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NOTA PRÉVIA 

O presente Apêndice Documental foi elaborado após um levantamento minucioso dos 

documentos originais que encontramos em diferentes arquivos. O maior acervo encontra-se 

no Arquivo Distrital de Viseu, ao qual agradecemos a disponibilidade e simpatia da sua 

directora e funcionárias. 

Muitos dos documentos aqui transcritos já tinham sido publicados anteriormente, 

alguns na íntegra e outros parcialmente, embora tenhamos verificado que quase sempre os 

autores nunca foram fiéis à sua transcrição e nem sempre a fizeram orientada pelas normas 

paleográficas, pelo qual achamos prudente fazer uma nova leitura de toda a documentação já 

publicada e transcrevê-la novamente. 

Para isso adoptamos as normas de transcrição propostas pelo Padre Avelino de Jesus 

da Costa1, salvo raras excepções, por acharmos mais conveniente do ponto de vista do leitor, 

como seja o facto de termos mantido a grafia original sempre que nos foi possível, como é o 

caso das duplas vogais e consoantes e da pontuação. 

Ao Arquivo da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego e em especial 

ao Exmo. Sr. Juiz da Irmandade, o nosso agradecimento pela confiança depositada. 

No Arquivo do Paço Episcopal de Lamego, queremos agradecer a simpatia, 

cordialidade e disponibilidade de Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom Jacinto 

Tomás de Carvalho Botelho, Bispo de Lamego, que desde logo se disponibilizou a facultar 

toda a informação necessária ao nosso estudo, assim como de Monsenhor Simão Morais 

Botelho, Secretário da Diocese de Lamego e de Monsenhor Germano José Lopes, Chanceler 

da Cúria Diocesana de Lamego. Neste arquivo fomos impossibilitados de proceder à consulta 

e transcrição de alguns documentos pertencentes ao núcleo da Sé de Lamego que, por 

vandalismo, foram furtados sem que os responsáveis do arquivo tivessem tido conhecimento 

até à altura. 

A este propósito, soubemos da existência de uns Autos de Inventário do Convento de 

Santa Cruz de Lamego datados de 2 de Julho de 1834, mencionados pelo Dr. F. J. Cordeiro 

1 COSTA, Padre Avelino de Jesus da - Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos 
medievais e modernos, sep. das "Actas do V Encontro de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 
Portugueses", Braga, Oficinas Gráficas da Livraria Cruz, 1977. 
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Laranjo que estariam na posse do Museu de Lamego, dos quais não conseguimos encontrar o 

seu paradeiro. 

Ao Arquivo do Museu de Lamego e ao Arquivo da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Sé de Lamego, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Juiz da Irmandade, por 

nos dispensar o seu tempo na busca de algumas fontes manuscritas, o nosso reconhecimento e 

gratidão. 

Quanto à apresentação deste nosso volume achamos prudente organizá-lo, primeiro 

por núcleos de edifícios existentes e desaparecidos e, depois, dentro de cada núcleo, por 

ordem cronológica. 

Resta-nos ainda realçar o facto que este Apêndice Documental está longe de ser um 

trabalho completo no que diz respeito ao assunto a que nos propusemos tratar, mas que por 

limitação de tempo e espaço de apresentação deste estudo nos foi impossível consultar alguns 

códices existentes no Instituto dos Arquivos Nacionais /Torre do Tombo e na Biblioteca 

Pública Municipal do Porto que consideramos fundamentais para o aprofundamento deste 

tema que gostaríamos de ver tratados brevemente num trabalho futuro já em execução. 

No final deste II volume fomos obrigados a inserir, em Anexo, o documento V- A, 

referente à Sé Catedral de Lamego. Tal facto, alheio aos nossos planos iniciais, deveu-se a um 

lapso no ordenamento da documentação, após a compilação do presente Apêndice 

Documental. 
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quantia dispendida com o órgão do lado do Evangelho da dita Sé 220 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da Sé Catedral de Lamego feita pelo Vigário da Sé 

Diogo António Vieira . 221 

1758, Lamego - Receita da venda de partes de um retábulo da Sé de Lamego 228 

1758, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego 229 

1758-1759, Lamego - Despesas diversas: madeira para os retábulos do cruzeiro do 

transepto da Sé de Lamego feitos pelo entalhador João Correia Monteiro, pagamentos feitos 

ao mesmo mestre entalhador, ensamblagem do retábulo da capela-mor da Sé e risco do 

retábulo do Santíssimo Sacramento da mesma Sé 230 

1759, Outubro, 20, Lamego - Recibos do dinheiro que se recebe para se dispender com as 

obras da Sé de Lamego 232 

S. d., Lamego - Despesas diversas: acrescento do retábulo de São Bento e do retábulo da 

sacristia da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João Correia Monteiro 233 

1759, Lamego - Despesas diversas: nova tribuna e imagem do Senhor Morto 234 

1759, Lamego - Despesas diversas: altar de São Miguel e frontais de sete altares da Sé de 

Lamego 235 

1761, Lamego - Despesas diversas: oito altares da Sé de Lamego e remossão da madeira 

dos altares colaterais da capela do Santíssimo Sacramento da mesma Sé 236 
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1761-1762, Lamego - Despesas diversas: douramento do retábulo do Santíssimo 

Sacramento da Sé de Lamego e douramento e pedra fingida do retábulo de Nossa Senhora do 

Rosário da mesma Sé mandados fazer pelo Bispo de Lamego 237 

1762, Lamego - Despesa com o concerto do órgão da Sé de Lamego 238 

1762, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João 

Correia Monteiro 239 

1763, Lamego - Despesa com os altares do Senhor Jesus, da Nossa Senhora do Rosário e 

altar-mor da Sé de Lamego 240 

1763, Lamego - Despesa com os altares do sepulcro da Sé de Lamego e com o da capela do 

Paço 241 

1763, Lamego - Despesa com os órgãos da Sé de Lamego 242 

1764, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João 

Correia Monteiro 243 

1764, Lamego - Despesa com os altares de São Miguel, de Santa Catarina e de Nossa 

Senhora da Vitória da Sé de Lamego 244 

1765, Setembro, Lamego - Despesa com o frontal de prata para o altar do Santíssimo 

Sacramento da Sé de Lamego 245 

1765, Dezembro, 4, Lamego - Dinheiro entregue ao Reverendo Vigário Provisor para os 

retábulos do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego 246 

1765, Lamego - Despesa com uma imagem de Jesus Cristo para o altar de São Miguel da Sé 

de Lamego e com o concerto do Senhor Jesus do altar-mor da mesma Sé 247 

1765, Lamego - Despesa com o órgão da Sé de Lamego 248 

1766, Lamego - Despesa com a remossão de retábulos velhos do ante-coro da Sé de 

Lamego 249 

1767, Agosto, 14, Lamego - Despesa com o douramento dos retábulos do cruzeiro da Sé de 

Lamego nos quais se expõe o Santíssimo Sacramento e o de São Bento da mesma catedral 

feito pelo pintor Manuel José 250 

1768, Agosto, 19, Lamego - Despesa com a cruz de prata da banqueta da capela do 

Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego mandada fazer pelo Bispo de Lamego Dom Frei 

Feliciano de Nossa Senhora 251 
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1768, Outubro, 14, Lamego - Dinheiro para o coro do Recolhimento de Santa Teresa dado 

pelo Bispo de Lamego Dom Frei Feliciano de Nossa Senhora 252 

1770, Lamego - Despesa com o órgão da Sé de Lamego 253 

1771, Lamego - Despesa com os órgãos da Sé de Lamego e com uma chave, douramento e 

concerto da porta do sacrário 254 

1772, Lamego - Recibo da venda de umas imagens e de quatro oratórios pequenos 255 

1775, Lamego - Despesa com os órgãos e o púlpito da Sé de Lamego 256 

1940, Janeiro, Lamego - Inventário dos bens pertencentes ao Cabido da Sé de 

Lamego 257 

9. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 

1718, Maio, 3, Lamego - Escritura de contrato de obra dos altares colaterais, frontais dos 

mesmos altares e arco da capela de Nossa Senhora da Esperança de Lamego entre o juiz e 

mordomos da Confraria de Nossa Senhora da Esperança e os imaginários Francisco Rebelo 

e Manuel Ribeiro 265 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Esperança de Lamego 

feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 268 

10. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Guia do lugar de 

Medeio de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista 

Taveira 270 

11. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 

1694, Julho, 26, Lamego - Escritura de douramento do retábulo e das imagens de Santo 

António e Santa Luzia do mesmo altar da capela de Nossa Senhora da Luz do lugar de 

Moreiras de Lamego, entre os devotos da cidade de Lamego e o pintor Lourenço de 

Abreu 272 
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1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Luz do lugar de 

Moreiras de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista 

Taveira 274 

12. CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS VmTUDES 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora das Virtudes de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 276 

13. CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS MENINOS 

1714, Abril, 4, Lamego - Escritura de ajuste e contrato do douramento do retábulo, frontal 

e tecto e pintura do mesmo da capela de Nossa Senhora dos Meninos entre os mordomos da 

dita capela e o pintor Francisco de Mesquita 278 

1720, Fevereiro, 22, Lamego - Escritura de contrato de obra das grades de pau preto da 

capela de Nossa Senhora dos Meninos entre os mordomos da dita capela e o ensamblador 

Manuel de Sousa 281 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora dos Meninos de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 284 

14. CAPELA DE SÃO LÁZARO 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de São Lázaro de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira 287 

15. CAPELA DO ESPÍRITO SANTO 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela do Espírito Santo de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira 289 

16. CAPELA DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 
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1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela do Mártir São Sebastião do lugar de Medeio 

de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 292 

17. CAPELA DOS SANTOS PASSOS - CORREDOURA 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela dos Santos Passos no largo da casa das 

Brolhas em Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 294 

TALHA DESAPARECIDA 

1. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Conceição de Lamego 

feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 297 

2. CAPELA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - ALMACAVE 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora do Amparo da freguesia 

de Almacave de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista 

Taveira 299 

3. CAPELA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - SÉ 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora do Amparo da freguesia 

da Sé de Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 301 

4. CAPELA DE SÃO JOÃO BAPTISTA 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de São João Baptista de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira 303 

5. CAPELA DE SAO VICENTE 
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1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de São Vicente de Lamego feita pelo Reitor 

de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 305 

6. CAPELA DO ANTIGO HOSPITAL DA MISERICÓRDIA 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela do antigo hospital da Misericórdia de 

Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 307 

1765, Lamego - Despesa com o sacrário do hospital da Misericórdia de Lamego 308 

7. CAPELA DO SALVADOR DO MUNDO 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela do Salvador do Mundo de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 310 

8. CAPELA DOS SANTOS PASSOS - junto ao antigo hospital da Misericórdia de Lamego 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela dos Santos Passos junto ao antigo hospital 

da Misericórdia de Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 312 

9. CAPELAS DO ANTIGO PAÇO EPISCOPAL DE LAMEGO 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição das capelas do antigo Paço Episcopal de Lamego, 

hoje Museu de Lamego, feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 314 

10. CONVENTO DAS RECOLHD3AS DE SANTA TERESA 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição do convento das Recolhidas de Santa Teresa de 

Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 317 

11. ERMIDA DE SANTA BÁRBARA 
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1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da Ermida de Santa Bárbara de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 319 

12. ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da Ermida de Santo António de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira 321 

13. IGREJA DA MISERICÓRDIA 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da desaparecida igreja da Misericórdia de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira 323 

ANEXO 

1682, Agosto, 31, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra de fazer de novo, 

dourar e limpar o retábulo da capela de São Nicolau do claustro da Sé de Lamego entre o 

Arcediago do Côa e administrador da dita capela e o pintor dourador António Ferreira 

Meireles 327 
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DOCUMENTO I 

1722', Janeiro, 25, Lamego - Escritura de obrigação de obra de seis castiçais, um turíbulo, 

uma sacra, um lavabo e um Evangelho tudo de prata para o altar-mor da capela de Nossa 

Senhora do Desterro entre a Confraria de Nossa Senhora do Desterro e o ourives Domingos 

Vieira Pinto. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 391/51, fis. 98-99v.2 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLV, fase. 3 e 4, Viseu, 1986, pp. 263-2Ó4.3 

«Escritura de obrigação de obra da Senhora do Desterro que fes Domingos Vieira Pinto orives 

da cidade do Porto. 

Saibam quantos este instromento de escriptura de obrigação ou como em direito mais valha 

forca e vigor tenha virem como no armo do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Chrispto de 

mil e setesentos e vinte e dois4 annos aos vinte e sinco dias do mes de Janeiro do dito anno 

nesta cidade de Lamego dentro dos Passos Episcopais delia na caza da rezidencia do Muito 

Reverendo doutor Domingos de Freitas Barreto, provizor e prezidente da meza do governo 

deste bispado aonde eu tabaliam vim sendo elle ahi prezente e bem asim o Reverendo 

Leonardo de Almeida Soeiro conigo na Sse desta cidade e juis da Confraria de Nossa Senhora 

do Desterro sendo também prezentes os mordomos da dita Confraria os abaixo asignados 

sendo ahi também prezente Domingos Vieira Pinto mestre5 hurives de prata natural da cidade 

do Porto e morador na Rua da Hurivezaria da dita cidade do Porto6 todos hus e outros pesoas 

conhecidas de mim tabaliam e das testemunhas ao diante nomiadas e no fim desta nota 

1 Vide ALVES, Alexandre - Artistas portuenses nas dioceses de Lamego e Viseu, in "O Tripeiro", n.° 8, Porto, 
VI série, ano IX, 1969, p. 273. O autor, em vez de 1er 1722, leu 1721. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
Réf.: ALVES, Alexandre - art. cit., pp. 273-274. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas 
de Lamego, n.° 391/51, fis. 98-99v. e não n.° 394/51 como é referido por este autor. 
3 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 391/51, fis. 98-99v. e não n.° 
394/51 como é referido por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 264. 
4 Transcrição incorrecta, em vez de dois leu um. 
5 Palavra omitida. 
6 A transcrição é interrompida. 
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asignadas e7 logo ahi pello dito juis e mordomos foi dito que elles estavao ajustados de 

mandarem fazer seis castiçais e hu tribullo e hua sacra e hu lavabo e hu Evangelho tudo de 

prata para o altar da mesma Senhora para cujo fim alcançarão a faculdade do dito Reverendo 

doutor provizor asim para se fazer a dita hobra como para se desfazerem varias pessas de 

prata que a dita Confraria tinha o coal ajuste tinham feito com o dito Domingos Vieira Pinto 

as coais pesas novas sam as seguintes seis castiçais lizos com a aste retrosida que ha de ter 

cada hu dos ditos castiçais sete marcos pouco mais ou menos e a sacra que peze dez marcos 

pouco mais ou menos hu tribullo de três marcos pouco mais ou menos tudo muito bem feito 

comforme a dispucicao da arte e a comtento do dito juis e mordomos e sera obrigado a por 

esta hobra nesta cidade por conta e risco do dito hurives emte (sic) quinze do mes de Agosto8 

proximo que vem deste prezente anno as coais pesas ha de pasar pello comtraste da dita 

cidade do Porto. E na forma do ajuste que tinham feito lhe dará o juis e mordomos de feitio 

por cada marco que pezarem as ditas pessas dez testois. E logo para a dita pello dito juis e 

mordomos lhe foi entregue a elle dito urives para fazer a dita obra secenta e coatro marcos de 

prata e très honcas9 e hua outava pezada pello dito hurives a vista do dito juis e mordomos10 e 

logo pello dito hurives foi dito se dava por emtregue da dita prata e se obrigava por sua pesoa 

e bens e seu terço a dalla sem outra mestura fazer a dita obra a comtento do dito juis e 

mordomos e a polia nesta cidade athe o dito dia de quinze de Agosto seguinte e para a boa 

satisfação aprezentou por seu fiador a Francisco de Moura Coutinho desta cidade que por 

estar prezente por elle foi dito que elle fiava ao dito Domingos Vieira Pinto na boa satisfação 

e cumprimento da dita obra debaixo da obrigação de sua pesoa e bens e seu terço e a todas as 

condicois da dita escriptura a coal fis neste livro a requerimento do juis e mordomos por 

averem alcançado a licença junta que tiverao da meza do governo da coal o thior he o seguinte 

// Illustrissimo dizem o juis e mordomos da Senhora do Desterro desta cidade que na capella 

da mesma Senhora ha cantidade de prata velha de que se nao huza nem tem cerventia algua e 

porque se nesecita de hus castiçais sacra Evangelho e lavabo para ornato do altar da mesma 

Senhora // Padre Antonio da Fonseca comcederlhe licença para mandarem fazer as ditas 

hobras e recebeu mercê...// Remetida ao Muito Reverendo doutor provizor...em meza do 

7 Retoma a transcrição. 
Transcrição incorrecta, em vez de emte quinze do mes de Agosto leu entre 15 e 16 de Agosto. 
Transcrição incorrecta, em vez de honcas leu ouças. 

10 Termina a transcrição feita por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 264. 
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governo vinte e três de Janeiro de setesentos e vinte e dois // Barreto // Monteiro // o doutor 

Grizostimo // Souza // Domingos Pinto // visto e que me constou vendo a mesma prata e nao 

estar em termos de poder servir concedo a licença pedida para o que se desmanche toda e se 

funda em prezenca dos ditos parrocho e capellam da capella e juis mordomos e mais ofeciais 

e se pezara também em prezenca do escrivão da camera que portara por fee ao pe deste 

despacho o pezo que...a dita prata que se ha de mandar fazer em hobra e feita esta de...se 

prosedera a escriptura do comtrato com o hurives. Lamego vinte e coatro de Janeiro de mil e 

setesentos e vinte e dois certidam // João Pereira da Silva escrivão da Camera Ecleziastica 

deste bispado certefico em como perante o Muito Reverendo senhor doutor provizor e o juis e 

mordomos da Cornfraria de Nossa Senhora do Desterro desta cidade e nas cazas da rezidencia 

do dito senhor doutor provizor se pezou a prata que se deu para se fazer em hobra ao hurives 

Domingos Vieira Pinto da cidade do Porto a coal elle mesmo pezou em prezenca também de 

mim escrivão e do padre capellam e o tizoireiro da mesma capella e se achou pezar sesenta e 

coatro marcos e très honcas e hua outava e por asim ser verdade pasei esta por me ser 

mandada passar em fe de que me asigno. Lamego vinte e sinco de Janeiro de setesentos e 

vinte e dois. Assinado João Pereira da Silva. E nao constava mais na dita petição e despachos 

e certidão que aqui tresladei e a propia me reporto na mão do dito juis e mordomos a quem a 

tornei a emtregar e que outro sim diserao que se nao fazia o lavabo e Evangelho por nao 

chegar a prata diserao asim o hurives como fiador que esta escriptura queriao ter em antes 

cumprir e goardar em juizo como for a délie e por de tudo serem comtentes mandarão fazer 

este publico instromento na nota de mim tabaliam que délies o aseitei em seu nome e das 

partes nao prezentes sendo testemunhas prezentes Manoel da Fonseca butueiro (sic) da Rua 

de Sao Francisco e Antonio de Bem (?) Pinto da Rua da Olaria desta cidade que todos aqui 

asignao depois desta lhe ser lida e declarada por mim João Baptista tabaliam que o escrevi e 

disse o dito Domingos Vieira Pinto e o dito fiador que elles se sugeitavao debaixo das 

sencuras ecleziasticas para o que se renumciavao o juis e juizo de seu foro por serem da 

jurisdição Rial testemunhas as sobreditas sobredito o escrevi. 

(Assinado-) DOMINGOS DE FREITAS BARRETO 

DOMINGOS VIEIRA PINTO 
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JOÃO PEREIRA DA SILVA 

MANOEL DA MOTTA MONTEIRO CURA DA SEE 

JOSEPH TEIXEIRA DE MOURA 

FRANCISCO DE CRASTO 

MANOEL DA FONSECA 

FRANCISCO DE MOURA COUTTINHO 

O JUIS LEONARDO DE ALMEIDA SOEIRO 

MANOEL PEREIRA DA SYLVA 

O CAPELLAM O PADRE JOÃO VAS DA FONSECA 

THOMAS SARAIVA 

ANTONIO DA SILVA 

ANTONIO DE BEM (?) PINTO». 
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DOCUMENTO II 

1722, Maio, 5, Lamego - Escritura de desobrigação do contraio feito entre a Confraria de 

Nossa Senhora do Desterro e o ourives Domingos Vieira Pinto. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 392/3, fis. 18-18V.1 

«Escriptura de desobriga de outra que dao os mordomos de Nossa Senhora do Desterro desta 

cidade ao hurives Domingos Vieira da cidade do Porto. 

Saibam quantos este instromento de quitação e desobriga de hobra ou como em direito mais 

valha virem como no armo do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Crispto de mil e setesentos 

e vmte e dois annos aos sinco dias do mes de Maio do dito anno nesta cidade de Lamego na 

capella de Nossa Senhora do Desterro delia aonde eu tabaliam vim e estando ahi prezente o 

Muito Reverendo doutor Domingos de Freitas Barreto provizor e prezidente da meza do 

governo deste bispado e os mordomos da dita Senhora os abaixo asignados e bem asim 

Domingos Vieira Pinto hurives da cidade do Porto todos pesoas conhecidas de mim tabaliam 

e testemunhas ao diante no miadas e no fim desta nota asignadas e logo ahi pellos ditos 

mordomos foi dito que o dito Domingos Vieira Pinto lhe tinha feito hua escriptura de 

obrigacam a lhe fazer hua sacra e seis castiçais e hum tribullo para cuja obra se lhe emtregou 

logo secenta e coatro marcos e très honcas e hua outava e porque tinha dado satisfação ao dito 

ajuste e comtrato tudo a comtesto (sic) délies ditos mordomos por esta a davao de hoie para 

tudo sempre por desobrigado da dita escriptura e obrigação que tinha feito e outrosim pello 

dito Domingos Vieira Pinto também foi dito que visto ter emtregue a dita obra e os ditos 

mordomos lhe fazerem rial intrega do prosedito que demais tem de pezo as sobreditas pesas e 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 68-69; ALVES, Alexandre - Artistas portuenses nas dioceses de 
Lamego e Viseu, in "O Tripeiro", n.° 8, Porto, VI série, ano IX, 1969, p. 273 e ALVES, Alexandre - Artistas e 
artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, vol. XLV, fase. 3 e 4, Viseu, 1986, p. 264. A colocação correcta do 
documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 392/3, fis. 18-18v. e não n.° 395/3 como é referido por este 
último autor. 
2 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 264. O autor transcreveu incorrectamente a data, pois refere o documento 
como sendo datado de 15 de Maio quando na realidade é datado de 5 de Maio. 
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o resto dos feitios também por esta dava aos ditos mordomos por quites e livres de hoie para 

tudo o sempre dizendo hus e outros que esta queriao ter e manter cumprir e goardar asim em 

juizo como fora delle debaixo da obrigação da suas pesoas e bens e seu terço e em testemunho 

e fe de verdade asim o quizerao e outrogarao e mandarão ser feito este instromento na nota de 

mim tabaliam que como pesoa publica estipullante e aseitante délies o aseitei e otroguei em 

seu nome e das partes nao prezentes sendo testemunhas prezentes Francisco Ribeiro da Rua 

Nova e Francisco de Moura Coutinho da Praça da Se que todos aqui asignarao com o dito 

doutor Provizor e mordomos e hurives depois desta lhe ser lida e declarada por mim João 

Baptista tabaliam que o escrevi. 

(Assinado:) DOMINGOS DE FREITAS BARRETO 

JOÃO PEREIRA DA SILVA 

DOMINGOS VIEIRA PINTO 

ANDRE BORGES 

FRANCISCO RIBEIRO 

MANOEL PEREIRA DA SYLVA 

JOSEPH TEIXEIRA DE MOURA 

FRANCISCO DE MOURA COUTTINHO 

ANTONIO DA SILVA 

FRANCISCO DE CRASTO». 
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DOCUMENTO III 

1736, 2..., Lamego - Escritura de obrigação de obra da tribuna da capela de Nossa Senhora 

do Desterro da cidade de Lamego entre os mordomos da Confraria de Nossa Senhora do 

Desterro e os entalhadores Manuel Machado e Manuel Martins. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 50v.-51.' 

«Escritura de obriguasao da obra da tribuna da Senhora do Desterro desta cidade de Lamego 

que fas Manoel Machado e Manoel Martins. 

Saibam quantos este publico instromento descritura de obriguasao e segurança da obra da 

tribuna da capella da Senhora do Desterro desta cidade ou como em direito rnilhor se chamar 

posa virem como no anno do nascimento de Noso Senhor Jesus Cristo de mil e setesentos e 

trinta e seis anno s vinte. 

Nao teve efeito». 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, p. 46. Ao contrário do que refere o autor, a colocação correcta desta 
escritura que acabou por não ter efeito é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 50v.-51 e não fl. 51 
como é referido por este. 
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DOCUMENTO IV 

1736, Janeiro, 23, Lamego - Escritura de obrigação de obra da tribuna e forro do tecto da 

capela de Nossa Senhora do Desterro de Lamego entre os mordomos da Confraria de Nossa 

Senhora do Desterro e o mestre imaginário Manuel Machado. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 51v.-54v.2 

Publ.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte 

portuguesa", vol. XI, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 40-43. 

«Escritura de obrigasao da obra da tribuna da Senhora do Desterro desta cidade que fas 

Manoel Machado natural Dentre Douro e Minho asistente na Torre do Terrenho comarca de 

Pinhel aos mordomos da dita Confraria. 

