas - 1 

Directório do Coro - 2 exempl. 

Maço com dez cadernos de Canto Chão - 1 

Maço com folhas volantes de Canto Chão - 1 

Maço com vinte folhetos de Canto Chão -1 

Maço com doze cadernos - 1 

Caderno de pergaminho com Canto Chão - 1 

Officium in festa Nativitalis Domini -1 

Livros de Coro encadernados - 7 

Caderno em pergaminho com musica com Canto Chão figurado - 1 

Maço com missas de Canto figurado - 1 

Maço com diversas musicas - 2 exempl. 

Missale Romanum - 3 exempl. 

Missale Romanum em folhas -1 

Missale Propriae Sanctorum -1 

Missale Romanum - 6 exempl. 
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Missae (se) Defunctorum - 2 exempl. 

Epistola Evangélica - 1 

Livro de preces - 1 

Rituale breve -1 

Missale Romanum 1 

Livros de Canto Chão -11 (ms) 

Missale Romanum - 1 

Maço com sete novenas - 1 (ms) 

Escudo admirável para os males da vida -1 

Officia Sanctorum -1 

Rituale Breve -1 

Officium Septem Dolorum - 1 

Officio da Semana Santa -1 

Officio de la Semana Santa -1 

Psalmi Davidis - 1 

Officium Defunctorum - 1 

Novena do Immaculado Coração de Maria -1 

Repartição da Fazenda do Distrito do Porto, 28 de Novembro de 1892 



RELAÇÃO DAS PEÇAS DE OURIVESARIA QUE NÃO CONSTARAM DO INVENTÁRIO GERAL 

POR TEREM SIDO HIPOTECADAS EM 1835 E POSTERIORMENTE LEILOADAS EM FINAIS 

DE 1836 

Uma custódia compostas de duas peças que são base e coluna, com três anjos na base com 

parafusos e três ditos na coluna soldados, tudo de prata lavrada dourada, não tendo o 

resplendor. 

Peso - 23 marcos, 2 onças e 9 oitavas (5,38375 kg)35 

Avaliação - 130 000 réis 
Arrematação 162 370 réis (José António Pinto Machado) 

Um báculo grande composto de seis tubos, uma maçã e mais duas peças grandes com figuras 

E vidros de várias cores, sendo uma d'estas últimas peças o remate superior curvo e a outra 

peça imediata com um forro de latão por dentro, tudo de prata lavrada dourada. 

Peso - 32 marcos, incluindo a chapa, o ferro e as pedras (prata líquida - 29 marcos - 6,67kg) 

Avaliação - 162 400 réis 

Arrematação - 187 000 réis (António Bernardo Ferreira) 

Sete peças de uma umbela a saber: quatro tubos compridos e um dito curto, uma maçã e uma 

pirâmide lavradas, tudo de prata. 

Peso - 7 marcos, 4 onças e 1 oitava (1,73375 kg) 

Avaliação - 42 000 réis 

Arrematação - 48 080 réis (António José Soares) 

Um vaso grande de prata dourada lavrado, com sua tampa e cruz, guarnecido com topázios, 

ametistas, esmeraldas, cristais e diamantes. 

Peso - 13 marcos e 7 oitavas (3,01625 kg) 

Avaliação (da prata) - 73 410 réis 

Arrematação - 153 410 réis (António Bernardo Ferreira) 

Um cálix de prata lavrada, com a sua patena e colher lisas, tudo dourado. 

35 1 Marco - 0,230 kg; 1 Onça - 0,030 kg; I Oitava - 0,00375 kg; 1 Grão - 0,00005 kg. Pesos e Medidas, m D i d listeria 

de Portugal, vol. V, p.71. 
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Peso - 4 marcos, 5 onças e 5 oitavas (1,08875 kg) 

Avaliação - 26 330 réis 

Arrematação - 32 83Q réis (João António Prata) 

Seis peças de um cálix grande a saber: base, colunas e capa lavradas, mais a patena e um 

prato pequeno de duas asas lisos, estas cinco peças douradas e mais outra peça de pôr 

debaixo da base com una armas e um letreiro e com um espigão de parafuso tudo de prata. 

Peso - 7 marcos, 1 onça e 6 oitavas (1,6625 kg) 

Avaliação - 40 420 réis 

Arrematação - 60 420 réis (António Bernardo Ferreira) 

Uma salva e 5 oitavas de três pés, de prata lisa com uma silva aberta ao buril e contas 

levantadas pela beira. 

Peso - 5 marcos, 6 onças e 2 oitavas (1,3375 kg) 

Avaliação - 32 370 réis 

Arrematação - 37 870 réis (Pe. Manuel António da Silva) 

Uma salva com seu pé de desatarrachar, de prata lavrada. 

Peso - 6 marcos, 4 onças e oitavas (sic) (1,50 kg ?) 

Avaliação - 36 880 réis 

Cinco purificadores com duas asas cada um e com os seus cinco pratos, tudo de prata e 

dentro de um dos purificadores um vidro encaixilhado em prata. 

Peso - 3 marcos, 2 onças e 2,5 oitavas (fora o vidro) (0,759375 = 0,8 kg) 

Avaliação - 18 420 réis 

Lote arrematado por - 60 100 réis (António Bernardo Ferreira) 

Uma caldeira com seu arco e hyssope, tudo de prata. 

Peso - 5 marcos, 4 onças e 2 oitavas (1,2775 kg) 

Avaliação - 30 &70 réis 

Arrematação - 41 170 réis (António Bernardo Ferreira) 

Um vaso de lavatório de prata dourada. 

Peso - 2 marcos, 1 onça e 7 oitavas (0,51625 kg) 

Avaliação - 12 510 réis 

Arrematação - 13 350 réis (Manuel de Oliveira Braga) 
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Uma bugia redonda com dois pés na rodeia e um ao cabo, tudo de prata. 

Peso - 1 marco, 3 onças e 4 oitavas (0,335 kg) 

Avaliação - 8 050 réis 

Arrematação - 9 650 réis (Pe.Manuel António da Silva) 

Um par de castiçais de prata, de base redonda, de bocais fixos, com meias canas rebaixadas 

e círculos de contas levantadas. 

Peso - 4 marcos, 5 onças e 4,5 oitavas (1,086875 kg) 

Avaliação - 26 290 réis 

Arrematação - 30 390 réis (Pe.Manuel António da Silva) 

Outro par de castiçais de prata mais pequenos, de base redonda, de bocais fixos, com meias 

canas levantadas. 

Peso - 3 marcos, 3 onças e 1 oitava (0,78375 kg) 

Avaliação - 18 980 rés 

Um prato e espevitadeira de prata. 

Peso - 1 marco, 3,5 oitavas (0,243125 kg) 

Avaliação - 5 900 rés 

Este lote foi arrematado em conjunto por 27 080 réis (Pe.Manuel António da Silva) 

Um tinteiro com as seguintes peças: um prato ovado recortado com contas pela beira, com 

quatro pés e com treze tarrachas no fundo, doze das quais seguram quatro círculos e uma 

segura um tubo para terás penas com sua tampa de três buracos, uma campainha, um arieiro 

com duas tampas e dois tinteiros com duas tampas, tudo de prata. 

Peso - 4 marcos, 4 onças e 1/2 oitava, do toque de onze dinheiros (1,041875 kg ?) 

Avaliação - 27 040 réis 

Arrematação - 33 040 réis (José António Pinto Machado) 
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Um remate pequeno de prata e três serafins lavrados de prata, com as roscas das tarrachas 

de cobre. 

Peso - 6 onças, 4, 5 oitavas (exceptuando-se as tarrachas) (0,196875 kg = 200g) 

Avaliação - 4 590 réis 

Um báculo composto de cinco tubos, uma peça em forma de pirâmide com um leão e um sol 

dourados: e o remate de cima curvo, com uma ave de duas cabeças e uma coroa por cima, 

estas duas peças lavradas, tudo de prata. 

Peso -12 marcos, 2 onças e 4 oitavas (2,835 kg) 

Avaliação - 68 950 réis 

Este lote foi arrematado em conjunto por 80 090 réis (João António Prata) 

Outro báculo composto de cinco tubos, uma peça em forma de pirâmide e o remate de cima 

curvo, com uma árvgre de duas cabeças, sem coroas estas duas peças, lavradas, tudo de 

prata. 

Peso - 10 marcos, 6 onças e 3 oitavas (2,49125 kg) 

Avaliação - 60 460 réis 

Arrematação - 72 120 réis (Pe.Manuel António da Silva) 

Um par de serpentinas de três lumes cada uma e uma pinha no meio com seus pés de bases 

quadradas, recortadas, feitas fundidas, tudo de prata lavrada. 

Peso - 11 marcos e 6 oitavas (2,5525 kg) 

Avaliação - 62 128 réis 

Arrematação - 72 120 réis (José António Pinto Machado) 

Outro par de serpentinas de três lumes cada uma e uma pirâmide no meio, com seus castiçais 

de bases quadradas feitas de chapa, com contas levantadas, colunas com meias canas 

rebaixadas e capitéis lavrados, tudo de prata. 

Peso - 9 marcos, 6 onças e 7 oitavas (2,27625 kg) 

Avaliação - 55 210 réis 

Arrematação - 58 810 réis (António José Soares) 

Um cordão de ouro com argola 

Peso - 12 oitavas e 16 grãos (0,0458 kg) 

Avaliação - 20 760 réis 
Arrematação - 21 240 réis (Pe.Manuel António da Silva) 
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Um trancelim de ouro com colchete. 

Peso - 8 oitavas e 60 grãos (0,243 kg) 

Avaliação - 13 720 réis 

Arrematação - preço da louvação (João Joaquim Andrade Basto) 

Um colar de oiro com colchete. 

Peso - 15 oitavas e 30 grãos (0,05775kg = 60g) 

Avaliação - 21 430 réis 

Arrematação - 21 790réis (Pe.Manuel António da Silva) 

Ficaram ainda em uso no Mosteiro 4 cálices, 1 turíbulo e naveta, 1 relicário para exposição do 

Santíssimo, 1 vaso sagrado da comunhão, outro sem tampa e uma lâmpada hipotecada, de prata 

lavrada, que estava na Igreja e sobre a qual o negociante Bento Luis Ferreira Carmo emprestara 

160 000 réis36. 

56 MlRANDA,Ana Paula,0 Mosteiro de São Bento de Ave Mana, Boi. Associação Cultural Amigos do Porto, Porto, 

1997/98,pp. 300/305 
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RELAÇÃO DAS ABADESSAS, PRIORESAS E SUB-PRIORESAS DO MOSTEIRO DE SÃO 
BENTO DE AVÉ MARIA 

Dos séculos XVI e XVII37 

PRELADAS PERPÉTUAS 

D. Maria de Melo (1535/77) - abadessa 

D.Francisca de Abreu - prioresa até 1573 

D. Filipa Rbeiro - sub-prioresa 

D.Isabel Aranha - prioresa a partir de 1573 

D.Cecília de Azevedo - sub-prioresa 

D. Guiomar de Ataíde (1578/1612) - abadessa 

D.Isabel Araújo - prioresa 

D.Cecília de Azevedo - sub-prioresa 

D. Inês de Noronha - prioresa 

D. Brites ... - sub-prioresa 

PRELADAS ELEITAS 

D. Brites Ferraz - abadessa (1614/16) 

D.Isabel de Bastos - prioresa 

D. Antónia de Miranda - sub-prioresa 

D.Violante Botelho - abadessa (1617/19) 

D.Catarina Soares de Melo - prioresa 

D.Maria Ferreira da Silva - sub-prioresa 
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D.Branca da Silva - abadessa (1620) 

D.Leonor da Silva - prioresa 

D.Isabel Soares - sub-prioresa 

D.Ana de Ataíde - abadessa (1623/26) 

D. Catarina Soares de Melo - prioresa 

D. Maria da Cunha - sub-prioresa 

D. Violante Botelho - abadessa (1626/29) 

D.Maria Cochofel da Fonseca - prioresa 

D. Juliana da Cunha e Faria - sub-prioresa 

D.Branca da Silva - abadessa (1629/32) 

D.Juliana da Cunha e Faria - prioresa 

D. Isabel Soares de Vasconcelos - sub-prioresa 

D.Ana de Ataíde - abadessa (1632/35) 

D.Madalena de Ataíde - prioresa 

D.Maria da Cunha - sub-prioresa 

D.Branca da Silva - abadessa (1635/38) 

D.Maria Ferraz - prioresa 

D. Paula de Alpoim - sub-prioresa 

D.Inês de Mesquita - abadessa (1638/1641) 

D.Maria Pinto - prioresa 

D.Violante de Azevedo - sub-prioresa 

D.Vicência de Madureira - abadessa (1643/44) 

D.Paula de Alpuim Brandão - prioresa 

D. Isabel de Paiva de Azevedo - sub-prioresa 

CARDOSO, Augusto-Pedro LopesAbadessas, Prioresas e Subprioresas do Convénio de São Bento da Ave Maria nos 
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D.Isabel Pereira - abadessa (1645/48) 

D.Serafina de Almeida - prioresa 

D. Ambrózia Brandão - sub-prioresa 

D.Catarina Brandão - abadessa (1648/51) 

D.Maria Carneiro de Vasconcelos - prioresa 

D.Ambrózia Brandão - sub-prioresa 

D.Isabel Pereira - abadessa (1652/54) 

D.Serafina de Almeida - prioresa 

D. Isabel de Paiva - sub-prioresa 

D.Mariana da Cunha - abadessa (1659) 

D.Leonor Guedes Pinto - prioresa 

- D.Cecília de Azevedo - sub-prioresa 

D.Mariana de Castro - abadessa (1660) (aparece sempre sozinha) 

D.Lourença da Silva - abadessa (1661/64) 

D.Mariana Pinto - prioresa 

D.Cecília de Azevedo - sub-prioresa 

D.Maria de Castilho - abadessa (1664/66) (aparece sempre sozinha nos documentos) 

D.Mariana Pinto - abadessa (1666/69) 

D.Filipa Pereira - prioresa 

D.Francisca Maria de Sousa - sub-prioresa 

D.Maria de Castilho - abadessa (1670/72) 

D.Francisca Fajarda - prioresa 

D. Francisca Maria de Sousa - sub-prioresa 

séculos X) 7 e .VI "//, in O Tripeiro, n°10, serie nova, ano VI, Porto, 1987, pp.300/301. 
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D.Maria Leite Pereira - abadessa (1673/75) 

D.Maria da Conceição de Azevedo - prioresa 

D.Helena Leite - sub-prioresa 

D.Mariana da Rocha Leão - abadessa (1677/78) 

D.Úrsula de Abreu Coutinho - prioresa 

D.Isabel Carneiro - sub-prioresa 

D.Maria da Cruz - abadessa (1679/81) 

D.Francisca Maria de Sousa - prioresa 

D.Antónia Maria - sub-prioresa 

D.Maria da Conceição de Azevedo - abadessa (1681/84) 

D.Isabel Carneiro - priroesa 

D.Mariana da Silva - sub-prioresa 

D.Filipa Pereira - abadessa (1685/87) 

D.Ana da Rocha - prioresa 

D. Mariana da Silva - sub-prioresa 

D.Maria da Conceição de Azevedo - abadessa (1688/91) 

D.Isabel Carneiro - prioresa 

D.Mariana da Silva - sub-prioresa 

D.Catarina de Castilho - abadessa (1691/94) 

D.Mariana Ferreira de Sá - prioresa 

D.Antónia Maria - sub-prioresa 

D.Maria de Azevedo - abadessa (1694/97) 

D.Francisca Maria de Sousa - prioresa 

D.Joana Maria de Espírito Santo - sub-prioresa 

D.Vitória Maria da Cunha - abadessa (1697/1700) 

D.Isabel Carneiro - prioresa 

D.Joana Mara do Espírito Santo - sub-prioresa 
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Dos séculos XVIII e XIX 

1702 
D.Maria da Conceição de Azevedo - abadessa 

D.Francisca Maria de Sousa - prioresa 

D.Ana da Rocha - sub-prioresa 

1704 
D.Maria Antónia de Noronha - abadessa 

D.Francisca Micaela de Sousa - prioresa 

D. Maria Ana da Rocha - sub-prioresa 

1708 
D.Vitória Maria da Cunha - abadessa 

D.Francisca Micaela de Sousa - prioresa 

D. Ana da Rocha - sub-prioresa 

1709 
D. Maria Antónia de Noronha - abadessa 

D.Isabel Teresa Ana da Rocha - prioresa 

1711 
D.Maria Antónia de Noronha - abadessa 

D.Maria de Sousa - prioresa 

D.Isabel Teresa - sub-prioresa 

1712 
D.Maria de Moura Airal - abadessa 

D.Ana Rafaela da Silva - prioresa 

D.Mariana do Sacramento - sub-prioresa 

Ver na Bibliografia os Livros de Prazos 



1717 
D.Bernarda Teresa Airal - abadessa 

D.Mariana do Sacramento - prioresa 

D.Joana Luísa de Sá - sub-prioresa 

1719 
D.Maria Antónia Noronha - abadessa 

D.Mariana do Sacramento - prioresa 

D. Joana Luísa de Sá - sub-prioresa 

1722 

D.Bernarda Teresa Airaf- abadessa 

D.Ana Josefa - prioresa 

D. Maria de São Francisco - sub-prioresa 

1724 
D.Joana Barreto - abadessa 

D.Ana Cecília - prioresa 

D.Maria do Presépio - sub-prioresa 

1726 
D.Joana Barreto - abadessa 

D.Mariana do Sacramento - prioresa 

D.Maria do Presépio - sub-prioresa 

1727 
D.Josefa Luísa Beleza - abadessa 

D.Inês do Amaral 

D.Maria do Presépio - sub-prioresa 

1732 (23 Dezembro) 

D.Leonarda Leite dos Santos - vigaria "in capite" (nomeada pelo bispo) 

D.Maria do Presépio - sub-vigária 

Em Agosto seguinte, 1733 passaram a ocupar os cargos de abadessa e sub-prioresa, 

respectivamente. A prioresa foi Maria de São Francisco. 
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1734 
D.Bernardina Josefa (aparece sem mais ninguém) 

1736 

D.Brázia de Noronha - abadessa 

D.Maria de São Francisco Sá - prioresa 

D.Apolónia Josefa - sub-prioresa 

1739 
D.Inês Maria do Amaral Barreto - abadessa 

D.Margarida Bernarda - prioresa 

D.Isabel Senhorinha (substituída em 1740 por D.Doroteia Francisca Barreto Leite) 

1741/1743 

D.Inês Maria do Amaral Barreto - abadessa 

D.Margarida Bernarda - prioresa 

D.Doroteia Francisca Barreto Leite - sub-prioresa 

1745/1747 

D.Bernardina Josefa Nobre - abadessa 

D.Teresa Rosa - prioresa 

D.Apolónia Josefa - sub-prioresa 

1747/1750 

D.Bernardina de Santo António e Sampaio - abadessa 

D.Teresa Caetano de Albuquerque - prioresa 

D.Joana Josefa de Ataíde - sub-prioresa 

1751/1754 

D.Joana Inês Osório de Alarcão - abadessa 

D.Teresa Rosa Barreto - prioresa 

D.Doroteia Francisca Barreto Leite - sub-prioresa 
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1754/1756 

D.Teresa Isabel de Sousa - abadessa 

D.Teresa Rosa Barreto - prioresa 

D.Doroteia Francisca Barreto Leite - sub-prioresa 

1757/59 

D.Joana Inês Osório de Alarcão - abadessa 

D.Bernarda Josefa d'Ataide - prioresa 

D.Teresa Clara Sarmento - sub-prioresa 

176071763 
D.Teresa Maria da Silva - abadessa 

D.Bernarda Josefa - prioresa 

D.Mariana Angélica - sub-prioresa 

1763/1766 
D.Joana Inês de Alarcão - abadessa 

D.Antónia Maria de Vasconcelos - prioresa 

D.Angélica Maria - sub-prioresa 

1766/1768-1769/1771 

D.Teresa Maria da Silva - abadessa 

D.Angélica Maria - prioresa 

D.Mécia Madalena - sub-prioresa 

1772 
D.Teresa Maria da Silva - abadessa 

D.Joana Angélica - prioresa 

D.Mecia Madalena - sub-prioresa 

Entre 1772 e 1782 os Livros de Prazos não dão informações sobre os nomes das Preladas. 