Saibam quantos este publico instromento de escritura de obrigasao abono4 e fiança da obra da 

tribuna da capella de Nosa Senhora do Desterro desta cidade ou como em direito mais valha 

forsa e vigor tenha virem como no anno do nascimento de Noso Senhor Cristo de mil e 

setesentos e trinta e seis annos aos vinte e três dias do mes de Janeiro do dito anno nesta 

cidade de Lameguo dentro da capella de Nosa Senhora do Desterro delia adonde eu tabaliam 

vim a rogo e chamado de Manoel Machado mestre immaginario natural de Antre Douro e 

Minho asistente na Torre do Terrenho comarca de Pinhel e logo ahi por elle me foi dito 

porante as testemunhas desta nota ao diante nomeadas e no fim delia asignadas que elle havia 

lançado e arematado na obra da tribuna da dita capella como cnostava (sic) de hum termo que 

havia asignado na forma dos apontamentos e planta que lhe haviao dado por conta da meza da 

dita Confraria o que tudo por elle me foi aprezentado dizendo lho emcorporaçe nesta escritura 

de obrigasao de que tudo o seu thior e forma de verbu ade verbum he o seguinte // Termo de 

arematasao. // Ao primeiro dia do mes de novenbro de mil e setesentos e trinta e sinco annos 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, p. 609. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 51v.-54v. e não fl. 
52v. como é referido por CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 40. 
4 Palavra omitida. 
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nesta cidade de Lamego e na capella de Nosa Senhora do Desterro estando prezentes em auto 

de meza o Muito Reverendo senhor doutor Conigo Domingos da Costa Neves juis da 

Irmandade da mesma Senhora e os mais mordomos nobres e ofeciais e estando também 

prezentes vários mestres escultores e emmaginarios foi o ultimo lanço para a obra da tribuna 

da dita capella e mais obra na forma dos apontamentos e planta junta de coatrosentos e 

sesenta mil reis que lançou Manoel Machado asistente na Torre do Terrenho o que visto pello 

dito senhor juis e mais mordomos lhe ouveram a dita obra por arematada na dita quantia6 de 

coatrosentos e sesenta mil reis com a clauzulla de fazer escritura e obrigasao com as fianças 

nesesarias a fazer a dita obra com todo o primor da arte na forma da dita planta e 

apontamentos sem descrepar couza algua com ...outro sim de se fazer a sua custa tudo o que 

....aos ditos apontamentos da planta e dará prencipio a dita obra logo para santa festa do natal 

deste prezente anno de que se fes este auto que asignam o dito senhor juis e mordomos com o 

dito mestre arematante; eu João Ribeiro da Fonsequa e mordomo da mesma Irmandade que o 

escrevi e asignei = Domingos da Costa Neves = Manoel Machado = Ricardo Antonio Joseph 

Ferreira = Joseph Pinto Teixeira = Manoel Teixeira Pinto thezoureiro = o padre Joseph 

Pereira de Almeida = o padre Manoel Pereira = o padre Manoel da Rocha - o padre Antonio 

Alves = o padre Joseph Correia = João Ribeiro da Fonseca = Manoel Pereira = Feleciano 

Antonio de Gouvea = Thomas Saraiva = Niculau Gandolfo = Manoel Pinto = Antonio da 

Silva // apontamentos7 do forro da capella mor de Nosa Senhora do Desterro que se ha de 

fazer juntamente com a obra da tribuna / Sera o apainelado repartido em sete painéis a volta 

do conpaso e no comprimento levara seis e sera de ronpantes picados com seus floroins e 

boquilhas e o frizo como o da mesma tribuna fará conresponcia (sic) ao mesmo foro e pasara 

em volta pello arco cruzeiro a fixar com o outro e a empena que fica da parte do arco cruzeiro 

para sima sera também repartida em painéis e sera o preto8 para o forro armado de combotas 

torças9 a volta do conpaso mais se goarneserao as duuas frestas com seus caixilhos 

emtalhados que tenham palmo e meio de talha de largo com seu nascimento debaixo para 

receber as ilhargas e por sima lavarão seus remates que asombrem o frizo do forro e os 

5 Palavras omitidas. 
6 Idem, ibidem. A transcrição é interrompida. 
7 Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
8 Palavra omitida. 
9 Transcrição incorrecta, em vez de torças leu tortas. 
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remates seram feitos em forma que conrespondao a largura de todo o caixilho e faraó para 

os outros três lados na mesma forma que conrespondao com o nascimento debaixo e seram 

forrados a pedra pella parte de dentro de talha olandeza e da outra parte se faram outras duas 

frestas fingidas que comrespondao e sera hua porta digo hua porta de almofadas emtalhadas 

muito bem feita para a sacrestia com chave e fichadura e mais ferrage nesesaria por conta do 

mestre e se metera mais em a tribuna que corra a banqueta em toda a largura da capella e nos 

descarregos dos coartelois que vam em lugar das colunas levara pella parte debaixo da 

banqueta seus atelantes que hao de ser coatro muito bem feitos com todo o primor da arte e 

tudo o mais sera feito na forma da planta aqui junta adevertindo que toda a pesa que nao for 

feita com o primor da arte e o milhor que puder ser senão porá na obra e toda ella hua e outra 

sera feita de madeira liza e branca sem sebo Ho algum e asim madeiras e escadas para a 

serventia e tudo o mais que for nesesario sera por conta do mestre da obra e pella parte e pella 

parte (sic) de sima no tilhado sera forrado de forro lizo e toda11 a escoltura sera feita por mao 

de mestre escoltor como também o frontal que sera feito de talha a mais soprelativa que se 

poder fazer com sua senefa e seus sabastos das bandas e sua faixa pella parte de baixo e o 

mais ...sera feito em hum taboao inteiriso declara que todos os nichos e respaldo sera tudo 

emtalhado com seus serafins e entre nuves o milhor que pedir a obra // cartellas e nos coadros 

que ficam entre as frestas e o apainelado do forro se presizar de mais painéis a respeito da 

acomodasao se lhe meterão na mesma forma que dito fica e as boquilhas seram de pares com 

suas rozas trespasadas e nas juntas dos ronpantes seus cabesotes de ponto agudo com a 

condisao de ser a dita obra feita nesta cidade e nao cnostava de mais a dita forma e 

apontamentos12 que aqui emcorporei bem e fielmente dos propios a que me reporto que juntei 

ao treslado desta e logo pello sobredito arematante foi dito que elle se obrigava a satisfazer e 

comprir com esta obra feita na forma dos ditos apontamentos sem falta algua e dalla finda e 

acabada em a páscoa de flores de mil e setesentos e trinta e sete sendo lhe feito satisfasam do 

seu em parte que sao coatrosentos e sesenta mil reis em três pagamentos o primeiro no 

principio da obra o segundo no meio e o terceiro no fim delia e a nao faltar ao que dito fiqua 

de se obrigava sua pesoa e todos seus bens prezentes e feturos e terceiro délies em geral e 

expecial a tudo satisfazer e comprir dentro do dito e tenpo declarado ao que nao poderia por 

10 Transcrição incorrecta, em vez de todo o caixilho leu todos os caixilhos. 
1 ' Transcrição incorrecta, em vez de e toda leu a dita. 
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duvida nem alegar ignorância e menos empugnar esta escritura em parte ou em todo nem vir 

com...ao comprimento delia e querendo huzar délies nao seria ouvido em juizo nem for a 

delle sem primeiro depozitar na mao do thezoureiro que for da dita Confraria a dita quantia de 

coatrosentos e sesenta mil reis para cujo depozito desde logo o havia por abonado e fiel 

depozitario e esta clauzulla depozitaria pus aqui demandado e expreço consentimento do dito 

arematante por dizer emtendia muito bem seu hefeito e dada em contente e nao por obrigasao 

de e outra sim dise que havendo de ser demandado pello comprimento desta se obrigava 

responder por rezao delia perante o doutor juis de fora desta cidade que hoje he e ao diante 

vier a ser ou parante o doutor Corregedor desta comarca ou para donde a dita meza e chamar e 

dizer para donde declinava e se desaforava do juis e juizo de seu foro e em coalquer délies 

renunciava todos os tenpos de ferias leis liberdades e pravilegios que em seu favor fasao e por 

si posa alegar ahinda que sejam emcorporados em direito ou asignados ahinda por mao rial e 

ahinda poderia ser sensurado pellas sensuras do doutor Vigário Geral deste bispado por 

conheser muito bem ser esta obra ecleziastica e debaixo de tudo se submetia e sogeitava 

porque contra o que dito fica de nada queria huzar nem gozar senão em tudo comprir e 

goardar muito inteiramente esta escritura e clauzullas delia na forma que nella se declara para 

cuja sigurança juntava hua escritura de fiança que me aprezentou de que seu thior e forma de 

verbo ade verbum he a seguinte // Saibam quantos este publico instromento de escritura 

publica e procurasao de fiança dos bens feita na milhor forma que em direito e ser posa para 

que mais valha virem como no anno do nascimento de Noso Senhor Cristo da era de mil e 

setesentos e trinta e seis annos aos dezanove dias do mes de Janeiro nesta vila de Arcos donde 

eu escrivão vim em cazas e moradas de Ollavo Rebello de Carvalho donde elle estava 

prezente a coal pesoa bem conhesida de mim escrivam e das testemunhas ao diante nomeadas 

e no fim desta nota asignadas logo ahi e por elle foi dito em minha prezençia e das mesmas 

testemunhas que elle fiava e abonava e ficava por fiador e prençipal pagador da quantia de 

coatrosentos e sesenta mil reis de hua obra de esculturia que havia rematado para a capella da 

Senhora do Desterro da cidade de Lamego Manoel Machado mestre escultor e morador de 

prezente na Torre do Terrenho comarca do Pinhel na coal coanthia o fiava e abonava por sua 

pesoa e bens prezentes e feturos para a satisfasao da tal obra feita na forma dos apontamentos 

no cazo que por sua omisam haja algua falta ou demenuisao na tal obra e como tal se sugeita a 

12 Termina a transcrição feita por CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 43. 
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todas as perdas e damnos que na tal obra ouver e como huriginal devedor se sugeita na dita 

quantia de coatrosentos e sesenta mil reis se sujeita a todas as penas da lei em juizo e ao pe da 

cadeia como também as sençuras podendoçe por como também desaforamento s havendo de 

ser demandado cazo haja algua falta ou demenuisao na fatura da dita obra para o que de si 

propio renuncia todas as liberdades e leis e provilegios que neste cazo em seu favor fasam 

que...porque de nada quer huzar nem gozar mais do que pagar toda a emportançia da quantia 

sendo por omisao do dito mestre escultor tudo por sua pesoa e bens a cumprir e guardar esta 

durante a dita obra se obriga como dito tem e asim a outorgou e mandou aqui ser feita esta 

nesta nota de mim escrivam que lha aseitei por solene estipulasao sendo a tudo testemunhas 

prezentes Antonio Alvarez moso e seu pai Antonio Alvarez velho anbos desta mesma vila de 

Arcos que asignarao com o dito fiador depois de lida esta a vista de todos por mim Bernardo 

Pinto escrivão que o escrevi = Amaro Rebello de Carvalho Antonio Alvarez moso de Antonio 

Alvarez; e nao continha mais em a dita procuração bastante de fiança a coal aqui tresladei 

bem e fielmente da propia que fica em meu puder e cartório sendo nesesario por verdade o 

asignei aqui em publico e razo de que huzo quc .sao em testemunho e fee da verdade eu 

Bernardo Pinto escrivam o escrevi e asignei lugar do signal publico = Bernardo Pinto; e nao 

cnostava de mais a dita procuração ou escritura junto da coal se achava hum reconhesimento 

delia feito pello escrivam Manoel da Silva Pereira da correlasam desta comarca o coal 

reconheço ser délie e por tal o afirmo e delia nao cnostava mais e a ella me reporto que juntei 

ao treslado desta e logo por estar prezente Manoel Martins mestre emxambelador desta cidade 

pesoa bem conhesida de mim tabaliam e por elle foi dito se obrigava a fazer o tosco do forro e 

o apainelado na forma do contrato que tinha feito com o mestre asima como cnostaria de hum 

escrito que lhe havia feito a cujas obrigasois se obrigava cumprir por verdade desta escritura 

debaixo das clauzullas delias tudo na forma dos apontamentos da dita obra com as obrigasois 

nesta declaradas e se sogeitava as obrigasois e desaforamentos nella declarados e pellos 

mordomos da dita meza que prezentes estavao que sao os ao diante asignados foi dito que 

elles aseitavao esta escritura de obrigasao com todas suas clauzullas e satisfariao a dita 

quantia de coatrosentos e sesenta mil reis na forma que dito fica e logo parante mim tabaliam 

pello thezoureiro da dita meza lhe forao contados e emtregues em bom dinheiro de contado 

moeda corrente deste Reino vinte e seis moedas cada hua de coatro mil e outosentos que 

emportam sento e vinte e coatro mil e outocentos reis que pello dito arematante foi dito de 
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lhes se dava por emtregue e satisfeito e que do mais que recebeçe pagaria recibos ao dito 

thezoureiro da dita meza que atualmente he hoje Manoel Teixeira Pinto e em testemunho e fee 

de verdade asim o quizerao e outorgarão e mandarão ser feito este instromento nesta nota de 

mim tabaliam que délies e de cada hum délies o tomei e estipullei por solene estipulasao 

como pesoa publica estipulante e aseitante de que a tudo forao testemunhas Joseph da Silva 

Godinho e Antonio Teixeira anbos desta Rua de Nosa Senhora do Desterro que todos aqui 

asignarao depois desta lida e declarada por mim Vicente de Paiva Pinto tabaliam que o 

escrevy. 

(Assinado:) MANOEL MACHADO 

MANOEL MARTINS 

O JUIS DOMINGOS DA COSTA NEVES 

JOZE PINTO TEIXEIRA 

O THIZOUREIRO MANOEL TEIXEIRA PINTO 

O PADRE MANOEL PEREIRA 

O PADRE ANTONIO ALVARES 

FELECIANO ANTONIO DE GOUVEA 

MANOEL DA COSTA DE AZEVEDO 

TESTEMUNHA JOSEPH DA SYLVA GODINHO 

TESTEMUNHA ANTONIO TEIXEIRA». 
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DOCUMENTO V 

1738, Maio, 29, Lamego - Escritura de obrigação e fiança da obra dos altares colaterais da 

capela de Nossa Senhora do Desterro entre o juiz e mordomos da Confraria de São Gonçalo 

desta capela e os mestres escultores Manuel Martins e Manuel de Gouveia. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 198-199.2 

Pubi: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLI, fase. 1, Viseu, 1982, pp. 38-40.3 

Publ: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte 

portuguesa", vol. XI, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 45-49. 

«Obrigasao e fiança da obra dos altares colatrais da capella da Senhora do Desterro que fazem 

Manoel Martins e Manoel de Gouveya desta cidade. 

Saybam quantos este publiquo instromento de escritura de obrigasam e fiança da da (sic) obra 

dos altares colatrais da capella de Nosa Senhora do Desterro ou como em direito mais valha 

força e vigor tenha virem como no anno do nascimento de Noso Senhor Jesus Cristo de mil e 

setecentos e trinta e outo anos aos vinte e nove dias do mes de Mayo do dito anno nesta 

cidade de Lamego dentro da capella de Nosa Senhora do Desterro adonde eu tabaliam vim e 

ahi estava prezente o Reverendo Manoel Pereira da Silva digniçimo prebendado na Santa See 

desta cidade juis o prezente anno da Confraria de Sam Gonçallo da mesma capella e bem asim 

os mais mahiordomos asim nobres como ofeciais que sam os ao diante no fim asignados logo 

ahi por elles foi dito estavam ajustados com os ditos Manoel Martins e Manoel de Gouveya 

mestres escultores de estes lhe fazerem dois altares na dita capella na forma dos apontamentos 

que haviao feito tudo em preso e quanthia de duzentos e sesenta mil reis e pellos ditos mestres 

me forao aprezentados aprezentados (sic) os apontamentos por escrito do theor seguinte 

primeiramente serão feitos dois retablos colatrais que teram demais o mais de largo para o 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada, 1986, p. 344 e p. 609. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, fis. 198-199 e não n.° 
422/66 como é referido por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 40. 
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arco anbos (sic) de dois palmo e meyo e o pee direito sera medido asima do capitel do arco 

hum palmo pello remate nao poder ser todo em volta que sera feito ao moderno comforme se 

hade declarar primeiramente seram os dois retablos correspondentes hum ao outro que 

levaram seu banco e frizo e em lugar de colunas levaram coartelois com seus anjos com suas 

vazas e capiteis e ao pee da parede levarão hum pilar na milhor forma que se poder acomodar 

vazando em volta para milhor acompanhar o remate e levara nas coartellas seus atalantes 

revestidos com sua talha muito bem feita levara mais no vam que fiqua para os nichos em 

altura4 do mesmo banco suas targas que fasam forma de sacrário as quais teram de retiro para 

o altar o que pedir na forma que o retiro que fizerem serviram para pavimento das apianhas 

(sic) que ham de levar os nichos adonde ham de estar os santos dos mesmos altares os nichos 

seram feitos com seus pavilhois na milhor forma e perfeisam da obra e na boca5 dos nichos 

levara dois pilares com a largura nesesaria para dar milhor saida aos pavilhois os quais teram6 

seo7 banco todo o descarreguo que pedirem que todo o pee direito8 sera resaltiado tanto o três9 

pillares detrás das quartellas como coartellas coartelois com vazas e capiteis e todas as mais 

molduras resaltiadas nos seus vivos10 comforme a arte o pede no seio da mesma11 obra; e 

levara do altar para baixo na largura que thomar para o arco sua quartella com seu rapas de 

hua e outra parte e no groço que fizer para trás levara hum pilar emtalhado na forma dos mais 

e da parte da capella mor levara outro que tudo feche com o arco e pace tudo em volta para 

que da mesma parte12 se nao conheça trazeiras nem defeito algum e todo o arco crozeiro sera 

revestido de talha na mesma forma do pee direito e os frontais seram feitos na forma mais 

moderna com seus taburnos (sic) novos; asentara1" o pee direito sobre hua banqueta que nao 

pasara do altar para fora e o remate sera feito na maneira seguinte // espedira o pilar que fiqua 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de altura leu altares. 
Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 47. O autor fez uma transcrição incorrecta, em vez de altura leu moldura. 
5 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de boca leu bola. 
6 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de teram leu seram. 
7 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de seo leu do. 
Vide ALVES, Alexandre - art. czY..Transcrição incorrecta, em vez de seo leu no. 
8 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de todo o pee direito leu tudo aqui dito. 
9 Idem, ibidem. Palavra omitida. 
Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 48. Palavra omitida. 
10 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de vivos leu cimos. 
11 Vide ALVES, Alexandre - art. cit. Palavra omitida. 
12 Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 48. Palavra omitida assim como as duas que a antecedem. 
13 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de asentara leu e se fora. 
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ao redor da parede em hua moldura em volta cobre o frizo ao romano na milhor 

acomodasam levara sobre o pee direito em sima dos frizos vivos dos coartelois15 suas 

coartellas e moldura que pedir com vaza e sota vaza16 resaltiada com seu targam de talha feito 

que de remate sobre os pavilhois dos nichos a qual sota vaza correra em volta a goarneser 

hum pavilham que terá toda a grandeza que pedir a boca17 do arco o qual pavilham levara seus 

beranbazes (sic) e suas cortinhas18 as quais viram a prender as maons de hua figura das 

quartellas que ham de fiquar em sima do frizo e o pavilham levara seu remate com a milhor 

acomodasam que pedir e todo o mais vam que fiqua sera revestido com talha e fostois e 

figuras adonde se poderem acomodar o redor do arco levara seus festois depindorados com 

seus rapazes como também se19 fará hum goarda po para o púlpito com suas sanefas e cortinas 

e no remate levara hua figura com coatro rapazes nos cantos com seus fostois no remate 

levara seu bojio com sua garganta com toda a perfeisam posivel na coal ha de asentar a figura 

que ficar em todo mais se faram dois rapazes para os coartelois da tribuna da medida que 

pedir e se faram coatro meninos para o sacrário20 e nao cnostava (sic) de mais os ditos 

apontamentos21 que aqui tresladei e logo pellos sobreditos mestres foi dito que elles por suas 

pesoas e bens prezentes e feturos e délies se obrigavam a fazer a dita obra na forma asima 

apontada com toda a prefeisam que a sua arte premite pella quantia de duzentos e sesenta mil 

reis dando a finda e acabada the o dia de natal primeiro que vier e que a comprirem com o que 

dito fiqua se sugeitava debaixo da jurisdasam do reverendo doutor Vigário Geral deste 

bispado donde renunciavam o juizo de seu foro e todas as leis que a seu favor ahinda que 

sejam emcorporadas em direito ferias gerais e especiais o que para molhior sigurança 

aprezentavam por seu fiador e prençipal pagador asim do dito em parte sendo lhes emtregues 

délies como... feito ria e primor da arte como em a satisfasam do tenpo a que prometeram tella 

finda; e Manoel Rodrigues Barraqua da Rua Direita o qual por estar prezente por elle foi dito 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de volta cobre leu voltalebre. 
Vide ALVES, Alexandre - art. cit. Transcrição incorrecta, em vez de cobre leu sobre. 
15 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de em sima dos frizos vivos dos coartelois leu em cima do friso, 
nos cimos dos quartelões. 
Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 48. Transcreveu da mesma forma que ALVES, Alexandre - art. cit. 
16 CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 48. Foram omitidas estas duas palavras. 
17 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de boca leu bola. 
18 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de cortinhas leu cartinhas. 
19 Vide ALVES, Alexandre - art. cit. Transcrição incorrecta, em vez de se leu lhe. 
20 Termina a transcrição feita por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 40. 
21 Termina a transcrição feita por CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 49. 
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que elle fiava e abonava aos ditos mestres no que dito flqua e se sogeitava as obrigasois e 

clauzullas desta escritura y aforamentos da mesma e pello dito senhor juis e mais mordomos 

foi dito que elles os sobreditos com as obrigasois relatadas nesta escritura se obrigavam a 

dar lhe satisfasam ao dito compito de duzentos e sesenta mil reis em três pagamentos sendo o 

primeiro pagamento no principio da obra outro no meio e outro no fim o que também 

obrigavam suas para digo os rendimentos da Confraria da capella do Senhor Sam Goncallo e 

por de tudo serem contentes huns e outros asim o quizeram e outrogaram huns e outros e me 

pediram lhe lancaçe este instromento nesta nota de mim tabaliam que délies o thomei e 

estipulei por solene estipulasam sendo digo estipulasam como pesoa publiqua estipulante e 

aseitante que a tudo foram testemunhas prezentes o reverendo padre Antonio Pinto capeiam 

da mesma capella e Manoel Luis ferrador da Rua da Corredoura que todos aqui asignaram 

depois desta lida por mim tabaliam Vicente de Paiva Pinto que o escrevi. 

(Assinado:) MANOEL PEREIRA DA SILVA 

O PADRE MANOEL PEREIRA 

O PADRE ANTONIO DA PAS 

ANTONIO DA SILVA PENEDAS 

MANOEL PINTO 

O PADRE ANTONIO PINTO 

MANOEL LUIS PAIVA 

MANOEL MARTINS 

MANOEL DE GOUVEA 

MANOEL RODRIGUES BARRAQUA FIADOR 

FRANCISCO DA SILVA». 
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DOCUMENTO VI 

1742, Dezembro, 26, Lamego1 - Escritura de contrato de obra do douramento da tribuna do 

altar-mor e toda a outra talha da capela de Nossa Senhora do Desterro de Lamego entre o 

juiz e mordomos da Confraria de Nossa Senhora do Desterro e o mestre pintor Luís António 

Ferreira. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 421/206, fis. 195-197v.2 

PubL: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XL, fase. 1, Viseu, 1981, pp. 31-33.3 

«Escriptura de contrato e obrigacam de obra que fazem o juis e mais mordomos da Confraria 

da Senhora do Desterro desta cidade com Luiz Antonio Ferreira mestre pintor e morador na 

Rua Direita da mesma. 

Saybam quantos este publico imstromento de escriptura de obrigacam comtrato e 

comprimento de obra ou como em direito mais lugar haja firme cualcoza seja e chamarce se 

possa virem que sendo no anno do Nascimento de Noso Senhor Jesus Christo de mil e 

cetecentos e corenta e dous annos aos vinte e seis dias do mez de Decembro do dito anno 

nesta cidade de Lamego na capella da Virgem Nossa Senhora do Desterro irecta na freguesia 

da Santa See da mesma cidade aonde eu tabaliam ao diante nomeado vim para efeito de fazer 

esta escriptura de contrato e obrigação por me ser destrebuida4 para o que estamdo ahi 

prezentes o muito reverendo Manoel Pereira da Silva conigo prebendado na Santa See desta 

cidade digo desta mesma cidade juis actual da Irmandade e Confraria da dita capella de Nossa 

Senhora do Desterro e bem asim os mais mordomos nobres e ofeciais da mesma5 no fim desta 

escriptura asignados que sam todos pesoas bem conhecidas de mim tabaliam pellos propios de 

que dou fee por elles todos juntos me foi dito em minha prezenca e das testemunhas no fim 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, p. 609. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 421/206, fis. 195-197v. e não n.° 
424/206, fis. 195-197 como é referido por este autor. 
4 Transcrição incorrecta, em vez depor me ser destrebuida \eupor mão do distribuidor. 
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desta nota nomeadas e asignadas que elles tinham detreminado (sic) mandar dourar a tribuna 

que se tinha mandado fazer no altar da Virgem Nossa Senhora do Desterro e toda a mais obra 

de talha que na mesma capella tinham mandado fazer cujo douramento e mais pinturas se 

haviam de obrar na forma dos apontamentos que para isso mandaram fazer ao diante 

declarados na forma dos coais o tinham mandado por a lanço e para haver de se fazer pello 

menor e mais seguro lanço que ouvesse e com efeito semdo detreminado rematala em o dia 

trinta de Novembro pasado deste prezente anno e pondose a lanço nesta mesma capella o 

ultimo e menor que ouvera fora o de coatrocentos e outenta mil reis porque se obrigava a 

fazella pellos ditos apontamentos Manoel Teixeira do lugar de Armeiros (sic) do termo desta 

cidade e por elle juis e mais mordomos lha darem no dito preço com obrigação de o dito 

mestre lha dar por feita6 e acabada a dita obra the o ultimo dia do mes de Agosto do anno que 

vem de mil e cetecentos e corenta e três e pello mesmo mestre duvidar aseitala com a dita 

obrigacam elle dito juis e mordomos duvidaram darlha causa porque estando prezente Luis 

Antonio Ferreira mestre da mesma arte morador na Rua Direita desta mesma cidade e outros 

muitos mais mestres e pello dito Luis Antonio Ferreira se obrigar a fazer a dita obra 

comforme os ditos apontamentos pello mesmo preço de coatrocentos e outenta mil reis e a 

dalla feita the o dia asima referido elle dito juis e mais mordomos estavam com elle 

contratado e ajustado que elle fisesse a dita obra com as condicois seguintes // primeiramente 

que a dita obra sera dourada asim a tribuna como os paneis e forro com ouro subido e os 

rompantes de toda a obra que nella estam também dourados e na mesma forma as rozas com a 

voquilhas e cantoneiras e as molduras lizas que sirculam e paneis em roda seram de xaram 

emcarnado com seos ramos de ouro // com mais condicam que as pinturas dos paneis seram 

pintadas com a Geracam da Virgem Nossa Senhora na mesma forma que estam na capella de 

Nossa Senhora dos Remédios tudo com todo o primor da arte e feito com tintas finas e bem 

coloridas que todos os florois, folores (sic), e roupas de rapazes a tocar e anjos sera tudo 

muito bem estofados da melhor forma que poder ser e as emcarnacois seram todas feitas... e 

este sera obrado com óleo de nozes; e as roupas dos anjos todas teram suas rendas douradas e 

que o ouro de toda a dita obra sera todo muito bem recenado de sorte que nam fique o 

aparelho descoberto sendo asim os altos como os baixos muito bem bornidos e que o respaldo 

3 A transcrição é interrompida. 
6 Transcrição incorrecta, em vez às por feita leu perfeita. 
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da tribuna sera com os...estufados; e que outro sim sera o sacrário do altar e frontal do 

mesmo tudo dourado de ouro subido e com algumas partes que pedir a obra picada e os 

estofos desta...couzas seram feitos com a melhor7 brividade que pocivel for e que as 

almofadas da porta da sacrestia que se acham de talha seram douradas digo da porta da 

sanchrestia a talha que tiverem dourada a mordente e o mais oleado da melhor cor que se 

pedir; e que os claros da cal emtre os paneis seram pintados a óleo com bons florois e emtre 

estes levara suas mecelas (sic) de ouro e que os prebiterios seram oleados de cores; com mais 

obrigacam que no sacrário se ham de por mais coatro anjos e nos cortelois que estam por sima 

na tribuna dous os coais também seram feitos com seos festois // e por estar prezente o dito 

mestre Luis Antonio Ferreira por elle foi dito em minha prezenca e das ditas testemunhas que 

na referida forma asima e atras declarada e asim como se esprecava nos apontamentos que lhe 

foram mostrados se obrigava por sua pesoa e bens a fazer a dita obra do dito douramento com 

as declaracois e exprecadas e com a prefeisam maior que a arte premetir para a qual também 

se obrigava a mandar fazer os obrados necessários para a mesma obra a sua custa e fazella 

com o ouro mais subido e as pinturas com tintas finas e os oleamentos com óleo de flores tudo 

asim e da maneira que nesta vay preposto cujo cabedal necessário também sera por sua conta 

sem que elle juis e mordomos sejam obrigados a darlhe cousa alguma mais que a dita coantia 

de coatrocentos e outenta mil reis livres para elle mestre com a condicam de que elles dito juis 

e mordomos da dita Irmandade lhe daram por toda a dita obra os ditos coatrocentos outenta 

mil reis em três pagamentos cada hum de cento e sessenta mil reis // a saber o primeiro em o 

principio da obra e o segundo no meio delia e o tresseiro finda que seja a qual se obrigava dar 

por feita e acabada athe o fim de Agosto do anno que vem de mil e cetecentos e corenta e três 

comtrebuindolhe elle dito juis e mais mordomos com os primeiros dous pagamentos nos 

tempos declarados para asim com a comodidade a satisfaçam dofeciais e gastos do cabedal...e 

concluir the o dito tempo e nam lhe satisfacendo os ditos dous pagamentos nam sera obrigado 

elle dito mestre a dalla comcluida dentro do dito tempo como também se obrigava por sua 

pesoa e bens prezentes e fecturos que feeta a dita obra fosse revista a sua custa por mestres 

pintores na arte pra ver se esta feeta com a prefeicam e o mais que declaram os apontamentos 

nesta copiados e que detreminando os ditos mestres nam estar comforme a elles perderia elle 

dito mestre sincoenta mil reis do preço em que asomara; e na mesma forma os perderia no 

7 Transcrição incorrecta, em vez de melhor leu maior. 
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cazo em que a nam de acabada the o dito dia contrebuindolhe promptamente com os 

primeiros dous pagamentos na forma atras declarada // e pello dito juis e mais mordomos foi 

dito que comprindo o dito mestre com a dita obra na forma que se obriga se obrigavam por 

suas pesoas e bens a satisfazerlhe os ditos coatrocentos e outenta mil reis nos ditos três 

pagamentos a que nam poderiam faltar querendo que o dito mestre a faca no tempo deste 

contrato porque nam lhe facendo os ditos pagamentos nam poderam obrigar nem terá lugar a 

pena convencional de sincoenta mil mil (sic) reis com a condicam de que o dito mestre nam 

poderá empedir a qualquer délies mordomos ou juis ou outra alguma pesoa que emtenda da 

obra que a possa hir ver todas as vezes que quizer para ver se vai obra dita com as mais 

condicois e clauzulas desta escriptura debaixo da mesma para que ahonde nam vai comforme 

o ajuste sera elle dito mestre obrigado a desfazer o que obrar comtra elle e com esta 

condicamk e as mais aseitou o dito mestre este contrato obrigandoce a tudo o que nelle vai 

declarado asim como se obrigam o dito juis e mordomos a satisfazerlhe os ditos coatrocentos 

e outenta mil reis de ajuste da mesma obra nos ditos três pagamentos nos tempos aqui 

declarados e logo pello dito mestre foi dito que alem da obrigacam que fazia de dar 

comprimento a dita obra com as declaracois dos apontamentos e para segurança de dinheiro 

que resseber dos pagamentos a conta delia aprezentava para seos fiadores e principais 

pagadores e abonadores a Jozeph Pereira de Almeida e Antonio da Silva alfaita (sic) ambos da 

Rua da Ponte de Balcamam e Manoel Rodrigues de Barroca da Rua Direita desta cidade os 

coais por estarem prezentes que também sam pesoas conhecidas e reconhecidas de mim 

tabaliam de que dou fee serem os próprios aqui nomeados por elles todos juntos e que por 

cada hum de per si em nossa prezenca foi dito em nossa prezenca que elles fiavam e 

habonavam o dito mestre Luis Antonio Ferreira para que elle digo para que nam dando elle 

emteiro comprimento a dita obra e deixando de a fazer dentro do tempo que promete 

satisfazendolhe elle juis e mordomos os pagamentos nos tempos declarados elles ditos 

fiadores e principais pagadores se obrigavam por suas pesoas e bens prezentes e fecturos e 

terços de suas almas a pagarem e satisfazerem ao dito juis e mordomos todo o dinheiro que o 

dito mestre tiverem ressebido digo que o dito mestre tiver ressebido asim como a pena 

convencional dos sinquoenta mil reis com declaracam de que se habatera o que na dita obra 

estiver feito pello dito mestre ao tempo que delia largar mam sem a concluir no tempo a que 

fica obrigado; e outro sim pello dito mestre e seos fiadores foi dito que se obrigavam na 
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mesma forma a que no cazo que sobre o comprimento desta escriptura a falta de satisfaçam da 

dita obra se mova alguma demanda se obrigavam todos e cada hum a pagar a pesoa que por 

parte da dita Confraria andar procurando por elle a duzentos reis por dia em razam de nam ter 

pesoa a cujo cargo esteja o selecitar a tal demanda e cuja pena lhe ponha também como 

convencional. E pellos ditos fiadores também foi dito se sogeitavam e obrigavam a todas as 

sogeicois e clauzulas desta escriptura como se fossem elles próprios os que tomacem a dita 

obra e obrigacam delia para o que transferiam em si toda e coalquer accam que contra o dito 

mestre hajam de ter o dito juis e dito digo o dito juis e mordomos para o comprimento do 

contrato os coais poderam puxar por todos elles ditos fiadores ou por cada digo por cada hum 

délies de per si en solidum o qual elle juis e mordomos melhor lhe parecer sem que se possa 

excuzar hum com outro de sorte que em tudo este contrato e obrigacam da dita obra se 

complete e a prefeito e na forma deste ajuste a que se obrigavam huns e outros a comprirem 

emteiramente como nelle se contem sem duvida nem contradicam alguma na forma que nesta 

esta contratado cujas fianças o dito juis e mordomos aseitaram obrigandoce também pellas 

suas partes a satisfaçam que lhe compete na forma que se obrigam // pellos coais me foi 

aprezentado hum bilhete de destrebuicam de theor seguinte § ...a escriptura de contrato de 

obra que fazem o juis e mais mordomos da Senhora do Desterro desta cidade com Antonio 

Ferreira digo com Antonio digo com Luis Antonio Ferreira da mesma // ...e nam se continha 

mais no dito bilhete y aqui tresladei bem e fielmente o qual fica em meu poder e por de tudo 

serem contentes em testemunho e fee de verdade asim o quizerao hum e outro e otorgaram e 

mandaram ser feito este imstromento nesta nota de mim tabaliam que eu délies e de cada hum 

délies o estepulei por selene estepulacam como tabaliam publico esttepulante e aseitante em 

seu nome e das mais prezentes a que tocar possa nam prezentes // sendo testemunhas 

prezentes Bernardo Moreira e Antonio Rodrigues... da Rua da Corredoura desta dita cidade 

que todos aqui asignaram com os otorgantes dipois desta lhe ser lida e declarada por mim 

Antonio Jozeph de Queirós Couto que o escrevy e declararão que hera a dita obra...do arco 

para sima toda a capella mor testemunhas as mesmas eu sobredito o escrevy. 

{Assinado:) MANOEL PEREIRA DA SILVA 

LUIS ANTONIO FERREIRA 
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ANTONIO DA SILVA PENEDOS 

JOZE PEREIRA DE ALMEYDA 

PADRE ANTONIO RODRIGUEZ 

JOÃO SARAYVA LOPEZ 

LOURENÇO PEREIRA... 

BERNARDO MOREYRA 

THOMÁS GREGÓRIO.... 

MANOEL RODRIGUES DE BARROCA 

MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA 

MANOEL MOURAM COUTTINHO 

PADRE CLEMENTE VIEYRA 

ANTONIO RODRIGUEZ». 
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DOCUMENTO VII 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora do Desterro de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 298-299. 

«Desta capella1 principia outra rua chamada do =Oyteyro= que não he muyto comprida e tem 

sua expedição pela parte da mão direyta na Rua da Carquejeyra que subindo por detraz da 

Rua da Corredoura, vay findar no ditto Bayrro de Santa Cruz; e do principio desta e fim da do 

Oyteyro, procurando o sul se encaminha a Rua da Corredoura de bastante comprimento e vay 

findar na capella da Senhora do Desterro / aonde antigamente findava a pena dos assoutados. 

No mesmo sitio em que estava hua capella pequena da mesma Senhora do Desterro / que era 

dos ascendentes dos bailios / fimdouçe ou eregio novo templo à ditta Senhora Frey Luiz 

Alveres de Távora, balio de Leça / da caza dos condes de Sam João / e depões marques de 

Távora e também tinha a commenda de Poyáres. 

He esta capella de grande comprimento e largura feyta com toda a magnificência; e desde a 

porta principal / que fica dominando o sul / athe à capella mor, he quaze toda de talha 

dourada. Tem esta hum perfeytissimo retábulo e na tribuna as imagens de Nossa Senhora e 

Sam Jozeph com o Menino no meyo, quando do Egyto voltava para Nazareth; tem nos lados 

em nixos as imagens de Sam Pedro / que he oráculo de hua Irmandade dos Clérigos desta 

cidade / e a de Santa Luzia. Nos dous altares collateraes estão em hum a milagrozissima 

imagem de Sam Gonçalo e em outro a de Santo António. Tem mais duas Irmandades ou 

Confrarias hua com o titulo da Senhora do Desterro e outra com o de Sam Gonçalo. Tem boa 

sacristia e asseados ornamentos com seo capellão e sacristão. Pertence esta capella ao 

ordinário e costuma hir a ella hua romagem da freguezia de Avo ins no primeyro dia depões da 

outava do Espirito Santo. Nesta capella se paramentão os excellentissimos prelados / quando 

1 Refere-se à capela dos Santos Passos sita no largo da casa das Brolhas, uma vez que esta descrição está no 
seguimento da descrição feita no doe. I, p. 294 deste volume. 
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dam sua primeyra entrada nesta cidade / e delia seconde bayxo do paleo athe a sua cathedral, 

como mandão as seremonias dos bispos. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1741, Agosto, 16, Lamego - Inventário dos bens pertencentes à capela de Nossa Senhora 

dos Remédios mandado fazer pelo Cónego Ter cenário José Pinto Teixeira, juiz da Irmandade 

de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 2-3. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 13-18. 

«Aos dezaseis dias do mes de Agosto de mil e setecentos e quarenta e hum annos nesta 

capella de Nossa Senhora dos Remédios aonde eu o padre Antonio da Silva Denis notário 

apostólico vim para se fazer inventario dos bens pertencentes a capella da mesma Senhora o 

quaal se fes e reformou sendo juis o Reverendo cónego tercenario Jozé Pinto Teixeira com a 

destinsão e clareza persiza por asim ser necesario exvi (sic) da confusão, e falta de pessas do 

inventario velho no anno de mil e setecentos e quarenta e hum para se emtregar pellos 

maiordomos que expedirão em o dito anno aos novos eleitos que hão de servir athe cinquo de 

Agosto de mil e setecentos e quarenta e dous o qual se fes na forma seguinte por mim o padre 

Antonio da Silva Denis notário apostólico que o escrevi. 

#Item a imagem de Nossa Senhora dos Remédios dentro na mesma capella em o seu altar com 

sua coroa de prata e pedraria e resplandor por sima e houtro que serqua o rostro (sic) da 

mesma Senhora tudo lauvado e perfumado de houro. 

1 Réf.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego, 
Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun Alvares, 1957, pp. 28-29. 
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#Item hum Menino Jesus com sua pianha que está no altar da Senhora com seu resplandor de 

prata.2 

#Item huma imagem de Santo Antonio que esta no mesmo altar com sua crux e resplandor e o 

menino com outro tudo de prata.3 

#Item dous anjos que estão pegando na coroa da mesma Senhora. 

#Item mais outros dous anjos grandes que estão na tribuna da mesma Senhora. 

#Item o altar da Senhora Sancta Anna com huma imagem da mesma sancta com sua coroa de 

prata. 

#Item o altar do Senhor Sam Joachim com huma imagem do mesmo sancto com seu 

resplandor de prata.4 

#Item a imagem do Senhor Sancto Estevão que esta em o nicho asima do arco da mesma 

cape Ha.5 

#Item humas grades de pau preto bronzeadas e púlpito do mesmo com seu corrimam sem 

bronzes que estão na mesma capella.6 

#Item nos altares colaterais cada hum sua crux. 

2 Na margem esquerda encontra-se um aditamento que menciona "sita na tribuna da Senhora". 
Na margem esquerda encontra-se um aditamento que menciona "foi devorado por o incêndio de 17 de 

Dezembro de 1868". 
4 Na margem esquerda encontra-se um aditamento que menciona "reformados novamente". 
5 Na margem esquerda encontra-se um aditamento que menciona "e hoje na tribuna nova como padroeyro". 
6 Na margem esquerda encontra-se um aditamento que menciona "o púlpito vendeuce". 
7Seguem-se outros objectos constantes do mesmo inventário e que não interessa agora descrever porque não se 
inserem na nossa área de investigação. 
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DOCUMENTO II 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios de 

Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758 in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 294-2971. 

Pubi: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 19-20. 

«Do terreyro de Santa Cruz para a parte do poente se segue hum grande passeyo, que suposto 

he encostado com tudo aprazivel, e logra o milhor fresco por cauza das sombras de 

immencidade de castanheyros, de que se compõe todo aquelle sitio em cujo rematte está a 

capella de Nossa Senhora dos Remédios, pertencente a esta minha freguezia; situada na 

planice de hum monte daquelle orizonte, algum tanto elevado, e ficando for a desta cidade a 

está dominando em distancia menos de meyo quarto de legoa.2 

Neste monte que es chamado de Santo Estevão primeyra3 que o titulo dos Remédios foy 

erecta hua capella do ditto santo pelo bispo Dom Durão; como consta da tradição mais 

antiga, e apelido que ainda hoje se concerva; em rezão de que a mesma capella da Senhora 

dos Remédios vay o reverendíssimo cabbido desta Sé em procissão duas vezes cada anno; a 

primeyra em trez de Agosto, dia da invenção5 de Santo Estevão protomártir, e a segunda no 

dia outavo da festevidade do mesmo santo; e na primeyra outava do Natal / dia de Santo 

Estevão / se faz hum grande mercado na deveza, ou soutos6, que ficão por detraz da capella de 

Nossa Senhora dos Remédios; todas estas memorias não deysão escurecer a lembrança, de 

que naquelle sitio estará algum dia a capella do ditto santo. 

1 Nova leitura. 
2 Parágrafo não transcrito por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, pp. 19-20. 
3 Transcrição incorrecta, em vez de primeyra leu bem mayor. 
4 Transcrição incorrecta, em vez de hua leu sua. 

Transcrição incorrecta, em vez de invenção leu erivenção. 
Transcrição incorrecta, em vez de soutos leu santos. 
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Consta mais que a pia devoção do Illustrissimo Dom Manoel de Neronha, já refferido, eregio 

nova capella no mesmo sytio, ou pouco assima, aonde exestio a do ditto santo; e nella 

collocou a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, mandando pôr em sima do arco da 

capella môr a imagem do mesmo Santo Estevão aonde hoje se concerva. Tem esta capella trez 

altares: o primeyro he o altar mor aonde está a milagrozissima imagem da mesma7 Senhora; 

os dous seguintes estão no cruzeyro, fazendo face hum ao outro; no da parte do Evangelho 

está collocada a imagem de Sam Joaquim; e no da Epistolla a de Santa Anna: e todos tem 

retábulos dourados; e com verdade estema (sic) a Senhora esta digníssimo titulo dos 

Remédios, pelos contínuos prodígios que continuamente está obrando com os enfermos que a 

ella suplicão; o que bem mostrão os innumeraveis milagres, mortalhas de enfermos, muletos 

de hozos8, braços de aleyjados...o que tudo esta pendente na sua capella. 

He esta capella pertencente ou da protecção dos excelentíssimos bispos deste bispado: e 

costumão vir a ella e nas romagens todos os annos a primeyra da villa de Medello freguezia 

de Almacave e vem na primeyra e segunda ladainha de Mayo. A segunda da freguezia9 de 

Melcoens também na primeyra ladainha de Mayo. A terceyra da freguezia de Ferreyros10 na 

quinta feyra da Ascenção do Senhor. A quarta da freguezia de Arneyrrós11 na segunda 

ladainha de Mayo. A quinta da freguezia de Santo Aleyxo em dia de Sam Bernabé. A seista 

do lugar de Alvellos desta minha freguezia em dia também de Sam Bernabé. A septima da 

freguezia de Penude; e também vay em dia do mesmo santo. Tem esta capella Confraria ou 

Irmandade com o tutulo da Senhora dos Remédios, e muitas indulgências concedidads pelo 

Papa Urbano VIII expedidas12 no anno de 1669 para sempre. 

De prezente por devoção do juiz, mordomos, e moradores desta cidade / por se achar a ditta 

capella em suas ruynas / se procedeo a hua sumptuoza capella nova, contigua à antiga à qual 

se deo principio no anno de 1750 lançandose a primeyra pedra em 14 de Fevereyro do ditto 

anno em cuja obra se tem continuado athe ao prezente / ainda que lentamente / por não ter a 

Irmandade rendimentos, só se faz com as esmolas dos devottos da mesma Senhora; por cujo 

motivo ainda senão finalizou a capella mor, suposto se tem gasto nella perto de dez mil 

Transcrição incorrecta, em vez de mesma leu nossa. 
Transcrição incorrecta, em vez de hozos leu casos. 
Transcrição incorrecta, em vez de da freguezia leu de Areguos. 

10 Transcrição incorrecta, em vez de Ferreyros leu Arneiros. 
Transcrição incorrecta, em vez de Arneyrrós leu Arneyos. 

12 Transcrição incorrecta, em vez de expedidas leu pedidas. 
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cruzados, porque vay feyta de pedra muy bem lavrada com toda a magnificência he por dentro 
oytavada e passa de 40 palmos de largura; por for a he quaderada (sic) e se pertende fezar 
(sic) de aboboda em trez arcos de pedra, que hade levar para remate: o corpo da igreja se 
intenta fazer à mesma imitação; continuando os devottos com o mesmo fervor que athe ao 
prezente tem mostrado. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO III 

1761 , Julho, 22, Lamego - Benção da nova capela de Nossa Senhora dos Remédios de 

Lamego. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 12. 

Publ: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 45-46. 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 20-21.2 

1 Vide MARRANA, Cónego José António - ob. cit., p. 45. Transcrição incorrecta, em vez de mil setecentos 
secenta e hum leu 1771. 
2 Nova leitura. 
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DOCUMENTO IV 

1761, Julho, 25, Lamego - Mudança das imagens de Nossa Senhora dos Remédios, Santo 

Estevão, São Joaquim e Santa Ana da capela velha para a capela de Nossa Senhora do 

Desterro. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 12v.' 

Publ.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 46-47. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 21. 

1 Nova leitura. 
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DOCUMENTO V 

1761, Julho, 26, Lamego - Saída das imagens de Nossa Senhora dos Remédios, Santo 

Estevão, São Joaquim e Santa Ana, em procissão, da capela de Nossa Senhora do Desterro 

para a nova capela. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 12v.-13.' 

Publ: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 47-48. 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 21-22. 

1 Nova leitura. 
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DOCUMENTO VI 

1761, Julho, 27, Lamego - Colocação da imagem de Nossa Senhora dos Remédios no seu 

trono e das restantes imagens no interior da nova capela. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 13-13v.' 

Publ: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 48-49. 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 22. 

1 Nova leitura. 
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DOCUMENTO VII 

1764, Outubro, 23, Braga - Escritura de contrato de obra do retábulo da capela-mor da 

igreja de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego entre o capitão Pedro da Silva de Oliveira 

e o entalhador Luís Manuel da Silva. 

A.D.B., Livro de Notas do Tabelião Geral, n.° 770, fis. 171v.-172v.' 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 23-25. 

«Contracto de obra do retábulo da capella de Nossa Senhora dos Remédios do arabalde da 

cidade de Lamego com Luis Manoel da Sylva morador aos penedos dos Chaons de Sima. 

Em nome de Deos amen. Saybão quantos este publico instrumento de contracto de obra de 

retábulo e obrigação virem que no armo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

setecentos e sessenta e quatro annos aos vinte e três dias do mes de Outubro do dito anno 

nesta cidade de Braga na rua do Forno delia e casas da morada do Doutor Antonio José 

Machado advogado nos auditórios desta cidade que são na dita rua aonde eu tabeliam geral 

foi vindo ahi perante mim e testemunhas ao diante asignadas appareceu presente o capitão 

Pedro da Silva de Oliveira meirinho geral do Bispado de Lamego e morador na praça da Sé da 

mesma cidade de Lamego de hua parte e da outra Luis Manoel da Sylva enthalador (sic) 

morador aos penedos dos Chaons de Sima desta mesma cidade pessoas pessoas (sic) por mim 

reconhecidas: e por elle dito capitam Pedro da Sylva de Oliveira foi dito que por ter especial 

amor e devoção à Sagrada Imagem de Nossa Senhora dos Remédios sita nesta capella que 

tem no arrabalde da dita cidade de Lamego, e necessitar de retábulo e tribuna e de seus(í/c) 

casticaes crus, e duas tucheiras grandes tudo lhe queria dar e mandar fazer para o que estava 

contractado com elle dito Luis Manoel da Sylva de lhe fazer e dar feito o retabullo, tribuna, 

1 Nova leitura. A colocação correcta do documento é A.D.B., Livro de Notas do Tabelião Geral, n.° 770, fis. 
171v.-172v. e não Livro de Notas de Braga, n.° 770, fis. 71v.-72v. como é referido por PINTO, Lucinda de Jesus 
Barros - O Santuário..., vol. II, p. 23. 
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sacrário, crus, castisaes e tucheiras na forma das plantas e apontamentos digo plantas que 

mandarão fazer que appresentou a elle dito Luis Manoel da Sylva, e modellos2 que fizer o 

Reverendo Padre Frei Jozé de Santo António, monge benedictino conventual no convento de 

Tibaens com toda a perfeição da arte e tudo na forma do ditos modellos do dito Padre dentro 

de anno e meyo primeiro seguinte que comessa de correr deste dia por diante, e isto por preço 

e quantia de quatrocentos e noventa mil reis, e posta toda a obra e asentada a custa delle dito 

mestre na dita capella, e cidade de Lamego e tudo com a mesma perfeição da arte asim no 

camarim enterior como no exterior de todo o retabollo com os acréscimos dos modellos que 

der o autor dos riscos a toda a obra e com effeito asim estavão contratados para satisfação de 

que por este presente publico dice elle dito Luis Manoel da Sylva que elle se obrigava a fazer 

o dito retábulo, tribuna e mais obras atras declaradas na forma dos modellos e riscos que der o 

dito Padre Frei José de Santo Antonio e por tudo por sua conta e risco e asentar toda a dita 

obra na dita capella e cidade de Lamego pelo dito preço dos ditos quatrocentos e noventa mil 

reis dentro do dito tempo com toda a perfeição da arte a sua custa de boa madeira são sem 

podridão algua sem nos e ... sem que elle dito capitão Pedro da Sylva de Oliveira comcorra 

com couza algua, e que depois de feito e asentado o dito retábulo tribuna e mais obras atras 

declaradas tudo sera visto pela pessoa ou pessoas que elle dito capitam Pedro da Sylva de 

Oliveira comcorra com couza algua, e que depois de feito e asentado o dito retábulo tribuna e 

mais obras atras declaradas tudo sera visto pela pessoa ou pessoas que elle dito capitam Pedro 

da Sylva de Oliveira he digo Oliveira determinar que digao se tudo esta feito na forma dos 

modellos e riscos asim que se achão asignados pelo mestre e elle dito capitam e por mim 

tabeliam geral como também os mais que fizer o dito Reverendo Padre Frei Jozé de Santo 

Antonio e nao estando todas as ditas obras na forma dos ditos modellos e riscos tudo 

reformara a sua custa e pagara as pessoas que elle dito capitam chamar para a revista, e 

estando toda a obra conforme os modellos e riscos3 pagara elle dito capitam aos revedores: a 

cuja revista asistira também elle dito mestre; e não dando toda a obra feita no dito tempo 

perdera elle dito mestre cem mil reis do preço delia, digo feita e posta dentro da dita capella 

dentro do dito tempo perdera elle dito mestre cem mil reis do preço delia, e a tudo asim 

cumprir e dar cumprimento a dita obra na forma atras declarada obrigava como obrigou sua 

2 PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., p. 23. Transcrição incorrecta, em vez de modellos leu medalhas. 
J Idem, ibidem, p. 23. A partir de riscos a transcrição foi omitida até reis. 
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pessoa e todos os seus bens moveis e de rais4 havidos: e por haver o terço de sua alma que 

tudo expressamente hypotecava sob as penas atras: e para mais segurança delle dito capitam 

Pedro da Sylva de Oliveira estando presente Jacinto da Sylva mestre entalhador morador aos 

penedos dos Chaons de Sima desta cidade pessoa por mim reconhecida de que dou fé: e por 

elle foi dito que de sua livre vontade fiava e ficava por fiador e principal pagador delle dito 

mestre Luis Manoel da Sylva a dar cumprimento a toda a dita obra atras declarada na forma 

dita e no tempo atras declarado, e ao cumprimento de tudo obrigava como obrigou sua pessoa 

e todos os seus bens moveis e de rais havidos e terços de sua alma que tudo expressamente 

hypotecava da mesma maneira que elle dito mestre seu filho Luis Manoel da Sylva tem 

hypotecado os seus e debaixo da mesma pena, e asim elle dito fiador como elle dito Luis 

Manoel da Sylva se obrigavão a responder perante as justiças da cidade de Lamego perante 

quaesquer que os demandar quizer, renunciando como logo renunciarão todas as de seu foro e 

0 beneficio de esperas que o direito permitte e quaesquer ferias leys e privilégios de que se 

possão ajudar, e para em seus nomes ser citado por tudo e cada couza e requerido por 

segurança e para em seus nomes confessarem a divida e para a venda rematação e execução 

de seus bens e remissão délies e os nomear a pinhora fazião seu bastante procurador5 in rem 

propriam com livre e geral administração sem o poderem revogar como vem a saber dita 

cidade de Lamego a Jozé Dias Liai mordomo da Irmandade da Nossa Senhora dos Remédios 

e morador na mesma cidade e que estavão pela segurança ou segurança( ), que por virtude 

desta procuração, e escriptura contra elles sem deverão sem a elles poderem vir cera6 

embargados sem primeiro actualmente depozitarem tudo o que tiverem recebido, e estiverem 

devendo em dinheiro decontado e havião por abonado a elle dito capitam Pedro da Sylva de 

Oliveira ou seus herdeiros para o recebimento7 de tudo sem para isso dar mais fiança algua a 

qual clausula depositaria que eu tabeliam geral lhes adverti e huns e outros que dicerão muito 

bem entendião requererão e nella consentirão de parte a parte na forma da ley8 e asim 

requererão as mais penas as quaes levadas ou não tudo valha como nestas e contem e declarou 

elle dito Jacinto da Sylva que não so fiava e ficava por fiador <e principal pagador> delle dito 

4 Idem, ibidem, p. 23. Transcrição incorrecta, em vez de de rais leu demais. A transcrição incorrecta desta 
palavra mantem-se ao longo de todo o documento. 
5 Idem, ibidem, p. 24. Transcrição incorrecta, em vez de procurador leu por. 
6 Idem, ibidem, p. 24. Transcrição incorrecta, em vez de cera leu caso. 
1 Idem, ibidem, p. 24. Transcrição incorrecta, em vez depara o recebimento leu por concebimento. 
8 Idem, ibidem, p. 24. Transcrição incorrecta, em vez de ley leu ey. 
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seu filho Luis Manoel da Sylva dar cumprimento a toda a obra na forma atras dita e tempo 

detenriinado, mas também de todos os pagamentos que elle for recebendo cujos recibos terão 

vigor asim os asignados por elle dito seu filho como por elle seu fiador e tudo na forma atras 

dita e sobre as obrigaçoens atras declaradas e por elle dito capitam Pedro da Sylva de Oliveira 

foi dito que cumprindo elle dito mestre Luis Manoel da Sylva com tudo atras dito obrigava 

como obrigou sua pessoa e todos os seus bens moveis e de rais havidos e por haver o terço de 

sua alma que tudo expressamente hypotecava a lhe pagar os ditos quatrocentos e noventa mil 

reis em quatro pagamentos os primeiros três de cem mil reis cada hum e o ultimo de cento e 

noventa mil reis, e o primeiro pagamento logo ao fazer desta elle dito capitam deu e pagou a 

elle dito mestre em dinheiro decontado pela moeda de ouro corrente neste Reino que contou e 

recebeu en si e delle se deu e houve por bem pago entregue e satisfeito que foi de cem mil 

reis, e a elle dito capitam por quite e livre delle, aos mais pagamentos se obrigava elle dito 

capitam a fazer lhos também nesta cidade excepto o ultimo que este sera na dita cidade de 

Lamego que sera no fim da obra feita asentada e depois de vista pelas pessoas que elle dito 

capitam determinar se esta conforme aos mode lio s e riscos como dito fica, e dice mais elle 

dito capitam que dava poder ao dito Reverendo Padre Frei Joze de Santo Antonio para 

administrar esta obra e correr com ella, e acrescentar ou deminuir e fazer a mudança que lhe 

parecer a custa do mesmo mestre: e huns e outro asim o dicerão, e outorgarão e aceitarão de 

parte a parte e mandarão fazer o presente instrumento e delle dar hum... aos que cumprir eu 

tabeliam geral como pessoa publica estipullante e aceitante tudo estipullei e aceitei em nome 

das mais pessoas a que toca e tocar pode declaro que dis a enterlinha //o principal pagador// 

estando a tudo presentes por testemunhas elle dito Doutor Antonio Jozé Machado, e 

Agostinho Francisco das Palhetas desta mesma que todos aqui asignarão depois desta lhe ser 

lida por mim Manoel Felix Malheiro tabeliam geral que o escrevi e declaram mais elles ditos 

mestre Luis Manoel da Sylva, e elle seu fiador, que não so farião o procurador que atras feito 

tem Jozé Dias Leal durante a vida deste, e o tempo da sua ocupação de mordomo que 

exercita9, mas também as pessoas que sucederem na sua ocupação para o futuro cujos nomes 

aqui hão ja por expressos, e declarados: e que sendo cazo que depois de vista a dita obra se 

achace esta com algum erro, o reformarão na forma, que dicerem os revedores dentro de hum 

mes a sua custa <e não> fazendo a dita reforma no dito tempo a mandara elle dito capitam a 

9 Idem, ibidem, p. 24. Transcrição incorrecta, em vez de exercita leu em escrita. 
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custa do dito mestre Luis Manoel da Sylva fazer, declaro que dis a enterlinha //e nao// 

testemunhas as mesmas sobredito o escrevi. 

(Assinado:) JACINTO DA SILVA 

AGOSTINHO FRANCISCO 

O CAPITÃO PEDRO DA SYLVA DE OLIVEIRA 

LUIS MANOEL DA SYLVA 

ANTONIO JOZE MACHADO». 
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DOCUMENTO VIII 

1766, Junho, Lamego - Assentamento da nova tribuna de Nossa Senhora dos Remédios 

mandada fazer pelo capitão Pedro da Silva de Oliveira meirinho-geral do bispado de 

Lamego ao mestre entalhador Luís Manuel da Silva sob o risco do monge beneditino Frei 

José de Santo António Ferreira Vilaça1. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 16-16v.2 

Publ.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 50-52. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 25. 

«No livro de pasta novo que se mandou fazer para as eleissoens de juis mordomos e 

zelladores desta Irmandade se acham escrito varias advertências e lembranças dignas de 

memoria para a todo o tempo constar, e todas escritas na realidade; porém as que aqui se 

descrevem e delias se fas lembrança parece sam em seu lugar. 

Lembrança 

A folhas 12 deste livro consta do dia mes e anno em que foe benzida a nova capela da 

Senhora e da procissão que se fes pella cidade, e colocação da Senhora na mesma capela e as 

mais imagens. E para se colocarem procedeo antecedentemente a comporçe o altar e tribuna 

com a maior perfeissão que possível foi, para cujo efeito mandou o Excelentíssimo 

Reverendíssimo Senhor Bispo Dom Feleçiano de Nossa Senhora bispo deste bispado, com 

conçimento digo com concentimento do nosso cabido dar a tribuna antiga em que se fazia a 

1 Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., p. 25. O documento não diz respeito à construção da nova 
tribuna, mas ao seu assentamento. 

63 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

expozissão do Sanctissimo Sacramento na mesma Se e alguns retabullos dos que se tinhão 

tirado dos altares da mesma, para se compor a capela da Senhora, que com efeito ficou hum 

brinco e bem lustrozo, e asim esteve (*)3 athe que a devossão e zello, e cordial afecto que a 

mesma imagem sempre teveram o capitam Pedro da Sylva de Oliveira meyrinho geral que foi 

deste bispado4 e hoje perbendeiro do Illustrissimo cabbido, e sua molher Maria da Conçeyção 

moradores na Praça da Se, a impulsos do seu grande dezejo deverem a imagem da Senhora 

em nova tribuna, com reciproca vontade e uniam de entre ambos, depois de se ter mandado 

vir risco para ella pellas medidas que do arco da capela mor e seu vãm se tinham remetido 

para Braga ao Padre Frei Joze de Santo Antonio monge de Sam Bento, pella noticia de ser o 

mais perito nos riscos, e se rezolveo o mesmo capitam5 Pedro da Sylva de Oliveira a hir 

pessoalmente a Braga pello empenho de a mandar fazer com toda a perfeissão e a todo o 

custo, e informação do milhor mestre para a executar, em cuja jornada o acompanhei com 

muito gosto meu no mes de Outubro do armo de 1764. E com efeito tomando primeiro as 

informasoens perçizas e necesarias para o milhor acento e perfeissão da mesma tribuna, a 

ajustou com o mestre intalhador Luis Manoel da Sylva natural da mesma cidade de Braga em 

preço e quantia de coatrocentos, e noventa mil reis feita na mesma cidade de Braga, e posta 

por conta e risco do mesmo mestre e asente na capela da mesma Senhora dos Remédios, com 

a obrigação de ser vista, e revista depois de feita e acabada ella para o que se fes escriptura. 