1782/1788 

D.Sofia Brandão - abadessa 

D.Vitóra Maria Corte Real - prioresa (substituída em 1786 por D.Francisca Raimunda) 

D.Maria Ana da Soledade - sub-prioresa 
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1790/1793 

D.Sofia Brandão - abadessa 

D.Francisca Raimunda - proresa 

D. Mara ana da Soledade - sub-prioresa 

1794/1799 

D.Ana Antónia de Sampaio - abadessa 

D.Ana Teodora Maciel - prioresa 

D.Antónia Inácia - sub-prioresa (substituída em 1798 por D.Ana Joaquina de Sampaio) 

1799/1802 

D.Vitória Maria Corte Real - abadessa 

D.Francisca Raimunda - prioresa 

D.Ana Joaquina de Sampaio - sub-prioresa 

1803/1805 

D.Vitória Maria Corte Real - abadessa 

D.Maria Ana Genoveva - prioresa 

D.Ana Joaquina de Sampaio - sub-prioresa 

1806/1807 

D.Ana Benedita Cordeiro - abadessa 

D.Maria Genoveva - prioresa 

D.Aana Joaquina de Sampaio - sub-prioresa 

1808/1814 

D.Ana Benedita Cordeiro - abadessa 

D.Maria Benedita - prioresa 

D.Ana Inácia - sub-prioresa 

1815/1822 

D.Genoveva Vitória de Faria - abadessa 

D.Maria Benedita - prioresa 

D.Ana Inácia - sub-prioresa 
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1823/1829 

D.Juliana Isabel Garcia - abadessa 

D.Maria Benedita - prioresa 

D.Rita José Ferraz - sub-prioresa 

1830/1832 

D.Benedita do Cordeiro - abadessa 

D.Maria Benedita - prioresa 

D.Rita José Ferraz- sub-prioresa 

1834 

D.Ana Delfina d'Andrade - abadessa 

D.Rita José Ferraz - prioresa 

D.Joana Emília d'Andrade-escrivã 

1838/1840 

D.Ana Delfina dÁndrade - abadessa 

D.Maria Amália - prioresa 

D.Rita José Ferraz - sub-prioresa 

1841/1861 

D.Ana Delfina dÁndrade - abadessa 

D.Maria Amália - prioresa 

D.Apolónia Maria - sub-prioresa 

1862/1887 

D.Ermelinda Doroteia de Freitas - abadessa 

1887/1892 

D.Maria da Glória Dias Guimarães - abadessa 

A partir de 1841 os registos identificativos das Preladas são extremamente escassos. 

Provavelmente há sobreposição de pessoas, porque nunca são nomeadas com a totalidade de 

nomes e apelidos. Noutros casos surgem truncados ou mal ortografados. 
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Na maioria dos casos a periodicidade dos triénios não é observada, sobretudo para os séculos 

XVIII e XIX. Com o avançar deste último os cargos dilatam-se no tempo (falta de "pessoal" 

qualificado para os desempenhar?) e nota-se nos escrivães pouca preocupação em registar os 

nomes das preladas, enquanto pelo contrário, anotam pormenorizadamente os nomes dos 

caseiros e familiares, que constam nas escrituras de arrendamento. Sinal dos tempos? 
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SINOPSE DA ACTIVIDADE ARTÍSTICA NO MOSTEIRO DE SÃO 
BENTO DE AVÉ MARIA, NOS SÉCULOS XVI, XVII E XVIII 



SÉCULO XVI - Primitiva fábrica. Pela leitura fica-se com a ideia terem existido duas fases: uma 

de 1518/1523 e outra de 1527 a 1535, quando "se povoou o Mosteiro 

NOME PROFISSÃO DATA OBRAS EXECUTADAS 

Afonso, António pedreiro 1529 

Afonso, Gonçalo40 pedreiro 1535 

Afonso, Luis41 carpinteiro(períto) 1534 

Alves, Gaspar42 "remates" 1529 

Anes, João43 carpinteiro(perito) 1534 

Anes, Jorge44 carpinteiro(perito) 1528 

Anes, Pêro 45 empreit.tijolo 1523 

Anes, Pêro 46 carpi nteiro(perito) 1527 

Anes, Pêro 47 ferreiro(perito) 1534 

Castilho, Diogo 4S arquitecto 1527/28 

Dias, Bartolomeu49 carpinteiro 1519 

Fernandes,Francisco5' ' ferreiro 1527 

Fernandes, João 51 ferreiro 1534 

Gonçalves,Sebastião52 carpinteiro 1528 

Lopes, João53 mestre pedreiro 1518 

Molão, João Anes54 ferreiro 1534 

Nunes, António55 mestre ladrilho 1528 

Escadaria p/ Enfermaria igual às do Claustro 

Fresta no Coro de Cima e mais outras nas Oficinas 

Avaliação da obra a refazer quando ela deu de si 

Fez os remates no Mosteiro 

Avaliação da obra a refazer quando ela deu de si 

Avaliador das "necessárias" quando prontas 

Obra de ladrilhar 

Avaliador da obra de carpintaria a pedido da viúva 

de Bartolomeu Dias 

Avaliador da obra de ferreiro 

Mestre das obras a partir de 1528 

Fez obra de carpintaria, forros e as cadeiras do Coro 

Grades e tirantes 

Tirantes para o Coro 

Fez as "necessárias" 

Foi o Mestre das obras durante dez anos 

Obra de ferraria 

Ladrilhou as Oficinas e Sacristia 

39 ÂD?,Livro da Fundação (4674), fl.195 
40 Idem, Ibidem, fl.179. 
41 MAGALHÃES BASTO. Apontamentos para um Dicionário de Artistas e Artifices que trabalharam no Porto do século XT'ao século 

XVIII, Documentos e Memórias para a História do Porto, XXXIII, CMP, Porto, s/d, p.12. 
42 FERREIRA-ALVES.J.Jaime. As duas Igrejas do Mosteiro de São Bento da Ave Mana do Porto, in I Congresso Internacional dei 

Monanacato Feminino en Espana Portugal Y America, 1492/1992, pp.745/754. 
43 ADP, Livro da Fundação (4674), fl.179. 
44 Idem, Ibidem, fl. 170. 
45 ALVES, Artur Mota, O Convento de Avé Maria do Porto, in Boletim Cultural da CMP. vol.V, fasc.2, Junho. Porto. 1942. pp. 181 188 
46 MAGALHÃES BASTO. o.c. p.41. 
4 Idem, Ibidem, p.40. 
48 Idem. Ibidem, p. 120 
49 Idem, Ibidem, p.223. 
50 Idem. Ibidem..p..268. O Livro da Fundação (4674) dá 1527 como data da primeira obra. 
51 ADP. Livro da Fundação (4674). fl.171. 
52 Idem. Ibidem. 0.170. FERREIA-ALVES. J.Jaime, o.c. 
53 VITERBO, Sousa. Dic.Hist.de Architects , vol.II. Lisboa, 1904, pp.74/75. 
51 IT.RREIRA-ALVES. J.Jaime, o.c. 
55 Idem. Ibidem. 
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NOME PROFISSÃO DAT 

Nunes, João56 carpinteiro(perito) 1528 

Pires, Duarte57 carpinteiro(perito) 1527 

Pires, João58 pedreiro (perito) 1534 

Pires, Jorge 59 ferreiro 1527 

OBRAS EXECUTADAS 

Avaliador das "necessárias" quando prontas 

Com Pêro Anes avaliador a pedido da viúva 

de Bartolomeu Dias 

Avaliador da obra de pedraria 

Grades para o Coro de baixo é Refeitório 

-" ADP, Livro Fundação (467+), fl.l70v°. 

•' FERREIRA-ALVES, J.Jaime o.c. 
58 MAGALHÃES BASTO. o. c. p.474. 
59 FERREIRA-ALVES. J.Jaime, o.c. 
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SÉCULO XVII - 2o PERÍODO - BARROCO 

NOME PROFISSÃO DATA OBRAS EXECUTADAS 

Belchior™ 

Fernandes, Belchior6 

Fonseca, Domingos6' 

Fonseca, João63 

Lopes, João64 

Machado, Manuel 65 

Moreira66 

Pêro, António67 

Ribeiro, Baltazar 68 

ferreiro 

assent.azul 

pintidour. 

mag./ourives 

ensambl. 

imaginário 

pint./dourad. 

carpinteiro 

pint./dour. 

Santos, João pedreiro 

Tavares, Francisco70 carp./ensambl. 

Teixeira, António71 pint./dour. 

Teixeira, António ' ferreiro 

1638 Obra de ferreiro 

1627/29 Assentou os azulejos da Sacristia 

1637 Obras na Igreja 

1622 Peças de prata 

1637 Frisos na Torre, nicho e retábulo no Coro 

1627/29 Obras no Altar-mór e Sacristia 

1637 Rosas na Igreja 

1617/20 Dormitório 

1637/38 Carteias, Cristo, Juízo(retábulo), Rosário. Tudo no 

Coro 

1638 Fonte de S. Bento, na Cerca 

1638 Não especifica 

1637 Florões na parede 

1638 Não especifica 

BNU Códice 8424. H. 107 v°. 

Idem. Ibidem, fl.59. 

'• FERREIRA-ALVES, J.Jaime, o ,c. 

' MAGALHÃES BASTO, o.c, p.10. 

' BNU Códice 8424,11.78 v°. 
1 Idem Jbidem, fl.60v° 

' Idem, Ibidem, fl.78. 

' Idem. Ibidem, £1.15 v°. 

' Idem. Ibidem, fl. 111. 

' Idem, Ibidem, fl. 128. 

' Idem, Ibidem, fl.lOóv". 
1 Idem. Ibidem, fl.79. 

' Idem, Ibidem, fl.l07v°. 
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SÉCULO XVIII 

NOME PROFISSÃO DATA OBRAS EXECUTADAS 

Barros, José Ferreira 

Costa, João74 

Fonseca, Manuel75 

Freitas, António Moreira7 

Gomes, António77 

Manso, José da Mota78 

Martins, Manuel79 

Pereira, Caetano80 

Silva, Filipe81 

ourives de prata 1768 

entalhador 1707 

imaginário 1718 

carpinteiro 1762 

imginário 1718 

pint./dourad. 1730 

imaginário 1703 

pedreiro 17.. 

entalhador 1707 

Lâmpada de Prata 

Retábulo, forro e ilhargas da Capela-mór 

Obra de Talha 

Residência do Capelão 

Obra de Talha 

Douramento da Talha da Igreja 

Retábulo 

Reconstrução da Casa do Capelão 

Retábulo, forro e ilhargas da Capela-mór 

3 MAGALHÃES BASTO, o.c, pp. 66/67 
74 FERREIRA-ALVES. Natália Marinho , A Arte da Talha no Porto na Época Barroca, vol.I, Documentos e Memórias para a História 

do Porto. XLVII, CMP,Porto.l989, p.249. BRANDÃO.D.Domingos Pinho, Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade 

e na Diocese do Porto. 1 700 1 "25, Porto, 1985.p. 181. 
75 BRANDÃO. D.Domingos Pinho, o.c, p.493.FERREIRA-ALVES, Natália Marinho . o.c. p.249. 
76 MAGALHÃES BASTO. o.c. p.359. 
77 FERREIRA-ALVES. Natália Marinho, o. c. p.249.BRANDÃO,D.Domingos Pinho. o.c. p.493. GONÇALVES. Flávio. A Capela de 

Talha da Árvore de Jessè da Igreja de S.Francisco do Porto, in O Tripeiro, n°9. Setembro, VI série, anoXI. 1971. pp.257/264. 
78 Idem. Ibidem. Idem. Ibidem. 1726/50, p.173. Idem, José da Mota Manso, in O Tripeiro, n°l. Julho .VI série, ano V. 1965. pp. 197 200. 
79 Idem. Ibidem. Idem. Ibidem. 1700/1725, p . lS l . Idem. A Capela de talha da Arvore de Jessè da Igreja de S.Francisco do 

Porto.n°7Julho, VI série.anoXI. Porto. 1971, pp211/218. 
80 MAGALHÃES BASTO. o.c. p. 454. 
81 FERREIRA-ALVES. Natália Marinho, o.c. p. 249.BRANDÃO, D.Domingos Pinho. o.c. 1700/1725. p. 181. GONÇALVES, Flávio. A 

Capela de Talha da Arvore pp.257 264. 
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SÉCULO XVIII - 3o PERÍODO - ROCAILLE 
Após o incêndio de 1783.* 

NOME PROFISSÃO DATA (de 1783 em diante) 

Alves, António 

Álvares, Manuel83 

Bessa, Manuel José 

Costa, Joaquim da 

Costa, José 

Dinis, Filipe 84 

Fonseca, Manuel 

Freitas, António Moreira 

Freitas, Manuel da Silva 

Lopes, Manuel 

Loureiro, José 

Pereira, Caetano 

Pereira, João 

Pereira, José85 

Pereira, Manuel86 

Ribeiro, José 

Santos, Francisco 

Silva, Custódio 

carpinteiro 

arquitecto 

carpinteiro 

pedreiro 

pedreiro 

entalhador 

entalhador 

carpinteiro 

pedreiro 

pedreiro 
pedreiro 

pedreiro 

pedreiro 

marmorista 

entalhador 

carpinteiro 

pedreiro 

carpinteiro ** 

* Este conjunto de artistas encontram-se em FERREIRA-ALVES, J.Jaime, O Porto na Época dos Almadas, vol.l, Porto, 

1988, pp.120/124. 

** Os Livros das Obras de Reedificação do Mosteiro(4705 e 4706) não atribuem tarefas específicas. 

8- FERREIRA-ALVESJJaime , O Porto na Época dos Almadas, vol. II, Porto. 1988. p.398. 
83 MAGALHÃES BASTO, o.c, p.24. 
81 O nome parece-nos ser "Denis". Surge cie várias formas: de Nis. de Nenis e também Denis. 
s? ADI'. Livro das Obras da Reedificação do Mosteiro (4706). 

Não sabemos se será o mesmo Manuel Pereira que fez os eadeirais nomeado em SMITH, Robert. Cadeirais de Portugal, Livros 

Horizonte, Lisboa, s/d, p.78. 
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ALGUMAS OBRAS QUE CONSTAM DOS "CURRICULA" DOS ARTISTAS E ARTIFICES QUE 

TRABALHARAM NO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE AVÉ MARIA, DESDE A SUA FUNDAÇÃO 

Por comodidade de leitura apresenta-mo-los peia ordem em que constam dos quadros e não pela 

importância que julgamos terem tido. 

SÉCULO XVI 

CASTILHO, Diogo (Morou pelo menos em Coimbra e depois no Porto87) 

Não se sabe o que fez no Mosteiro mas que em 1528 era o mestre das obras. 

1517 - está nas obras de Santa Maria de Belém 
1518/25 - em Coimbra executa:a Capela-mór e Sacristia do Mosteiro de Tentúgal 

1528 - Refeitório e Coro Alto de Santa Cruz. 

1530 - a partir de agora trabalha sob a orientação de Frei Brás de Barros e é mestre de obras da 

Universidade de Coimbra 

1531 -Capela-mórda Igreja paroquial de Góis 

1533 - A construção do Mosteiro de Monchique, no Porto 

1534 - Trofa do Vouga. 

Substitui Marcos Pires, arquitecto régio 

1536 - Está nas obras do Mosteiro de Grijó a pedido do rei 

1537 - Mosteiro de São Salvador (Serra do Pilar - Vila Nova de Gaia) 

Foi cavaleiro e fidalgo da casa de El-Rei (1524),vereador de Coimbra (1551) e cidadão do Porto 

onde viveu 13.88 

Segundo Magalhães Basto: 

1524 - Mestre das obras dos paços reais de Coimbra 

1526 - j á está no Porto 

1527 - Mestre de Obras no Mosteiro de São Bento de Avé Maria 

1533 - Mestre das obras de Santa Cruz. 