Veyo o mesmo mestre Luis Manoel com seus offiçiaes no mes de Junho do prezente anno de 

17666 para as cazas da residência da mesma capela da Senhora para onde conduzidas as 

madeyras que de Braga vinhão desbastadas, intráram a alimpalas, e compollas athe que 

asentáram a mesma tribuna em seu lugar em cuja ocupação estiveram athe passados os 

sanctos deste mesmo anno de 1766. E satisfeito o mesmo devoto pella perfeisão delia e 

aplauzo de todos em geral, sem a mandar rever, lhe pagou tudo o do ajuste á sua custa, e se 

despediram (*)7 cuja lembrança faço para a todo o tempo constar da genorozidade e pio zello 

daquelles dois corassoens unidos em huma igual vontade para huma tão equivalente despeza, 

sem segunda na factura das obras daquella prodigioza e milagrozissima Senhora dos 

2 Nova leitura. 
3 Segue-se um espaço em branco. 
4 Na margem direita diz "e hoje sargento mor". 
5 Na margem direita diz "e de prezente sargento mor". 
6 Vide MARRANA, Cónego José António - ob. cit., p. 51. Transcrição incorrecta, em vez de 1766 leu 1776. 
7 Palavra de difícil leitura. 
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Remédios nossa may e protectora, e amparo desta cidade e seus devotos, que com 

esespeçialidade (sic) tenho por fe ha de premiar aquelles dois com a sua gloria pello trono que 

lhe didicaram em seu louvor, e mais esmollas com que tem contrebuido para as suas obras». 
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DOCUMENTO IX 

1766, Setembro, 3, Lamego - Termo de posse da terra e souto que consta da escritura de 

doação que fez a senhora dona Maria Teresa de Sousa e Menezes à capela de Nossa Senhora 

dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 15v.1 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 26. 

«Na quarta feira três do mes de Septembro do mesmo anno de 17662 fui tomar posse da terra 

e souto que consta da escriptura de duasão que fes a senhora dona Maria Thereza de Souza e 

Menezes como asima se declara, por procuração da Irmandade; cuja posse tomei na prezença 

do tabaliam publico de notas e escrivam do juiz do geral desta cidade Francisco Teyxeira da 

Fonseca; de que foram testemunhas Luis3 Manoel da Sylva mestre intalhador e natural da 

cidade de Braga por se achar acistente4 nas cazas do capellam e eremitam da capella da 

Senhora asentando a sua tribuna nova e hum dos seus offiçiaes como consta do auto da dita 

posse escripta pello dito escrivão Francisco Teyxeira da Fonseca. Lamego 4 de Septembro de 

1766. 

(Assinado-^ O JUIS DA IRMANDADE JOZE PINTO TEYXEIRA». 

1 Nova leitura. 
2 Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., p. 26. Transcrição incorrecta, em vez de 1766 leu 1776. 
J Idem, ibidem. Palavra omissa. 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de acistente leu existente. 
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DOCUMENTO X 

1766, Novembro, 20, Lamego - Benção do sacrário e do altar da nova tribuna de Nossa 

Senhora dos Remédios1. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 16v.-172. 

Publ.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, p. 52. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 26. 

«Na quinta feira 20 de Novembro do mesmo armo de 1766 depois de vesporasJ por provizao 

do Excelentíssimo Senhor Bispo que mandou passar asignada pello (Muito Reverendo) 

Senhor Doutor Joze de Bastos e Cunha provizor deste bispado, fui benzer o sacario (sic) e 

altar da nova tribuna em prezença do Reverendo Manoel da Rocha capellam mestre das 

seremonias da Se, e do Reverendo beneficiado Joze da Trindade Moreyra capellam da mesma 

Se e dos mordomos Joze Dias Leal, e Antonio da Sylva tizoureiro e Antonio Corrêa, e varias 

pessoas que se acharam prezentes, e na mesma tarde modáram a imagem da Senhora do altar 

da sacrestia em que esteve emquanto durou a factura a asento da nova tribuna, para o seu 

lugar e trono, a que se procedeu com repiques do sino, e na mesma se compos o trono com 

muita sera nova toda á custa e por devossão do mordomo asima nomeado o Reverendo 

beneffiçiado Joze da Trindade Moreyra, com vários ramos novos e cortinas4 que mandou 

fazer o devoto e mordomo o capitam3 Pedro da Sylva de Oliveira de hua galla encarnada e 

1 Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., p. 26. Refere-se não só à benção do sacrário, mas também do 
altar da nova tribuna. 
2 Nova leitura. Este documento faz parte da mesma lembrança transcrita no doe. VIII, pp. 63-65 deste volume. 
J Vide MARRANA, Cónego, José António - ob. cit. , p. 52. Transcrição incorrecta, em vez de vesporas leu 
esperar. 
4 Palavra riscada. 
5 Na margem direita diz "sargento mor desta cidade". 
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toda de fio de prata que tinha adequerido alguns anno s antes para a mesma cape lia, e o altar se 

guarneçeo com toda a perfeissão». 
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DOCUMENTO XI 

1766, Novembro, 21, Lamego - Festa da mudança da imagem de Nossa Senhora dos 

Remédios para o seu novo trono. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 171. 

Publ.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 52-53. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 26. 

«No dia seguinte 6a feira 21 do mesmo mes, dia da aprezentassão da Senhora, pella manha 

antes do coro, se fes a festa da Senhora com toda a sonolidade, da mudança para o seu novo 

trono, cuja missa eu cantei [ . . . ] , com a expozissam do Sanctissimo Sacramento no peito da 

Senhora [. . .]; o que tudo por ser verdade e para a todo o tempo constar fis esta lembrança. 

Lamego 26 de Novembro de 1766. 

O mais indigno escravo da mesma Senhora e juis da 

Irmandade 

{Assinado:) O CÓNEGO TERÇENARIO JOZE PINTO TEYXEIRA». 

1 Nova leitura. Este documento faz parte da mesma lembrança transcrita no doe. VIII, pp. 63-65 deste volume. 
2 Seguem-se os nomes dos acólitos que presidiram à missa cantada. 
3 Segue-se o nome do orador. 
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DOCUMENTO XII 

1766, Dezembro, 30, Lamego - Oferta da imagem de São José mandada fazer em Braga 

pelo juiz da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, o Cónego Ter cenário José Pinto 

Teixeira. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 17v.' 

Publ: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 54-55. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 27.2 

«Lembrança 

Na terça feira que se contaram trinta de Dezembro de 1766 na capela da Senhora dos 

Remédios para onde eu Joze Pinto Teyxeira indigno juis desta noblissima Irmandade tinha 

mandado conduzir de minha caza a imagem de vulto do Senhor São Joze que por devossão 

minha e á minha custa mandei fazer na cidade de Braga, aonde também foi estofada, e dahi 

conduzida para o Porto e por barco até o calhau da Regoa, e no mesmo dia supra pellas três 

horas da tarde na prezença do Reverendo beneficiado Joze da Trindade Moreyra capellam da 

Se, e mordomo desta Irmandade, e especial devoto da mesma Senhora seu zellador e 

bemfeitor das suas obras e dos mordomos Joze Dias Leal também grande zellador, e Antonio 

da Sylva tizoureyro da Irmandade, e varias pessoas que se acharam prezentes, revestido e 

paramentado com sobrepelis estólla e capa de asperges com as luzes do altar da Senhora todas 

asezas, e os mordomos com tochas, benzi a imagem do mesmo sancto senhor S. Joze na 

forma do ritual romano, e logo se colocou no seu lugar na tribuna da Senhora da parte da 

Epistulla3 por ser o da parte do Evangelho prometido ao senhor Sancto Estevão como 

1 Nova leitura. 
2 Transcrição parcial do documento. 
3 Na margem direita refere "mudança para a parte do Evangelho", sem mencionar a data de tal mudança. 
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padroeyro da capela4; e collocado elle se cantou a ladainha e se disse também a orassão so 

senhor S. Joze repetindoçe vários repiques no sino, e por tudo ser verdade fis este asento e 

lembrança para a todo o tempo constar. Lamego 31 de Dezembro de 1766. 

Declaro que fis a dita benção por comissão e poder que me deu o Excelentissimo 

Reverendissimo Senhor Bispo nosso perllado. 

(Assinado:) JOZE PINTO TEYXEIRA». 

Na margem esquerda refere "ficou o senhor Sancto Estevam no meyo da tribuna". 
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DOCUMENTO XIII 

1773, Abril, 18, Lamego - Douramento da tribuna da capela-mor da igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios de Lamego mandado fazer pelo sargento-mor desta cidade e juiz da 

Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios Pedro da Silva de Oliveira e sua mulher Maria 

da Conceição. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl.191. 

Publ.: MARRANA, Cónego José António - História do Culto de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, Porto, Oficinas Gráficas da Casa Nun'Alvares, 1957, pp. 53-54. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 28. 

«Lembrança 

No domingo in albis 182 de Abril de 1773 depois de concluido o douramento da tribuna da 

capela mor da Senhora á custa do mordomo e zeladorJ das obras da Senhora o sargento mor 

desta cidade Pedro da Sylva de Oliveira e sua molher dona Maria da Conceyção moradores na 

Praça da Se a quem também se deve o importe da mesma tribuna em madeyra que mandaram 

fazer em Braga como consta da lembrança feita neste livro a folios 16 e 174. 

De tarde se modou ou transferiu a imagem da Senhora da sacrestia para onde se tinha modado 

emquanto durou o douramento da sua tribuna, e na mesma sacrestia se celebravão as festas e 

sonelidades (sic) da mesma Senhora e do senhor S. Joachim e senhora Sancta Anna em o altar 

portatal que nella se mandou fazer; e na segunda feira dia dos Prazeres da Senhora se celebrou 

a festa da sua colocação na dita tribuna com toda a solenidade que possível foi, com missa 

cantada de muzica, o Senhor exposto no peito da Senhora; com muitas luzes de que foi orador 

' Nova leitura. 
2 Transcrição incorrecta, em vez de 18 leu 14. 
3 Transcrição incorrecta, em vez de zelador leu zelados. 
4 Transcrição incorrecta, em vez de 7 7 leu verso. 
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o illustrissimo Padre5 Manoel Francisco6Antonio Pacheco com acistencia de muito povo de 

hum e outro sexo e todos com especial gozto e contentamento e alegria asim pello lustre da 

função como pella especialidade do sermão, cujas despezas tudo foi á custa do mordomo e 

principal zelador e devotissimo da Senhora o Reverendo beneficiado Joze da Trindade 

Moreyra escrivão da camará7 e sacristão mor da Se e nella capellão; porcedendo na noute do 

mesmo domingo muito iluminado o fronteospiçio á custa8 e devossão do juis que também 

tinha concorrido para o acrescentamento da dita tribuna e seu douramento: o eremitão 

Francisco da Conceyção mandou fazer hum tambor com que muito se devertio na dita noute 

tocando a cujo toque comrespondiam os repiques do sino o que tudo cauzava alegria, e por 

tudo ser verdade fis esta lembrança. Lamego 2 O9 de Abril era ut supra. 

(Assinado:) JOZE PINTO TEYXEIRA». 

Transcrição incorrecta, em vez de illustrissimo Padre leu muito reverendo padre. 
6 Palavras omitidas. 
7 Transcrição incorrecta, em vez de camará leu Lamego. 
8 Transcrição incorrecta, em vez de á custa leu àquela. 
9 Vide MARRANA, Cónego José António - ob. cit., p. 54. Transcrição incorrecta, em vez de 20 leu 2. 
Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., p. 28. Transcrição incorrecta, em vez de 20 leu 2. 
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DOCUMENTO XIV 

S. d., Lamego - Duas banquetas e dois retábulos colaterais que mandou fazer o sargento-

mor Pedro da Silva de Oliveira. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 21. 

«Item mais duas banquetas de madeira com sua talha oleadas, e douradas, que mandou fazer o 

devoto sargento mor Pedro da Sylva de Oliveira a sua custa que estão na cappella mor como 

também os retábulos dos dous altares colaterais e do corpo da cappella que o mesmo devoto 

mandou fazer a sua custa, e banqueta de casticaes para cada hum dos altares». 
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DOCUMENTO XV 

S. d., Lamego - Duas imagens de São João Baptista e São Torcato mandadas fazer no Porto 

pelo juiz da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, o Cónego Ter cenário José Pinto 

Teixeira. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 21v. 

«Item as duas imagens de Sao João Baptista e Sao Troquato, com hum resplendor de prata em 

Sao João, cujas imagens mandou fazer no Porto por sua devoção o mesmo actual juiz á sua 

custa, e se colocarão no altar do senhor Sao Joachim do corpo da cappella da parte da 

Epistola». 
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DOCUMENTO XVI 

1778, Setembro, 2, Lamego - Declaração do juiz e dos mordomos da Confraria de Nossa 

Senhora dos Remédios feita ao Bispo de Lamego na qual declaram a conclusão das obras do 

corpo da igreja do arco para baixo e a necessidade de benzer o corpo da mesma, altares e 

imagens. 

A.I.N.S.R.L., 2°dossier, 2. "grupo -Alvarás Régios e outros, n.° A 28, fl. 6. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p.291. 

«Remettida ao nosso reverendo doutor provizor Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor 

Lamego 10 de Setembro de 1778 

Dizem o juis e mordomos da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios arabalde e freguesia 

da Sé desta cidade que o corpo da capella da dita Senhora do arco para baixo se acha de tudo 

findo e decentemente ornado de todo o nessesario, como também dois altares colaterais de 

Sao Joaquim e Santa Anna e porque para nelles sellebrar o Santissimo Sacrifício da missa 

preçizaçe de serem benzidos e a mesma capella, e juntamente as duas imagens de Santa Arma 

e Sao Joaquim e mais Santa Rita e Sao Francisco de Paula. 

Provisão de licença para a benção na forma pedida, paga a chancellaria. Lamego 2 de 

Setembro de 1778. 

Para Vossa Excelência Reverendíssima se digne mandar passar licença para o reverendo 

abbade de Penude benzer o dito corpo da capella altares e imagens». 

1 Nova leitura. A colocação do documento referida por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., in Livro de 
Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 90 não foi 
encontrada pelo que a correcta colocação deste documento é a referida supra. 
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DOCUMENTO XVII 

1778, Setembro, 3, Lamego - Provisão de licença para a benção do corpo da igreja de 

Nossa Senhora dos Remédios, altares e imagens. 

A.I.N.S.R.L., 2.°dossier, 2.°grupo -Alvarás Régios e outros, n.° A 28, fl. 6v. 

«Doutor Joze de Basto e Cunha protonotário apostólico de Sua Santidade Arcediago em 

a Santa See desta cidade de Lamego, e nella seu bispado provisor, pello Excelentíssimo e 

Reverendissimo Senhor Dom Manoel de Vasconcellos por mercê de Deos e da Santa See 

apostólica bispo deste dito dito (sic) bispado do conselho de Sua Magestade 

fídedignima e aos que a prezente nossa provisão de licença virem saúde e paz para 

sempre em Deos Nosso Senhor faço saber que havendo respeito ao que pella petição retro nos 

representarão o juis e mordomos da confraria de Nossa Senhora dos Remédios, sita no 

arabalde e freguesia da See desta cidade a Sua Excelência Reverendíssima afim delle mandar 

benzer o corpo da capella da dita Senhora e dous altares collaterals da senhora Santa Anna, e 

Sao Joaquim, e as mesmas imagens, e as de Santa Rita e Sao Francisco de Paula, e conceder 

licença para nos ditos altares se poder diser missa, e muito o mais que allegarão a remessa que 

da dita suplica me foi feito pello mesmo Excelentíssimo Senhor em a constar da decência da 

dita capella e altares, mandei passar a prezente pella qual concedo licença ao reverendo 

abbade da freguesia de Penude para que possa benzer os ditos altares, imagens, e corpo da 

dita capella, o que fará na forma do ritoal romano, e benzidos que sejão nelles se poderá 

celebrar o Sacrosanto Sacrifício da missa visto terem satisfeito os direitos da chancellaria e 

para o todo o tempo constar esta ficara registada no livro da camera dada em Lamego sob meu 

signal e sello de Sua Excelência Reverendíssima aos 3 de Septembro de 1778 e heu Joze 

Gomes de Mesquita notário apostólico e escrivão da camera e a escrevi. 

{Assinado:) JOZE BASTO CUNHA». 
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DOCUMENTO XVIII 

1778, Setembro, 4, Lamego - Termo de benção do corpo da igreja de Nossa Senhora dos 

Remédios, altares e imagens. 

A.I.N.S.R.L., 2."dossier, 2. "grupo -Alvarás Régios e outros, n.° A 28, fl. 7. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p.291. 

«Termo de benção do corpo da capella de Nossa Senhora dos Remédios, altares, e imagens, 

de que faz menção a provisão retro. 

Aos quatro dias do mes de Septembro de mil settecentos settenta e oito annos, em a capella de 

Nossa Senhora dos Remédios, subúrbio da cidade de Lamego, aonde veyo o Reverendissimo 

Dom Manoel de Noronha, abbade da paroquia de Sao Pedro de Penude deste bispado de 

Lamego, ahi na prezença de varias pessoas assim ecclesiasticas como seculares, em virtude da 

provisão de licença retro, na forma do ritual romano por elle forao benzidas as imagens, de 

que a petição retro e provisão fazem menção e juntamente o corpo, e altares collaterais da 

mesma capella de Nossa Senhora dos Remédios, para se poder celebrar nos mesmos altares o 

Sacrossancto Sacrifício da missa, tudo conforme a dita provisão determinava; e para a todo o 

tempo constar da subredita benção, se fes este termo, que o dito Senhor assinou; com as 

testemunhas que assistirão, e presentes estiverão o reverendo Matheos Monteiro Longo, 

mestre das ceremónias do Excelentíssimo e Reverendissimo Senhor Bispo deste bispado; o 

reverendo Manoel Borges de Moura, subechantre da Santa Sé de Lamego; o reverendo padre 

Luis Ignacio de Magalhães; o reverendo padre2 Manoel Ferreira da Morta, capellão da Santa 

1 Nova leitura. A colocação do documento referida por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., in Livro de 
Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fl. 90v. não foi 
encontrada pelo que a correcta colocação deste documento é a referida supra. 
2 Transcrição incorrecta, em vez de padre leu senhor. 
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Sé desta cidade de Lamego; e o reverendo padre3 António Tavares de Macedo desta mesma 

cidade, e para constar de tudo se fes este termo, que todos assignarão, e eu Manoel Pereira 

Borges, cónego prebendado na Santa Sé de Lamego o fis, escrevi, e assignei. 

(Assinado:) DOM MANOEL DE NORONHA 

O PADRE LUIS IGNACIO 

O PADRE MANOEL FERREIRA DA MOTA 

O PADRE ANTONIO TAVARES DE MACEDO». 

3 Transcrição incorrecta, em vez de padre leu senhor. 
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DOCUMENTO XIX 

1813, Outubro, 9, Lamego - Despesas com as imagens mandadas fazer pela Irmandade de 

Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro da entrada das esmollas, rendimentos da Irmandade de Nossa Senhora 

dos Remédios. Despezas das obras e gastos da Irmandade (1777-1834), n.° C 67, fis. 84-84v. 

«Contas que dá o nosso irmão thezoureiro Antonio Jose de Freitas desde 4 de Outubro de 

1813 para o de 1814. Dadas em 9 do ditto mes de Outubro. 

[...].' 

Despeza com sera e cal para os betumes das figuras 3 170. 

Despeza com o mestre Antonio de Souza quando veio pintar as figuras 12 480. 

Despeza com o mestre e offecial quando veio para trabalhar nas mesmas em transportes e 

mais despezas [... ] } 

Despeza com a renda da caza para o mestre das figuras e a quem lhe fez a comida_ 6 800. 

Despeza com a compra das roupas que forão outo lançois, dous cobertores, duas cabesseiras, 

duas camas de bancos e taboas para dormirem os mestres das figuras 33 050. 

Despeza com quatro coroas e seis cetros para as figuras 13 200. 

Despeza em ouro para as mesmas 5 320. 

Despeza com o pintor em as dourar 2 100. 

Despeza em ferrage para as ditas 1 240. 

Despeza em tintas e óleos e trabalho para as mesmas 19 375. 

Despeza em cordas, guindastes carretos dos mesmos para a colocação das ditas 

figuras 13 570». 

1 Outro tipo de despesas. 
2 Não existe qualquer tipo de referência a quanto se gastou com este item. 
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DOCUMENTO XX 

S. d., Lamego - Receitas diversas da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro da entrada das esmollas, rendimentos da Irmandade de Nossa Senhora 

dos Remédios. Despezas das obras e gastos da Irmandade (1777-1834), n.° C 67, fl. 94. 

«Contas que dá o nosso irmão thezoureiro Antonio jose de Freitas da receita e despeza desde 

4 de Outubro de 1816 athe 4 de Outubro de 1817. 

Recebeu mestres que fizerão as figuras 12$000. 
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DOCUMENTO XXI 

S.d., Lamego - Despesas diversas levadas a cargo pela Irmandade de Nossa Senhora dos 

Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro da entrada das esmollas, rendimentos da Irmandade de Nossa Senhora 

dos Remédios. Despezas das obras e gastos da Irmandade (1777-1834), n.° C 67, fl. 112v. 

«Contas que dá o irmão Bernardo Guedes do que tem recebido e despendido desde o dia 30 

de Setembro de 1821 athé o dia 5 de Outubro de 1822 em esta Irmandade de Nossa Senhora 

dos Remédios de Lamego. 

[...]. 

Despendi 2 meios dias a pintar e dourar os canudos do órgão. 1:000. 

Despendi pintura e douradura da pianha em que esta o Menino Jesus 1:040. 
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DOCUMENTO XXII 

1856, Junho, 26, Lamego - Novas banquetas para o altar-mor e altares colaterais da igreja 

de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Sessoens da Irmandade de Nossa Senhora dos Remedios(l848-1869), 

n.°A4,fl. 8V.-91. 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 392. 

«Sessão de 26 de Junho de 1856 

No paço episcopal em acto de Meza a que presedia o Excelentíssimo Senhor Bispo e juiz 

desta Irmandade leu-se a acta anterior foi approvada. Por o nosso irmão thezoureiro foi 

aprezentado o methodo de escripturar as contas dos devedores na forma de partidas do deve, 

hade aver, que foi approvado; lerão-se as obrigaçoens do reverendo capellão e suas garantias, 

que se lhe mandarão intimar. Determinou-se, que as festevidades de Nossa Senhora, de Santa 

Anna, e São Joaquim, que se fezessem com esplendor religioso como se tem feito nos annos 

anteriores: disse mais o nosso irmão thezoureiro que a banqueta do altar de Nossa Senhora 

não estava decente para ornamento do altar, e que tendo aparecido nesta cidade hum mestre 

que travalha em obras desta qualidade, apresentou hum risco tão agradável, que era devoto, 

que a illustrissima Meza mandasse fazer outra banqueta para o altar de Nossa Senhora, e mais 

duas para os altares lateraes que todas importavão em 115:200 reis, a Meza deliberou que se 

mandassem fazer. O nosso irmão o senhor Correia agradeceu em nome da Meza as boas 

diligencias que faz o nosso excelentíssimo senhor juiz para receber a divida dos herdeiros do 

falecido thezoureiro Almeida, e nada mais se tratou na prezente sessão que escrivi e assignei. 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. A colocação correcta do documento é A.I.N.S.R.L., Livro de 
Sessoens..., n.° A 4, fis. 8v.-9 e não fl. 9 como se indica na obra de PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O 
Santuário..., vol. II, p. 39. 
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(Assinado:) M A N O E L JOZE R O D R I G U E S D A COSTA». 

2 Ao contrário do que refere PINTO, Lucinda de Jesus Barros -ob. cit., vol. II, p. 39, este documento refere-se 
não só a uma nova banqueta para o altar-mor, mas também a mais duas para os dois altares colaterais. 
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DOCUMENTO XXIII 

1857, Julho, 3, Lamego - Estuque do tecto feito pelo mestre estucador Bártolo Pires Zineu 

do Porto, encarnação das imagens dos santos e pintura dos altares da igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios.1 

A.I.N.S.R.L., Livro de Sessoens da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios (1848-1869), 

n.°A4, fl.l0v.2 

Publ: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 39. 

«Em Meza de 3 de Julho de 1857 prezedida pello Excelentíssimo Senhor Bispo DomJoze de 

Moura Coutinho juiz da Irmandade compareceu Bartullo Pires Zineu do Porto mestre 

estucador, que apresentou diversos riscos, paea o estuque do teto da capella, a Meza escolheu 

hum, e autorizou o thezoureiro Francisco Correia Menezes para mandar fazer a obra, e assim 

como mandar encarnar as imagens dos santos, e pintar os altares, mandar fazer frontais hum 

para o altar mor hum branco outro vermelho, e hum pavilhão para o sacrário tudo de tella de 

retrós, e galoens de retrós, nada mais se tratou que eu secretario escrevi e asignei. 

{Assinado:) MANOEL JOZE RODRIGUES DA COSTA». 

1 Não encontramos qualquer tipo de referência no documento a obras de restauro no interior da igreja, tal como 
foi mencionado por PINTO, Lucinda de Jesus Barros -O Santuário..., vol. II, p. 39. 
2 Nova leitura. A colocação correcta do documento é A.I.N.S.R.L., Livro de Sessoens..., n.° A4, fl. lOv. e não fl. 
10 como se indica na obra mencionada. 
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DOCUMENTO XXIV 

1867, Janeiro, Lamego - Inventário das alfaias e mais objectos pertencentes à Confraria de 

Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro de Inventario de todos os bens da capela de Nossa Senhora dos 

Remédios. Anno de 1740, n.° A 1, fis. 33-34v. 

«[...]. 

Huma linda e magestoza imagem da Virgem Nossa Senhora dos Remédios protectora dos 

Lamecenses, posta á veneração, no seu altar mor1. 

[...] 

A imagem de Sancto Estevão ; foi mandada fazer por o bispo Dom Durão, no anno de 1361 . 

A imagem de Sao José, collocado no altar mor do lado do Evangelho; foi dada por o juiz, o 

cónego José Pinto Teixeira, no anno de 17664. 

A imagem de Sao Jerónimo, collocada no altar mor do lado da Epistola5. 

A magnifica imagem de Santa Anna, exposta a devoção, no altar do lado do Evangelho6. 

A imagem de Sao Francisco de Paula collocado no altar do lado do Evangelho7. 

A imagem de Santa Rita collocada no altar do lado do Evangelho8. 

A imagem de Santo Antonio collocada no altar do lado do Evangelho9. 

E o Menino Jesus de pé collocado também no altar do lado do Evangelho10. 

A magestoza imagem de Sao Joaquim exposta a devoção no altar do lado da Epistola1 x. 

A imagem de Sao João Baptista, collocada no altar do lado da Epistola12. 
A imagem de Sao Torquato, collocada no altar do lado da Epistola13 . 

1 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 3 de inventário. 
2 Na coluna à direita referente às "observações", diz que este santo foi "collocado no 2° degrao do trono". 
3 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 6 de inventário. 
4 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 7 de inventário. 
3 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 8 de inventário. 
6 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 9 de inventário. 
7 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 10 de inventário. 
8 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 11 de inventário. 
9 Na coluna à direira referente às "observações", esta imagem tem o n.° 12 de inventário. 
10 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 13 de inventário. 
11 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 14 de inventário. 
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A imagem de Santo Aleixo, collocada no altar do lado da Epistola14. 

E a imagem de Santa Eufemia, collocada também no altar do lado da Epistola15. 

12 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 15 de inventário. 
l j Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 16 de inventário. 
14 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 17 de inventário. 
15 Na coluna à direita referente às "observações", esta imagem tem o n.° 18 de inventário. 
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DOCUMENTO XXV 

1870, Setembro, Lamego - Pintura das portas, mesas e bancos da igreja de Nossa Senhora 

dos Remédios feitas pelo mestre carpinteiro Monteiro de Freitas. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Lembranças para o muito reverendo capelão da Irmandade da rial 

capella de Nossa Senhora dos Remédios. Anno de 1866, n.° A 2, fl. 7. 

«Nesta mesma data se pintarão as portas, mesas e bancos da capella e nessa occasião constou 

por tradição que as portas principais da capella forão feitas por um mestre carpinteiro da 

freguesia de Penude, chamado Monteiro de Freitas, em 1761».l 

1 Ao contrário do que refere PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, p. 106, o mestre 
carpinteiro Monteiro de Freitas não realizou qualquer tipo de obra em 1870, mas sim em 1761, embora não haja 
qualquer tipo de documento que mencione o seu nome nesta data. 
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DOCUMENTO XXVI 

1870, Setembro, Lamego - Obra de estuque e pintura da sacristia e arrecadação da igreja 

de Nossa Senhora dos Remédios feita pelo mestre Raimundo Fernandes de Andrade. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Lembranças para o muito reverendo capelão da Irmandade da rial 

capella de Nossa Senhora dos Remédios. Anno de 1866, n.° A 2, fl. 7v. 