8 Ter-se-á consorciado com Isabel Ilharco, filha de um comerciante portuense. Umas das moradas conhecidas foi na Rua das Flores. 

MAGALHÃES BASTO. Artur. o. c . pp. 73/82 
88 ABREU. Suzana Matos. .4 Docta Pietas ou Arquitectura do Mosteiro de São Salvador (1537. 1692) 2 vols. Dissertação de 

Mestrado à Faculdade de Letras do Porto, Porto pp.13/21 (l°vol.), pp.!30/134(2°vol.). 
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DIAS, Bartolomeu (Era de Vila Nova de Gaia) 

Antes de 1519 terá feito obra "a contento" e do seu ofício na enfermaria do convento de Vilar de 

Frades (1425/1834). 

1519 - Obras de carpintaria no Mosteiro de São Bento de Avé Maria 

1520 - Forramentos da Igreja e oficinas 

1523 - Cadeiras do Coro.89 

LOPES, João90 (Chamou-se João Lopes de Guimarães e de Lamego por ter lá vivido enquanto 

trabalhava. Também teve o apelido de João Lopes-o-Velho não só, provavelmente pela idade, 

mas para o distinguir do filho, João Lopes-o-Novo. A sua obra estendeu-se igualmente à Galiza) 

15... Começa a trabalhar com o mestre biscainho Francisco Fiai, na matriz de Caminha; 

1508 - Mestre das obras da Sé de Lamego, coadjuvado pelos biscainhos João de Vargas e 

João Parmenes; 

1 5 1 - Obras em Vilar de Frades91 

1514 - Contrato com o bispo de Lamego, D.Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, 

para acabamento dos^portais e pilares da sua Sé; 

1518 - Contrato com o Rei com vista a fazer um convento de freiras (São Bento de Avé Maria), 

onde trabalha cerca de dez anos; 

1520/1530 - Obras de Vilar de Frades* ; 

1529 - Testemunha de um contrato de emprazamento em São Vicente de Fora (Lisboa); 

1530 - D.João III dá-lhe a carta de privilégio "de andar de mula ou faca"; 

1531 (?) - Construção do Pelourinho de Arcos de Valdevez; 

1531/1544 - Desconhece-se o seu paradeiro (mas seguramente trabalhou na parte da torre e da 

Capela baptismal de Vilar de Frades; 

1544 - Constrói o chafariz do Largo de S.Domingos no Porto, depois transferido para outra praça; 

1545 - É-lhe atribuída a construção da casa de Jâcome Roiz de Luna e o palácio Sottomaior, em 

Viana do Castelo; 

8" MAGALHÃES BASTO, o.c, pp.223 237. 

''" RAMOS, Maria Teresa Calheiros de Oliveira, a igreja Manuelina de Vilar de /''rades. Revista de Ciências Históricas, Universidade 

Portucalense. Porto. 1990, p. 109. 

'" VINHAS, Joaquni Alves. A Igreja e o Convento de Vilar de Frades-!425/1834, Dissertação de Mestrado, texto policopiado, vol.l. 

FLUP. 1996. pp. 89 90. 
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1546 - É-lhe atribuída a construção da capela de São Bernardo, de Fernão Brandão (falecido em 

1546), a qual ostenta a data de 1547; 

1549 - Orienta as obras da feitura do chafariz da Ferraria, em Pontevedra; 

1551 - Constrói o chafariz de Caminha; 

1553 - A Câmara de Viana do Castelo encomenda-lhe um novo chafariz em que trabalha até 

1554, devido ao facto do chafariz principal estar em ruína; 

1556 - É encarregado de vistoriar o corochéu da Sé do Porto; 

1559 ou 1560 - Morte de João Lopes-o-Velho. 

Aquela data foi uma hipótese adiantada pelo Prof. Doutor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 

segundo indicação da autora, mas da qual nos permitimos discordar com base nas várias 

referências feitas ao longo do contrato de carpintaria de S.Bento de Avé Maria, referências essas 

a obras já executadas em Vilar de Frades tomadas como termo de comparação para os trabalhos 

do Porto, o que nos leva a supor ser esta (Porto) posterior àquela (Vilar de Frades - Barcelos). 

Efectivamente veio a provar-se que as obras de Vilar de Frades haviam começado bastante antes. 

COS7A João ( Porto) 

1689 - O retábulo de Santa Isabel da Hungria (desaparecida Igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco);92 

1701 - O desaparecido retábulo da capela-mór da igreja matriz de São Martinho de Sande (Marco 
93 

de Canavezes); 

1704 - Com Manuel Rodrigues, o desaparecido retábulo e tribuna da capela-mór da Igreja do 

Salvador de Ramalde (Porto);94 

1701 - De parceria com António Gomes - retábulo e tribuna da capela-mór da Igreja do convento 

de Arouca95; 

1707 - O retábulo, forro e ilhargas da capela-mór da Igreja de São Bento de Avé Maria96. 

GONÇALVES. Flávio. A Capela de talha da Igreja de S.Francisco do Porto, in O Tripeiro. nn7. Julho, VI série. anoXI, Porto.1971. 

pp.217/218. 

Idem. Ibidem. 

" Idem. Ibidem. 

FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, De Arquitecto a Enialhador. Itinerário de. um Artista nos séculos XVII e XT7ÍI, in I Congresso 

Internacional do Barroco. l°vol.. Porto. 1991, pp355/369. 
96 Idem. Ibidem. GONÇALVES. Flávio, o.c. 
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1707 - Talha do Santissimo Sacramento da Sé do Porto. 

1712 - O retábulo da capela de Nossa Senhora da Piedade no Terreiro da Alfândega do Porto98. 

FONSECA, Manuel 

1702 - Com seu irmão João da Fonseca, sete retábulos: um para a Capela-mór e dois colaterais 

para a Igreja de Rio Meão(Vila da Feira); dois colaterais para a Igreja de S.Mamede de Travanca 

(Vila da Feira) e dois colaterais para a Igreja de S.Martinho de Arada (Ovar).99 

1718 - Divide a meias com António Gomes, o trabalho de talha da Igreja de São Bento de Avé 

Maria. 

GOMES, António (Santo Tirso e depois radicado no Porto)t100 

1678 - Sé de Lamego com Domingos Nunes - sepulcro 

1679 - Com a mesma parceria: o retábulo-mór da Igreja de Santo António de Aveiro 

o retábulo -mór da Igreja do Colégio dos Órfãos, do Porto 

1692- o retábulo e tribuna da Igreja do convento de Vilar de Frades 

1692 - Faz sozinho o retábulo da Igreja de Nossa Senhora do Pilar (V.N.Gaia) 

1701 - Com João Costa o retábulo e tribuna da Igreja do convento de Arouca 

1702 - Retábulo e talha da capela de Jesus do convento de S.Domingos de Aveiro 

1717 - Retábulo e o frontal de N.Sra.da Conceição da Igreja da Ordem Terceira de S.Francisco, 

do Porto 

1718 - Com Manuel da Fonseca divide a obra da Igreja de São Bento de Avé Maria 

1718 - Divide com Filipe da Silva a obra de talha da capela de N.Sra.da Conceição da Igreja da 

Ordem Terceira de S.Francisco, no Porto 

1725 - Talha da capela-mór da Igreja do Mosteiro de Jesus de Aveiro. 

1730 - Os quatro retábulos da Igreja da Ordem de S.Domingos. 

Idem. Ibidem, p.212. 
8 GONÇALVES. Flávio, o.c. 
9 Idem. Ibidem, ti. 246. 
00 FERRE1RA-ALVES, Natália Marinho, GOMES, António, in. Dicionário, da .Arte Barroca, Edit.Presença. Lisboa, 1989, pp.206/207. 
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MANSO , José da Mota - Natural de Tarouquela (Viseu) 

1730 - Dourar a talha da Igreja de São Bento de Avé Maria 

1743 - A obra da capela-mórda Igreja de São Cristóvão de Espanedo (próximo de Tarouquela) 

1750 - Dourou e pintou o retábulo, ilhargas e arco frontespício da capela do Santíssimo 

Sacramento da Igreja úo Bom Jesus de Matosinhos 

1751 - Na mesma Igreja, dourou o retábulo consagrado a São José 

1760 - O retábulo-mór da Igreja matriza da Póvoa de Varzim 

10? 

MARTINS, Manuel (morador em Santo Ildefonso - Porto) 

1703 - Retábulo da Igreja de São Bento de Avé Maria 

1704 - Retábulo mór da Igreja matriz de São Salvador de Fânzeres 

1730/40 - Residia em Lamego 

1738 - Retábulos colaterais da capela de N.Sra. do Desterro 

SILVA, Filipe (morava no Porto)103 

1687 - Tribuna e trono para o retábulo-mór da Igreja da Ordem terceira de São Francisco 

1691 - Retábulo da capela-mór da Igreja do Mosteiro da Serra do Pilar (V.N.de Gaia) 

1693 - Obras de talha para a Santa Casa da Misericórdia do Porto 

1693 - Retábulo e talha para a capela de São João Evangelista da Igreja do convento de Santa 

Clara de Vila do Conde 

1700 - Retábulo-mór da Igreja do convento de Santo Agostinho (São João Novo) 

1701 - Retábulo-mór da Igreja da Ordem Terceira de S.Domingos 

1703 - Parceria com João Costa para refazerem na mesma Igreja o retábulo de N.Sra.do Rosário 

1707 - Com a mesma parceria faz o retábulo e talha da capela-mór do Santíssimo Sacramento da 

Sé do Porto, assim como o retábulo-mór para a Igreja de São Bento de Avé Maria. 

101 GONÇALVES, Flávio, José da Mota Manso, in O Tripeiro. n"7.Julho. VI série. anoV, Porto. 1965,pp. 197/200. FERREIRA-ALVES, 

Natália Marinho, A Arte da Talha no Porto na Época BarrocayoW, Porto,] 989. p.249. 

'"- GONÇALVES. Flávio. A Capela deTalha da Arvore de Jessé da Igreja de S.Francisco do Porto, in O Tripeiro, n"7. Julho, VI série. 

ano XI. Porto. 1971. p.216. FERREIRA-ALVES.Natália Marinho, o.c. 
103 FERREIRA-ALVES. Natália Marinho. SILVA, Filipe. Dicionário da Arte Barroca. Edit.Presença, Lisboa. 1989. p.446 
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1711- Sozinho faz os retábulos colaterais da Igreja do mosteiro de Grijó. 

1722 - Com António Gomes faz a talha e o cadeiral para a Igreja do mosteiro de Arouca 

1725 - Tribuna da capela-mór da Igreja do convento de Santo Agostinho (S.João Novo), Porto 

ALVARES, Manuel (de Santa Cruz do Bispo) 

Deste personagem nada apuramos. Laconicamente surge como recebedor de 120 000 réis por 

Ter executado a planta para a nova obra da Igreja que tinha sido consumida no incêndio da 

madrugada do dia 10 de Outubro de 1783 

1782 - Com Manuel João da Silva arrematam a uma obra de pedreiro no cais em seguimento do 

de Gaia até à Calçada da Serra do Pilar104 

Poderemos adiantar que pode ser o mesmo Manuel Alvares que com Manuel José da Silva(e não 

João, como diz Magalhães Bastos) que fariam a construção de um cais "desde a calsada da Cerra 

athe o fim dos armazéns do Excelentíssimo Governador das Justiças (João de Almada e Melo)" e 

à continuação do cais "alem do que se acha feito" para o lado do Cavaquinho.105Continua o autor 

a dar-nos conta que este Manuel Álvares era de Santa Cruz do Bispo e "Mestre das obras do 

Excelentíssimo Reverendíssimo Bispo desta deoceze (D.João Rafael de Medonça"106. Este Bispo 

que tomou as diligências necessárias aquando do incêndio. Nada pois mais natural que ter 

enviado o seu Mestre para tomar as providências para a reconstrução o mais breve possível. 

104 MAGALHÃES BASTO, o.c, p.24. 

"í? FERREIRA-ALVES. J.Jaime, Elementos para a História das Sociedades entre mestres pedreiros (séculos XVH/XVIII), Revista da 

Faculdade de Letras (História). lisérie.vol.IX. Porto. 1992, pp.349/350. 

"'" Idem, Ibidem. 
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A Pedra utilizada para a construção do Mosteiro parece ter vindo da pedreira da ZURARA (deve 

ser Azurara), por ser a mais branca*. 

Para a reconstrução, após o incêndio usaram-se as pedreiras: da FONTINHA ("Pedreira de 

Sima"), de FRADELOS (deve ser a de baixo pela localização geográfica relativamente à anterior), 

do BAIRRO ALTO, do BONFIM, do MONTE PEDRAL, da PÓVOA (não sabemos se é Póvoa do 

Varzim) **. 

* ADP, Livro da Fundação (4674) 

** ADP, Livros das Obras da Reconstrução do Mosteiro (4705) e (4706). 

155 



Houve vários instrumentos de Órgão no Mosteiro. Anteriores ao incêndio apenas sabemos da sua 

existência, mas da peça posterior (ou peças) temos notícia. Dizemos peças porque há pelos 

menos duas versões. 

Manuel de Sá Couto (de Landim - Braga) 

1817, pela quantia de cinco mil cruzados (200 000 réis)107 

Caixa Neo-clássica108 

109 

1799 - Órgão dos Terceiros Franciscanos - 740 000 reis 

Segundo a opinião de Carlos Passos seria: 

Construtor- Frei Domingos Varela - 1817 
Caixa em talha Luis XVI110 

Nos finais do século XVIII Frei Domingos terá executado também o novo órgão para São Bento da 
Vitória111. 

Fica a ideia de o mesmo instrumento teve diferentes roupagens porque Carlos Passos diz que 

"apezar da modesta armação o aparelho do órgão é bom A armação era de talha Luis XV!" 

Foi mas já não era! Concordam ambos com a responsabilidade da celeireira na encomenda. No 

entanto não podemos esquecer que a inscrição que o atesta é uma simples placa de cobre e não 

uma inscrição gravada no móvel (logo removível). 

io- COUTINHO. Xavier. Órgãos. Organeiro e Organistas da cidade do Porto, in líol.Associação Cultural Amigos do Porto, número 1. 

segunda série. Porto. 1971, pp. 11/34. 
108 SILVA. Célia Ramos Ferreira, Órgãos de Tubos da cidade do Porto.secs.XMXIX, vol.II. (Dissertação de Mestrado),FLUP,Porto. 

1998, pp.105/109. 
109 COUTINHO. Xavier, o.c. 

" " PASSOS. Carlos. Guia Histórica e Artística do Porto. I,iv.Figueirinhas, Porto. 1935, p. 125. 

" ' Idem. Ibidem. COUTINHO. Xavier, o. c. 
112 PASSOS, Carlos, o.c. 
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APÊNDICE GRÁFICO 



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Este conjunto de estudos, traduzido noutros tantos esquemas gráficos, não pretende ter a 

presunção de ser a solução única e absoluta para a compreensão da distribuição do espaço do 

extinto e desaparecido mosteiro de São Bento de Avé Maria, do Porto. Procura, sim e apenas, dar 

uma visão, embora limitada (dado que muita da área física envolvida e envolvente permanece 

desconhecida e incompreensível), da forma como a imensa massa granítica se articularia em 

consonância com a vivência de uma comunidade religiosa segundo linhas precisas delineadas 

pela Regra do patriarca Bento de Núrsia. Como qualquer organismo que se desenvolve, também 

este corpo cresceu e se modificou dentro do seu casulo e, por isso, apresentamos também uma 

tentativa que contemple essas diferenças, partindo sempre do esqueleto inicial. 

Para chegar às conclusões apresentadas, muito contribuíram as plantas topográficas do local, 

recolhidas no Arquivo Histórico Municipal do Porto113, infelizmente pouco esclarecedoras no que 

toca ao espaço dinâmico do edifício e anexos, em causa, a planta topográfica dos cortes a 

efectuar após a expropriação (por parte da Câmara, em 1887) da parte fronteira do Mosteiro e 

terrenos envolventes, pertencentes estes a vários particulares114. No primeiro caso, o que nos 

interessa directamente, a subtracção espacial ter-se-ía feito em dois momentos, como vai indicado 

no esquema 9, pelos tracejados AA' (em 1887, ou seja no imediato sequencial à acção de 

expropriação) e BBVCC (após a desafectação do edifício, aquando da morte da última freira, em 

1892). Lançamos também mão de outros registos publicados ao longo dos tempos115. 

O estudo feito para a distribuição da área ocupada no projecto inicial de 1518 (esquemas 1 e 2) foi 

feito recorrendo essencialmente à transcrição do contrato da obra, publicada por Artur da Mota 

Alves116, no início dos anos quarenta, cotejando-o e acrescentando-o com as informações 

contidas na documentação do cartório beneditino117. Reunidas estas contribuições, passou-se a 

113 AHMP, Catálogo dos Livros de Plantas, MNL 2/A n°s 84,165,186, 475; Planta Topográfica da Cidade do Porto 

(1892), n°s 278,279,280 
114 AHMP. Registo n°5475, Livro de Expropriação n°63, fls.383/395 a) 
115 PLANTAS ANTIGAS, SÉCULOS XVIII/XIX, Iconografia Portuense, CMP, s/d, fig.XVIc ; PASSOS, Carlos, Nova 

Monografia do Porto, Companhia Português;! Editora ,s/d, p.87; FERREIRA, J. A . Pinto, O Urbanismo do Porto no 

século XIW e seus reflexos no Plano Económico e Social, vol.XXVIIl, CMP, Porto, 1965, p.633; FONSECA, António 

Guedes da, Apontamentos para a História da Estação de São Bento, Douro Litoral, Sexta série, Porto, 1954, p.51 
1,0 ALVES, Artur da Mota, O Convento de Avé-Matia do Porto, CMP, vol.II, Junho, Porto, 1939, pp.242/368. 
117 ADP, Livro da Emulação 4674; BNL, ( odice n°8747. 