«Em Setembro de 1870 concluio-se a obra da sacristia e da arrecadação, que tinhão sido 

devoradas pelo incêndio, ficando completas e muito lindas de estuque e pintura, de cuja foi 

mestre um rapaz de 22 annos de Vianna do Minho, chamado Raimundo Fernandes 

d'Andrade». 
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DOCUMENTO XXVII 

1872, Lamego - Concerto do altar-mor da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Lembranças para o muito reverendo capelão da Irmandade da rial 

capella de Nossa Senhora dos Remédios. Anno de 1866, n.° A 2, fl. 10. 

«No dito armo de 1872 foi concertado o altar mor de Nossa Senhora, chegando-se fora a obra 

de 3 palmas. 

Suas escadas tomarão uma forma redonda e ladrilhou-se por baixo da tribuna; com cuja obra 

gastarão-se os seus cento e tantos mil reis». 
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DOCUMENTO XXVIII 

1899, Novembro, 5, Lamego -Arrematação do douramento dos altares da igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 14V.-151. 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 85-86. 

«Sessão de 5 de Novembro de 1899 

Presidência o excelentíssimo juiz Dom Deão doutor Manoel Antonio Lopes Rozeira presentes 

os excelentíssimos mesarios doutor Manoel Pinto Montenegro Carneiro, doutor Manoel da 

Silva Quintela, padre Manoel Marques Pereira, commemdador Joaquim d'Assumpção Ferraz, 

Manoel Maria Cardozo, Quintino Cardozo, commigo secretario. Approvada a acta da sessão 

anterior. 

Por proposta do secretario deliberou-se proceder a arrematação do douramento dos altares do 

Real Sanctuario [...] sendo fixado o dia 3 de Desembro para a arrematação, segundo as 

condições que serão presentes. 

[...]. 

Não havendo mais assumpto a tractar o excelentíssimo juiz encerrou a sessão de que lavrei a 

presente acta, na qualidade de secretario, e que com todos os membros presentes, depois de 

lida vao assignados3, declarando não haver sessão ordinária em Outubro por nada haver a 

tratar. 

1 Nova leitura. O nome correcto do livro é Livro das Actas...(1870), n.° A 8, fis. 14v.-15 e não Livro de 
Sessões... 1897, como é referido por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, p. 85. 
2 Idem, ibidem, p. 85. Transcrição incorrecta, em vez de 3 leu 30. 
3 Idem, ibidem, p. 86. Transcrição incorrecta, em vez de vao assignados leu vai assignada. 
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(Assinado:) DOM DEÃO 
PADRE MANOEL MARQUES PEREIRA 
JOAQUIM DE ASSUMPÇÃO FERRAS 
MANUEL PINTO MONTENEGRO CARNEIRO 
MANUEL DA SILVA QUINTELLA 
JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR 
MANOEL MARIA CARDOSO». 
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DOCUMENTO XXIX 

1899, Dezembro, 3, Lamego - Apresentação de três propostas para a arrematação do 

douramento dos altares da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 15-lóv.1 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, pp. 86-872. 

«Sessão de 3 de Dezembro de 1899 

Presidência do excelentíssimo juis Dom Deão doutor Manoel Antonio Lopes Roseira. 

Presentes os excelentíssimos mesarios doutor Manoel Pinto Montenegro Carneiro, doutor 

Manoel da Silva Quintella, doutor Rufino Cesar Ozorio, padre Manoel Marques Pereira, 

Manoel Maria Cardoso; commigo secretario. Approvada a acta da sessão anterior. 

0 excelentissimo juis disse que o fim da reunião era dar cumprimento à deliberação tomada 

na sessão anterior relativamente [...] bem como ao douramento em chapa dos 3 altares do 

Real Sanctuario melhoramentos de necessidade urgentíssima e aconselhados por todos os 

vesitantes e devotos do Real Sanctuario. 

Estas arrematações tinham sido annunciadas por publicação inserta nos jornais da localidade 

"O Progresso" "Lamecense" e do Porto "O Primeiro de Janeiro" bem assim por edital 

affixado no Real Sanctuario nos termos seguintes: 

torna-se publico que no dia 3 de Dezembro proximo no adro do Real Sanctuario de Nossa 

Senhora dos Remédios nesta cidade se procederá á arrematação do douramento em chapa dos 

3 altares do Real Sanctuario [...] segundo as condições que estão patentes na residência do 

reverendo capellão da Real Irmandade. 

1 Nova leitura. O nome correcto do livro é Livro das Actas...(1870), n.° A 8, fis. 15-16v. e não Livro de 
Sessões... 1897, como é referido por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. IL pp. 86-87. 
2 Transcrição parcial do documento. Os dois últimos parágrafos e as assinaturas transcritos por PINTO, Lucinda 
de Jesus Barros - ob. cit., vol. II, p. 87 não foram encontrados por nós como pertencentes a este documento. 
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A arrematação [...] será [...] e as do douramento dos altares ás 12 horas do dia. Lamego, 

secretaria da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios 8 de Novembro de 1899 e nove 

(sic). O juis, assinado Dom Deão, doutor Manoel Antonio Lopes Roseira. [...], passou-se, á 

hora respectiva, á arrematação do douramento dos altares sendo presentes três propostas que 

foram abertas e lidas pela ordem de apresentação. A l.a era assignada pelo senhor João 

Baptista Massa, no valor de 1:650$000 offerecendo como fiador Bento Daniel Ferreira, d'..., 

a 2.a do senhor Manoel de Gouvea e fiador Antonio Augusto da Rocha desta cidade, no valor 

de 1:742$000; a 3.a do senhor João Thomas Ferreira no valor de 1:445$000 dando como 

fiador Manoel Corrêa de Lucena", desta cidade. Todos os concorrentes declararam ter 

examinado as condições apresentadas pela mesa e se obrigaram a ellas e que são do theor 

seguinte: 1 .a = A arrematação realisar-se-ha no adro do Real Sanctuario no dia 3 de Dezembro 

proximo pelas 12 horas do dia, perante a mesa reunida; 2.a = O concurso será publico e a 

licitação dar-se-ha entre os concorrentes que apresentarem as suas propostas em carta fechada, 

declarando sujeitarem-se ás condições estatuídas; 3.a = Depois de abertas as propostas 

apresentadas naquelle acto, abrir-se-ha licitação em hasta publica pelo tempo de uma hora, 

servindo de base á licitação menor o menor preço proposto; 4.a = Todas as tintas velhas serão 

raspadas e lavadas ate ficar completamente limpa a madeira; 5.a = Serão concertadas todas as 

peças a que faltarem bocados, sendo substituídas todas aquellas que estejam podres ou não 

offereçam garantia de segurança; 6.a = Todos os materiaes a empregar serão de primeira 

qualidade, ficando sujeito ao exame de peritos nomeados pela mesa gerente; 7.a = O ouro a 

empregar será todo amarello e não se acceitará, marcando menos de 23 quilates4 ficando 

sujeito ao toque; 8.a = Serão douradas a burnido toda a talha e molduras e a fosco todas as 

partes lizas; 9.a = O altar-mor deverá estar concluído no fim de Agosto de 1900 e os dois 

lateraes em egual mes de 1901, podendo comtudo serem concluidos antes deste prazo, se ao 

arrematante assim lhe convier; 10.a = O pagamento será feito em duas prestações, sendo a l.a 

entregue no mes de Setembro de 1900 e a 2.a em egual mes de 1901 desde que sejam 

cumpridos os prazos de entrega affixados para a obra na condição anterior; l l . a = Os 

pagamentos realisar-se-hão depois da obra ter sido examinada e approvada por peritos 

competentes nomeados pela mesa então gerente; 12.a = No cazo de falta do cumprimento por 

3 Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - ob. cit., vol. II, p. 86. Transcrição incorrecta, em vez de Lucena leu 
Sucena. 
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parte do arrematante do estatuído na condição 9.a ser-lhe-ha descontado 10% no valor total da 

arrematação, salvo se a falta de cumprimento for originada por causa extranha á vontade do 

arrematante e julgada attendivel pela mesa gerente; 13.a = No caso de falta de cumprimento 

por parte da mesa gerente do estabellecido na condição 10.a, fica o arrematante com o direito 

ao recebimento de juro de 8% ao anno, durante o tempo da mora; 14.a = O arrematante ficará 

sujeito á obra por espaço de quatro annos por qualquer avaria que ella soffra por culpa ou 

inadvertência do artista; 15.a = Para cumprimento desta condição o arrematante apresentará 

como garantia fiador julgado idóneo pela mesa que assignará um termo de responsabilidade 

pela quantia total da arrematação; 16.a = Terminado o praso acima indicado e contado desde o 

dia em que for entregue a obra, cessará a responsabilidade do artista e seu fiador, sendo-lhes 

então entre o termo de responsabilidade; 17.a = Todas as despesas a fazer com estadas ou 

andaimes quer para a limpeza e lavagem dos altares quer para o concerto e douramento dos 

mesmos correrão por conta do arrematante bem como as que se fizerem com a analyse dos 

materiaes e toque do ouro; 18.a = As despezas resultantes da fiscalisação da obra por peritos 

competentes serão por conta da mesa e as que provenham ou resultem do exame e verificação 

final do douramento de cada altar e do exame a realisar no fim dos quatro annos em que o 

artista é responsável pela obra, serão pagas pelo artista ao seu perito pela mesa ao que ella 

nomear e por ambas as partes ao perito desempatante, no caso de divergência nos dois 

primeiramente nomeados; 19.a = A verba destinada ao perito desempatante não poderá 

exceder a quantia de 158.000 e no caso de assim suceder o excesso será só pago pela mesa, 

salvo se provier de causa de que seja responsável o arrematante. Lamego, secretaria da Real 

Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios 8 de Novembro de 1899 e nove (sic). O juis 

(assinado) Dom Deão. Julgados como idóneos os fiadores offerecidos foi seguidamente aberta 

a praça sebre o menor preço offerecido em proposta e depois de estar em licitação publica por 

espaço de uma hora foi adjudicada a obra ao senhor João Thomas Ferreira pela quantia de um 

conto duzentos e quarenta e oito mil reis (1:248$000). Seguidamente a mesa resolveu 

submetter este contracto provizorio á sancção do excelentissimo senhor governador civil no 

caso de pareser favorável do excelentissimo definitorio que em conformidade do n.° 5 do 

artigo 24 dos estatutos deve ser ouvido. Ficou estabellecido que fosse convocado para o dia 7 

4 Idem, ibidem, p. 87. A transcrição foi interrompida. 
95 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

do corrente. Foram propostos para irmãos os senhores Joaquim Pereira Gomes, casado, de5 

annos, negociante residente na Praça do Commercio e João da Fonseca Ozorio, casado de 52 

annos, caiador, morador na Rua do Visconde de Arneiros. 

Esta proposta apresentada pelo secretario foi approvada por unanimidade. Não havendo mais 

assumpto a tractar o excelentíssimo juis encerrou a sessão de que lavrei a presente acta na 

qualidade de secretario e que com todos os membros presentes, depois de lida, vae assignada. 

(Assinado:) DOM DEÃO MANUEL ANTONIO LOPES ROZEIRA 

RUFINO CESAR OZORIO 

PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA 

MANUEL PINTO MONTENEGRO CARNEIRO 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

MANOEL MARIA CARDOZO 

JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR». 

5 Segue-se um espaço em branco. 
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DOCUMENTO XXX 

1900, Fevereiro, 4, Lamego - Aprovação da acta anterior para a elaboração da escritura 

pública do contrato de arrematação do douramento dos altares da igreja de Nossa Senhora 

dos Remédios feito pelo dourador João Tomás Ferreira. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 17-18. 

«Sessão de 4 de Fevereiro de 1900 

Presidência do excelentissimo juis Dom Deão doutor Manuel Antonio Lopes Rozeira. 

Presentes os excelentissimo s mesarios doutor Manuel da Silva Quintella, doutor Manuel Pinto 

Montenegro Carneiro, padre Manuel Marques Pereira, commemdador Joaquim d'Assumpção 

Ferras, Manuel Maria Cardozo, commigo secretario approvada a acta da sessão anterior. Foi 

presente a autorisação do excelentissimo governador civil deste districto com data 29 de 

Janeiro findo para reduzir a escriptura publica o contracto d'arremataçao do douramento dos 

altares do Real Sanctuario. 

[...]. E não havendo mais nada a tractar, o excelentissimo juis encerrou a sessão de que lavrei 

a presente acta, na qualidade de secretario, e que com todos os membros presentes depois de 

lida, vou assignar. 

(Assinado-?) DOM DEÃO 

PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

MANOEL MARIA CARDOSO 

MANUEL PINTO MONTENEGRO CARNEIRO 

JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR». 
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DOCUMENTO XXXI 

1900, Março, 4, Lamego - Obra de modificação do trono e camarim do altar-mor da igreja 

de Nossa Senhora dos Remédios realizada pelo mestre entalhador Manuel Sampaio. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego(1870), n.° 

A 8, fis. 18-18V.1 

Publ.: PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 

Lamego. Contributo para o estudo da sua construção (1750-1905/69). Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, volume II, Porto, 

1997, p. 87. 

«Sessão de 4 de Março de 1900 

Presidência do excelentissimo juis Dom Deão doutor Manuel António Lopes Roseira. 

Presentes os excelentíssimos mesarios doutor Manuel da Silva Quintella, doutor Manuel Pinto 

Montenegro Carneiro, padre Manuel Marques Pereira, commendador Joaquim d'Assumpção 

Ferras, Manuel Maria Cardoso commigo secretario. Approvada a acta da sessão anterior. 

[...]. Foi resolvido que tendo-se reconhecido a necessidade de modificar o throno e camarim 

do altar mor como for a revelado pelas obras de que no mesmo se estava procedendo para o 

seu douramento, se procedesse desde ja a referida modificação que tinha sido orçada pelo 

mestre entalhador Manuel de Sampaio no valor 110$000 reis. E não havendo mais nada a 

tractar o excelentissimo juis encerrou a sessão de que se lavrou a presente acta que na 

qualidade de secretario escrevi e que com todos os membros presentes, depois de lida, vou 

assignar. 

{Assinado:) DOM DEÃO 

PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA2 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

1 Nova leitura. A colocação correcta do documento é Livro das Actas...(1870), n.° A 8, fis. 18-18v. e não Livro 
de Sessões... 1897 como é referido por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, p. 87. 
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MANOEL MARIA CARDOSO 
MANUEL PINTO MONTENEGRO CARNEIRO 
JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR». 

2 Vide PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, p. 87. Transcrição incorrecta, em vez de padre 
Manuel Marques Pereira leu padre Manuel Marques Pereira Montenegro, juntando desta forma no mesmo 
nome duas pessoas completamente distintas, uma vez que também existe o Manuel Pinto Montenegro Carneiro. 
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DOCUMENTO XXXII 

1900, Junho, 19, Lamego - Conclusão do douramento do altar-mor da igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios e colocação da imagem de Nossa Senhora dos Remédios novamente 

no seu altar. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 20-20v. 

«Sessão de 19 de Junho de 1900 

Presidência do excelentíssimo juis Dom Deão doutor Manuel Antonio Lopes Roseira. 

Prsentes os excelentíssimos mesarios padre Manuel Marques Pereira, doutor Manuel da Silva 

Quintella, doutor Manuel Pinto Montenegro Carneiro, Manuel Maria Cardoso, commigo 

secretario. 

Approvada a acta da sessão anterior. 

[...]. Tendo o arrematante do douramento dos altares dado por concluído o altar-mor 

resolveu-se trasladar para elle a Virgem no dia 23 do corrente sendo inaugurado no dia 24 

mandando-se cantar uma missa no mesmo. 

[...]. 

E não havendo mais a tractar o excelentíssimo juis encerrou a sessão de que se lavrou a 

presente acta que, na qualidade de secretario escrevi e assigno, com todos os membros 

presentes, depois de ter sido lida.1 

{Assinado-?} DOM DEÃO 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

MANOEL MARIA CARDOSO 

PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA 

MONTENEGRO 

JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR». 

1 Vide nota 2 do doe. XXIX, pp. 93-96. Este parágrafo e o anterior são os que foram inseridos como pertencentes 
ao doe. n.° 90 transcritos por PINTO, Lucinda de Jesus Barros - O Santuário..., vol. II, p. 87. 
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DOCUMENTO XXXIII 

1900, Dezembro, 16, Lamego - Modificação ornamental da talha dos altares colaterais da 

igreja de Nossa Senhora dos Remédios feita pelo entalhador Manuel Sampaio. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 24-24v. 

«Sessão de 16 de Dezembro de 1900 

Presidência do excelentíssimo Dom Deão doutor Manuel Antonio Lopes Roseira. 

Presentes os excelentíssimos mesarios doutor Manuel da Silva Quintella, Joaquim José da 

Costa Junior, Manuel Maria Cardoso, Miguel Cabral commigo secretario. 

Reconhecendo-se a necessidade urgente de modificar a ornamentação da talha dos altares 

lateraes que por demasiadamente singellos não permittiriam que nelles realçasse o 

douramento em chapa que se tinha arrematanto(sic) com o dourador João Thomas Ferreira 

deliberou-se encarregar o entalhador Manuel Sampaio de proceder a tal reparação em face 

com o orçamento pelo mesmo apresentado no valor máximo de 80$000 reis. 

E não havendo mais assumpto a tratar o excelentissimo juis encerrou a sessão de que se 

lavrou a presente que acta que depois de lida vae assignada por todos. 

{Assinado-?) DOM DEÃO 

JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

MANOEL MARIA CARDOSO 

MIGUEL CABRAL 

PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA». 
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DOCUMENTO XXXIV 

1901, Março, 3, Lamego - Ajuste feito entre a mesa da Irmandade do Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios e o entalhador Manuel Sampaio para a obra de acrescento de 

ornamentos em talha nos altares colaterais da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 28-29. 

«Sessão de 3 de Março de 1901 

Presidência do excelentíssimo juis Dom Deão Manuel Antonio Lopes Roseira. Presentes os 

excelentíssimos mesarios Manuel da Silva Quintella, Joaquim jose da Costa Junior, Manuel 

Maria Cardoso, Miguel Cabral, commigo secretario. 

Reconhecendo-se que os altares lateraes que deviam ser dourados precisavam para se lhes 

poder tirar todo o effeito de seu douramento em chapa, adaptar-lhes mais alguns ornamentos 

de obra de talha o secretario chamara o entalhador Manuel Sampaio para effectuar aquella 

obra fasendo o orçamento da despesa provável para tão necessário concerto, e aquelle artista 

dissera não se poder faser menos do que pela quantia de 80$000 reis sujeitando, a instancias 

do secretario, a entregar na thezouraria o que sobejasse de aquella quantia, não recebendo 

mais se fosse excedida a despesa. A mesa compenetrada da competência do artista e da sua 

probidade autorisou o secretario a mandar proceder a tão urgente reparação com o seu ajuste, 

esforcando-se por que estivessem concluidas no São João. 

E não havendo mais assumpto a tratar o excelentíssimo juis encerrou a sessão de que se 

lavrou esta acta que depois de lida foi assignada por todos. 

(Assinado-^ DOM DEÃO 

JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 

MANOEL MARIA CARDOSO 

MIGUEL CABRAL 
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PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA». 
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DOCUMENTO XXXV 

1901, Maio, 5, Lamego - Douramento dos púlpitos da igreja de Nossa Senhora dos 

Remédios feito pelo mestre dour ador João Tomás Ferreira. 

A.I.N.S.R.L., Livro das Actas da Irmandade da Senhora dos Remédios de Lamego (1870), n.° 

A 8, fis. 29v.-30. 

«Sessão de 5 de Maio de 1901 

Presidência do excelentissimo juis Dom Deão doutor Manuel Antonio Lopes Roseira. 

Presentes os excelentíssimos mesarios Joaquim José da Costa Junior, doutor Manuel da Silva 

Quintella, Manuel de Carvalho Lagarto, Manuel Maria Cardoso, Miguel Cabral, commigo 

secretario. Approvada a acta da sessão anterior. 

O excelentissimo juis ponderou a necessidade de proceder ao douramento dos púlpitos visto 

que o douramento dos altares assim o indicavam sendo de toda a vantagem que esta obra se 

fizesse emquanto o dourador se concervasse nesta cidade e por isso pedir para que os 

excelentissimo s mesarios emitissem a sua opinião sobre a urgência de tal assumpto. Depois de 

varias considerações e do thezoureiro ter declarado que convencido também da urgente 

necessidade de tão imperioso concerto, já tinha consultado o mestre dourador pedindo-lhe o 

seu orçamento, declarando que avaliava a obra em 90$000 reis foi resolvido que se mandasse 

proceder ao douramento dos púlpitos bem assim que devido ao augmento de trabalho que 

resultar para o dourador com o concerto dos altares lateraes devido a grande quantidade de 

ornatos que lhe tinham sido acrescentados pelo mestre entalhador se pagasse au dourador a 

quantia que fosse julgada sufficiente para recompensar tal augmento, ficando o thezoureiro e 

secretario autorisados a procederem a um calculo d'acordo com o dourador. 

[...]. 

Ë não havendo mais assumpto a tractar o excelentissimo juis encerrou a sessão de que se 

lavrou a presente acta que depois de lida foi por todos approvada digo assignada. 

{Assinado:) DOM DEÃO 

MANUEL DA SILVA QUINTELLA 
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JOAQUIM JOSE DA COSTA JUNIOR 
MANUEL DE CARVALHO LAGARTO 
MANOEL MARIA CARDOSO 
MIGUEL CABRAL 
PADRE MANUEL MARQUES PEREIRA». 
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3. IGREJA DE SANTA MARIA DE ALMACAVE 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da igreja de Santa Maria de Almacave de Lamego 

feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 351-355. 

«He orago desta freguezia =Santa Maria Mayor de Almacave= he reytoria meramente 

ecclesiastica porque a sua appresentação pertense in solidum á Se Apostólica, Se vaga nos 

seos meses e se dá por opposição e do mesmo modo, Se vaga nos da alternativa do 

excellentissimo prelado com a differença de ser sem bulias. 

O abbade e padroeyro desta igreja he o reverendo Deam da Sé desta cidade [...]. 

He igreja muy antiga; nella se celebrarão as cortes de Lamego. Tem sinco altares; o principal 

dedicado a Senhora Santa Maria Mayor que está de vulto no meyo de huma tribuna moderna e 

sendo aquella imagem do tempo da creação da igreja está perfeitíssima e ricamente estufada e 

dos lados direito o Senhor Sam Jozé e do esquerdo Sam João Evangelista. Tem os reverendos 

beneficiados choro na capella mor que elles mesmos mandarão fazer á poucos annos não 

obstante o que tinhão e ainda o por sima da porta principal da igreja. 

O altar colateral da parte do Evangelho he dedicado a Sam Miguel e he vós constante que 

nelle se celebrarão as cortes e tem outra imagem de Santo Antonio, ambas de vulto e 

perfeitas; e o da parte da Epistola he dedicado a Nossa Senhora da Graça, imagem antiga e 

vestida de roupa e tem outra imagem de vulto de Nossa Senhora da Conceyção. 

Os dois altares do corpo da igreja, o do lado esquerdo he dedicado ao Senhor da Agonia, he 

altar magestozo todo de talha dourada que os devotos mandarão fazer de esmolas obrigados 

dos frequentes e repetidos milagres que recebem do mesmo Senhor que continuamente os está 

fazendo. He imagem que do modo possível conresponde ao figurado porque está perfeitíssima 

e sendo antiga parece que se ímpenhou nella o primor da arte moderna: he de estatura de hum 

perfeito homem; está com toda a veneração, decência e respeito sempre occulto debayxo de 

ricas cortinas e só nas seztas feiras de cada semana he que se manifesta emquanto se está 

dizendo missa e em dia de Janeiro em que se festeja ou quando vem pesoa mayor a visitallo. 
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Do outro lado está hum altar das Almas e tam alem do quadro do meyo que as representa 

sahindo do Purgatório, as imagens de Sam Caetano e de Santa Catharina ambas de vulto: está 

erecta neste altar hum Irmandade das Almas que não tendo renda alguma estabbalecida mais 

do que as esmolas que se tirão pelas portas nas segundas feiras de todo o anno manda dizer 

quarenta missas por cada irmão que morre tem huma missa quotidiana pelos irmãos vivos e 

defuntos e no fim de cada anno se mandão dizer mil e tantas missas gerais pelas almas do 

dinheiro que cresce das ditas esmolas, entradas e annuais. 

Há mais nesta igreja a Irmandade do Santissimo Sacramento em que entrão por irmãos todas 

as pessoas principais desta freguezia e taobem todos aquelles que bem podem servir e gozar 

da dita irmandade. 

Há algumas confrarias como são a da Senhora da Graça, a da Senhora da Encarnação, a do 

Senhor da Agonia, a do Senhor do Bom Despacho e a de Sam Miguel. A poucos annos se 

eregio huma irmandade chamada de Saco (sic), dedicada ao Coração de Jesus e anexa ao altar 

do Senhor da Agonia; todas pobres que apenas lhe chegão as esmolas e annuais para as 

despezas. 

Está no lado direito desta igreja pela porta exterior mas com porta para dentro huma capella 

muy antiga dedicada ao Espirito Santo que he do Morgado de Samudaens, Pedro Cardozo 

Coutinho pesoa muyto principal desta cidade e freguesia. 

Unida á porta principal da parte direita tem esta igreja huma torre alta e antiga com sinco 

sinos: por ella se entra para o choro de sima, aonde os beneficiados rezão no tempo do 

inverno porque ahi tem hum bello eirado para tomarem o sol nas horas vagas. 

(Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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DOCUMENTO II 

1763, Abril, 14, Lamego - Escritura de obrigação e fiança do douramento da tribuna do 

altar-mor da igreja de Santa Maria de Almacave entre o Reverendo Deão da Sé de Lamego e 

Abade da igreja de Almacave Dom Álvaro Freire de Sousa e o mestre pintor Manuel José. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 453/252, fis. 57v.-59.2 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLI, fase. 2, Viseu, 1982, p. 351.3 

«Escriptura de fiança que dá a obra de douramento da igreja de Almacave Manoel Jozé pintor. 

Saibam quantos este publico instrumento de escriptura de obrigação ou como em direyto 

milhor lugar haja forssa e vigor tenha em juizo e fora delle virem como no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos sesenta e trez annos, aos 

quatorze diaz do mes de Abril do dito anno nesta cidade de Lamego, e cazas das moradaz de 

Dom Álvaro Freyre de Sousa Deam da Sé desta cidade e Abade da igreja de Santa Maria 

Maior de Almacave aonde eu tabalião vim para fazer esta escriptura por me ser destrebuida 

estando elle ahi prezente e bem asim o Reverendo Antonio da Cruz Reytor emeumendado da 

igreja de Almacave, Manoel Ribeiro de Moura cavalleiro professo na Ordem de Christo e juiz 

da Confraria do Santisimo Sacramento da dita igreja, e Antonio Rodriguez çapateiro da rua 

Nova procurador da mesma igreja, e Manoel Jozé mestre pintor da rua da Pereira dezta 

mesma cidade todos pessoas reconhecidaz de mim tabaliam e testemunhas ao diante 

nomeadaz e no fim desta nota asignadaz e estas também de mim reconhecidaz de que dou fé 

todos serem os próprios, e logo pelo sobredito Manoel Jozé foi dito em nossa prezença que 

elle por se aver posto a lanços a obra do douramento da tribuna da igreja de Almacave a tinha 

rematado em duzentos vinte e nove mil reis4, como tudo milhor constava do auto de 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, pp. 623-624. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 453/252, fis. 
57v.-59 e não n.° 456/252, fis. 57v.-60 como é referido por este autor. 
4 Termina a transcrição. 
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rematação do theor e forma seguinte// Auto de rematação que fez Manoel Jozé pintor desta 

cidade da tribuna desta igreja de Almacave em preço de duzentos e vinte e nove mil reis= 

anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos sesenta e três annos aos 

sinco dias do mes de Abril do dito anno nesta cidade de Lamego e na igreja de Almacave e 

delia aonde eu escrivam vim para fazer este auto de rematação estando ahi prezentes na 

mesma igreja o Reverendo Antonio da Cruz Reitor desta mesma igreja e bem asim Manoel 

Ribeiro de Moura juiz da Irmandade do Santisimo Sacramento, e Antonio Rodriguez da rua 

Nova procurador da mesma igreja e apparesserão prezentes Joam Rodriguez de Almeida 

official...do juizo geral os ditos Reverendo e Reytor e juis e procurador a obra da 

tribuna da capela mor com o frontal...e anjos que estão nas cardencias e teto da mesma igreja 

a saber a tribuna trono frontal anjos frestas e goarnição dos painéis tudo dourado...e os 

baixos...a obra que serão fingidos de pedras das cores que milhor asahirem em sua goarnição 

com fios de ouro comforme mostra a obra que se acha feita no altar do Senhor Jesus da Sé e 

sera toda esta obra aparelhada com três mãos de bolo de retalho alem doz trez de geso mate e 

trez de bolo arménio, na forma que se úza na maior segurança das referidas obras e o teto da 

igreja será bem aparelhado de cor de pérola feito ao....com hum tarjam no meio com as armas 

do Reverendo Deam realçadas com ouro e nos quatro cantos do mesmo teto quatro 

cantoneiras correspondentes ao mesmo tarjam, e os frizos do mesmo teto dourados 

correspondentes a obra da tribuna, e todo o ouro sera subido, e as tintas finas, e as figuras da 

tribuna seram emcarnadas e as roupas estufadas e paseando o dito offecial de hua para outra 

parte dise em altas vozes que todos os que estavam prezentes entendam que quem quizese 

lançar na dita obra com todas as condiçoens asima declaradaz lhe decern seu lanço que se 

rematava ja e avendo muitos lanços apareseu Manoel Jozé pintor da rua da Pereyra desta 

cidade e por elle foram lançado a quantia de duzentos e vinte e nove mil reis o dito 

offecial a pasear com vozes altas dise que duzentos e vinte e nove mil reis lhe davao por o 

douramento desta igreja e por elles faziao a obra que fazia doulhe hua dúzia 

doulhe duas, e por nao aver menor lanço mandarão se rematace ha quem me de mães dezia o 

offecial trazia ao dito Manoel Jozé que se obrigou a fazer a obra na forma asima pelo 

dito lanço e se obrigou a dar fiança e de tudo fazer recibo que os sobreditos asignarao com o 

rematante sendo testemunhas prezentes Caetano Jozé clérigo in minoribus desta freguesia e o 

Reverendo Luis Monteiro benefeciado desta igreja que asignarao depões de lido por mim Joze 
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Ignacio e Magalhães escrivam que o escrevy = o Reytor emcumendado Antonio da Crus de 

Figueiredo = Manoel Ribeiro de Moura = Antonio Rodriguez = Manoel Jozé = o padre...Jozé 

Rebelo = o Reverendo Luis Monteiro = João Rodriguez de Almeida = Jozé Ignacio e 

Magalhães = e nao se continha mães no dito auto de remataçao que aqui tresladey fielmente 

do próprio a que me reporto em meu poder e que como elle tinha rematado a dita obra na 

forma dos apontamentos no mesmo auto declarado se obrigava a fazer a obra na sobredita 

forma e que ja havia recebido vinte mil reis na composição das suas imagens de Sam Jozé e 

Sam Joam e dos casticaes e crus da banqueta que ao tudo faz a soma de duzentos quarenta e 

nove mil reis e que obrigandose os sobreditos a fazer lhe três pagamentos a saber o primeiro 

no principio da obra o segundo no meio da obra e o terceiro no fim da mesma obra se obriga 

elle rematante a fazer a obra na forma do auto retro e a dala feita a quinze do mes de Agosto 

fucturo deste prezente anno, e nam a dando feita... perde a terssa parte porque foi rematada, 

ao que obriga sua pesoa e todos os seus bens movens e de raiz ávidos e por aver e tersso 

délies em geral e expecial o producto da remataçao sem que a geral epoteca delegue a 

expecial nem a especial a geral e que para mayor segurança aprezentava por seu fiador e 

principal pagador em seu nome e de seos herdeiros a Jozé da Silva Peneda homem de negocio 

da Sé o qual por estar prezente e ser pesoa reconhecida de mim tabaliam e das testemunhas de 

que dou fé por elle foi dito que elle sem constrangimento algum fiava abonava e ficava por 

fiador e principal pagador do rematante nesta escritura e faltando o dito rematante a algua 

condição do auto retro, e....primeiro elle per si e em nome de seos herdeiros se sugeita e 

obriga a mandala fazer á sua custa ao que obriga sua pesoa e bens movens e de rais ávidos e 

por aver e o tersso délies em geral e a tudo satisfazer como nesta se contem, e logo pelos 

Reverendo Deam foi dito que elle se obrigava pela sua parte a dar a terssa parte do preço por 

que foi rematada a dita obra e o que já se avia gasto que fás a soma de duzentos quarenta e 

nove mil reis, ao que obriga as rendas da dita sua igreja e o dito Manoel Ribeiro disse que elle 

sem embargo da obra ser feita de esmolas dos devotos que avião de festijar Santo Antonio e já 

se ter aplicado para a mesma obra alem da terssa parte asima declarada, e a mesma Irmandade 

do Senhor dar o resto se obrigava como juis da mesma a fazer os pagamentos asima 

declarados ficando a obra na forma sobredita ao que se obriga por sua pesoa e bens e renda da 

mesma Irmandade e a tudo cumprirem pagarem e satisfazerem como nesta se contem, e em fé 

de verdade asim o quizerao e outrogarao e mandarão ser feito este instromento por mim 
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tabaliam por me ser destrebuido por Joam Pereira em o dia e mes e armo nella declarado que 

eu délies e de cada hum délies aseitey e estipuley por solemne estipulação como pesoa 

publica estipulante e aseitante em seus nomes e das partes a que tocar posa nam prezentes de 

que a tudo forao testemunhas prezentes o Reverendo Antonio Monteiro capelão do dito 

Reverendo Deam, e o Reverendo Luis dos Santos sacristão da igreja de Almacave que todos 

asignarao depois deste lhe ser lido e declarado por mim Jozé Ignacio e Magalhães tabaliao 

que a escrevy. 

(Assinado:) DOM ÁLVARO FREIRE DE SOUZA DIÃO 

O REITOR EMCUMENDADO ANTONIO DA CRUZ DE FIGUEIREDO 

ANTONIO RODRIGUEZ 

O PADRE ANTONIO MONTEIRO 

O PADRE LUIZ DOS SANTOS 

MANOEL RIBEIRO DE MOURA 

MANOEL JOZEPH 

JOSE DA SYLVA PENEDA». 
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DOCUMENTO III 

1779, Janeiro, 9, Lamego - Escritura de obra do retábulo e imagens do altar das Almas da 

igreja de Santa Maria de Almacave de Lamego entre o juiz e mordomos da dita Irmandade e 

0 mestre imaginário Francisco Xavier. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 611/234, fis. 20-22v.' 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLVIII, fase. 3 e 4, Viseu, 1989, pp. 285-287.2 

«Escriptura de obrigacam da obra do retabolo do altar das Almas da igreja de Almacave desta 

cidade que faz Francisco Xavier da mesma ao juis e mordomos da dita Irmandade. 

Saibam quantos este publico instromento de escriptura de obrigasão ou como em direyto 

melhor lugar haja e dizer se posa virem que sendo no anno do Nacimento de Nozo Senhor 

Jezus Christo de mil setecentos setenta e nove annos aos nove dias do mes de Janeiro do dito 

anno nesta cidade de Lamego e dentro da igreja de Almacave delia aonde eu tabaliam vim 

estando ahi prezentes em acto de meza na forma dos seos estatutos o juis e mais mordomos da 

Irmandade das Almas irecta nesta igreja ao diante asignados e bem assim Francisco Xavier 

mestre maginario e morador na Rua da Crus desta cidade nuns e outros pesoas bem 

conhecidas e reconhecidas de mim tabalião e das testemunhas ao diante nomeadas e asignadas 

que outro sim também reconhese do que de tudo dou fe e logo pelo dito juis e mordomos foi 

dito em nosa prezensa que elles se achavam contratados e ajustados com o dito Francisco 

Xavier de fazer a obra do retabolo do altar das Almas desta igreja que elles mandão fazer na 

forma da planta que o dito Francisco Xavier tem ja em seo poder e dos apontamentos para os 

acrecentos que de novo se hade fazer no dito retabolo tudo em preso de trezentos e quatorze 

mil reis pagos em três pagamentos o primeiro na entrada da obra o segundo no meio delia e o 

terceiro no fim revista que seja a dita obra tudo na forma da planta e apuntamentos para os 

acrecentos dos quaes o seo theor e forma he o seguinte: primeiramente se dará mais hum 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 

113 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

palmo de largo a dita obra ao que manda a planta que sao quinze com mais hum que sao 

dezaseis sera a dita obra metida em hum arco de pedra o que pertense aos pes direitos das 

colunas para dentro que he o painel e os pilares dos santos e os pedrastaes e colunas serão 

acentes a fase da parede por fora do arco e assim continuara por todo o seo remate com as 

elevasoens a abuamentos necesarios far se ha mais no dito retabolo hum sacrário para o que 

sera o ante branco de bojo para fora para se melhor se formar a tarje em conrespondencia da 

mais obra e em termos que nao fique defeituozo sera feito este sacrário com as alturas que o 

sitio permetir para melhor dezafogo da porta a qual sera bem feita e terá hum cordeiro deitado 

sobre hum livro far se hao mais huma banqueta de seis castisaes e huma crus para os mesmos 

os quaes seram bem feitos de talha e bom aparelho e serão feitos pelos da igreja de 

Cambres...do seo aparelho a se lhe metera mais alguma talha onde poder ser terão de alto 

coatro palmos com mieleiro (?) a crus na sua medida far se ha mais duas pianhas para o lugar 

dos santos na forma que se acham riscados em seo lugar que he hum risco a parte em que se 

acresentarao as ditas pianhas com cómodo suficiente para dois santos o que mostra com o seo 

pilar também riscado que para as ditas se faram dous santos de sinco palmos cada hum que he 

Sao Nicolau Tolantino e Sao Gregório Papa estes serão fectos na forma do risco que se acha 

feito far se ham mais duas figuras que sam Fe e Esperansa como se acham também riscadas as 

quaes serão postas sobre as empenas da obra no lugar em que se achao dous anjos para ocupar 

o seo lugar e soposto se acham riscadas Esperansa e Caridade no lugar da Caridade Esperansa 

se porá a Fe para nao ficarem as virtudes trocadas que ficara Fe da parte do Evangelho e 

Esperansa da parte da Epistola estas figuras teram nas mãos as suas insígnias como se 

costuma e também a caveira que se ve riscada na mam do anjo sera posta nas mãos das 

mesmas figuras far se ha mais huma imagem de Sancta Catherina na forma que se acha 

riscada com mais o acresente da cabesa depainarada (?) para o que se mostrara alguma parte 

do corpo e os pes da santa mas aramada a hum lado onde estará a roda terá de alto a santa 

sinco palmos como os dous santos emquanto a planta a tal santa que se acha riscada ficara em 

seo lugar com diferensa de que ficara pelo mesmo feitio que se acha riscada mas nao 

rabuando (?) para fora como se riscou sim lo fazendo remate com aquela elevasao necesaria 

levara a porta do sacrário dubradisas fichadura e chave esta sera de ferro bem feita e polida 

2 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 611/234 e 
não n.° 622/224 como é referido por ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XL VIII, p. 287. 
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com anel riparado em coartaes moderna e capax sera o caixão forrado por dentro de tafetá 

branco far se ha mais para a crus huma imagem de Santo Christo a porporsao da mesma crus e 

como os senhores juis e mordomos formão tensão quando mandarem fazer o arco de pedra 

para se meter o retabolo fazer nova cervidao para o púlpito este se fichara na entrada que 

agora tem na forma do mais com os balaustres e ornatos como os que estão no mesmo púlpito 

velho = E nao se continha no dito apontamento dos acresentos que eu tabaliao aqui copiei e os 

tornei a entregar aos ditos juis e mordomos e de como os receberão asignarao no fim desta 

nota = E logo pelo dito Francisco Xavier foi dito que elle per si e sua pesoa e bens movens e 

de rais e terzo délies se obrigava a fazer com toda a perfeisao e aseio toda a obra do retabolo 

das Almas de madeira asente no lugar aonde hao o dito juis e mordomos mandar fazer na 

parede aonde se acha o retabolo velho na forma do apontamento para os acrecentos nesta 

copiada e das plantas que ficao em seo poder que sao très huma consta do retabolo e duas sao 

acrecentos tudo pelos ditos trezentos e quatorze mil reis e que se obrigava também a dala 

finda e completa esta obra por todo este anno e athe o dia de Santa Catherina da mesma sorte 

se obrigava a nao receber o ultimo pagamento nem a pedilo senão depois de acabada e revista 

a dita obra e aseitada pelo dito juis e mordomos para o que lhe satisfarão o dito ultimo 

pagamento e nao estando a dita obra na forma da planta e apontamentos se obriga a toda a 

satisfasao e para maior siguransa de tudo da por seos fiadores e principaes pagadores a 

Antonio Rodrigues boticário Domingos da Costa Bicho e Antonio Joze mestre carpinteiro 

todos moradores nesta cidade os quaes por estarem prezentes e serem pesoas reconhecidas de 

mim tabaliam e dos ditos testemunhos por elles todos três uniforme foi dito que elles muito de 

seo gosto e sem constrangimento de pesoa alguma fiavam e habonavao ao dito Francisco 

Xavier como seos fiadores e principais pagadores a darem satisfasao per si e suas pesoas e 

bens a toda a dita obra na forma das plantas e apontamento para os acrecentos removendo em 

si toda a obrigasam desta escriptura como se fosem os próprios contratantes e a passar 

prompto todo o dinheiro que constar ter recebido o dito Francisco Xavier para o que como 

dito tem removiam em si esta escriptura como se para elles fose escripta e se obrigavam e 

sujeitavam a todas as condisoens e obrigasoens em que nesta fica obrigado o próprio 

Francisco Xavier. E pelo juis e mordomos foi dito que recebiam e aseitavao esta escriptura 

com todas as suas clauzulas e condisoens muito inteiramente como nella se contem e se 

obrigavam a cumprir com os pagamentos declarados nesta escriptura ao dito Francisco Xavier 
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na forma que nella estam escriptos e em testemunho e fe da verdade asim o quizerao e 

outrogaram mandarão ser feita esta escriptura nesta nota de mim tabaliam que eu como pesoa 

publica estipulante e aseitante délies o estipulai e aseitai por solemne estipulasao em seos 

nomes e das partes a que tocar poza nao prezentes de que forao testemunhas prezentes Joze 

Gomes Ramalho da villa de Sande Francisco Antonio da Silva escultor do lugar da Teixeira e 

asistente em caza do dito Francisco Xavier que aqui asignarao com o juis e mordomos e o dito 

Francisco Xavier e fiadores depois de lida por mim Antonio dos Santos tabaliao o escrevi. 

(Assinado:) O JUIS JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 

ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA 

O TIZOUREIRO.. .LOURENÇO PEREIRA DE ... 

MANOEL TEIXEIRA DA SILVA 

FRANCISCO XAVIER FERREIRA 

ANTONIO JOZE 

DOMINGOS DA COSTA BILLO 

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 

JOZEPH GOMES RAMALHO». 

116 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

4. IGREJA DO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO I 

1702, Março, 27, Lamego - Escritura de contrato, obrigação e doação de capela à Ordem 

Terceira de São Francisco do convento de São Francisco de Lamego entre o ministro da 

Província de Santo António e os irmãos da Ordem Terceira deste convento. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 94/1, fis. 71-72.' 

«Escriptura de comtrato e obrigação que fazem o provedor e irmaons da Caza da Santa 

Mizericordia de Lamego com digo o Sindico dos rellegiozos de Santo Antonio dos Capuchos 

com o menistro e irmaons da Ordem Terseyra. 

Saibam quantos este publico inistromento de comtrato e obrigação como em direito melhor 

lugar aja e dizer se possa virem como no anno do nasimento de Nosso Senhor Jesu Cristo de 

mil sestecentos e dous annos aos vinte e sete dias do mes de Marsso do dito anno dentro do 

convento de Sam Francisco na caza do despacho da Ordem Terseyra sendo ahy prezentes o 

Muito Reverendo padre Frey Gregório Dasusão leytor de theologia calefiquado do Santo 

Ofisio e guoardião do dito comvento e outro sy Manoel Correya Sindico do dito comvento e 

outro sy o Reverendo padre Frey Antonio de Sam Jozphe comisario da dita Ordem Terseyra 

de São Francisco do dito comvento e outro sy o Reverendo padre pregador Frey Antonio dos 

Anjos discrepto do mesmo comvento e asim mais Jozphe Teixeira de Masedo Menistro da 

Ordem Terseyra e mais irmãos da meza da dita Ordem abayxo asinados pesoas conhesidas de 

mim tabaliam e das testemunhas abaixo asinadas perante as coais de mim tabaliam logo pelo 

dito Manoel Corrêa Simdico do dito comvento e procurador de Sua Samtidade nas couzas 

toquantes e pertemsentes ao mesmo comvento foy dito que por lhe constar de certo da lisença 

do Reverendo padre Frey Jozef de Santo Thomas pregador e menistro provemcial dessa 

província de Santo Antonio e de comsemtimento da comonidade legitimamente comgregada a 

som de campainha tangida para o prezente comtrato na forma das leis e estatutos da dita 

província dava e doava a dita Hordem Terseyra de hoje pêra todo o sempre hua cappella que 

esta no corpo da igreja desse comvento junto ao altar colatral da parte do Evangelho para que 

1 Transcrição integral do documento. 
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a dita Hordem Terseyra delia se possa servir de hoje pêra sempre com obrigação de a ornarem 

de retabollo e ornamentos e mais couzas que lhe forem nesesarias asim para o prezente como 

para o feturo com decllaracão que redefiquandosse a cappella do Santo Cristo terão a 

serventis pella mesma cappella e no cazo que não se tornando a redefiqua a dita capella do 

Santo Cristo poderá a dita Ordem Terseyra uzar da parte do corredor que se acha feito para 

tudo o que lhe for nesesario para o que a hiso o Sindico lhe faz também duacão como tem 

feito para duas sepolturas ou as que nella couberem dis a elle dito Simdico que delias fazia a 

mesma doação a dita Ordem Terseyra não pêra as poderem dar em perpetum a pesoa 

particular senão pêra servirem pêra o comum da dita Ordem Terseyra cuja meza poderá 

comsedellas aos irmãos que teverem devoção de se sepultarem em hellas estando capazes de 

se abrirem com decllaracão que se comsederão com a mayor parte da meza por votos dando 

algua esmolla competente pêra a fabriqua da dita cappella e outro sy disse o dito Sindico que 

os rellegiozos do dito comvento poderão ter hum sacrário comveniente a dita cappella para 

nelle terem o Santisimo Sacramento quando lhe pareser nesesario e para delle se dar a 

comonhão no ...aos irmaons da Santa Ordem mas a todo fiel cristão com decllaracão que a 

dita Ordem não sera obrigada a dar azeyte pêra a lampeda arder estando lá o Santisimo 

Sacramento, e logo pello dito Jozphe Teixeira de Masedo Menistro da dita Ordem Terseyra e 

mais deputados e irmãos da meza asima referidos foy dito que helles aseytavão e resebião em 

nome da dita Ordem Terseyra essa doação com todas as comdisois clauzollas comdisois (sic) 

e obrigacois em hella asima decllaradas e decllararão mais helle menistro e irmãos da meza 

em seo nome e de todos os irmãos da dita hordem que sesudendo falleser algum menistro 

delia actual e sendo devosão de se sepultar na dita cappella se lhe dará sem dependência de 

votos da meza estando alguas delias capas de se abrir e diserão huns e outros se obrigavão a 

nunqua hir comtra esta escriptura de doação e comtrato pella fazerem munto de sua vomtade 

em testemunho e fee de verdade e por de tudo asim serem comtentes asim o quizerão e 

outorgarão e mandarão fazer este intromento (sic) de doação e comtrato o coal eu tabaliam 

délies aseytey e estepulley por solene estepullacão como pesoa publica estepullacão como 

pesoa publica estepullante (sic) em nome das pesoas a que toqua possa não prezentes forão 

testemunhas prezentes ao 1er e fazer desta João Pereira sollesitador da Caza da Santa 

Mezericordia desta cidade e João de Carvalho sapateiro da Prassa desta cidade que todos 
asinarão Hyeronymo Bottelho tabaliam que o escrevy. 
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(Assinado:) JOZEPH TEYXEIRA DE MACEDO MENISTRO 

FREY ANTONIO DE SAM JOZEPH COMISSÁRIO 

PEDRO DA FONSECA DE CASTRO E SOUSA 

MANOEL CORRÊA SINDICO 

FREY GREGÓRIO DA ASSUPÇÃO GUARDIÃO 

FREY ANTONIO DOS ANJOS 

O PADRE MANOEL RODRIGUEZ PEREIRA SECRETARIO 

O PADRE GIL VAZ LEYTÃO 

ANTONIO TEYXEIRA DE CARVALHO 

MANOEL GUOMES 

MANOEL COELHO 

MANOEL DIAS FONSECA 

O PADRE ANTONIO CORRÊA DA SILVA 

MANOEL DA SILVA SINDICO DA ORDEM 

JOÃO PEREIRA... 

JOÃO DE CARVALHO». 
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DOCUMENTO II 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição do convento de São Francisco de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42. Mf. 

328, fis. 245-249. 

«Segue-se a mesma rua1, mas com o nome de Sam Francisco, por estar nelle erecto o 

convento deste santo de religiozos Capuchos, que consta ser o mais antigo; por quanto foy dos 

Templários depois dos Claustrayes de Sam Francisco; que como se extinguirão se cedeo aos 

Capuchos Antoninos / que nelle existem / no anno de 1567: como consta de huma provizão do 

bispo Dom Symão de Sá Pereyra que está no cartório do reverendíssimo cabbido feyta em 11 

de Novembro do anno de 1579 por Antonio Vieyra notário apostólico, e assignada pelo ditto 

bispo, e nella / entre varias couzas / diz que havia quaze 12 annos que os padres conventoaes 

estavão extinctos Joannes Annes abbade de Sam Pedro das Aguyas deste bispado foy o que 

instituio esta igreja; como diz o padre Costa na sua Corografia Portugueza, libro 1, tomo 2, 

pagina 240. Este templo antigo parece que se aruinou, porque consta que para a igreja que se 

fez de novo, concorreo depões o bispo Dom Frey Luiz da Sylva / sendo já arcebispo de Évora 

/ com doze mil cruzados; depões a continuou e finalizou Dom Antonio de Vasconcelos e 

Souza / sendo já bispo conde de Coimbra / donde veyo celebrar a primeyra que na ditta nova 

igreja se dice com notável festa e muzica, em que assistirão alguns muzicos da Capella Real. 

Tem no altar môr tribuna dourada, que cobre hum grande paynel; em cujo está 

primorozamente pintado o Tranzito de Sam Francisco. Em hum nixo da parte do Evangelho 

está o mesmo santo de vulto, e Sam Pedro de Alcantara / também de vulto / em outro nixo da 

parte da Epistola; tem a capella mor o tecto muyto bem pintado de aboboda. No cruzeyro tem 

dous altares de retábulo dourados, o da parte do Evangelho he de Nossa Senhora da 

Conceyção, imagem de vulto, estofada / em o qual esta collocado o Santíssimo Sacramento / 

o da parte da Epistola he de Santo Antonio, também de vulto, estofado / e he altar 

A rua a que se refere o documento é a Rua da Misericórdia, uma vez que esta descrição vem no seguimento da 
descrição da desaparecida igreja da Misericórdia de Lamego, doc. I, pp. 323-325 deste volume. 
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pervilegiado / em cujo estão varias imagens todas de vulto, estofadas. No alto do cruzeyro 

estão as imagens de Christo Crucificado, Nossa Senhora e Sam João Evangelista todas de 

vulto. 

Segue-se da parte do Evangelho huma capella dos irmãos da Ordem Terceyra / com sua 

irmandade / tem retábulo dourado e nelle a imagem da rainha Santa Izabel: de huma parte 

Sam Ivo e da outra São Roque, todas de vulto estofadas. Logo mais abayxo se segue outra 

capella de retábulo dourado com a imagem de Christo Crucificado, muyto devota, cuja capella 

he de Diogo Lopes de Carvalho, morgado do Posso, natural desta minha fxeguezia; e nella 

estão collocadas as imagens de Nossa Senhora das Dores, Sam Joaquim e de Santa Anna, 

todas de vulto, estofadas. He o tecto da igreja de aboboda e está rodeada de varias frestas com 

vidraças. Tem no cruzeyro huma porta grande para o claustro e duas por onde se vay para a 

sacristia e he fexado com grades de páo preto bronzeadas. Tem muyto boa sacristia 

guarnecida de payneis e hum oratorio no meyo de talha dourado, e nelle a imagem de Christo 

Crucificado, com bons cayxoens de páo de agelim e ferragens de bronze. Tem mais huma 

caza intrior em que está o lavatório, com seo oratorio; e nelle hum Senhor Crucificado e 

vários payneis da Payxão de Christo ahonde se costumão reconciliar os sacerdotes. 

Tem a igreja seu coro com huma grande fresta de vidraças e a porta principal para o nascente; 

da parte dereyta está huma capella com hua muyto devota e milagroza imagem do Senhor 

com a Cruz às costas; e da parte esquerda / em frente / a portaria do convento; e asim este 

como a igreja se fecha em hum arco / que he baze do frontespicio / com grades de ferro 

lavradas e pintadas. Tem hum grande pateo ou adro com duas entradas huma de arco, sobre 

que está a imagem de Sam Francisco de vulto, e outra de patim (sic) com duas escadas que 

descem para o ditto adro, tudo de pedra lavrada. 

Tem seo claustro rodeado de varandas por sima com hum chafariz no meyo, guarnecido de 

bons payneis, e duas capellas: hua do Senhor prezo à columna e outra / que he a caza do 

capitulo / com seo altar e retábulo dourado e nelle hum paynel do Nascimento de Christo cuja 

capella era do lecenciado Pêro Vieyra de Moura, cónego que foy da cathedral desta cidade e 

commissario do Santo Officio em que soccedeo Antonio de Crasto Soares <Antonio de Castro 

Soares> desta cidade e nella tem sepultura: mas o mais certo he não ter hoje senhorio 

particular. Tem huma capella de Nossa Senhora da Assumpção junto à porta do coro...dentro 

nos dormitórios e na cerca / que he de bastante comprimento e largura / estão duas 
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capellas, hua de Sam João Evangelhista que está no alto da cerca e outra de Nossa Senhora da 

Conceyção e fica fazendo frente a hum deliciozo passeyo, onde se devertem os religiozos tem 

/ alem das duas / outra capella nova do Senhor prezo a columna na mesma cerca. O padroeyro 

titular deste convento he o Seráfico Padre Sam Francisco; e nao tem padroeyro secular. 

Contíguo a este convento está huma capella dos Passos com seo retábulo e hum magestozo 

paynel do Senhor com a cruz às costas, ajudado por Symão... E logo junto a esta em hum 

largo sobre hum patim de pedra está hua fonte chamada = de Sam Francisco = e fica 

encostada ao muro da cerca do mesmo convento com hum paynel de pedra lavrada que lança 

por huma bica copioza agoa. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1756, Dezembro, 5, Lamego - Escritura de segurança e obrigação de obra de carpintaria 

do antigo convento de Santo Agostinho ou da Graça entre os padres do dito convento e o 

mestre carpinteiro Filipe de Queirós. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 423/254, fis. 100v.-102.' 

«Escriptura de segurança de obra que fas Phelipe de Queirós da villa de Medello aos 

relegiozos da Graça desta cidade. 