158 



um complexo trabalho de reflexão, apoiado no estudo da distribuição espacial de outras 

instituições congéneres, o que resultou pouco produtivo no particular, já que cada caso é um caso, 

mas muito profícuo na gerai, dado o quotidiano monacal obedecer a regras fixas e simbólicas, 

idênticas para as várias comunidades religiosas, incluindo ainda as que exclusivamente se 

destinavam a comunidades femininas. Continuando este raciocínio, colocámos sobre o botaréu 

sul, a tracejado (esquema 2 - letra E'), aquilo que poderá ter sido o campanário (esquema 2 -

letra I). O contrato remetia para um "desenho" que não existe e para um lugar que foi designado 

por consenso, mas mais não adianta. 

Observámos alguns campanários de mosteiros femininos e optamos por dois que nos pareceram 

mais viáveis para o estudo em questão: Santa Clara do Porto e Santa Clara-a-Velha de Coimbra. 

O primeiro satisfazia-nos, porquanto se enquadrava na prescrição de não ser "maior do que 

demandar hum sírio pequeno de grandura""^8, com uma colocação lógica e acessível à 

comunidade (no topo do Coro), adaptando-se por isso ao Mosteiro de Avé Maria. No entanto, 

observando a fachada do velho mosteiro conimbricense onde se ergue o campanário, deparámos 

que este assenta num dos botaréus de sustentação da abóbada, naturalmente reforçado para 

suportar o peso suplementar. De resto, toda a leitura desta fachada nos inspira a ideia (talvez 

errada) de alguma similaridade com a do mosteiro da Encarnação, do Porto. 

Santa Clara de Vila do Conde possui também um campanário nos mesmos moldes, colocado 

lateralmente (embora num plano perpendicular à nave), o que nos leva a pensar ser aquela forma 

em capela o mais corrente nas clausuras femininas. Apesar de os exemplos apresentados serem 

de edificação anterior à beneditina do Porto, não nos podemos esquecer que esta teria uma raiz 

profundamente gótica/românica, a avaliar pelos capiteis ainda hoje existentes, onde pontuariam 

algumas decorações manuelinas como sinal de modernidade. De resto, o suporte do sino não 

seria de grande importância, pois o monarca ordenava como "que está em custume de terem os 

moesteiros das molheres" (provavelmente a pequena capela). Pareceu-nos por isso um lugar 

"azado"; acessível a partir do Coro Alto, exposto à comunidade secular para que fosse ouvido, e 

assente num suporte natural, fundamental para a segurança da construção, apesar de ter sido, tal 

como o seu simétrico, levantado posteriormente , mas mesmo assim ainda em tempo útil para 

servir de apoio ao campanário. 

Também com base na lógica, colocámos em 4 (esquema 1) a Casa da Procuração. A descrição 

do original dá para este correr de oficinas a portaria, o celeiro, a adega, a casa da procuração, a 

118 ADP, Livro n°4674, fl. 153 
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casa da lenha e a cozinha. Não sabemos se, pelo facto de as determinar nesta ala, as coloca 

obrigatoriamente segundo este arrazoado, pelo que nos pareceu que a casa da procuração 

deveria ser a mais próxima da portaria, por razões óbvias. Por outro lado, a casa da lenha levou 

outra fresta por ter ficado muito escura devido á parede levantada da "banda da portaria", 

indiciando assim a proximidade desta e não da cozinha, como faria prever a leitura do documento. 

O traçado efectuado para a "actualidade" parte, como dissemos, do esqueleto inicial, por 

pensarmos que uma grande parte da área construída com finalidade precisa não terá sido, por 

razões logísticas e da própria Regra, destinada a outros fins (até porque não havia disponibilidade 

de espaço físico). Para vestirmos este renovado corpo, lançámos mão da descrição sumária e 

bastante difusa que Felix Ramos119 nos deixou, dos apontamentos de Lino de Assunção120 e das 

poucas e pouco claras fotografias existentes do Mosteiro ( sobretudo da sua demolição) 

Entre as datas que determinaram a sua existência, o edifício terá passado por muitas e 

diversificadas alterações, seguindo modas e costumes de que hoje, infelizmente, não ficou 

qualquer memória. No entanto, pudemos seguir parte deste percurso estudando outras instituições 

suas contemporâneas que tiveram melhor sorte (e por isso nós também). 

Acrescentámos alguma dose de imaginação, alguma lógica na delimitação dos espaços internos 

tendo em conta os fins a que se destinavam e algum conhecimento de desenho de construção. 

Alguns acidentes arquitectónicos constantes das "plantas" existiram, podendo comprovar-se pelos 

registos topográficos disponíveis, outros foram colocados por nós, fruto de um raciocínio que tinha 

em conta as necessidades físicas ou simbólicas. Estão neste caso sobretudo as escadas; as do 

claustro, em número de duas no plano inicial (esquemas 1 e 2, letras B,C), e de uma no plano final 

(esquemas 3a e 4, letra A) estão consignadas tanto na descrição de 1518, as primeiras, como nas 

fotografias do século XIX e na planta cartográfica do Porto, a segunda. As escadas com os 

números I e II (esquema 3a) surgem no corte efectuado pela Câmara, em 1887, a que 

mencionamos com o número III seria o acesso às salas de visita (grades) indicado por Sousa 

Reis122 e é talvez, a registada no desenho que reproduz textualmente uma fotografia, publicado 

119 MIRANDA. Ana Paula; O Mosteiro de São Bento da Ave Maria, Boletim da Associação Cultural Amigos do Porto, 

Porto, 1997/98, pp.181/363. 
120 ASSUNÇÃO, Lino, Frades e Freiras (crónicas monásticas), Lisboa, 1893, pp. 125/175. 
121 Estas fotografias foram publicadas ao longo de décadas, por vários autores e são sempre as mesmas. Pudemos ainda 

consultar um conjunto pertencente ao AHMP e das quais incluímos desenhos na impossibilidade de publicar os originais. 
122 REIS, 1 [enrique Sousa, Manuscritos Inéditos da BPMPJI série - 6, pp. 169/174 
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por Mota Alves123.Pensamos, por razões de lógica formal, local, que está invertida, ou seja, a 

escada desenvolver-se-ía para a direita e não para a esquerda como foi registada. 

A escada IV (esquema 3a) terá existido já no plano inicial (de 1518); não sabemos se o lugar é o 

correcto, caso contrário não terá andado muito longe, era o acesso à enfermaria e às necessárias 

que lhe ficavam contíguas. Dado ser um elemento fundamental em qualquer construção e dadas 

as dimensões das áreas a percorrer, não nos repugna determinar aquele ponto como próprio para 

a sua colocação(a documentação assinala "as escadas que vão para a enfermaria") nem que 

tenha ali permanecido desde a fundação. 

Por fim a escada V existiu e vem na planta cartográfica. Pensamos ser o acesso exterior à 

"Capela", da qual não sabemos mais (talvez a dos "Meninos", como justificamos no decorrer da 

dissertação) . Nesta ala, que julgamos ser a posteriormente alugada ao Asilo Profissional do 

Terço, terá existido uma Capela e uma Botica, além das celas. Imaginamos que a Botica seria no 

piso inferior, já que surge nomeada, na documentação, uma botica de cima, que segundo o 

raciocínio anterior, sertã a primitiva, junto da enfermaria e que, na legenda do esquema 2, leva a 

designação 10. 

O número de janelas do refeitório ter-se-á mantido, começando por 5 (só do lado do claustro), 

passando a 6, ainda durante o projecto primievo, fixando-se depois em meia dúzia de cada lado. A 

diferença consistiu talvez no alargamento das frestas iniciais para janelas mais largas, 

guarnecidas de grades e rótulas. 

Do lado norte, surge nas "planificações" que fizemos para o século XIX um ponteado ao longo de 

toda a extensão, no sentido do comprimento (leste/oeste). Estamos convictos de que este 

acidente arquitectónico remontará à construção de 1518, não só pelo aspecto vetusto (que se 

pode observar na fotografia que não no desenho que o procura reproduzir), mas também por ser 

esta ala a que menos terá sofrido com as sucessivas remodelações e também porque o terreno 

onde está implantada não permitiria grandes jogos de construção civil; além de profundamente 

desnivelado (no lado sul do edifício compensou-se a diferença com mais um andar), está 

mergulhado em zona pantanosa (já assinalámos o facto de as casas da Rua de Santo António 

estarem assentes em estacaria). 

ALVES, Artur da Mota, o . c , p.245. 
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A juntar a estas permissas, temos a passagem as águas abastecedoras do Mosteiro, que se fazia 

por este lado. Calculámos mesmo que os arquitectos e mestres pedreiros, do século XVI, 

utilizaram esta engenhosa forma em arcaria para tornar mais leve a construção, mas também mais 

sólida, diminuindo a área de contacto do maciço bloco dos dormitórios com a superfície instável do 

terreno. Ou então terá ela sido colocada algum tempo depois, quando se apôs a edificação do piso 

superior, ganhando área-sobre o andar do claustro. Neste andar suplementar se instalaram duas 

correntezas de celas divididas por um corredor, rasgando janelas mais amplas, que deitaram 

sobre o interior do claustro e para o lado da muralha, sobrepondo-se estas à dita arcaria, fazendo 

com ela um ritmo uniforme: um arco, uma janela, fixando por seu lado as janelas do lado norte do 

refeitório (instalado a um nível de quase cave), num profundo e sinistro túnel, às quais se juntavam 

as das celas primitivas, no piso imediatamente por cima e viradas todas para este mesmo lado. 

Em qualquer caso, este pano em arcada põe outros problemas irresolúveis até ao momento: como 

seria a ala norte do Mosteiro, já que sabemos por intermédio de um documento de meados do 

século XIX, que o edifício possuía outro claustro, que pensámos localizado deste lado e em redor 

da escadaria I (esquema 3 a); um corredor abobadado e porticado de que reproduzimos a 

imagem, com arcadas idênticas às do claustro principal, mas mais elevadas e em tudo 

semelhantes às que dão início à arcaria norte descrita anteriormente. Também continuaremos 

sem saber como foi o inter-face norte/poente do Mosteiro com a rua e Porta de Carros! Não há 

qualquer registo deste ângulo e as plantas topográficas apresentam uma excrescência construída 

que se apoia à parede interior da muralha. Este pedaço do Mosteiro terá desaparecido com o 

corte AA' (esquema 9) tal como o cubelo que existia do lado de fora da muralha, na rua da 

Madeira. 

Para uma leitura mais fácil, optámos (já que não possuímos quaisquer detalhes) por apresentar 

soluções parcelares para o 2°andar - sul (esquema 5) e o 2°andar-norte em conjunto com o 3o 

andar-sul, indicando os respectivos cortes. 

O esquema 7 necessita de alguns esclarecimentos. Este esquema foi feito a partir de uma 

fotografia124 tomada numa das últimas fases da demolição da Igreja, ou seja já quando nada 

restava senão o cadáver em decomposição do que fora o belo templo "rocaille", e executado com 

o recurso a um plano de corte AB, vertical e paralelo ao eixo norte/sul, da Igreja, separando-a do 

resto da construção adjacente e posterior, que se continuava no sentido oeste. Daqui se inferem 

MENESES, Mário, A Muralha Fernandina, in O Tripeiro, n°2, Fevereiro, 1969, p.43. 
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alguns pormenores relativamente aos vários andares (res-do-chão e três pisos, além do acesso à 

torre, da referida construção que ali se ergueu). 

125 

Das indicações registadas por nós no desenho ressalta o acentuado desnivelamento do 

contorno exterior direito (ângulo sul/poente) o que nos levou naturalmente a apresentar a solução 

proposta: a pequena porta à direita (todas as portas indicadas existiram nos locais apontados) ao 

nível do rés-do-chão poente, surge como que enterrada relativamente ao rés-do-chão sul (do Coro 

Baixo), enquanto que a imediatamente superior, colocada mais ou menos ao centro do espaço, 

era a maior e posicionava-se num plano mais elevado relativamente àquele estrato da Igreja. 

Dadas as suas posições relativas ao Coro Baixo é de prever que a primeira se destinava ao 

serviço corrente e de ligação rápida à portaria (esquema 3a, letra X) e da qual partiria uma escada 

ou rampa ascendente e a segunda, mais importante pela colocação e dimensão, era a serventia 

usual do Coro Baixo, ao qual se acedia, descendo alguns degraus. 

O 2o andar desta ala estaria ao mesmo nível do Coro Alto, o mesmo seria dizer que os dormitórios 

ou celas deste piso estavam à mesma cota do Coro Alto, o que seria desejável. No entanto Lino 

de Assumpção diz: subimos alguns degraus e entramos no Coro126. Por outro lado a construção 

de 1518 assinala o desnível de pelo menos um degrau entre o piso dos dormitórios e o Coro. Se 

desta fábrica do século XVI nada restou, parece apesar de tudo que o terreno manteve a 

exigência do acesso. Ficámos com as dúvidas. 

Quanto ao 3o andar, ocupado pelo Mirante, a porta existente poderia dar para o Coro Alto, para o 

forro ou para as galerias. Indicámos a passagem a essas galerias no esquema 4 - letras pp', nas 

paredes do Coro, embora pensemos que as pequenas portas seriam antes o acesso aos órgãos e 

que embora ao nível do 1°piso pudessem ter serventia múltipla, a circulação interna das paredes 

(as galerias) se fazia por acesso próprio, algures lateralmente, fora do espaço sacro. 

Em qualquer dos casos citados a serventia ao Mirante não se faria directamente, pois não ficaram 

quaisquer marcas na parede da Igreja (dos Coros) indiciando ali terem existido quaisquer 

degraus. A circulação seria então feita pela parte da construção já anteriormente destruída e da 

qual não ficou, infelizmente, qualquer vestígio que possa corroborar ou não este raciocínio. 

Resta uma rápida referência ao esquema 8, feito com base na planta MNL 2/A-261 do AHMN e da 

autoria de Joaquim da Costa Lima Júnior, executada em 1843. Embora não tenha feito parte do 

125 liste desnivelamento pede também apreciar-se com bastante nitidez mima fotografia, também da demolição, 

pertencente a uma colecção de postais da BPMP denominada "O Porto de Outros Tempos". 
120 ASSUMPÇÃO, l.mo, u.c., p. 151 
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conjunto arquitectónico em estudo, foi interveniente no processo de alteração urbanística do local, 

o qual é necessário abordar, nem que seja em tom esquemático (esquema 9), para se aquilatar da 

profunda revolução sofrida por aquela zona que desde sempre foi o centro nevrálgico do burgo e 

que por isso esteve em constante mudança. Também a fonte, sem grande recorte estético não 

teve vida longa. Mudaram-se os tempos, mudaram-se os gostos ao sabor das modas, moldaram-

se as coisas segundo as vontades políticas. Não nos parece contudo que isto sejam apenas 

razões de tempos passados. 

Os esquemas 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 e 6 foram por nós executados em papel de engenharia e, embora 

não obedecendo a uma escala precisa, procurámos uma relação de compromisso para delinear o 

perímetro e as grandes áreas internas , fazendo corresponder 1 braça 127= 1cm, o que se não 

verifica nos desenhos apresentados agora, por terem sido reduzidos por forma a ser em expostos 

num A4. 

O esquema 7, também por nós efectuado teve como base uma fotografia128, como foi também 

mencionado e posteriormente reduzido; no entanto, o plano em planta que o acompanha como 

exemplificativo do corte teve origem nas plantas por nós levantadas. 

O desenho n° 8 é uma cópia da referida planta MNL 2/A - 261, pertencente ao AHMP. 

Finalmente o n°9 foi "transcrito" da planta que acompanha o processo de expropriação, como 

assinalamos no referido esboço, e que copiámos por não concordarmos com as normas gráficas 

ali referenciadas (que utiliza indiferentemente o tracejado e o cheio para indicar o que fica e o que 

se retira). 

12 ' 1 braça = 1,82 (aproximadamente 2m), Pesos e Medidas, in Dicionário da História de Portugal, vol V, Porto, 

1992,p.68. 
128 O Tripeiro, Fevereiro, n°2, VI série, ano IX, Porto, 1969, p.43. 
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CORTES: 

Os esquemas 1 e 2 correspondentes ao projecto inicial não contêm nenhum corte. 

Os esquemas 3a e 4 correspondentes, respectivamente, ao rés-do-chão e ao 1o andar (para o 

século XIX) apresentam os cortes AA'e BB'que são os mesmos no esquema 9. 

No esquema 5, o corte CD, que determina o 2°andar-sul, é o mesmo corte CD do esquema 6, que 

separa a ala sul ( mais elevada de um andar) do resto do edifício. 

Ainda no esquema 6, o corte EF indica o desnivelamento da parte norte, relativamente mais baixa 

que a parte sul para tá do corte CD. 

O esquema 7 apresenta em planta o corte GH, corte este feito na vertical e paralelo ao eixo 

norte/sul da Igreja, também indicado no alçado com as mesmas letras. 

O esquema 8 apresenta apenas planta e alçado sem qualquer corte. 

O esquema 9 tem vários cortes a que apusemos identificação. A identificação no original diz 

apenas respeito às zonas a expropriar ao Mosteiro e que modificámos para melhor leitura com os 

restantes esquemas e para não levantar qualquer confusão na análise do texto original, em 

anexos. A nomenclatura dos outros cortes facilita a compreensão da envolvente urbanística: 

AA' - expropriação efectuada em 1887; 

- BB'e CC- passagem à utilidade pública aquando da desocupação de Mosteiro por 

falecimento da última freira, que se verificaria em 1892; 

DD'- corte a fazer-se juntamente com AA'. Pensamos que este "bico" era a parte dos terrenos 

a desafectar que se encontra conjuntamente na acta notarial do processo de expropriação do 

Mosteiro; 

- EE': a supressão das últimas casas da rua de Santo António deve ter acontecido em 

simultâneo com o derrube do cubelo, ou seja por volta de 1887 (no corte AA'); 

FF'eGG'representam a rectificação da rua do Bonjardim e que "comeu" o anexo do 

lado nascente do Convento de Santo António dos Congregados (Oratorianos de São Filipe 

de Nery). 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE A DESCRIÇÃO DO PROJECTO INICIAL DE 1518 

SÉCULO XVI 

RÉS-DO-CHÃO 

ESQUEMA 1 

C/H 

b-o* cJW -̂cíEfc. 
S3 Si U □ 

LEGENDA 

1 - Portaria Externa 

2 - Sala das Rodas 

3 - Portaria do Mosteiro 

4 - Casa da Procuração 

5 - Casa da Lenha 

6 - Adega 

7 - Celeiro 

8 - Cozinha 

9 - Casa da Ministra 

10 - Refeitório 

11 - Casa da Padaria 

12 - Rouparia 

13 - Casa do Capítulo 

14 - Sacristia (de dentro) 

15 - Sacristia 

16 - Coro de Baixo 

17-Corpo da Igreja 

18-Capela Mór 

19 Claustro 

20 - Necessárias (WC) 

AA' - Arcada ao nível térreo 

li e C - Escadas do Claustro 

1) - Fonte do Claustro 

EE' - Botaréus na base do Coro 

FF' Grades na Portaria 

G - Porta Exterior 

II ( érea 

J - F'scadas da Enfermaria 

C/M Cubelo na muralha da cidade 

Junto à Porta de Carros 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE A DESCRIÇÃO DO PROJECTO INICIAL DE 1518 

SÉCULO XVI 

1°ANDAR 

ESQUEMA 2 

LEGENDA 

1 - ('apoia Mór 

2 - Corpo da Igreja 

3 - C o r o Alto 

4 - Corredor separador do Coro Alto/Dormitóro 

5 - Dormitório da Abadessa 

6 - Dormitórios Poente 

7 - Dormitórios Norte 

8 - Necessárias (WC) 

9 - Enfermaria 

10 -Bot i ca 

11 - ('asa das Covalescentcs 

12 — Casa do Lavor 

13 - Claustro 

B e C - Escadas do Claustro 

I) - 1'onte do Claustro 

EE' - Itotaréus na base do Coro 

I - Campanáno sobre o Botai eu Sul 

I - Escadas da Enfermaria 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE AS DESCRIÇÕES E AS PLANTAS 

TOPOGRÁFICAS DO LOCAL 

SÉCULO XIX 
RÉS-DO-CHÃO E PARTE DA CERCA ESQUEMA 3a 

LEGENDA 

1 - Portaria Externa 

2 - Portaria do Mosteiro e Roda/Grade 

3 — Portaria de Serviço 

4 - Refeitório 

5 - Rouparia 

6 — Casa do Capítulo 

7 — Sacnstia 

8 — Sacristia do Altar Mór 

9 - Dormitório Novo 

10 — Botica de Baixo 

11 - Vila 

1 2 - C o r o Alto 

13 - Corpo da Igreja 

14 —Capela Mór 

15 - Oratóro na Rua do Loureiro 

16 - Claustro 

17 — Jardim de Santo António 

18 - Calvário na Cerca 

19 Lago (com 27 m) 

20 - Fonte que substituiu a escadaria 

21 - Portão exterior poente 

22 - Portão exterior sul 

23 - Casas anexas (escolas) 

A - Escada do Claustro 

B Fonte do Claustro 

C - Carneiro no Capitulo 

DD' - Arcaria norte 

1 a V - Escadas 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE AS DESCRIÇÕES E AS PLANTAS 

TOPOGRÁFICAS DO LOCAL 

SÉCULO XIX 

CERCA COM CALVÁRIO E LAGO 

Fonte: AHMP, Planta Topográfica da Cidade 

do Porto, n°279 
ESQUEMA 3b 

LEGENDA 

1 - Dormitório Novo 

2 - Arca de Água 

3 - Jardim de Santo António 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE AS DESCRIÇÕES E AS PLANTAS 

TOPOGRÁFICAS DO LOCAL 

SÉCULO XIX 

1o ANDAR ESQUEMA 4 

LEGENDA 

1 - Portaria Externa 

2 - Sala de Visitas (Grades) 

3 - Aposentos da Abadessa 

4 - Celas na Ala Poente 

5 - Celas na Ala Norte 

6 - Botica de Cina 

7 - Casa das Convalescentes 

8 — Casa do Lavor 

9 — Enfermaria 

10 Noviciado 

11 - Dormitório Novo 

12 - ( apcela dos Meninos 

1 3 - ( o r o Alto 

1 4 - C o r p o da Igreja 

1 5 - Capela Mór 

16 Vil» 

17 - Dormitório Nascente (antigo) 

1 8 - C l a u s t r o 

1 9 - T o r r e da Igreja 

20 - Portão exterior poente 

21 - Portão exterior sul 

A Escada do Claustro 

li - Eoitte do Claustro 

DD' Arcaria norte 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE AS DESCRIÇÕES E AS PLANTAS 

TOPOGRÁFICAS DO LOCAL 

SÉCULO XIX 

2°ANDAR (SUL), segundo o corte A/B 

ESQUEMA 5 

LEGENDA 

1 - Portaria Exterior 

2 - Andar sobre as Salas de Visitas (Grades) 

3 - Coro Alto 

4 - Torre da Igreja 

5 -Corpo da Igreja 
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PLANTA/ESTUDO SOBRE AS DESCRIÇÕES E AS PLANTAS 

TOPOGRÁFICAS DO LOCAL 

SÉCULO XIX 

2°ANDAR (NORTE), segundo o corte E/F 

3o ANDAR (SUL), segundo o corte C/D 

ESQUEMA 6 

1 - Celas Super iores fNorte 

2 - Portaria Exterior 

3 - Mirante 

4 - Torre da Igreja 

5 - Coro Alto 

> 

LEGENDA 

Norte - 1 - Celas Norte 

Sul - 2- Portaria Exterior 

3 — Mirante 

4 - Torre da Igreja 

5 - Coro Alto 
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CORTE (ALÇADO E PLANTA), SEGUNDO G/H, DOS VÁRIOS ANDARES, 

AQUANDO DA DEMOLIÇÃO DA IGREJA 

SÉCULO XIX 

ESQUEMA 7 

AJ 

C O M A L I O 

- C O C D At-TO - i°,v/T>rí 

CoftO feM-BO 

- B C- CMlo a * , . 

\rj 

Fonte: O Tripeiro, Fevereiro, n°2, VI série, ano IX, Porto, 1969, p.43 
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FONTE COLOCADA NO ÂNGULO SUL/POENTE APÓS A REMOÇÃO DA 
ESCADARIA SUL/POENTE 

SÉCULO XIX 
ALÇADO (A) 
PLANTA (B) 

ESQUEMA 8 

Fonte: AHMP, Planta MNL 2/A-261 
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PERSPECTIVA TOPOGRÁFICA, AÉREA, DO LOCAL COM AS INDICAÇÕES 

DAS ALTERAÇÕES A EFECTUAR APÓS OS VÁRIOS CORTES INDICADOS 

SÉCULO XIX 

ESQUEMA 9 

Fonte: AHMP, Reg. n° 5475, Livro de Expropriações n°63, fis.395 a 
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APÊNDICE FOTOGRÁFICO 



Por lapso de numeração a página n° 271 não existe. Assim a sequência faz-se das páginas n°s 

270 para a 272. 



Como se poderá verificar nas páginas seguintes, todo o património do mosteiro beneditino de São 

Bento de Avé Maria se dispersou pelos quatro ventos e por mais alguns desconhecidos. 

Muitas das peças atribuídas ao património do Mosteiro são-no sob reserva, pois carecem de 

confirmação documental. 

Noutros casos, a fonte documental não parece correcta, como é o caso do sino que se encontra 

na capela da Senhora do Carmo, na rua dos Bragas. Segundo o que está escrito, seria esta peça 

o sino de maiores dimensões, mas esta afirmação não parece corresponder à realidade, 

porquanto o referido sino tem data de 1899. Neste ano já o mosteiro estava em adiantado estado 

de decomposição, começando a demolição da Igreja no ano seguinte. O sino de tamanho 

intermédio também não poderia ser, pois tem data aproximada, 1895. Resta, portanto, o mais 

pequeno, com inscrição de 1865. 

Confirmadas estarão as peças dos Museus. 

Somos no entanto favoráveis a acreditar na proveniência do espólio guardado e utilizado na Igreja 

de Cedofeita do Porto, pelo facto de ter sido a que, por intermédio da sua Confraria do Santíssimo 

Sacramento, terá recebido praticamente tudo, incluindo as pedras da Igreja para a reconstruir e 

que pelo contrário, acabou por ser projecto de Marques da Silva. Para aquela freguesia e 

Colegiada, a Irmandade de São Bento de Avé Maria entregou coercivamente tudo o que fazia 

parte da Igreja e Coros do mosteiro. 

Também o Dispensário, posteriormente transferido para a zona da praça da Batalha (Santa Clara), 

terá sido herdeiro de muito mobiliário e escultura129, hoje no Museu Soares dos Reis (foi para ali 

nos anos 30 ou 40), e que por falta de documentação e inventários permanece anónimo. 

Alfaias, fragmentos de talha e objectos litúrgicos espalharam-se um pouco por toda a cidade 

(sabemos que, mais uma vez, Cedofeita foi uma das privilegiadas130, tal como o Colégio de São 

" CARVALHO, António Cardoso Pinheiro de, O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no norte do país 

na primeira metade do séculoXX, Dissertação de doutoramento, l°vol., FLUP, Porto, 1992, p. 145. 
130 Por despacho de 7 de Novembro de 1896 fora cedido à Confraria do Santíssimo Sacramento de Cadofeita os materiais 

e "...lodo o material da Egreja, sinos eparte que ainda existe do extincto convento de S.Bento da Acve Ataria na mesma 

cidade, com a obrigação de a sua custa procedera demolição e remoção do referido material. " ANTT, AHMF, Processo 

Relativo à extinção do Mosteiro de S. Bento de Avé Maria do Porto, Cx.2034, capilha 5. Em 1899 a Confraria é intimada 

a proceder à demolição e recolha dos materiais assim como ao depósito deles. Idem, Ibidem. 
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Lourenço). Outras peças de maior envergadura foram também localizadas e documentadas (o 

órgão e uma parte do cadeiral do Coro de Baixo). Outras ainda foram oferecidas, como 

lembranças, na altura da demolição, a determinadas personalidades131. Outras falam por si, como 

o pequeno óleo representando Santa Escolástica, pertença do Museu de Arte Sacra e Arqueologia 

do Seminário Maior do Porto, ou como uma das caixas de esmolas da Igreja de Santa Clara que 

ostenta indubitavelmente a marca de origem, ou ainda o fogaréu actualmente pousado nos 

terrenos da Igreja de Cedofeita: aquela "jarra de pedra" não esconde a sua origem, quando 

olhamos as velhas fotografias do Mosteiro. 

Dos altares , além do altar mor que de Cedofeita foi para São João de Vizela, no início dos anos 

70 por ali se ter declarado um violento incêndio132 (continua a acontecer) apenas encontramos 

aquele que está na capela do Hospital de Maria Pia como já foi referido (era o do Noviciado). Dos 

outros, apenas vagos rastos133: os dois que foram para a capelinha de São Pedro da Afurada 

sumiram-se no pó da demolição da mesma nos anos 60. O colégio de Sanguedo há muito 

desactivado também recebera um. Na capela do cemitério oriental da cidade, vulgarmente 

chamado de o Prado do Repouso, está um outro, que não nos foi possível ver por a referida 

capela se encontrar em obras de restauro e fechada ao público. 

Falta-nos ainda referir os azulejos. Félix Ramos dizia que a ala nascente do Mosteiro era: "... um 

mostruário, como n'um museu da cerâmica de todos os tempos." 134No entanto, a área coberta por 

revestimento cerâmico não seria apenas aquela, porquanto em vários documentos encontrámos 

alusões a outras espécies de azulejos e, em especial, numa comunicação de Setembro de 1894 

que diz o seguinte: "...logo à entrada dos Claustros que pelo seu merecimento são dignos de ser 

recolhidos no Museu Nacional de Bellas Artes e Archeologia..."135. Realmente constam da lista de 

requisitados por aquela instituição pelo menos dois parões de azulejo que posteriormente terão 

sido recambiados para o Museu do Azulejo. Contactados os serviços daquele Museu nacional, foi-

nos dito que realmente ali se encontram em depósito vários caixotes com ladrilhos decorativos, 

mas que, embora catalogados e inventariados, não possuem qualquer identificação da sua 

proveniência! Ficámos também a saber durante as nossas diligências que muitos daqueles 

131 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da. Aliares e imaginária num convento de monjas beneditinas, in Poligrafia, n°3, 

Publ. Centro de Estudos D.Domingos Pinho Brandão, Porto, 1994, pp. 99/113. 
L ' "Jornalde Notícias", 19 de Junho de 1972, p.7. 
133 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o . c. 
134 MIRANDA, Ana Paula, O Mosteiro de São Bento de Ave Maria, in Bol.Assoe.Ciilt.Amigos do Porto, Porto, 1997/98. 

p.224. 
135 ANTT, AHMF, Processo Relativo à extinção do Mosteiro de São Bento de Ave Maria do Porto, Cx. 2035, capilha 1 I 
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azulejos foram vendidos a quem os quis comprar. Alguns caíram em mãos entendidas, como os 

que se encontram aplicados em muitas das paredes do Paço de São Cipriano, em Guimarães. 

Por último, gostaríamos de poder levantar a dúvida sobre a possibilidade de serem ou não do 

mosteiro de São Bento de Avé Maria os arcos de cantaria, em número de quatro (tal como os do 

cenóbio beneditino), que constituem as fachadas poente e norte de um pequeno edifício 

construído à cota superior da ponte de D.Luis I e na sua embocadura, do lado de Vila Nova de 

Gaia. As nossas diligências junto do Arquivo Municipal de Gaia mostraram-se infrutíferas, apesar 

da boa vontade da técnica que nos atendeu. O referido edifício, muito conhecido na cidade, hoje e 

ontem (foi pomposamente apelidado de Casino, enquanto casa de espectáculos), não tem 

qualquer registo camarário nem tão pouco qualquer planta. Terá sido construído após o 

lançamento da ponte e pelos alvores deste século, antes da instalação da linha do eléctrico, em 

1905. Os registos fotográficos que reunimos não permitem senão esta aproximação. Lamentamos 

profundamente, porquanto é voz corrente que aquela arcaria, voltada para o rio e o mar, pertenceu 

ao mosteiro e olha como que saudosamente a outra banda, numa tentativa frustrada de avistar o 

seu antigo lugar. 

Desaparecida está também a placa de latão comemorativa do lançamento da primeira pedra da 

reconstrução do mosteiro, com data de 1784136. Ter-se-á deixado ficar pelo caminho nas bolandas 

sofridas pelo Museu Municipal do Porto até se estabelecer como Museu Nacional Soares dos 

Reis. 

Tristemente dispersas, das cinzas deste edifício, amado por uns e desprezado por outrod, 

considerado mesmo um obstáculo ao progresso, pouco ficou na recordação dos portuenses, além 

de uma vaga sombra sem forma. 

' VITORINO, Pedro, O Convento da Avé Maria. Notas do Arqueologia Portuense, Porto, 9137, p. 177. 
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D.Pedro da Costa, bispo que doou os terrenos para se erguido o mosteiro de São 
Bento de Avé Maria, no século XVI. 

Fonte: Fons Vitae (pormenor), in Ourivesaria e Paramentaria da Misericórdia do Porto, Porto, 1998, 

p.128. 
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Fig. 1 - Capitéis manuelinos. Granito. Século XVI. 

Fig. 2 - Capitéis manuelinos. Granito. Século XVI. 

Fig.1 e Fig.2 . Os dois conjuntos pertenceram ao mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Secção Lapidar do Museu Nacional de Soares dos Reis do Porto, 

(fotografias do Museu) 



Fig. 3 - Claustro do mosteiro de São Pedro de Cete. Século XVI. 

(fotografia do autor) 

Fig. 4 - Claustro do mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro, Évora. Século XVI 

Fonte: SILVA, José Custódio Vieira da, O Tardo-Gótco em Portugal, a arquitectura no 

Alentejo, Horizonte, Lisboa, 1989, p.111. 
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Fig.5 - Claustro do mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro, Évora. Século XVI 

Pormenor da galeria. 

Fonte: SILVA, José Custódio Vieira da, O Tardo-Gótco em Portugal, a arquitectura no 

Alentejo, Horizonte, Lisboa, 1989, p.112. 

Fig. 6 - Base de coluna gótico/manuelina do mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Granito. Século XVI. 

Secção Lapidar do Museu Nacional de Soares dos Reis do Porto. 

(fotografia do arquivo do Museu) 
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Fg.7 - Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Século XVI. 

(Desenho com base nas descrições de: ALVES, Artur da Mota, O convento de Avé Maria do 

Porto, CMP, Porto,1939, pp.242/368.) 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 

Fig.8 - Simulação, utilizando os capitéis, reais, do Museu Nacional de Soares dos Reis 
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Fig. 9 - Arcada manuelina. Granito. Século XVI. 

Portal do refeitório do mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Actualmente como Panteão das monjas, no cemitério do Prado do Repouso, no Porto. 

(fotografia do autor) 

Fig.10 - Casa do Capítulo. Século XVI. 
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Fig.11 - Refeitório. Século XVI. 

Fig. 12 - Portaria Externa. Século XVI. 

(Figs. 10,11 e 12 desenhos com base nas descrições de: ALVES, Artur da Mota, O convento de Avé 

Maria do Porto, CMP, Porto, 1939, pp.242/368.) 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 
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Fig. 13 - Grades dos Coros e arcos de sustentação do Coro Baixo (4 arcos). Século XVI. 

Desenho com base nas descrições de: ALVES, Artur da h/lota, O convento de Avé 

Maria do Porto, CMP, Porto.1939, pp.242/368.) 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 

Fig.14 - Coros do mosteiro do Salvador de Braga. 

Fonte: OLVEIRA, Eduardo Pires de, O Edifico do convento do Salvador, Braga, 1994, p.71 
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Fig.15 - Cadeiral no Coro Alto. Século XVI. 