Destrebuida 

Saybam quantos este publico inistromento de escriptura de segurança e obrigacam de obra 

que fa digo de obra ou como em direito mais dizer se possa chegar haja § virem como no 

anno do nascimento de Nosso Senhor Jessus Christo de mil e cetecentos e sincoenta e seis 

annos aos sinco dias do mez de Dezembro do dito armo nesta cidade de Lamego no convento 

de Nossa Senhora da Piedade delia que he do patrono o Senhor Santo Agostinho aonde eu 

tabalião do mesmo convento vim para fazer esta escriptura e sendo em a caza de despacho do 

mesmo convento e sendo ahi prezentes o Muito Reverendo padre Frey Manoel Pinto Prior do 

dito convento e os mais padres deputados e rezidentes no mesmo todos juntos em digo e 

rezidentes no mesmo ao deante asignados // e bem asim Phelipe de Queiroz mestre carpinteiro 

da villa de Medello, huns e outros pessoas bem conhecidas e reconhecidas de mim tabaliam e 

das testemunhas ao deante nomeadas e no fim desta nota asignadas // e logo ahi pello dito 

Phelipe de Queiroz me foi aprezentado hum belhete de destrebuicão do theor seguinte § 

Mouttinho e no coatro de Dezembro de mil e cetecentos e sincoenta e seis annos a escriptura 

de segurança de obra que fez Phelipe de Queiroz da villa de Medello aos relegiozos da Graça 

desta cidade // Pereira // e não se continha mais em o dito belhete de destrebuicão o coal aqui 

copiey bem e fielmente do próprio e a propria destrebuicão neste porte // e logo por esta 

mesma deram pello dito Phelipe de Queiroz foi dito em minha prezenca e dos ditos 

1 Transcrição integral do documento. 
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reverendos padres Prior e mais rellegiozos de lhe fazer huma obra de carpintaria no dito 

convento que foi posta a lanços no mesmo convento e pello menor lance que ouve na dita 

obra arematou o mesmo Phelipe de Queiroz // dizendo que elle se obrigava a fazer a dita obra 

no mesmo convento na forma dos apontamentos do theor e maneyra seguinte § o mestre que 

tomar a obra ha de desmanchar o dormitório desde a genella do commum emthe a porta do 

coro e armalo pello mesmo estillo que esta a que fas Manoel de Carvalho com grade fichada 

toda ao redor de sorte que fíquão os braços asentes sobre a grade e se ficar alguma ememda de 

huma tranca outra se lhe poram seos coadrados para melhor siguranca. Também se ham de 

desmanchar as sellas do mesmo dormetorio para se porem ao livel (sic) da mesma sorte quem 

o seguinte e depois se ham de armar as sete sellas da sorte que se achão e forralas de chanfras 

com seu intabolamento e cornige de papo de rolla as coais levarão huma goarnicão donde for 

o repartimento das alcobas as coais ham de ser forradas e continuadas emthe a parede como 

sua escada...comforme esta a sella do padre Frey digo do padre mestre Frey Antonio da 

Purificação e portas novas para todas as cete sellas do tamanho e feitio da que se acha na obra 

nova que fes Manoel de Carvalho e as janellas que ham de ser três e seus caixilhos e por 

dentro com sua de emcosto e coberto o acento // e na caza da portaria metera huma trave porta 

e todo ferro que ha esta e sera forrada de novo e he partida de camiza e saya e de cornige de o 

redor e sera para esta e toda a mais obra a madeyra velha que for capas e para isso lhe 

daram todas as traves que estão no campo que foram compradas que digo compradas e todas 

as mais madeyras que se achão compradas para a dita obra e também lhe darão outo mil e 

coatrocentos reis de pregos que se achão comprados // e declarão que o dito mestre não terá 

obrigação dos telhados nem de taipas de barro e de as desmanchar nem de as tornar a fazer de 

barro nem cal nem também terá obrigação de por ferrages para nenhuma dita obra que se 

detremina fazer exepto os pregos todos que faltarem para toda esta obra e sera feita emthe fim 

de Maio do anno que vem de mil e cetecentos e sincoenta e sete annos // com cominação que 

não a dando feita emtre o dito tempo por descuido seu dahi por diante se meterão ofeciais por 

sua conta e no cazo que seja precizo algumas traves nas logeas o mestre não sera obrigado a 

polas // mas sera obrigado a tirar o telhado do dormitório e tornar lhe a por a telha sera por 

conta do dito convento // o mestre se utelizara de todas as madeyras velhas e novas que 

crecerão da dita obra exepto algumas traves que se tirarem das logeas e toda esta obra depois 

de feita e acabada sera revista por dous carpenteiros de fora hum por conta do convento e 
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outro por conta do mestre // E não se contenha mais em os ditos apontamentos incertos nesta 

escriptura e logo pello dito Phelipe de Queiroz foi dito em nossa prezenca que elle como dito 

fica tinha contratado e ajustado com os ditos reverendos padres Prior e mais rellegiozos de lhe 

fazer a dita obra na forma dos ditos apontamentos sem falta ou demenuicão alguma e que para 

isso se obrigava por sua pessoa e todos os seos bens asim moveis como de rais havidos e por 

haver e o terço délies em geral e especial a fazer e dar comprimento a dita obra na forma dos 

ditos apontamentos em preço e coantia de cento e trinta e cete mil e quinhentos reis livres para 

elle e pagos em pagamentos o primeyro e logo antes de se principiar a dita obra e os mais 

pagamentos lhes hirão fazendo comforme a dita obra se for fazendo // dizendo que não dando 

comprimento a dita obra na forma dos ditos apontamentos em o referido tempo não terá 

duvida que se metecem nella ofeciais a sua custa para acabar porque no dito tempo como dito 

fica se obrigava a dar lhe inteiro comprimento // dizendo mais que movendose...sobre o 

comprimento desta obra se obrigava...poder a elle no juizo geral desta cidade para onde 

declinava e se dezaforava do juis e juizo de seu foro e nelle renunciava todas as leis e 

provilegios liberdades e degnedades que facão em seu favor, ahinda que sejam imcorporados 

em direito e as ferias geraes e especiais e os dias de doente e de nojos e de embargos e a ley 

que dis que a geral renunciacão não valha porque de nada queria uzar nem gozar se não em 

tudo comprir e goardar esta escriptura e clauzullas delia muito inteiramente como nella se 

contem // e logo pêra siguranca da factura da dita obra aprezente elle dito mestre por seu 

fiador e principal pagador a Manoel Rodriguez carpinteiro e morador no lugar de Avois termo 

desta cidade o coal por estar prezente e ser pessoa bem reconhecida de mim tabaliam e das 

ditas testemunhas por elle foi dito em nossa prezenca que elle muito de sua livre vontade e 

sem constrangimento de pessoa alguma fiava e habonava ao dito mestre Phelipe de Queiroz 

como seu fiador e princepal pagador e se obrigava por si e sua pessoa e todos os seos bens 

asim moveis como de rais havidos e por haver e o terço délies em geral e especial a dar 

comprimento a dita obra na forma dos ditos apontamentos para o que removia em si esta 

escriptura como se para elle fosse escripta e poderam elles reverendos padres Prior e mais 

rellegiozos puxar logo por elle fiador coando o dito mestre não continue na dita obra para 

haver de fazer ou mandar fazer a sua custa custa e por esa rezão se sometia e sogeitava a todas 

as clauzulas condicois e obrigacois e dezaforamentos a que o próprio mestre nesta fica 

obrigado e poderam puxar por quanto melhor lhe parecer dito no cazo que haja falta no 
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comprimento da dita obra e pellos mais bens parado elles reverendos padres Prior e mais 

relegiozos puxando por o mestre ou pello dito fiador ou por ambos juntos ou cada hum em 

parte largando hum e deixando o outro não se escuzando hum como outro nem outro por 

outro tudo na forma da ley da fiança e logo pellos ditos reverendos padres Prior e mais 

rellegiozos foi dito em nossa prezenca que elles resebião e aseitavão esta escriptura com todas 

as condicois e obrigacois nella declaradas e que se obrigavão per ssi e em nome nome do dito 

convento que digo convento a fazer lhe os ditos pagamentos porem com tal declaração que 

logo agora a factura desta escriptura lhe davão doze moedas de ouro de coatro mil e 

outocentos reis cada huma e o mais resto que falta para completar os ditos cento e trinta e cete 

mil e quinhentos seram obrigados dar lhos em dous pagamentos hum em o meio da dita obra 

outro no fim de feita e acabada a dita obra // e logo pello dito mestre Phelipe de Queiroz foi 

resebido as ditas doze moedas de ouro de coatro mil e outocentos reis e por esta lhe dava 

quitacam geral das ditas moedas e por de tudo serem huns e outros contentes asim o quizerão 

e otorgaram e mandarão fazer este inistromento nesta nota de mim tabaliam que eu délie e de 

cada hum délies o aceitey e estepuley por solemne estepulacão como tabaliam publico 

estepulante e aseitante em seu nome e das mais partes a que tocar possa não prezentes sendo 

testemunhas prezentes João Lopes de Ferminhão termo de Vizeu e por ora asestente neste 

convento e Francisco Rodriguez fameliar do mesmo convento os coais aqui asignarão com os 

ditos padres e mestre e fiador depois desta lhe ser lida e declarada por mim Antonio Jozé de 

Queiroz que o escrevi. 

(Assinado:) FREY MANOEL PINTO PRIOR 

FREY ANDRE DA CONCEIÇÃO DEPOSITÁRIO 

PADRE FREY ANTONIO DA PURIFICAÇÃO DEPOSITÁRIO 

FREY MANOEL DE SAM CAETANO (?)PROCURADOR 

FREY JOÃO DA GRAÇA 

JOÃO LOPES 

FELIPE DE QUEIROZ 

MANOEL RODRIGUEZ 

FRANCISCO RODRIGUEZ». 
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DOCUMENTO II 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição do convento dos Religiosos de Santo Agostinho de 

Lamego, vulgarmente chamado da Graça, feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria 

Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 
328, fl. 358. 

«Tem mais hum convento de religiozos de Santo Agostinho que foi fundado a 23 de Outubro 

de 1637 pelo Desembargador do Paço Francisco de Almeida Cabral, nas mesmas casas em 

que nasceo e o dotou com cento e vinte mil reis cada anno em dinheiro. He padroeiro Antonio 

de Almeida Carvalhais, fidalgo da Casa de Sua Magestade morador na cidade do Porto no 

castello de São João da Foz. 

(Assinado-^ JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 
ALMACAVE». 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da localização do convento das Chagas de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 281. 

«Tem o reverendíssimo cabbido obrigação de hir todas as primeyras sestas feyras de cada mez 

em procisção ao convento das Chagas, situado na freguezia de Almacave desta cidade e nelle 

se diz hua missa rezada po votto antigo a Sam Sebastião cuja imagem antigamente, antes de 

se fundar o tal convento, estava em hua ermida ou capella aonde chamavão =o Campo do 

Tablado= que fica no mesmo sitio. 

(Assinado :) DIOGO ANTONIO VIE YRA VIGÁRIO D A SÉ». 

131 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO II 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição do convento das Religiosas de Santa Clara de 

Lamego, vulgarmente chamado das Chagas, feita pelo Reitor de Almacave José de Santa 

Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 358. 

«Não tem mais lugares a freguesia; tem sim dentro delia e da cidade hum convento de 

religiozas Claras, sujeitas ao ordinário: he convento muy exemplar, com religiozas de muyta 

virtude; he padroeyro o excellentissimo Marquez do Louriçal como herdeiro da 

excellentissima Casa das Sarzedas. Foi seu fundador o excellentissimo Bispo Dom Antonio 

Telles de Menezes bispo desta cidade em o anno de 1588. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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DOCUMENTO I 

1670, Novembro, 23, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra do forro da 

igreja do convento de Santa Cruz de Lamego entre os padres do dito convento e o torneiro 

João Ribeiro. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, fis. 56-56v.] 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLVI, fase. 1 e 2, Viseu, 1987, pp. 23-24.2 

«Obrigasão de João Ribeiro com o convento de Santa Cruz. 

Saibam os que este instromento de contrato e obrigasão virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jessus Christo de mil seiscentos e setenta annos aos vente e três dias no mez 

de Novembro do dito anno nesta cidade de Lamego no convento de Santa Cruz aonde eu 

tabaliam fuy estando ahy prezentes os reverendos padres João do Evangelho reitor procurador 

e os mais deputados da caza3 ao diante asinados e outro sy João Ribeiro torneiro morador 

nesta cidade pessoas reconhesidas de mim tabaliam logo4 pellos ditos padres foy 

uniformemente dito parante as testemunhas ao diante nomiadas que elles estavão contratados 

com o dito João Ribeiro de lhe forrar a igreja do dito convento em termo de hum anno de 

sorte que ha de ter setenta paynes fora as gornisois e rompantes que asim são nesesarios 

comforme o emmadeiramento delia e ha de ser o foro comforme a trasa que os padres 

aprezentarão em hua folha de papef que asinarão os ditos padres e o dito João Ribeiro e eu 

tabaliam e feito o dito foro e conforme a dita trasa e o primor da arte se obrigavão a lhe dar 

pella dita obra cento e noventa mil reis e todo o apareselho (sic) pregos estadas madeiras e 

tudo o que for nesesario para ella sera por conta delle João Ribeiro sem a caza ser obrigada a 

dar mais couza algua que os ditos cento e noventa mil reis com declarasão que a madeira para 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, fis. 
56-Sóv. e não n.° 530/30 como é referido por este autor. 
3 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., 24. A transcrição é interrompida. 
4 Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
5 Idem, ibidem. Palavra omitida. 
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a dita obra nesesaria se metera neste convento por todo o mez de Janeiro e que the a quinze 

dias do mez de Abril fará dez paines do dito foro de madeira seca com cogolhos (sic) e 

rompantes tudo prefeito e acabado comforme a trasa; e pello dito João Ribeiro foy dito que 

elle aseitava este contrato e se obrigava a lhe dar inteira satisfasam no dito tempo e pelo dito 

preso com as madeiras sequas que achar e a fazela a obra na forma da dita trasa e comforme o 

primor da sua arte para que sendo vista a dita obra por quem a entenda lhe não ache 

imprefeisão algua asy nos painéis como nos florois rompantes e cogolhos e para isso os 

mandara fazer por officiaes peritos e que bem emtendão e obrem o que a trasa ensina e mães 

prefeitos e puder ser na forma das advertências escritas na mesma trasa pelo mestre que a fez. 

E que também a madeira dos paines sera de bensolho (sic) sem nos e bem lavrada6. E que 

tendo algua imprefeisão a dita obra sera immendada por pessoa que bem o emtenda a custa 

delle João Ribeiro por se obrigar a fazella pello dito preso com toda a prefeisão e primor da 

arte e que sera tudo bem pregado e aprefeisoado e com a seguransa disse obrigava sua pessoa 

e bems e a conta do preso desta obra para comprar as madeiras e passar sinal recebeo trinta 

mil reis em dinheiro de contado moeda corrente de cruzeyro e do mães que for recebendo para 

comprar madeiras e pregaduras hira dando recibos. E declararão mães os padres que acabados 

os dez paines de os por e aprefeisoar de madeira seca ou mães se para elles achar madeira ira 

continuando com o lavrar da madeira sem despegar da obra athe acabar de a fazer e a 

comesara a pregar quando os padres do convento acharem que esta seja e capas de se pregar 

para que em nenhum tempo posa a obra demenuir e nesta forma se obrigou a cumprir este 

contrato sem duvida nem embargo algum e movendo elle João Ribeiro algua contra o que 

nelle se contem não sera ouvido em juizo nem fora delle sem primeiro tornar o dinheiro que 

tiver recebido ao convento para por elle e por sua conta do dito João Ribeiro mandarem os 

padres delle continuar com a dita obra por quem lhe pareser e esta clauzula pus aquy de rogo 

delle João Ribeiro por delia ser contente e sendo demandado o queria ser no juizo ordinário 

desta cidade que não poderia renunciar e no mesmo juizo renunciava todos e quoaesquer 

privilégios que em seu favor forem e que a pessoa que correr com esta demanda pagaria a 

duzentos reis por dia ainda que seja peão e tudo prometia cumprir e goardar por sua pessoa e 

bens. E em testemunho e fe de verdade por de tudo serem contentes asy o quizerão e 

outrogarão e mandarão ser feito este instromento de contrato que aquy asinaram nesta nota de 

Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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mim tabaliam e eu de cada hum deles o aseitey solemnemente como pessoa publica 

estepolante e aseitante em nome das mães partes a que tocar possa não prezentes sendo 

testemunhas prezentes Antonio Martins e Paullo de Sousa ambos criados do convento que 

todos aquy asinarão nesta nota despois de lhe ser lida esta nota por mim João de Moura 

Couttinho tabaliam o escrevy. 

(Assinado:) JERÓNIMO D'ANNUNCIAÇAO 

ANTONIO DE SÃO HEIRONYMO PROCURADOR 

JOÃO RIBEIRO 

ANTONIO MARTINS 

JOÃO DO EVANGELHO REITOR 

ANTONIO DA CONCEIÇÃO 

PAULO DE SOUZA». 

136 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO II 

1671, Junho, 21, Lamego - Escritura de obrigação e contrato de instituição da capela de 

São Cosme e São Damião do convento de Santa Cruz de Lamego entre os padres do dito 

convento e Maria Rodrigues. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, ils. 92v.-93v.' 

«Saibam os que este instromento de obrigasam e contrato virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jessus Christo de mil e seiscentos e setenta e hum annos nesta cidade de 

Lamego em os vente e hum dias do mez de Junho do dito armo nesta cidade de Lamego em 

pouzadas de Donna Joanna de Vasconcelos aonde eu tabaliam fuy estando ahy prezentes o 

Reverendo padre Francisco das Chagas Reitor do convento de Santa Cruz e outro sy Maria 

Rodrigues domna viuva que ficou de Leonardo Manoel Goncalvez pessoas reconhesidas de 

mim tabaliam logo pela dita Maria Rodrigues foy dito que ella estava contratada com os ditos 

padres de lhe tomar hua capella das que estão primcipiadas na igreja do dito convento que e a 

primeira pegada ao púlpito da igreja a quoal ella tomava para a prefeisoam de tudo o 

nesesario que sera da invocasão de São Cosme e Sam Demão e feita a imstasão e com a 

prefeisão da que tem o todo e aprefeisoado a capella de Donna Joanna de Vasconcelos e a fará 

ella dita Maria Rodrigues com toda a prefeisão e primor que a arte da gemetria pedir mas a 

trasa a desejo prefeisão e arco sera tudo com a prefeisão nesesaria que com retabolo 

ornamentos e grades a conpora para que ella seja delia protetora e admenestradora e ficara 

para seu emterro e em sua vida e com toda a presa que for posivel e se obrigava mães a dar 

quarenta mil reis para a fabriqua ou fazenda que bem o sualhe (sic)... que esta fazenda ou da 

para a fabriqua da dita capella e quando lhe não de fazenda dará o dinheiro ao convento para 

os empregar em fazenda que renda para a fabriqua delia e esta capella fará ella instituidora 

com a mayor brevedade que lhe for posivel e nella deyxara óbito de missa quotediana ou 

comforme sua fazenda lhe chegar e o padre reitor dise que elle de consentimento do convento 

aseitava esta capella e de sua livre vontade a dava a dita Maria Rodrigues para que ella a 

acabe e aprefeisoie e de fique asy e da maneira que o faz Donna Joanna no que o convento lhe 

1 Transcrição integral do documento. 
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deo e armara e aderesara em tudo sem aver emenda demenuisão retaballo da 

capella se porá os santos Sam Cosme e e Demão e terá também Nossa Senhora dos Remédios 

e em tudo o mães se guoardara a forma e modello a desejo da dita capella e a seguransa de asy 

o aver de cumprir e guoardar disse obrigava sua pesoa e os bens que ella tem que a satisfasão 

desta obra obrigava para que em cazo que ella em sua vida não a aprefeise se fará sempre por 

seus bens que nesta obrigasão obrigava livremente e declarou mães ella dita Maria Rodriguez 

que em cazo que ella morra sem acabar a dita capella e o óbito que detrernina fazer de toda 

sua fazenda a obriga todo o que se achar asim movei como de rais para que os padres do 

convento de Santa Cruz fiquem senhores de todos seus bens para que por elles se..a capella e 

o remanesente se fasa em óbito quotediano e que se...da fazenda ficarão para as mães 

obras pias que ella declara em seu testamento e não o fazendo fiquara do convento para 

os padres lhe fazerem os choros pios que lhe pareser asim em seu enterro como no mães que 

for nesesario para sua alma e ella dentro destes três annos se obrigava aprefeisoar e acabar 

esta capella de tudo o nesesario na forma referida e este contrato se comprira por as mesmas 

partes e por cada hua delias sem duvida nem embargo algum e em testemunho e fe de verdade 

asy o quizerão e outrogarão e mandaram ser feito este instromento de contrato que aqui 

asinarão nesta nota de mim tabaliam e eu de cada hum délies o aseitey solemnemente como 

pessoa publica estepolante e aseitante em nome das mães partes a que tocar possa não 

prezentes sendo testemunhas prezentes o padre Manoel Rebello capellão de Donna Joanna de 

Vasconcelos e o padre Luis Cardoso da Prasa da Se que todos aquy asinarão sendo lhe 

primeiro lida esta nota por mim João de Moura Couttinho tabaliam o escrevy. 

(Assinado:) MARIA RODRIGUEZ 

FRANCISCO DAS CHAGAS REITOR 

O PADRE MANOEL REBELLO 

O PADRE LUIS CARDOZO». 

138 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO III 

1680, Outubro, 28, Lamego - Escritura de contrato de obra de sete celas do convento de 

Santa Cruz de Lamego entre os padres do dito convento e o ensamblador João Ribeiro. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 529/46, fis. 88-88v.' 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLVI, fase. 1 e 2, Viseu, 1987, p. 24-25.2 

«Saibam os que este instromento de contrato virem como no anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jessus Christo de mil e seiscentos e oitenta annos aos vente e oito dias do mez de 

Outubro do dito anno nesta cidade de Lamego no mosteiro de Sancta Cruz de Villa de Rey 

estando prezentes os reverendos padres Manoel de Sancto Antonio reitor procurador e mais 

deputados da caza e outro sy João Ribeiro emxemblador e morador na fronte da Se desta 

cidade pessoas reconhesidas de mim escrivão logo pellos ditos padres foy dito em prezenca de 

mim tabaliam e das testemunhas ao diante nomiadas que elles contratavão com o dito João 

Ribeiroe lhe fazer sete sellas de madeira asim e da maneira que estão traxadas e de feadas as 

quoais fará de maneira asy e da maneira da cella do padre reitor com almarios estantes alcoba 

e porta asy e da maneira que esta feita a sella do padre reitor e esta obra sera feita de obra 

prima sem defeito nem emperfeisão e serão as sellas forradas como a do padre reitor3 de 

maneira que se asy e da maneira que as mães sellas estão feitas ficando por conta 

da caza as ferragens e tudo o mais de dinheiro sera por conta delle dito João 

Ribeiro esta obra dará feita e acabada de madeiras secas e bem entalhadas e ...the o Sam 

Miguel de Septembro de oitenta...pellas4 quoaes cellas lhe darão cento e queze mil reis livres 

e foros para elle mestre5 dos quoaes e quarenta mil reis pela 

paschoa e os trinta e sinquo mil reis no fim da obra ouver algum defeito se 

aprefeicoe pello dinheiro a custa delle João Ribeiro e elle aberbou nesta forma e se 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 529/46, fis. 
88-88v. e não n.° 534/46 como é referido por este autor. 

Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 25. A transcrição é interrompida. 
4 Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
5 Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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obrigou a lhe dar inteiro comprimento com toda a prefeisão como dito fica e que cazo que se 

vehe nella defeito ou inprefeisam comforme a arte se mande fazer a custa delle mestre e que 

seja cazo que elle a não de perfeita e acabada athe o dia de Sam Miguel de Septembro de 

seiscentos e oitenta a mandara fazer o padre reitor pelos officiaes que delle mestre sem 

de isso se poder queixar e asy ....de cumprir e goardar obrigava sua pessoa e bens e o mesmo 

dinheiro da obra e de mães de isso pagaria toda a multa e pena que o padre reitor lhe puzer po 

ser murozo na dita obra por ser em rezão de não aver sellas na caza para os 

relegiozos delle e que esta escritura se obrigava a cumprir no juizo ordinário desta cidade sem 

duvida nem embargo algum e que que andar na demanda pagaria a duzentos 

reis por dia ainda que seja peão e por de tudo o serem contentes asy o quizerão e outrogarão e 

mandarão ser feito este instrumente de contrato que aquy asinarão nesta nota de mim tabaliam 

e eu de cada hum délies o aseitey solemnemente como pessoa publica estepolante e aseitante 

em nome das mães partes a que tocar possa não prezentes sendo testemunhas prezentes João 

Monteiro carpanteiro morador em Medello e Manoel Rodriguez solteiro filho de Antonio 

Francisco de Alvellos que todos aquy asinarão sendo lhe primeiro lida esta nota por mim João 

de Moura Couttinho o escrevy. 

(Assinado:) MANOEL DE SANTO ANTONIO REITOR 

HTRONIMO D'ANNUNCIAÇAO 

MANOEL RODRIGUEZ 

JO AM MONTEIRO 

MANOEL DE SANTO PROCURADOR 

JOSEPH DE SANTA MARIA 

JOÃO RIBEIRO». 
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DOCUMENTO IV 

1683, Novembro, 28, Porto - Escritura de obrigação de obra de douramento e pintura do 

retábulo da capela-mor da igreja do convento de Santa Cruz de Lamego entre os padres de 

Santa Cruz e o mestre pintor Francisco da Rocha.1 

A.D.P., Po 8o, Lv n.° 80, Cx. 22, fis. 78-80v.2 

Publ.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na 

cidade e na diocese do Porto. Documentação I, séculos XV a XVII, Porto, 1984, pp. 5Ó9-572.3 

«Escritura de obriguacam de obra que fas Francisco da Rocha mestre pintor morador em 

Santo Eloy desta cidade ao Reverendo padre Reytor Antonio Danunsiacão e mais religiozos 

de seu convento de Santa Crus de Lameguo. 

Em nome de Deus amen. Saibam quantos este publico instromento de escritura de obriguacam 

de obra da pintar e dourado tudo ao diante declarado ou como em direyto mais lugar....diser 

se posa virem que no anno do nasimento de Nosso Senhor Jhesus Christo deste presente armo 

de mil e seissentos e oitenta e três annos aos vinte e oito dias do mes de Novembro do dito 

armo nesta muito nobre e sempre leal cidade do Porto no mosteyro de Santo Eloy delia aonde 

heu tabaliam ao diante nomeado vim pesoalmente es tc .de partes aquy asinadas e nomeadas 

ahy no dito comvento de Santo Eloy na sella em que tem pasado o Reverendo padre Reytor 

João do Avangelista que comvento e preguador geral em nome e como 

procurador do Reverendo padre Antonio Danunsiacão Reytor de Santa Crus de Lameguo e 

dos mais deputados do dito comvento por procuracam que délies... para este 

comtrato que esta ha de ser tresladada e da outra parte estando também presente 

Fransisco da Rocha mestre de pintor morador na Travessa de Santo Eloy desta mesma cidade 

os coais são pesoas e loguo pello dito Reverendo padre Reytor João do Avangelista foy 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, p. 660; FERREIRA ALVES, Natália Marinho - A arte da talha no Porto 
na época barroca (Artistas e clientela. Materiais e técnica), in "Documentos e Memórias para a História do 
Porto", n.° XLVII, vol. I, Porto, Arquivo Histórico/Câmara Municipal do Porto, 1989, pp. 202 e 222. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. 
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dito na minha presença e das testemunhas ao diante escritas e asinadas que hera verdade que 

elle estava diguo que hera verdade que elle dito mestre Francisco da Rocha tinha tomado da 

mão dos ditos seus constituintes a obra do retabollo da capella mayor do dito seu comvento 

para aver de a dourar e pintar na forma dos appontamentos que da dita obra tinhão feito que 

aquy me mandaram tresladar que o theor délies he o seguinte § sera este retabollo todo 

dourado a ouro sobydo e bornydo a contente do Reverendo padre Reytor e mais religiozos e 

nos coatro paynes lizos se pintara4 o que mylhor pareser e diser com a obra e as três imagens 

de vulto sera muito bem estoffadas sera dourada toda a trebuna e sacrário as portas de bayxo 

do banquo do retabollo serão de jaspes a óleo com seus diamantes esta obra sera emgexada de 

branco athe dia de Ramos quc.viher e estará a trebuna dourada e sera estes Ramos de oitenta 

e coatro e na mais obra dará5 a quinze mãos o que também sera o paynel da Cruz 

para6 que seja dourado sobre elle seja o lado e o respaldo da 

Comseycão se fará embargrado de labor por esta obra se dará diguo se da trezentos e noventa 

mil reis em dinheyro corente (sic) deste Reyno e se lhes fará em pagamentos durante a obra 

que conforme for corendo (sic) que sera obri (sic) obriguado a fazella dentro em oito meses e 

se comesar de quinze de Janeyro de oytenta e coatro por diante e que no principio desta obra 

se lhe darão sincoenta mil reis a conta e sera vista a obra se tiver ero (sic) e não se 

emmendara a custa delle dourador e se lhe dará no tempo que durar obra ao dito mestre huma 

resão como a hum frade e cama e caza para sua pesoa somente e aos mais ofesiais comerão a 

custa delle dourador e o Reverendo padre Reytor mandara fazer a esta7 des a sua custa para 

dourar esta obra e este comtrato se fes nesta caza de Santa Crus de Lameguo com o 

Reverendo padre Reytor e deputados atras asinados e com o mestre Francisco da Rocha 

dourador e morador na cidade do Porto que todos aqui asinarão em parte a hum8 de 

Novembro de seissentos e oytenta e três e nesta forma se fes a escritura ao que elle mestre 

dará as fereas abonadas // Antonio Danunsiasão Reytor // João da Graça Vise Reytor // 

Domingos de Santa Maria Procurador // Jozephe de Santa Maria // Francisco da Rocha // e 

não se continha mais nos ditos apontamentos que aqui tresladey bem e fielmente sem couza 

que duvyda fasa a que reporto em todo e por todo que fica hem poder e mão do dito mestre 

4 Transcrição incorrecta, em vez de pintara leu pasara. 
5 Transcrição incorrecta, em vez de dará leu sera. 
6 Transcrição incorrecta, em vez de para leu fora. 
7 Transcrição incorrecta, em vez de a esta leu athe. 