Fig. 16 - Arco Cruzeiro- mor. Século XVI. 

Figs. 14 e 15 desenhos com base nas descrições de: ALVES, Artur da Mota, O convento de Avé 

Mana do Porto, CMP, Porto,1939, pp.242/368.) 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 
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Fig. 17 - Esfera Armilar. 

Fotografia de António Cerdeira, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1992. 

F ig .18 -Cruz de Cristo. 

Fotografia de António Cerdeira, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1992. 



Fig. 19 - Fonte do Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Século XVI? 

Actualmente nos jardins dos Servços Municipalizados de Águas e Saneamento, do Porto. 

(Fotografia dos S. M. A . S.) 

Fig20 
Fonte da Prç. República (Viana do Castelo) 

História da Arte Poirtuguesa,vol.ll,p.335 

Fig.21 

Fonte da Ferreria, Pontevedra 

Do Tardo-Gótico ao Maneirismo, Gulbenkian, p.209 
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Fig.22 - Fachada da Igreja do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Século XVI. 

Desenho com base nas descrições de: ALVES, Artur da Mota, O convento de Avé 

Mana do Porto, CMP, Porto,1939, pp.242/368.) 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 
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Fig.23 - Fachada da Igreja do mosteiro (lado sul). Século XIX 

Desenho n°38 de Joaquim Vitória Vilanova, BPMP, 1987. 

Fig.24 - Feira de São Bento (fachada poente do mosteiro). 
Desenho n°66 de Joaquim Vitória Vilanova, BPMP, 1987. 
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Fig.25 - Portaria norte. Século XVII. 

Desenho de Albrecht Haupt, 

Fonte: Kubler, George, Arquitectura Portuguesa Chã. Entre as Especiarias e os Diamantes, 

Veja, 1988, p.142. 

Fg.26 - Largo de São Bento, fins do século XVIII, vendo-se de topo a portaria anterior. 

Fonte: TAVARES, Fernão, Mosteiro de São Bento da Avé Maria na memória do 

Património perdido, O Tripeiro, Setembro/Outubro, Porto, 1983, p.243. 
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Fig.27 - Fachada norte do mosteiro de São Bento de Avé Maria. SéculosXVII/XVIII. 

Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 

Fig.28 - Mosteiro de São Bento de Avé Maria, fachada sul onde se fazia a feira. Defronte do outro 

Lado da rua do Loureiro o correr de casas foreiras do mosteiro onde até meados do 

século XIX se situava também a Casa dos Capelães, posteriormente derrubada. 

Fonte- TAVARES, Fernão, o c , p.240. 
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Fig.29 - Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria (tornado do ângulo norte/nascente). 

Séculos XVII/XVIII. 

Fonte: A cidade do Porto na Obra do Fotógrafo Alvão, Porto, 1993, p.111. 

Fig.30 - Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria (tomado de sul para norte). 

Séculos XVII/XVIII: 
Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 
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Fig.31 - Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Piso térreo do lado nascente, vendo-se 

à direita a sala capitular (parede e entrada). Séculos XVII/XVIII. 

Fonte: VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, CMP, Porto, 1937, p.187. 

Fig.32 - Claustro do mosteiro de São Bento de Avé Maria (tomado de norte para sul), vendo-se 

o arco ogival de acesso ao ante-coro do piso térreo. Séculos XVII/XVIII. 

Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho) 
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Fig. 33 - Passagem porticada (do século XVI? Na ala da Enfermaria ?). 

Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 

Fig.34 - Vila Lado leste do mosteiro. Séculos XVII/ XIX 

Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 

197 



Fig.35 - V i l a . Tomada para norte. Séculos XVI/XVII 

Desenho com base em fotografia do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 

Fig.36 - Frontaria da Igreja, Coros e Escolas. Século XVIII. 

Fonte: Douro Litoral, Porto, 1954, p.50. 
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Fig.37 - Lintel comemorativo, com inscrição do século XVIII:"S.BEA/7~0 DA AVE MARIA 

FUNDADO PELO SERENÍSSIMO REI DE PORTUGAL D.MANOEL 

MEMORIAM O ANNO DE " 

Granito. Século XVIII. Secção Lapidar do Museu Nacional de Soares dos Reis. 

(fotografia do Museu Nacional de Soares dos Reis) 

Fig.38 - Rótulo com monograma. Granito. Princípios do século XVIII. 
Fonte: VITORINO, Pedro, o .a, p.193 e 200. 
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Fig.39 - Rótula com monograma. Granito. Princípios do século XVIII 

Fotografia de António Cerdeira, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1992. 

As peças das figs. 38 e 39 estavam colocadas sobre a arcada da portaria e eram sobrepujadas 

por coroas reais que não foram recolhidas 

Fonte: VITORINO, Pedro, o .a, p.200. 

Fig.40 - Armas de São Bento. Granito. Século XVIII (1762). Tinha a seguinte inscrição que se 

encontra apagada: "MANDARAM FAZER ESTA OBRA D JOANA MARIA DE SOUZEDO 

E D.ANNA DE SANTA MARIA DE ARAGOM. SENDO D.ABADEÇA THERESA MARIA 

DA SILVA. ANNO 1762." Estava esta pedra de armas na Casa dos Capelães, na Rua do 

Loureiro e vendida em 1834. 

(fotografia do Museu Nacional de Soares dos Reis) 
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Fig.41 - Coro Alto. Século XVIII. Tomada para a Igreja. 

Fig. 42 - Coro Alto. Século XVIII. Tomada para o Ante-Coro. 
Figs. 41 e 42, desenhos com base em fotografias do Arquivo Histórico Municipal do Porto, 

(execução: Maria da Conceição Pinho). 
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Fig.43 - Estuques no Paço Episcopal do Porto. Finais do século XVIII. Escadaria barroca. 
Estes estuques foram contemporâneos dos que ornaram o tecto do Coro Alto 
do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Poderão ter servido de modelo. 
FONTE: VASCONCELOS, Flórido, Os Estuques do Porto, CMP, Porto,1997, p. 60. 



Fig.44 - Vista geral do interior da Igreja do Salvador de Braga. Idêntico aspecto teria a Igreja 

do mosteiro de São Bento de Avé Maria, que ardeu nos finais do século XVIII. 

Fonte:OLIVEIRA, Eduardo Pires de, o. a, 57. 

Fig.45 - Tecto da Igreja do Salvador de Braga. Pensámos que a Igreja, do século XVII/XVIII, de 

São Bento de Avé Maria seria igualmente apainelada. 

Fonte: OLIVEIRA, Eduardo Pires de, o .c. p. 67. 



Fig.46 - Fogaréu. Granito. Século XVIII. Era um dos quatro que pontuavam nos vértices do 

Telhado do Corpo da Igreja (mais elevado). Actualmente nos terrenos da Igreja de 

Cedofeita, 

(fotografia do autor) 

Fíg.47 - Roda do mosteiro. Supomos que a fotografia que deu origem ao desenfio está em 

posição invertida. 

Fonte: ALVES, Artur da Mota, o . c, p. 245. 
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Fig.48 - Portaria de mosteiro beneditino femnino (Sanpelayo - Santiago de Compostela) 

(fotografia do autor) 

Fig.49 - Grade do mesmo mosteiro 
(fotografia do autor) 

Fig.50 - Roda do mesmo mosteiro 

(fotografia do autor) 
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Fig.51 - Estante do Coro. Século XVIII. Pode observar-se nas figs.41 e 42. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita 

(fotografia do autor) 

Fig.52 - Estante do Coro(apontamento do pé) 

(fotografia do autor) 
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Fig.53 - Urna de Quinta-feira Santa. Século XVIII. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita e atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria, 
(fotografa do autor) 

Fig.54 - Urna de Quinta-feira Santa (perspectiva diagonal). 
(fotografia do autor) 
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Fg.55 - Parte do Cadeiral do Coro Alto do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Século XVIII. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita 

(fotografia do autor) 

Fig.56 - Cadeiral. Este pormenor é o banco da abadessa, mais largo, 
(fotografia do autor) 
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Fig.57 - Espaldar com baldaquino. Assento da abadessa. Século XVIII. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita, 

(fotografia do autor) 

Fig.58 - Fragmento do Cadeiral do Coro Alto. Século XVIII. 
Actualmente cripta da Igreja de Cedofeita, 

(fotografia do autor) 
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Fig.59 - Sacrário. Século XVIII. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita e atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria 

(fotografia do autor) 

Fig.60 - Credencia. Pensámos ser pedra lioz e mármore preto. Século XVIII. 
Actualmente na Igreja de Cedofeita e atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria, 

(fotografia do autor) 



Fig.61 - Pia de água benta. Parece ser pedra Lioz. Século XVIII 
Poderá ser o n°744 do Inventário Geral 

Actualmente pia baptismal na Igreja de Cedofeita - Porto 

(fotografia do autor) 

Fig.62 - Grades do altar mor. Lavor idêntico ao dos cadeirais. Século XVIII. 
Actualmente guardadas na Igreja de Cedofeita - Porto, 

(fotografia do autor). 
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Fig.63 - Fragmento de Cadeiral do Coro Baixo. Século XVIII. 

Actualmente na Igreja da Trindade no Porto, num conjunto de 43 assentos, 

(fotografia do autor) 

Fig.64 - Cadeiral do Coro Baixo (pormenor) 

(fotografia do autor) 
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Fig.65 - Altar do Noviciado. Século XVIII. 

Actualmente na capela do hospital Maria Pia - Porto 
Fonte: ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Altares e Imaginária num convento de monjas 

Beneditinas, in Poligrafia, Porto, 1994,p. 107. 
(fotografia do autor) 

Fig.66 - Altar do Noviciado (pormenor da parte inferior) 
(fotografia do autor) 
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Fig.67 - Caixa de Esmolas. Século XIX. 

Actualmente na Igreja de Santa Clara do Porto 
(fotografia do autor) 

Fig. 68 - Caixa de Esmolas com brazão de São Bento. 
Actualmente na Igreja de Santa Clara do Porto 
(fotografia do autor) 
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Fig.69 - Relógio de Caixa Alta ou de Escada. Madeira de Xarão. Século XVIII. 

Na Embaixada Portuguesa de Madrid, desde 1944. 

(fotografia do Museu Nacional de Arte Antiga - Lisboa) 

Fig.70 - Fragmento da Grade do Coro Baixo. Século XVIII. 

Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior do Porto 

(fotografia do autor) 
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Fig.71 - Sino. Século XIX (1865) 
Actualmente na Capela da Senhora do Carmo no Porto. Atribuível ao mosteiro de São Bento de 
Avé Maria 

Fonte:0 Tripeiro, Junho,n°2, Porto, 1949, p.43 

(fotografia do autor) 

Fig.72 - Sino (pormenor) 

(fotografia do autor) 
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Fig.73 - Sino. Século XIX (1874), fabricado em Braga. 

Actualmente em depósito na Igreja de Cedofeita. Havia dois. Atribuível ao mosteiro de São 

Bento de Avé Maria 

(fotografia do autor) 

Fig.74 - Cruzeiro. Granito. Século XVII. 

Actualmente no cemitério do Prado do Repouso do Porto 

(fotografia do autor) 
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NÚCLEO DE IMAGENS ACTUALMENTE NA IGREJA DE CEDOFEITA 

Fg.75 - Imagens de Roca 
Actualmente em depósito na Igreja de Cedofeita. Atribuíveis ao mosteiro de São Bento de Avé Maria 
(fotografia do autor) 

i^-v'; :-:.-:-;; ÍE!S ■;,. 

Fig.76 - Senhor Morto. Atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria 
(fotografia do autor) 
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Fig.77 - Senhor dos Passos (imagem de Roca) 
Fonte: O Tripeiro, Maio, n°1, Porto, p.19. 
(fotografia do autor) 

Fig.78 - São Bento 

Fonte: O Tripeiro, Outubro, n°6, Porto, 1948, p.143. 
(fotografia do autor) 
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Fig.79 - Santa Escolástica 

Fonte: O Tripeiro, Outubro, n°6, Porto, 1948, p.143. 

(fotografia do autor) 

Fig. 80 - Santa Colomba. Relíquia venerada no mosteiro de São Bento de Avé Maria. 
Fonte: O Tripeiro, Outubro, n°6, Porto, 1948, p.143. 

Esta santa, supostamente incorrupta, era uma imagem com armação de arame, ricamente 

vestida e a máscara julgada de cera era de cartão magnificamente moldado. Os materiais 

altamente perecíveis foram vencidos pelos tempos e reduziram-se a pó, há poucos anos. 

(fotografia - pagela da paróquia de Cedofeita) 
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NÚCLEO DE IMAGENS ACTUALMENTE NA IGREJA DE SANTA CLARA 

Fig.81 - São Bento 

Fonte: O Tripeiro, Janeiro, n°9,Porto, 1949, p.213. 
(fotografia do autor) 

Fig.82 - Santa Escolástica 

Fonte: O Tripeiro, Janeiro,n°9, Porto, 1949, p.213. 
(fotografia do autor) 



Fig.83 - Coração de Jesus 

Fonte: O Tripeiro, Janeiro,n°9, Porto, 1949, p.213. 
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IMAGENS PERTENCENTES AO CEMITÉRIO DE AGRAMONTE 

Por lapso ficaram excluídas as seguintes imagens 83 a , 83 b e 83 c que se encontram na 

capela do cemitério de Agramonte - Porto. 

Fig.83 a - Cristo Crucificado. Esteve na Casa do Capítulo do mosteiro de São Bento de 

Avé Maria 

Fonte: MIRANDA.Ana Paula, O Mosteim de São &efito=de=Avé Maria, 

Bol.Assoc.Cult.Amigos Porto, Porto, 1997/98, p.216. 

(fotografia do autor) 



Fig. 83 b - Senhora da Soledade 
(fotografia do autor) 

Fig. 83 c -São João 
(fotografia do autor) 

Atribuíveis ao mosteiro de São Bento de Avé Maria 
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OUTRAS PEÇAS PERTENCENTES AO MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

Fig.84 - São Bento. Século XVIII. Barro policromado 

Teve um báculo. 

Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto, 1997,p. 120. 

Fig.85 - São Vicente. Madeira pintada e dourada. Século XVIII 
(Fotografia do arquivo do Museu) 
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Fig.86 - São José. Madeira pintada, estofado. Século XVIII. 

(fotografia do arquivo do Museu) 

Fig.87 - Santo António. Madeira pintada, estofado. Século XVIII. 

(fotografia do arquivo do Museu) 

226 



mm 

Fig.88 - Cruz peitoral. Anverso imagem de Cristo. Metal. Século XVII. 

(fotografia do arquivo do Museu) 

Fig.89 - Cruz peitoral. Reverso. Imagem de Nossa Senhora da Conceição, 

(fotografia do arquivo do Museu) 
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Fig.90 - Cruz peitoral. Marfim com incrustações de madrepérola. Século XVII. 
(fotografia do arquivo do Museu). 

Fig. 91 - Cruz peitoral idêntica à da fig.90, mas fragmentada e incompleta. 
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Fig.92 - Grilheta. Ferro. Século XIX. 
(fotografia do arquivo do Museu) 
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NÚCLEO DE PEÇAS PERTENCENTES AO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Por razões totalmente alheias à nossa vontade, deste conjunto apresentamos apenas uma 

pequena parte. 

Fig.93 - Cadeira de pau santo com estofo de damasco e pregaria. Século XVII (1ametade) 
M. N.A.A. 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doe.Fotográfica - IPM., 2000) 



Fig. 94 - Urna de eleições. Madeira com embutidos. 
M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.95 - Tinteiro. Madeira com embutidos e com aplicações de prata ? 
M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.96 - Tinteiro. Madeira com embutidos e com aplicações de prata ? 
M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.97 - Caldeirinha. Prata 

M. N. A A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.98 - Par de brincos em forma de laço com pedras. Século XVIII? 
M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig.99 - Dois alfinetes com pedras. Século XVIII? 
M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doe.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig. 100 - Alfinete de peito com aljofres. Século XIX? 

M. N. A .A . 

(Fotografia: Carlos Monteiro - Div.Doc.Fotográfica - IPM, 2000) 
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Fig. 101 - Caneca. Faiança portuguesa. Massarelos - Porto. Século XVIII 
Fonte: O Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1994, p.68. 
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Das seguintes peças apenas enumeramos a denominação do arquivo do Museu, por até à data, 

não termos em nosso poder as fotografias. 

Fig. 102 - Fragmento de pulseira 

Fig. 103 - Broche antigo em forma de laço com pendente. 

Fig. 104 - Jarra em forma de cabaça 

Fig. 105- Jarra 

Fig. 106 - Jarra 

Fig.107 - Eucaristia. Baixo-relevo. Madeira. Século XVIII. 

Fig.108 - Lâmpada de suspensão. 

Fig. 109 - Jarra 

Fig.110 - Castiçal de um par 

Fig.111 - Tapete de arraiolos 

Fig. 112 - Tapete de arraiolos 

Fig.113 - Tapete de arraiolos 

Fig. 114 - Tapete 

Fig.115-Tapete 

Fig.116 - Fragmento de tecido 
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NÚCLEO DE PEÇAS PERTENCENTES AO MOSTEIRO BENEDITINO DE SINGEVERGA 

Fig.117 — Oratório. Pau preto. Século XVIII 
Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto, 1997, p.169. 

Fig.118 - Cálice e patena .Prata dourada. Século XVIII. 
Tem a seguinte inscrição:Este Calis mandou fazer a sancristam D.Maria Volante d'Souza sendo 

Abadesa D.Jozefa GJara Camelo. Tem o brasão de São Sento. 

Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto, 1997,p.158. 



Fig. 119 — Custódia. Ouro com pedras preciosas. Século XVIII. 
Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto, 1997,p.153. 

Consta como originária do mosteiro de Vairão, mas foi-nos garantido em 

Singeverga a proveniência de São Bento de Avé Maria. 
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Fig. 120 - Pfxide. Prata dourada (e não ouro. O peso é aproximadamente 1000 gr. e não 5000gr. 

como indicado ). Século XVIII 

Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto,1997, p.152. 

Esta peça terá sido a que António Bernardo Ferreira comprou juntamente com o báculo 
e que permaneceu durante décadas desaparecida. Como prova da posse efectiva 
aquele comerciante mandara gravar uma inscrição de doação condicional. Não possui 
qualquer gravado e a história que nos contaram, em Sngeverga é bem diversa: a última 
abadessa tê-la-á deixado ao sacristão para que este a entregasse aos beneditinos 
quando de regresso a Portugal. A razão pela qual ali se encontra. 
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Fig. 121 - Retrato da última Abadessa do mosteiro de São Bento de Avé Maria: 
D.Maria da Glória Dias Guimarães. Século XIX. 
Fonte: O Mosteiro de São Bento da Vitória, 400 anos, ADP, Porto,1997,p.180. 
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NÚCLEO DE PEÇAS PERTENCENTES AO MUSEU DE ARTE SACRA E ARQUEOLOGIA DO 
SEMINÁRIO MAIOR DO PORTO 

Fg.122 - Santa Escolástica. Óleo 
Atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria 
O báculo indica a proveniência do quadro. É a réplica perfeita do báculo das abadessas. 
(fotografia do autor) 

Fig. 123 - Santa Gertrudes e Santa Lutegarda 
Atribuível ao mosteiro de São Bento de Avé Maria (podem ser o n°610 do Inventário 
Geral) 
(fotografia do autor) 



Fig.124 - Tetralogia sobre São Bento - 1 . Madeira. Século XVIII. 

(fotografia do autor) 

Fig.125 - Tetralogia sobre a vida de São Bento - II. Madeira. Século XVIII. 

(fotografia do autor). 
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Fig. 126 - Tetralogia sobre a vida de São Bento - í 

(fotografia do autor) 
Madeira. Século XVIII. 

Fig.127 - Tetralogia sobre a vida de São Bento - IV. Madeira. Século XVIII. 
(fotografia do autor) 
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AVULSOS 

Fig. 128 - Oratório (estação da Paixão que esteve no muro da Cerca, na Rua do Loureiro) 

Alvenaria. 

Actualmente na sacristia da Igreja de São João Novo, no Porto, 
(fotografia do autor). 

Fig. 129 - Oratório (pormenor) 

(fotografia do autor) 
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Fig.130 - Oratório .Figuras da Paixão. Escultura. Madeira, 
(fotografia do autor) 

Fig. 131 - Oratório. Figuras que estavam suspensas 

(fotografia do autor) 

(estas figuras encontram-se guardadas por estarem em mau estado) 
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Fig. 132 - Ceia de Cristo. Baixo-Relevo? Cerâmica? 

Pertenceu ao mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte: O Tripeiro , Abril, n°12, Porto, 1953, capa. 
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Fig. 133 - Presépio. Barro pintado. Pertenceu ao mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte. Os Presépios do Porto, in O Tripeiro, Dezembro,n°12, Porto, 1963, p.356 



CERÂMICA - AZULEJO 

Fig. 134 - Padrão de azulejo. Figura (abundância). Monocromático. Século XVII 
Claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto, 
(postal da BPMP) 

Fig. 135 - Padrão de azulejo. Figura de senhora. Monocromático. Século XVII. 
Claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto 
(postal da BPMP) 
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Fig. 136 - Padrão de azulejo. Figura de senhora. Monocromático. Século XVII. 
Claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto 
(postal da BPMP) 

Fig. 137 - Padrão de azulejo. Figura avulsa. Monocromático. Século XVII/XVIII. 
Claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto 
(postal da BPMP) 
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Fig.138 - Padrão de azulejo. Albarrada. Mnocromático. Século XVII. 
Claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto 
(fotografia do autor) 

Fig.139 - Padrão de azulejo. Tapete com barra. Monocromático. Século XVII. 
Paço de São Cipriano - Guimarães. 
Fonte: GUIMARÃES, Agostinho, Azulejos artísticos de Guimarães, s/1,1983,pp.77/78 
(fotografia do autor) 
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Fig.140 - Órgão composto por dois justapostos (um era mudo). Neoclássico. Século XIX 

Actualmente na Igreja do Bonfim 

Fonte: SILVA, Célia Ramos Ferreira, Os Órgãos de tubos da cidade do Porto,séculosXVI/XIX, 

Dissertação de Mestrado, vol.2, FLUP, Porto, 1998, pp.105/109. 
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RETÁBULO DO ALTAR MOR 

Fig.141 - Retábulo do altar mor. Século XVIII. 

Actualmente na Igreja de São João de Vizela, 
(fotografia do autor) 
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Fig. 142 - Retábulo do altar mor (pormenor superior) 
(fotografia do autor) 
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Fig. 143 - Retábulo do altar mor (pormenor lateral, do apoio das colunas) 

(fotografia do autor) 

Fig. 144 - Retábulo do altar mor (elemento central - sacrário), 
(fotografia do autor) 
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DESCRIÇÃO DO BRAZÃO DE SÃO BENTO137 

EXPOSIÇÃO DO ESCUDO 

Dividido em duas partes: à direita em campo azul uma torre de prata de cuja porta sai um rio 

caudaloso e no meio da divisa do escudo duas árvores de ouro em monte verde. 

Este brazão é por parte da mãe de São Bento, Cláudia Abundância, condessa de Núrcia, da 

família dos Rigardatos. A torre é símbolo do poder, fama e pureza de sangue da família. O rio 

significa a multidão de descendentes daquela família. As árvores de ouro, os bens e riquezas da 

Casa dos Pais e Avós, o monte verde são as terras e senhorios. 

Na parte esquerda em campo vermelho, um leão de prata rompante. Esta insígnia é parte do pai -

Anício Euproprio, da família dos Anícios Romanos. O leão é a fortaleza e o esforço dos maiores 

heróis desta geração. O leão sustenta um báculo pastoral por ser a insígnia particular da 

dignidade de Abade Monacal, que o Santo teve, o véu que pende do báculo é para a divisa do 

Episcopal e o seu retorcido sempre para dentro é para mostrar que a jurisdição monacal diz só 

respeito e se limita aos monjes e à clausura à excepção do báculo pastoral dos bispos, pois este 

olha o seu remate para fora, denotando a sua jurisdição no século. 

A árvore figura toda a religião beneditina. O globo representa o mundo a cujas quatro partes ela se 

estendeu. Ao pé da árvore divisam-se diferentes insígneas de Pontífices, Cardeais, Arcebispos, 

Bispos, Doutores, Imperadores, Imperatrizes, Reis, Rainhas, Príncipes e Princesas, Infantes, 

Infantas, Duques, Duquesas, Marqueses, Condes, Generais que em número quase infinito 

abaraçaram o Santo Instituto desta Religião. 

Descrição rara, retirada de um Livro de Contas (original) ricamente iluminado, proveniente do mosteiro de São Bento 

de Viana do Castelo, lista explicação "geroglítica" estava nas primeiras páginas do dito volume. ARAÚJO. José Rosa 

de, Como viviam as Freiras de São Bento (séaXVffl), n°s49/56, 19 Junho a 14 Julho, Viana do Castelo, 1942. 
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EXPOSIÇÃO DA ORLA DO ESCUDO 

O sol não só é o timbre das armas por parte de sua mãe mas também o é hoje da Religião 

Beneditina. Ele representa ao mesmo Santo como sol da Vida Monástica, resplandecendo na 

Igreja de Deus em toda a Europa, assim como Basílio na Ásia e Agostinho na África. 

A Mitra preciosa mostra a dignidade abacial, dominando os seus filhos como o seu primeiro pai. 

A das palmas figura a agigantada estatura do seu corpo. A outra palma o triunfo do Santo sobre 

todos os inimigos da sua alma. 

O cilício é memória do que ele levou ao Subiaco quando se separou do mundo a primeira vez, 

cujo era tecido de sedas de cavalos com muitos laços e nós. 

0 Maná as gotas de água que suou na Cova de Subiaco em pronóstico sinal de santidade, 

quando havia de acontecer alguma calamidade ou caso funesto. 

Os espinhos os em que se deitou para vencer a sensualidade. 

As rosas as que o Senhor fez nascer no mesmo lugar dos espinhos em demonstração da vitória. 

As cinco flores em cujo centro se lêem os números I, I, III, IV e V mostram os cinco privilégios 

principais que Deus concedeu a São Bento em favor da sua Ordem e benfeitores: este oráculo 

feito por um anjo a Bento a favor da sua Religião, irmãos e devotos consiste: 

1 - A sua Religião preservará até ao fim do Mundo; 

II - Que a sua Religião seria no fim do Mundo o escudo de toda a Igreja Católica; 

III - Que ninguém morreria nela senão em estado de salvação; 

IV - Que todo o perseguidor se se não emendasse morreria de má morte; 

V - Que todos os que amassem a sua Religião teriam um bom fim. 

O corvo com o pão no bico é a figura daquele a quem o Santo criava, sustentando-o para símbolo 

da perseverança, permanência e estabilidade que o monge deve ter em seu estado, e o pão 

representa o envenenado que o Santo lhe mandou lançar em lugar em que não fosse achado de 

pessoa alguma. 
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As seis asas, as seis dos serafins de Isaías e são a figura da Sagrada Cogula que o Santo deu a 

seus filhos. Nas duas abas do capelo se representam as duas asas com que os serafins cobriam o 

rosto: nos dois panos que chegam ao chão se representam as duas asas com que os serafins 

cobriam os pés e nas duas mangas as duas asas com que os serafins voavam. 

EXPOSIÇÃO DA OR|_A MAIOR 

Doze debuxos gradatos que igualmente cricuitam se figuram os doze primeiros mosteiros que o 

Santo edificou em Subiaco. 

As palmas aí mesmo unidas são as do tirunfo de tantos mártires, só num mosteiro padeceram 

novecentos às mãos dos mouros; 1040 às mãos dos húngaros e 10 000 na Igreja Cantuariense 

(Inglaterra). 

As luas crescentes explicam como no Cassino começou esta Religião a ser lua crescente, 

aumentando tanto que chegou a cheia de bens espirituais, temporais (o comprimento é a lua cheia 

no mais alto da orla). 

A estrela como esta Religião teve seu princ'pio no deserto de Subiaco, como Aurora ou estrela 

Alva quando nasceu. 

O vaso, o veneno que se quebrou quando da benção. 

A campainha, a que á com o cesto que Romano descia com uma corda à cova de Bento e cuja 

campainha o diabo quebrou com uma pedrada afm de Bento nío ouvisse a chegada do alimento. 

Nos quatro ângulos, uma meia lua em cada, a nobreza de Bento pois as podia usar nos sapatos 

como ilustre romano que era. 

Quatro bandeiras - sendo beneditinos sem conta acolhem-se sob quatro bandeiras principais, à 

imitação do exército esmaelítico dividido em quatro esquadrões quando caminhava pelo deserto 

do Egipto para a Terra Prometida: 

Primeira bandeira 
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O Oriente debaixo da qual iam duas tribos, era a tribo de Judá - cor verde símbolo da esperança 

(a dos filhos de Bento em gozar os prémios celestiais, pelejando sob a bandeira da Fé). O leão 

que ela levava pintado: o ânimo e esforço dos filhos de Bento na propagação da Fé. 

Segunda bandeira 

A zona do Meio-Dia, a tribo de Ruben, vermelho carmezim - a maior prova de caridade, o martírio 

dos filhos de Bento por amor a Cristo. Tinha figurado a cabeça de um homem e a árvore das 

Mandrágoras com as raízes e frutos vermelhos, a cabeça o martíro assim como a árvore e seus 

frutos (odorífero e copioso). 

Terceira bandeira 

A que no exército de Israel ia na parte do Ocidente - tribo de Efraim e mostrava a fortaleza desta 

tribo - cor amarela nos beneditinos são os santos confessores que professando a Regra militaram 

sob a bandeira da penitência, exercitando-se nas armas da virtude. A cabeça de boi da bandeira é 

o geroflífico do contínuo trabalho e exercício. 

Quarta bandeira 

Que ia do lado Norte - tribo de Dan igualmente branca e vermelha é nas filhas de Bento o 

geroglífico das Virgens que professam a Regra segundo a pureza virginal e por esta observância 

perpétua de virgindade e castidade fica sendo martírio em que os apetites e desejos carnas se 

degolam como diz São Gregório Magno. Esta bandeira tinha uma águia volante com uma serpente 

nas garras cuja insígnia compete às filhas de Bento porque assim como a águia tem agudeza de 

vista e elevando-se mais alto que as outras lhes leva vantagem, também a pureza da virgindade 

dá vistas mais agudas e penetrantes a todos os que professam e se despedem dos gostos do 

mundo como de serpentes venenosas. 
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Fig.145 - Brazão de São Bento. Pano da porta da Igreja (n° 525 do Inventário Geral) 
Actualmente em depósito na Igreja de Cedofeita do Porto, 

(fotografia do autor) 

Fig.146 - Brazão de São Bento. Perspectiva diagonal. 
(fotografia do autor) 
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O BÁCULO DAS ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE AVÉ MARIA DO PORTO 

Consideramos oportuno desenvolver um pouco este tema. A peça de ourivesaria de que nos 

ocuparemos nas próximas linhas é um dos mais bonitos objectos preciosos à guarda dos Museus 

Nacionais. Muito se escreveu já sobre ela em prosas quase sempre contraditórias acerca da sua 

datação e muitos mitos se alicerçaram em seu redor, também, segundo nos parece, com pouco de 

verdade. 

Hoje, nos tesouros nacionais, julgamos restarem raros "espécimens" representativos do poder 

espiritual de abades e bispos. Deles destacamos três em que apenas um é referente a uma 

comunidade feminina. É ele o objecto deste nosso apontamento. Dos outros dois, um faz parte do 

Tesouro da Sé de Évora e foi propriedade do Cardeal Rei D.Henrique, 1o Arcebispo de Évora 

(1540/1578 ) é de prata dourada e de feitura gótica (1ametade do século XVI138). O outro, também 

do século XVI (já existia em 1536), descobri-mo-lo num desenho de Domingos António 

Sequeira139, depositado no Gabinete de Desenhos do Museu Nacional de Arte Antiga, e reproduz 

a parte superior, a crossa, do báculo abacial do Mosteiro de Alcobaça. Este esboço é tudo o que 

dele resta. 

Nuno Vassalo e Silva140 encontra grandes semelhanças entre estas duas últimas peças; 

pensamos que não observou o báculo das abadessas beneditinas do Porto. Além do aspecto 

formal que aproxima muito mais os dois "bagos" monacais (um masculino e outro feminino), há 

ainda um aspecto muito importante que parece ter escapado totalmente, permanecendo oculto no 

significado espiritual, mas no significado material perfeitamente detectável: as volutas abadais 

enrolam para dentro, porque a jurisdição do abade (e da abadessa) é relativa apenas ao seu 

rebanho141. Este aspecto curioso é pertinentemente apontado como justificação para a supressão 

do cajado pastoral nas cerimónias fúnebres de abades, abadessas e bispos. Sobre ele fala por si 

o extracto que reproduzimos a seguir e que explica tal ausência: "... como este (o báculo) significa 

jurisdição e coidado pastoral e tão bem a justiça feita com piedade e amor paternal, a justiça 

significada na aste a piedade e amor paternal na volta, que em sima tem e pela morte se lhe 

138 MliNDElROS, José Filipe, Guia do Museu de Arte Sacra da Catedral de Évora, Évora, 1985, p.45. 

SILVA, Nuno Vassalo, A Ourivesaria no Mosteiro e nos Coutos de Alcobaça, in Arte Sacra nos Antigos Contos de 

Alcobaça, tPPAR, s/l, s/d, p. 147. 
140 SILVA, Nuno Vassalo, o.c.,p. 156. 
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acabou o poder e jurisdição presetiva e corretiva que tinha sobre as suas súbditas, por isso o não 

deve levar nem por em a ella. 

E por esta mesma cauza o não levão os Bispos defuntos não ostante terem sido estes sobre os 

seus súbditos Mayor jurisdição e poder que são as que respeita as chaves da Igreja e dependem 

de ordens como he o poder de Excomungar e ablsover e que não podem Ter as Abbadeças pois 

estas só tem alem do poder eivei, politico económico e domestico o poder e jurisdição presetiva e 
142 

corretiva que não respeita as chaves da Igreja nem depende de Ordens. " 

A apreciação presencial levou-ríos a aproximá-lo do alcobacence e não do episcopal de Évora. 

Este tem muito mais leveza que os outros dois, maciços e esculpidos, embora nos três o nó se 

desenvolva igualmente em dois andares. 

De resto, quando vislumbramos o esboço de Domingos Sequeira assaltou-nos de imediato a 

sensação do "déjà vue". 

Desconhece-se o nome da encomendante do cajado prelatício da comunidade beneditina do 

Porto. A documentação disponível é totalmente omissa neste ponto, como o é em muitos outros 

de inquestionável importância para a história do Mosteiro. No tocante a obra tão imponente, 

esperávamos encontrar qualquer pista. Na falta dela, a própria peça poderá eventualmente "falar", 

embora o seu "discurso" apenas estético tenha levado às muitas opiniões contraditórias, dadas a 

público. 

A primeira notícia da existência do báculo portuense surgiu no final da segunda década deste 

século. Dois periódicos lisboetas143 davam então conta da aquisição da referida peça, por parte do 

Museu Nacional de Arte Antiga, num leilão na Palhavã (Lisboa). Ambos atribuíam o trabalho ao 

século XVI, mas enquanto "O Século" se ficava por uma sucinta notícia, relatando a ocorrência, o 

"Diário de Notícias" discorria um pouco mais e dava os nomes da pessoa que efectuara as 

diligências, impedindo a saída para museus estrangeiros, e da que subsidiara a empresa , mas 

sobretudo fazia a descrição do objecto que dizia ser de "vermeil" (prata dourada). 

141 ARAÚJO, José Rosa de. Como viviam as Freiras de São Bento (século XVIII), in Aurora do Lima, n°s49/56, Viana do 

Castelo, 1942. 
1,2 BN, Códice 8337, ff. 2/3. 
1 ° O Século, 20 Junho, Lisboa, 1916, p. 1 ; Diário de Notícias, 20 Junho, Lisboa, 1916, p. I. 
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Pedro Vitorino144,que transcreve a prosa do "Diário de Notícias",embora a atribua a "O Século", 

não rebate a opinião jornalística que localiza a peça no século XVI e vai mais longe, atribuindo-lhe 

uma patrona, Guiomar de Ataíde. A nosso ver, está isto mais próximo do que julgamos ser 

correcto, como adiante exporemos. 

Abel de Moura145, nos anos 50 deste século, propôs a centúria de 600 para a execução do 

artefacto de ourivesaria, apesar de incluir no seu artigo o texto dos periódicos que o antecederam 

(dando-o para o século XVI). Não sabemos baseado em quê! Para apoiar a sua teoria remeteu 

para uma autora da mesma centúria, uma Ataíde, Ana, abadessa entre 1623/26 e 1632/35. 

Magalhães Basto146, que transcreveu aquele autor, pela mesma época, pareça comungar de igual 

opinião. 

Finalmente, idêntico parecer surgiu na pena de João Couto e de António Gonçalves que atribuem 

os mesmos tempos e encomendante147. 

Confessamos não entender as razões de tal classificação, pelo que passaremos a apresentar as 

nossas que fundamentam a convicção que temos de que Pedro Vitorino esteve mais próximo da 

verdade; no nosso ponto de vista, a referida peça de ourivesaria é uma peça de transição (séculos 

XVI/XVI) e encomendada por Guiomar de Ataíde. 

Antes, porém e para sermos mais precisos, passaremos à exposição descritiva da peça, que 

poderá ser confrontada com as fotografias em anexo (Figs.147 e 148): 

" Medida total 2,35m. 

O báculo compõe-se de uma vara de 2,12m, dividida em cinco anéis e superiormente pelo nó e 

pela voluta. Estes dois fragmentos do báculo são ricamente decorados com imaginária e pedras 

preciosas. 

VITORINO, Pedro, O Convénio de Avé Maria, Notas de Arqueologia Portuense, CMP, Porto, 1937, pp. 193/194. 

MOURA, Abel, O Báculo do Mosteiro de São Bento da Avé-Maria do Porto, Museu, vol.vi, Janeiro/Junho, 

Porto, 1950. 

MAGALHAKS-BASTO, Artur de, Sorte vária de duas preciosas peças de Ourivesaria Antiga, in Ourivesaria 

Portuguesa, n°12, Porto, 1950, pp.279/287. 
1 ' COUTOJoão; GONÇALVES, António, A Ourivesaria em Portugal. I lorizonte, Lisboa, s/d., p. 145. 
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De estrutura arquitectural, compõem-se o nó de base hexagonal tendo em cada face duas ordens 

de edículos e entablamentos sobrepostos; sustentam o entablamento da divisão inferior do nó, 

seis cariatides. 

O nó está dividido em dois corpos sobrepostos, cada um de seis faces e preenchem os edículos 

da divisão inferior, as figuras em vulto de São Paulo e São Pedro e ainda as dos quatro 

evangelistas São João, São Marcos, São Mateus e São Lucas. 

Na divisão superior, de igual configuração, representam-se em cada um dos edículos os 

emblemas da Paixão; figuras de anjos sustentam a cruz, os pregos, a lança, a coluna, a escada e 

o martelo. 

Da base pendem quatro tintinábulos e o fragmento que liga o nó à base é decorado com cabeças 

de anjos alados e cabeças de leões. 

O fragmento que liga o nó à voluta em forma de balaustre é decorado com cariatides e carteias 

nas quais estão aplicadas pedras preciosas (julgamos que são apenas vidros coloridos,). 

Na parte interna da voluta que encima o báculo está representada e esculpida em vulto, a 

anunciação, sendo essa voluta coroada no topo por uma albarrã sobre a qual poisa a pomba 

eucarística. 

Na curva inferior da voluta, junto à volta que se descreve contrariamente àquela, encontra-se 

numa carteia um brasão esquartelado, tendo no primeiro e terceiro quartel, as armas dos 

Athaydes e nos opostos as dos Aguiares. 

A voluta é decorada, lateralmente, com cabeças de anjos e carrancas; aquelas dentro de carteias, 

alternam com a incrustação de pedras verdes, vermelhas, roxas e azuis. "148 

Se compararmos este báculo com o eborense ressaltam de imediato as enormes diferenças pois 

este último é muitíssimo gótico e as volutas como dissemos têm enrolamentos contrários, razão 

que também já expusemos mas que não obsta ao presente raciocínio. 

MOURA, Abel, o .c, pp. 10/11. 
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Tentámos refazer o traçado estrutural a partir do tratado denominado "Conmensuracion para la 

escultura e arquitectura"149, dos finais do século XVII, para a execução de artefactos de 

ourivesaria destinados ao serviço litúrgico; as normas ali indicadas para o desenho parecem ter 

sido observadas no cajado beneditino. Apesar de tudo, o do Mosteiro de Alcobaça, que nos 

parece com muitas semelhanças ao do Porto, é coevo do de Évora, o que pode apontar para que 

todos sejam contemporâneos na centúria. Aquele conjunto normativo para ourives poderia ser 

uma cópia de algo mais antigo. 

No entanto, se o nó parece pertencer ao século XVI pela estrutura, a voluta, pela contenção e 

linearidade do lavrado, pode apontar o início do século seguinte. Quanto às pedras, não 

esqueçamos que o cisterciense já as possuía, assim como a albarrã. De resto as volutas são 

absolutamente idênticas. 

A vara provavelmente é um elemento decisivo porquanto o seu lavor se enquadra no trabalhado 

das colunas de sustentação da "lâmpada que Simão Ferreira lavrou para a Capela da 

Universidade de Coimbra e que foi apresentada pelo ourives nos fins de Outubro de 1597"150 e 

classificada como peça de transição entre 500 e 600151. Igualmente se perfilham entre si as peças 

que ligam essas colunas à cúpula central e o desenrolamento inferior do báculo de São Bento de 

Avé Maria. 

Este conjunto de circunstâncias parece remeter o referido trabalho para algures entre os finais do 

século XVI e os alvores do XVII. Se lhe juntarmos o perfil da provável encomendante, Guiomar de 

Ataíde, então talvez não andemos longe da verdade. 

Segunda e última governante perpétua, foi indigitada por Maria de Melo, a primeira abadessa 

nomeada, que a considerou sua filha espiritual. Curiosamente "mãe e filha" pareciam ter muito 

pouco em comum, já que da primeira abadessa se dizia ter sido austera na observância da Regra 

e dos costumes de pobreza e humildade, ao contrário do que constava da Segunda (afrouxou os 

rigores da Regra). 

Guiomar de Ataíde ocupou a cadeira abacial entre 1578/1612, falecendo de apoplexia nos finais 

de 1613, com 80 anos de idade. Até então, percorria sempre o Mosteiro apoiada em duas moças. 

Ana de Ataíde, a quem se atribui a fábrica do Báculo das Abadessas, e Branca da Silva sua irmã, 

149 ARPHE Y VILLAI-'ANE, Juan, Conmensumcon para la Escultura y Arqititectum,Mâând, 1675, fl.31. 
150 COUTO, João, GONÇALVES, António M, o.c, p.139. 
151 Idem, ibidem. 
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também ela abadessa, eram suas sobrinhas, tal como Maria de Castro, que terá sido por ela 

indigitada para o cargo prelatício. Entretanto, o Concílio de Trento cortou com os abadados 

vitalícios, não impedindo no entanto que as Ataídes continuassem a pontificar, agora por via 

eleitoral. Não esquecer que o Báculo ostentaria o brasão daquela família. 

Para falarmos de Guiomar de Ataíde nada melhor que o relato da cronista do Mosteiro: 

"... dezião não virão Prelada com tais poderes e assim entrada no governo, comesou a moderar o 

rigor com que a Sanefa Regra se guardava, com que o convento comesou a deixarse comonicar e 

ater mais pulitica...", "... Senhora de grandes prendas e dotes de natureza e como tal, de todos 

muito amada e das súbditas temida e respeitada ygualmente amada e obedesida."152 

Segundo a mesma cronista, esta abadessa escrevia-se com o Papa e com o Rei e foi durante o 

seu governo que o Mosteiro se engrandeceu financeiramente e se remodelou de forma a 

proporcionar melhor comodidade. Foi nesta altura que se introduziu o hábito do Canto Chão. No 

entanto, se Guiomar de Ataíde se mostrava desenvolta para o tempo e cheia de iniciativas, 

perpassa nas entrelinhas da anterior transcrição um rigor férreo a roçar o tirânico, pois forrava as 

solas com pano para não ser ouvida nos seus deabulações pelo Mosteiro em busca de infractoras, 

que depois colocava prostradas nos locais onde eram surpreendidas, indiferentemente de ser 

dentro ou fora do edifício, durante horas ou mesmo "dias ynteiros" . 

No entanto, todo este raciocínio poderá cair por terra se alguma das permissas se demonstrar 

incorrecta. 

Para evitar delongas, transcrevemos na íntegra um artigo que pode obrigar auma total revisão a 

tudo o que até agora se escreveu: 

"Tenho para mim que todos erraram, porque quiseram ver nas armas do báculo os símbolos 

heráldicos dos Ataídes e Aguiares. 

E para começar direi que as armas, se fossem das abadessas D.Guiomar de Ataíde ou D.Ana de 

Ataíde, deveriam ler-se por Ataídes e Azevedos e não Ataídes e Aguiares. Aquelas são 

correctamente as que lhes pertenceriam por suas linhagens. 

152 BNL, ( 'ódice 8395, ff.l6v°/17v°. 
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E drei mais que se assim fosse poderia o báculo Ter sido mandado fazer tanto po D.Ana de Ata'de 

(1624/25 e 1632), como por suas irmãs D.Branca da Silva (1620 e 1629) e D.Lourença da Silva 

(1663). Estas senhoras eram filhas de D.Francisco de Azevedo e Ataíde, Senhor da Honra de 

Barbosa (Penafiel) e de sua mulher D.Brites da Silva. 

No entanto, a leitura das armas assim feita e que data pelo menos de 1916 não está certa. 

Não estão lá as armas dos Ataídes que são muito diferentes, como geralmente sabido nem as dos 

Aguiares. 

O que nele se vê são as armas de Ferreiras e Azevedos, que competiam à Abadessa D.Maria da 

Conceição e Azevedo (1683/85; 1689/91; 1700/1702). 

Seria ela quem mandou fazer o báculo? Contra essa hipótese pode alegar-se que esta é peça de 

ourivesaria muito mais antiga, no seu estilo. 

Efectivamente assim é. Mas todos nós sabemos como são desconcertantes, pelos seus arcaísmos 

os nossos artistas dos séculos passados. 

E ainda se poderia admitir que o báculo fosse mandado renovar por D.Maria da Conceição e 

nessa altura postas as suas armas. 

Será assim? Os peritos que o decidam. 

D.Maria da Conceição e Azevedo, abadessa de São Bento da Avé Maria era filha de João 

Ferreira de Azevedo, tabelião de notas no Porto (serviu de 1^08 a 1650) e de sua mulher Jacinta 

Pereira, filha bastarda do fidalgo Fernão Pereira de Miranda e de uma senhora da Casa do Souto 
154 

de El-Rei, D.Joana Coutinho (Cristóvão Alão de Morais). 

De Heráldica não sabemos senão uns quantos rudimentos que não nos permitem semelhantes 

estudos no entanto, concordamos plenamente com a possibilidade de o brasão ter sido aposto 

muito posteriormente. Os objectos litúrgicos e outros para uso do Mosteiro eram sempre pagos 

pelos bolsos das monjas, mas tal não parece poder ter sido feito por Conceição Azevedo, senhora 

embora de muita nobreza de sangue, que contudo, não chegaria, por si só, para custear a peça 

153 BNL, Idem, Ibidem 
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em questão ( era filha de um simples tabelião de notas e de mãe ilegítima). No entanto, nada a 

impediria, a exemplo das suas antecessoras, de lhe apensar a sua marca pessoal, coisa que lhe 

não repugnaria nada. Quanto mias não fosse para nos enganar a todos! 

Os arcaísmos dos artistas não nos parecem descontextuados, se pensarmos que trabalhavam ao 

gosto do encomendante, gostos esses que ultrapassavam os tempos. Estamos conscientes de 

que nem com Carbono í4 se deslindarão problemas destes! 

Para terminar, uma outra questão: esta peça e uma outra, uma píxide também de prata lavrada, 

desaparecida durante décadas (actualmente em Singeverga), terão sido arrematadas num leilão 

na Caixa Filial do Banco de Portugal, em Dezembro de 1836, por António Bernardo Ferreira 

(Ferreirinha da Régula) que por elas pagou respectivamente 187 000 réis e 153 000 réis155. 

Tinham sido hipotecadas, pelo Mosteiro, juntamente com outras156, como forma de contornar a 

situação calamitosa que ali se vivia após a extinção das Ordens Religiosas. 

Anos mais tarde (1840), António Bernardo Ferreira, "tão opulento como generoso, tão fidalgo pelas 

acções como humilde pelo nascimento", cedeu para usufruto do Mosteiro aquelas duas peças, 

por escritura pública e condicional (enquanto o Mosteiro se mantivesse) . Segundo as referidas 

escrituras, teria sido gravada em ambas as peças a legenda: "Offerecido ao Mosteiro das 

Religiosas Benedictinas da cidade do Porto na conformidade da escriptura exarada por Manuel 

Carneiro Pinto, tabellião da mesma cidade, em 7 d'Outubro de 1840 por Antonio Bernardo 

Ferreira, fidalgo da Casa Real."157 

Na realidade, em nenhuma das peças foi gravada coisa alguma, como se pode comprovar 

mediante directa observação. 

Os objectos em questão voltaram à posse da família "Ferreirinha" em 1888, "quando o convento 

agonisava nas vascas do estertor da última religiosa, a viúva e herdeira (das dívidas) dáquelle 

benemérito fidalgo, a snr3. D.Antónia Adelade Ferreira assignou a folhas 94 da Nota 789 do 

tabellião Tibério Pereira Mendes, a escritpura de restituição d'aquelles donativos."158 Em 1916, 

154 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, O Báculo de São Bento da Avé Maria, Porto, 1966. 
155 MIRANDA, Ana Paula, O Mosteiro de São Bento de Avé Maria, n Boi.Associação Cultural Amigos do Porto, 

n°s!5/16. Porto, 1997/98, pp.300/301. 
156 Ver a lista em anexo. 
157 MIRANDA, Ana Paula, o .c, p.304/305. 

'* Idem, Ibidem. 
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assistiu-se então ao leilão, em casa do conde da Azambuja (genro do Ferreirinha159) e a peça 

descansou finalmente na secção de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga, donde sai para 

exposições, algumas delas no estrangeiro, para pasmo dos bárbaros! 

Como comentário às declarações de "opulento e generoso, fidalgo e humilde" ,aqui deixamos o 

que dele se escreveu, nomeando a mulher, D.Antónia Adelaide Ferreira: "... casou em primeiras 

núpcias com o primo Ferreirinha da Regoa lendário no norte, como typo do elegante 

dissipador..."160. A tal ponto o foi que consumiu toda a fortuna da mulher que, contudo, e após o 

seu falecimento, se revelou excepcional administradora, saldando todas as dívidas e restaurando 

o brilho e opulência da sua Casa. 

159 VITORINO, Pedro, o .c. , p.193. 
160 BRANCO li NEGRO, ano 1, n°3, 1896, p. 16. 
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Fig. 147 - Báculo das Abadessas do mosteiro de São Bento de Avé Maria. Prata dourada 
Com pedras. Transição dos séculos XVl/Xvil. 

Fonte: Ourivesaria Portuguesa no Museu de Arte Antiga, Lisboa, 1Ô84. 
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Fig. 148 - Báculo das Abadessas do mosteiro de São Bento de Avé Maria (pormenor da 

voluta) 

Fonte: Ourivesaria Portuguesa no Museu de Arte Antiga, Lisboa, 1984. 
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Fig.149 - Báculo abacial de Alcobaça (desenho de Domingos Sequeira). Século XVI. 

Fonte: A Ourivesaria no Mosteiro e nos Coutos de Alcobaça, in Arte Sacra nos Antigos 

Coutos de Alcobaça, IPPAR, p.147 



Fig. 150 - Báculo episcopal de Évora. Século XVI. 

(postal ilustrado) 
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APONTAMENTOS DA DESTRUIÇÃO 

Fig. 151 - Largo de São Bento. Lado sul 

Fonte: Porto, Esquinas do Tempo, Grupo IF, CMP, Porto,1989. 

ï s - i t : - ' 1 ' ^ 

F ig .152- Muralha junto à Porta de Carros (1888) 

Fonte: Bol.Dir.Geral Edif.Mon.Nac, Setembro, 1936. 



Fig.153 - Fachada do mosteiro de São Bento de Avé Maria após a expropriação de 1887. 

Fonte: BIEL, Emílio, Comemorações do 5o Centenário do Infante no Porto -

- 1894, BPMP. 

Fig. 154 - Demolição dos Coros do mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte: O Porto de outros tempos (colecção de postais da CMP). 



Fig.155 - Demolição da Igreja do mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte: A Muralha Fernandina, in O Tripeiro, Fevereiro,n°2, Porto, 1969, p.43. 

Fig. 156 - Demolição da Igreja do mosteiro de São Bento de Avé Maria. 

Fonte: Brasil Portugal, 16 Setembro, n°40, 1900. 



Fig.157 - Chegada do 1°comboio à estação Central do Porto (1896) 

O mosteiro à esquerda está em adiantada demolição 

Fonte: A cidade do Porto na obra do fotógrafo Alvão - 1872/1946, Porto, 1993,p.; 

Fig. 158 - Estação de São Bento 

Fonte: Porto, Esquinas do Tempo, Grupo IF, CMP, Porto, 1989. 
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