142 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

Francisco da Rocha que aquy asinou de como resebeo e ao comprimento de tudo o referido a 

fazer a dita obra na forma dos ditos apontamentos com toda a perfeycão disse elle dito mestre 

que obriguava sua pesoa e todos os seus bens moveis e de rais avydos e por aver todos 

em geral e cada hum em expesial e por expesial9 em que vyve na dita Travessa de Santo Eloy 

sobradadas que sam suas bem conhesidas10 e para mais segurança deste comtrato de 

obriguacam loguo deu por seus fiadores e principais paguadores Manoel Almeida da 

Cunha...e serieyro...mercador do Santo Oficio e a sua molher Maria da Rocha 

moradores o pe dos... desta cidade pellos coais desta...ao dito 

Reverendo...pesoas de mim tabaliam reconhesidas e por elles foy dito na prezença de mim 

tabaliam e das testemunhas ao diante escritas e asinadas que elle fiquava por fiador e 

prencipal pagador de tudo o que o dito mestre Francisco da Rocha a que fica obriguado para o 

que dise que obriguava a sua pesoa e todos os seus bens moveis de rais avydos e por aver 

dereyto e a tersos délies...(?) todos em geral e cada hum em expesial e por espesial as suas 

cazas em que vive na dita Rua e outra couza que achada lhes for possão os 

ditos padres paguar pellos ditos São .. .mil reis facão o comprimento a que aquy 

fiqua obriguado que elle fiador pagua de sua caza a fazenda e pello 

dito Reverendo padre João de Avangelista foy dito que elle ditos a dando o 

dito mestre satisfação a esta escritura acabar a dita obra como dito fiqua que elle se obriguava 

em seus nomes e das a paguar ao dito mestre tudo da dita 

renda diguo da dita obra.. .como nesta e aquy em 

juizo ou juizo em for a delle sem primeyro dar em comprimento e satisfaçam de parte a parte 

a que aquy fiquão obriguados previllegios liberdades a que se posão chamar 

ferias gerais e expesiais com tudo o mais que renunsiando a espesial e geral e 

cada cual de como tudo asim o diseram quitarão outorguarão aseytarão de 

parte a parte a parte (sic)... a mim tabaliam que...instromento nesta nota fisese que asinarão 

com as testemunhas depois de tudo por mim tabaliam lhes ser lido e declarado e o theor de 

coal entergue (sic) nesesarios a que tudo heu tabaliam como 

pesoa publica estate diguo estapulante aseytante estapoley aseytei délies outorguantes em 

favor das pesoas a que toqua ou toquar pode não presentes heu tabaliam a caza 

8 Transcrição incorrecta, em vez de em parte a hum leu ensolidum de. 
9 Transcrição incorrecta, em vez de epor expesial em que vyve leu por expesial as quassas em que vive. 
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do dito mestre Francisco da Rocha aonde estava sua molher digo fiador Manoel 

Almeida donde estava sua molher Maria da Rocha as coais e a cada huma delias ly esta 

escritura que elles derão e diserão que tudo os ditos seus dado conta e 

que tudo e aquy por elles elles (sic) feito suas outorgas e consentimentos e se sometião 

e sogueytão debaixo de todas as clauzullas comdisois obrigasois dos aforamentos desta e da 

suas ...partes também suas pesoas e todos os seus bens asinarão 

como...prezentes as testemunhas aquy asinadas e a molher do fiador sendo pesoa a 

roguo da molher do dito mestre Francisco da Rocha Manoel Alvares de Mendonça 

natural da villa sima do Douro e Manoel da Silva barbeyro e morador na 

Calsada da Relação Velha desta cidade e Antonio de Abreu...morador na Rua do Souto desta 

cidade e Giraldo da Silva morador a Santo Eloy desta cidade seguese11 a 

procuracam Antonio da Anu,siacão Reytor de Santa Crus de Lameguo faço meu bastante 

procurador e dos mais padres deputados deste convento ao Muito Reverendo padre preguador 

geral Joam do Avangelista Reytor do noso convento de Santo Eloy o do Porto pêra em seu e 

noso nome posa fazer huma escritura de comtrato que o fizemos12 com Francisco da Rocha 

pintor e morador na cidade do Porto para nos dourar o retabollo da capella mor desta igreja na 

forma dos apontamentos atras para o que lhe damos todos os poderes em direito consedidos 

feita por mim asinada em vinte e sinco de Novembro de seissentos e oitenta e très Antonio 

Danunsiasão Reytor João da Graça Vise Reytor Dominguos de Sam procurador Joze de 

Santa Maria e não se continha mais na dita procuração que outro sim asim aquy tersladei bem 

e felmente que torney a entreguar ao dito mestre Francisco da Rocha asinando como a 

resebeo13 aquy Cristóvão de Oliveira tabaliam de notas o escrevy. 

(Assinado:) MARIA DA ROCHA 

GIRALDO DA SILVA 

FRANCISCO DA ROCHA 

MANOEL AL VERES DE MEDONCA 

A trancrição é interrompida. 
1 ' A transcrição é retomada. 
12 Transcrição incorrecta, em vez de que o fizemos leu que fazermos. 
13 Termina a transcrição. 
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QUE ASINEI A ROGO DA SOBREDITA COMO TESTEMUNHA 

MANOEL DA SILVA 

JOÃO DO EVANGELISTA REYTOR 

ANTONIO DE ABREU 

MANOEL ALMEIDA DA CUNHA». 
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DOCUMENTO V 

1684, Novembro, 171, Lamego - Escritura de obrigação de obra dos caixões da sacristia, 

respaldo, oratório e grades dos presbitérios do convento de Santa Cruz de Lamego entre os 

padres do dito convento e o ensamblador António João Padilha? 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 533/42, fis. 65-65v.3 

Publ.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na 

cidade e na diocese do Porto. Documentação I, séculos XVa XVII, Porto, 1984, pp. 586-587.4 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLIV, fase. 1, Viseu, 1985, p. 14.5 

«Obrigasam de Antonio João Padilha do Porto. 

Saibam os que este instromento de obrigasam virem como no anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jessus Christo de mil seiscentos e oitenta e quoatro annos aos dezasete6 dias do mez 

de Novenbro do dito anno nesta cidade de Lamego no mosteiro de Sancta Cruz estando juntos 

em comclave chamados por som do sino tangido os reverendos padres Francisco de Sancta 

Maria Reitor Vise Reitor7 Procurador e os deputados ao diante asinados e Antonio João 

Padilha emxamplador morador no Terreyro das Freiras de São Bento ao pe da Calsada da 

Relasão Velha com quem os reverendos padres se consertarão para effeito de lhe fazer os 

cayxoes da samchrestia e o seu respaldo e aratorio e admitos (sic) e as grades dos presbitérios 

tudo de pao preto bronzeado e serão feitos na forma dos da samerestia do mosteiro de Santo 

Eloy do Porto tendo esta obra prefeita bronzeada e acabada co toda a prefeisão comforme a 

1 Réf.: ALVES, Alexandre - Artistas portuenses nas dioceses de Lamego e Viseu, in "O Tripeiro", n.° 8, Porto, 
VI série, ano IX, 1969, pp. 272-273. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, 
n.° 533/42, fis. 65-65v. e não n.° 538/42 como é referido por este autor. Leitura incorrecta, em vez de 77 leu 14. 
2 Ref. COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, pp. 664-665. Leitura incorrecta, em vez de 77 leu 14. 
3 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
4 Transcrição parcial do documento. 
5 Transcrição parcial do documento. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, 
n.° 533/42, fis. 65-65v. e não n.° 538/42 como é referido por este autor. 
6 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de dezasete leu 14. 
7 Idem, ibidem. Palavras omitidas. 
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arte que ha de dar feita e acabada ate dia de São João de seiscentos e oitenta e sinquo. E seram 

vinte e quoatro gavetas para os admitos8 e bronzeadas e douradas com seus tirantes de bronze 

dourados que tenhão os números e com9 seu remate que terá hua cruz. E esta obra feita e 

acabada e10 no nesesario para se acabar neste convento para por sua conta e risco no Pezo da 

Régua e o padre reitor mandara conduzer por sua conta a este11 convento e emquanto elle 

mestre e os obreyros que12 trouxer asentarem e aprefeisoarem a dita obra em seus logares lhes 

dará o convento a resão emquanto nelle estiverem na dita obra; esta obra ha de fazer por 

preso de duzentos mil reis14 e a conta délies receber o dito mestre Antonio João Padilha 

sinquoenta mil reis em dinheiro de contado em dinheiro de contado (sic) a conta delia se 

obrigou por sua pessoa e bems a fazer esta obra no dito tempo e pello dito preso com toda a 

prefeisão que a obra pedir para sendo vista por pessoas que o emtendão lhe não achem 

improfeisão; e em cazo que ella o tenha se obrigava a fazer e emmendalla por sua conta. E se 

obrigava a que a madeira seja seca e boa e firme para prefeisão da obra15 e que em tudo se 

obrigava a cumprir esta obrigasam sem duvida nem contradisam algua e por de tudo serem 

contentes asy o quizerão e outrogarão e mandarão ser feito este instrumente de obrigasam que 

aquy asinarão nesta nota de mim tabaliam e eu délies o aseytey estepoley solemnemente como 

pessoa publica estepolante e aseitante em nome das mães partes a que tocar possa não 

prezentes sendo testemunhas prezentes David Borges de Azevedo e Francisco de Moura 

Coutinho todos desta cidade e que todos aquy asinarão sendo lhe primeiro lida por mim João 

de Moura Couttinho o escrevy. 

(Assinado:) JOÃO DA GRAÇA 

DOMINGOS DE SANTA MARIA PROCURADOR 

DAVID BORGES DE AZEVEDO 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de admitos leu amidos. Não transcreveu a partir daqui até que 
tenhão os números. 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de com leu um. 
Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de e no leu com o. 

Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha..., I, p. 587. Transcrição incorrecta, em vez de e no 
nesesario leu e se irá de barco. 
11 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 14. Transcrição incorrecta, em vez de a este leu até. 
12 Idem, ibidem. Palavra omitida. 
13 Idem, ibidem. Palavra omitida. 

Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
15 Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - ob. cit., p. 587. Termina a transcrição. 
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FRANCISCO DE SANTA MARIA REYTTOR 

O PADRE MANOEL PEDRO 

O PADRE JERÓNIMO D'ANNUNCIACAO 

ANTONIO JOÃO PADILHA 

FRANCISCO DE MOURA COUTTINHO». 
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DOCUMENTO VI 

1698, Abril, 26, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra de douramento e 

pintura do retábulo de Santo António do convento de Santa Cruz de Lamego entre os padres 

do dito convento e os pintores Manuel Monteiro Cardoso e Lourenço de Abreu. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 429/176, fis. 23-26. ' 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XXXV, fase. 2, Viseu, 1976, pp. 225-226.2 

«Escritura de contrato e obrigação e obra que fes Manoel Monteiro pintor desta cidade e 

Lourenço de Abreu de Arneyros com os reverendos padres do convento de Santa Crux.3 

Saibão coantos este instrumento de contrato de obra e obrigação ou como em direito mais 

lugar aja...chamar se posa virem como no anno do nasimento de Nosso Senhor Jhesus Cristo 

de mil e seiscentos e noventa e outo annos aos vente e seis dias do mes de Abril do dito anno 

nesta cidade de Lamego no comvento de Santa Crux de Villa de Rey dos religiozos de São 

João Evangelista aonde eu tabaliam vim estando ahy prezente o Reverendo Reytor do dito 

comvento Rodrigo da Conceycão e o Vice Reytor e Procurador e mais deputados do dito 

comvento os coais digo comvento abayxo asinados no fim desta nota os coais todos estavão 

juntos e congregados e chamados por som de sino tangido comforme os seos uzos antigos 

costumes de sua religião estando também ahy prezentes Manoel Monteyro Cardozo pintor e 

morador nesta dita cidade e bem asim Lourenço de Abreu morador no lugar de Arneyros do 

termo desta dita cidade e todos pesoas reconhesidas de mim tabaliam e logo ahy pellos ditos 

Reverendo Reytor e mais religiozos abayxo asinados foi dito parante mim tabaliam e 

testemunhas ao diante nomyadas que elles tinhão contratado com os ditos Manoel Monteyro 

pintor e com o dito pintor Lourenço de Abreu de lhe dourarem e pintarem o retabollo colatral 

de Santo Antonio que esta junto a porta da igrejea (sic) do dito seu comvento que vem da 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 429/176, fis. 
23-26 e não n.° 432/176, fis. 24-27 como é referido por este autor. 
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samcrestia delle a saber lho avião de dourar todo com ouro muito sobido e a contento délies 

religiozos e dos moradores do dito comvento após elles vierem e outro sim pintarão mais três 

payneis a saber os does de entre as colunas em que pintarão em hum délies São e 

em outro São Gonçalo e no que fiqua por sima do frizo hum Paso da vida de Santo Antonio e 

no respaldo que fiqua detrás de Santo Antonio se pi digo de Santo Antonio se4 pintarão hua 

gloria de...e anjos e dourado asim o dito retaballo com ouro sobido e pintados os ditos paneis 

e feitas a mais couzas sobreditas a contento délies ditos religiozos e dos fecturos moradores 

no dito comvento dicerão elles ditos religiozos tinhão contrato de dar aos ditos pintores pella 

dita obra cento e outenta mil reis5 a saber a feitura desta outenta mil reis e estando a dita obra 

meia feita lhe darião sincoenta mil reis e feita a dita a dita (sic) obra lhe...os cento e 

outenta mil reis as estadas que forem nesesarias serião a conta délies reverendos 

padres e que os ditos pintores avião de dar a dita obra asima dita feita e acabada outo dias 

antes do natal que deste anno prezente o noventa e outo e não sendo asim perderão 

elles pintores vinte mil reis de pena comdisional não fazendo a dita obra no dito tempo e na 

forma sobredita e logo elles ditos religiozos entregarão em boa moeda corente deste Reyno 

aos ditos pintores Manoel Monteyro e Lourenço de Abreu os ditos outenta mil reis a vista de 

mim tabaliam e testemunhas ao diante nomiadas e tendo elles ditos resebidos os ditos cem mil 

reis digo os ditos outenta mil reis elles ditos pintores da mão dos ditos religiozos por elles foi 

dito que elles por suas pesoas e bens moveis de rais ávidos e por aver e tersos de suas almas 

se obrigavão a fazer a dita obra dourando o retaballo com ouro sobido e fazer e pintar os 

paneis na forma asima declarados e tudo a contento dos ditos religiozos prezentes e feturos 

moradores no dito comvento a coal obra se obrigavão a fazer e ter feita na sobredita forma 

outo dias antes do natal que acabara deste prezente armo e acabada tudo na forma atras e 

não tendo feita a dita obra e acabada como dito he elles ditos pintores se obrigavão e querião 

perder vinte mil reis da dita obra e dinheyro que por elle se da da pena comdisional sem que 

posão repetir os ditos vinte mil reis aos ditos religiozos porque muito de sua livre vontade os 

querião dar a perder não acabando a dita obra no dia e tempo atras declarado a coal obra 

aseitavão na forma atras declarada e fazendo elles ditos religiozos do dito comvento os 

3 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 225. A transcrição feita por este autor não é correcta, uma vez que ele 
transcreve o título do documento como «Pintura e dourado da capela de Santo António do Convento de Santa 
Cruz de Vila de Rei, da cidade de Lamego, dos Religiosos de S. João Evangelista». 
4 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de se leu lhe. 
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pagamentos atras declarados dando lhes sincoenta mil reis no meio da obra e os outros 

sincoenta no fim delia e dos outenta mil reis que avião resebido diserão elles pintores se 

davão por bem pagos pagos e satisfeitos do ditos outenta mil reis e davão ao dito comvento de 

religiozos délies por quites e livres de ora para todo o sempre e atudo diserão obrigavão suas 

pesoas e bens moveis e rais ávidos e por aver e tersos de sua almas a tudo darem enteyra 

satisfação e dizendo mais que movendo se algum ...sobre o cumprimento desta em parte ou 

em tudo querião ser demandados parante o juis digo o juizo geral desta cidade para o coal se 

desaforavão e renunsiavão de seu foro e todas as mais leis e libardades (sic) e 

previlegios que em seu favor facão inda que sejam em direyto ou parante do 

dito comvento para o que e das censuras que forem postas e de nada 

querião em juizo nem fora delle sem primeiro depozitarem na mão dos ditos 

religiozos os ditos outenta mil reis e o mais denheyro que tiverem resebido a conta da dita 

obra por coanto os avião depuzitarios esta clauzulla depuzitaria pedirão...e logo 

pellos ditos religiozos foi dito...cumprindo elles pintores e fazendo a dita obra na forma atras 

declarada elles obrigavão as rendas do dito comvento a fazer lhe os dois pagamentos na forma 

atras declarada e logo pellos ditos pintores foy aprezentados por seos fiadores a Antonio 

Guedes sirieiro morador nesta cidade e a Manoel Teyxeira de Arneyros os coais por estarem 

prezentes e serem pesoas reconhesidas de mim tabaliam por elles ditos fiadores foi dito 

perante as mesmas testemunhas que elles de suas livres vontades e sem constrangimento de 

pesoa algua fiavão aos ditos pintores nos...que elles reseberão e no mais que os ditos 

religiozos a conta da dita obra e a fazerem a dita obra na forma atras declarada e dalla 

acabada no dito tempo que atras se declara e não satisfazendo elles pintores suas obrigacois 

que atras declarão elles ditos fiadores a tudo darem satisfação e cumprimento ambos ou 

coalquer délies e os ditos religiozos do dito comvento prezentes e feturos poderião por 

ambos e pello mais bem parado délies deixando hum e tomando outro e para tugo obrigavão 

suas pesoas e bens moveis e rais ávidos e por aver e tersos de suas almas a tudo darem anteyra 

sastyfacão c.debayxo das clauzullas e condicois penas e obrigacois nesta declaradas que lhe 

forão lidas e desaforamentos e em testemunho e fee de verdade asim o quizerão e mandarão 

ser feito este instromento de contrato e obrigação de obra que eu tabaliam délies aseitei 

estepullei por soleni estepullacão como pesoa publica aseitante e estepullante em nome das 

5 Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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pesoas a que toquar posa não prezentes de que a tudo forão testemunhas prezentes Manoel 

Freyre desta cidade de Lamego e Joze Teyxeira filho de Joze Teyxeira de Macedo desta 

cidade que asinarão aquy com elles de que forão testemunhas prezentes o dito Manoel Freyre 

de Andrade e Joze Teyxeira de Macedo ambos desta cidade que asinarão aquy com o dito 

Reverendo Reytor e Vice Reytor Antonio da Purifiquacão e os padres Francisco Thumas e os 

deputados Francisco Dasuncão e Manoel da Carnasão que asinarão aquy com os ditos 

pintores e fiadores despois desta lhe ser lida por mim tabaliam João de Carvalho tabaliam6 o 

escrevy. 

(Assinado :) RODRIGO DA CONÇEYÇÃO REYTOR 

ANTONIO DA PURIFICAÇÃO O VICE REYTOR 

FRANCISCO DA ASSUMPÇÃO 

ANTONIO GUEDES PEREIRA 

MANOEL MONTEIRO CARDOSO 

MANOEL TEIXEIRA 

MANOEL DA ENCARNAÇÃO 

FRANCISCO DE SANTO THOMAS PADRE 

JOZEPH TEYXEIRA DE MACEDO 

MANOEL FREYRE DE ANDRADA 

LOURENÇO D'ABREU». 

Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de João de Carvalho tabaliam leu João de Carvalho Rebelo. 
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DOCUMENTO VII 

1733, Março, 22, Lamego - Escritura de obrigação de obra do retábulo da capela de Nossa 

Senhora do Vale do convento de Santa Cruz de Lamego entre o administrador da dita capela, 

Jerónimo Fernandes de Araújo, e o mestre entalhador João de Oliveira. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 385/76, ils. 61v.-62v. 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLIV, fase. 1, Viseu, 1985, pp. 1-2.3 

«Escriptura de obrigação de hobra que fas João de Oliveira solteiro filho de Domingos de 

Oliveira do lugar da Barroqua freguezia de Sam Thiago de Bomfim termo da villa de 

Guimarais a Hironimo Fernandez de Araújo buticario da Rua de Sam Francisco desta cidade 

de Lamego. 

Saibam quantos este publico inistromento de escrptura de obrigação ou como em direito mais 

valha forca e vigor tenha virem como no anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Chrispto 

de mil setesentos e trinta e três annos aos vinte e dois dias do mes de Marco do dito anno 

nesta cidade de Lamego na Rua de Sam Francisco delia em cazas e moradas de Hironimo 

Fernandez de Araújo buticario aonde eu tabaliam fuy vindo estando elle ahi prezente pesoa 

conhecida de mim tabaliam e das testemunhas ao diante nomiadas e no fim desta nota 

asignadas sendo ahi também João de Oliveira solteiro maior de vinte e sinco annos filho de 

Domingos de Oliveira do lugar da Barroqua freguezia de Santhiago de Bomfim termo da villa 

de Guimarais mestre imtalhador pesoa conhecida das testemunhas desta nota logo ahi pello 

dito Hironimo Fernandez de Araújo buticario foi dito que para hifeito de dar satisfação a 

obrigação que tinha de por corrente a sua capella da ivocacão da Senhora do Valle cita na 

1 Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 55-56. O documento encontra-se na colocação mencionada supra 
e não a fis. 61 como é referido nesta obra. 
Ref: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, pp. 344, 662-663. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 385/76, fis. 
61v.-62v. e não n.° 387/76, fis. 61 v.-63v. como é referido por este autor. 
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igreja do comvento de Sancta Crus de Villa de Rei desta cidade fora presizo por em publico a 

factura do retabollo da dita capella para hifeito de se fazer de todo o nesecario de imtalha tudo 

na forma dos apontamentos e planta da dita obra que serão os imtriores como os extriores com 

toda a siguranca tudo na forma da dita planta e apontamentos sem falta nem lezão para o que 

sera vista e revista por bons mestres que bem o emtendam cujo ajuste e comtrato fizerão o 

dito João de Oliveira solteiro com o dito Hironimo Fernandez de Araújo buticario e que feita 

a dita obra lhe avia de dar trezentos e setenta mil reis aos pagamentos sem a nada lhe por 

duvida4 e para firmeza do dito comtrato logo a factura desta pello dito Hironimo Fernandez de 

Araújo lhe fora imtregue a dita planta da dita obra para hifeito de na forma delia se fazer com 

toda a siguranca e bom puramento sem falta nem demenuhicão alguma e para principio da 

dita obra logo a factura desta pello dito Hironimo Fernandez de Araújo forão emtregues ao 

dito João de Oliveira solteiro mestre imtalhador a cantia de setenta e seis mil e outosentos reis 

em bom dinheiro de comtado moeda corrente neste Reino diante as testemunhas de que eu 

tabaliam dou fe e villos comtar e recebellos em si o dito mestre João de Oliveira solteiro que 

dipois de em sy os ter recebido por elle foi dito se dava por imtregue e satisfeito da dita cantia 

de setenta e seis mil e outosentos reis e que outro sim se obrigava por sua pesoa e todos seus 

bens moveis e de rais ávidos e por aver aonde achados lhe fosem em geral e expecial e seu 

terço a dar imteira satisfação da dita obra tudo na forma da planta e seus apontamentos tudo 

obrado a comtentamento do dito Hironimo Fernandez de Araújo legitimo adeministrador da 

dita capella sem a nada aver difeito algum em tal forma que sera a dita obra vista e revista por 

pesoas fidedignas e mestres da mesma arte para declararem todo o difeito da dita obra para 

que a custa delia se faca no cazo que elle a não queira acabar de todo resarcindo toda a falta e 

demenuhicão e perda que nella haja para o que disse que não queria ser ouvido em juizo nem 

fora delle sem que primeiro depuzite toda a importância e compito que em seu poder tiver 

recebido em mão do dito Hironimo Fernandez de Araújo a quem avia por abunado e fiel 

depuzitario desde agora para amtão e de amtão para agora esta clauzulla depuzitaria pus aqui 

de mando do dito mestre João de Oliveira solteiro bem emtendia seu hifeito e delia hera 

comtente e não por rezão de meu oficio e que sendo demandado pello comprimento desta o 

queria ser no juizo geral desta cidade em o coal declinava e se dezaforava do juizo de seu foro 

e nelle renumcia ferias gerais e expeciais nove dias de doente des de embargos e os de nojo e 

4 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 2. Termina a transcrição. 
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a ley que dis que a geral renumciação não valha que de nada queria huzar nem gozar se não 

em tudo cumprir e goardar em juizo e fora delle e a nunqua hir comtra o que asima se declara 

e que a pesoa que andar na demanda que sobre esta se mover queria pagar a duzentos reis por 

dia posto que seja piam criado famelliar do dito Hironimo Fernandez de Araújo que vencera 

do dia da primeira citação athe rial imtrega e final detreminacão e para mais segurança da dita 

obra e ajuste do dito comtrato e compito delle aprezentou por seu fiador e prencipal pagador a 

Francisco Cardozo pedreiro do lugar de Nazes subúrbio desta dita cidade também pesoa 

conhecida de mim tabaliam e testemunhas o coal por estar prezente por elle foi dito que muito 

de sua livre vontade e sem constrangimento de pesoa alguma fiava e abunava ao dito João de 

Oliveira dinheiro em toda a boa satisfação da dita obra e seu importe de trezentos e setenta 

mil reis e como seu fiador e prencipal pagador que hera que hera (sic) removia esta escriptura 

em si e se constituhia prencipal devedor delia em que o dito Hironimo Fernandez de Araújo 

poderá pegar pello milhor e mais bem parado sem que se possa escuzar hum com outro e que 

se sugeita debaixo de todas as comdicois a que o dito João de Oliveira nesta esta obrigado 

tudo a ley das fianças as coais clauzullas eu taballiam lhe li e elle as ouve por retheficadas e 

outro sim logo pello dito Hironimo Fernandez de Araújo foi dito que cumprindo o dito mestre 

João de Oliveira com todas as comdicois desta escriptura elle por sua pesoa e bens e terço se 

obriga a fazer rial imtrega e dar imteira satisfação ao comtheudo nesta escriptura tudo na 

forma que nella se declara sem falta nem demora alguma para o que logo pêra o prencipio da 

dita obra fes a dita imtrega dos ditos setenta e seis mil e outosentos reis como dito fiqua 

dizendo mais asim o dito Hironimo Fernandes de Araújo como o dito mestre João de Oliveira 

que se nesta escriptura faltar alguma clauzulla ou clauzullas que de direito seram nesecarias 

todos as aqui avião por postas exprecas e declaradas como se de cada hua fizerão expreca 

menção e por de tudo serem comtentes pedirão a mim taballiam este inistromento lhe lamcace 

em meu livro de notas que como taballiam publico délies o aseitei e extipullei por solemni 

extipullacão em seu nome e das mais partes não prezentes sendo testemunhas prezentes 

Manoel Pereira tendeiro da Praça da Sse e Manoel da Costa alfaate da Rua do Carvalho desta 

cidade que todos aqui asignarão com os sobreditos dipois desta lida e declarada por mim João 

Baptista taballiam que o escrevy e outro sim declararão que para hifeito de se lhe emtregar o 

segundo pagamento se lhe não emtregara sem primeiro ser vista a dita obra primeiro por 
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ofecial que o emtenda em prezenca do dito fiador cuja obra dará o dito mestre satisfação 

emteiramente como nesta fica obrigado testemunhas sobreditas sobredito o escrevy. 

(Assinado:) JOÃO DE OLIVEIRA 

FRANCISCO CARDOZO 

MANOEL DA COSTA 

HEIRONYMO FERNANDEZ DE ARAÚJO 

MANOEL PEREIRA». 
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DOCUMENTO VIII 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição do convento de Santa Cruz de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 289-294. 

«No principio da Rua Direyta seguese da mesma parte hua rua chamada da =Pereyra=: que 

sobindo vay findar em hum largo a que dam o nome de =Santa Cruz= composto de vários 

palácios e cazas particulares e pouco mais asima deste largo ou bayrro em hum terreyro 

imminente a esta cidade / que de verão logra a sombra de vários castanheyros e sempre 

aprazível por ficar dominando quaze toda a cidade, em cujo todos os mezes se faz hum grande 

mercado / está o convento de Santa Cruz dos religiosos da Congregação de Sam João 

Evangelista. Com muyta razão devia florecer nesta cidade a semilhante congregação por ser 

instituída neste Reyno em tempo de El-Rey Dom Afonço V no anno de 1420 por Dom João 

Chaves religiozo da ditta congregação e sendo medico do Papa Niculao V o fez bispo de 

Lamego que depões de governar este bispado desde o anno de 1436 athe o de 1455 foy 

promovido para bispo de Viseo aonde faleceo como diz o reverendo padre Francisco de Santa 

Maria na sua Crónica do Ceo Aberto na Terra, libro 2, pagina 404 e o padre Costa na sua 

Corografia Portugueza, tomo 2, libro 1, pagina 10 e 182 e 243. 

Fundou este convento nesta cidade o doutor Lourenço Mourão Homem, dezambargador da 

Caza da Suplicação e dona... / e em seo lugar direy / em hua quinta e cazas suas de que fez 

doação aos dittos relegiozos que nesse tempo assistiao no seo convento de Sam Jorge do 

Rocião meya legoa distante desta cidade situado em hum fúnebre e bayxo valle, junto ao rio 

Baroza e por ser fundado em hum rocio lhe pozerão o nome de Rociam e concervando sempre 

este se passarão os dittos padres para o de Santa Cruz que foy principiado à fundamenty no 

anno de 1596 a 14 de Setembro dia da exaltação de Santa Cruz que lhe ficou poe seo orago do 

qual he padroeyro Sam João Evangelista e não tem Secular. 

Tem um notável frontespicio para a parte do poente, com duas torres dos lados e trez portas 

de grades de ferro que fexão hum pateo por onde se entra para a porta principal da igreja. He 
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esta bastantemente comprida e larga e a capella mor com hum magestozo retábulo dourado e 

apaynellado com os passos da Invenção da Santa Cruz, ficando-lhe por bayxo da tribuna a 

imagem de Nossa Senhora da Conceyção e aos lados as imagens de Sam João Evangelista e 

Sam Lourenço Justiniano todas de vulto estofadas. Na parede desta capella mor da parte do 

Evangelho está embutido o tumulo em que estão sepultados os ossos do ditto doutor Lourenço 

Mourão Homem que forão tresladados do convento de Santo Eloy de Lisboa, onde faleceo a 

10 de Novembro do armo de 1608 e nelle se le este epitáfio. 

No cruzeyro da parte do Evangelho esta hum magestozo altar colateral de Sam Bento com seo 

retábulo de talha dourada e no meyo a imagem do santo de vulto e muyto milagroza que veyo 

de Rocião; e da parte da epistola se ve outro altar colateral de igual grandeza e com a mesma 

perfeyção aonde está collocada a imagem de Santo Antonio também de vulto. Nos lados deste 

cruzeyro estão dous mauzuleos fazendo face hum ao outro; no da parte do Evangelho está 

sepultado Manoel Pinto da Fonseca desta minha freguezia e balio de Acre e no da Epistola 

Dom João de Brito e Vanconcellos também natural desta minha freguezia e bispo de Angra. 

No cruzeyro da parte do Evangelho está huma capella de Nossa Senhora da Piedade com sua 

imagem de vulto ahonde está collocado o Santíssimo Sacramento, tem seo retábulo dourado e 

he dos descendentes de Lourenço Manoel de Vasconcellos. Seguese a capella de Nossa 

Senhora do Desterro com seo retábulo pintado e dourado fingindo pedra e no meyo hum 

grandeozo paynel com hua insigne pintura da ditta Senhora; o que tudo mandou fazer o 

reverendíssimo Rodrigo Geral que foy da ditta congregação. Esta capella foy dada a Simão 

Castro Coutinho de Rebello desta cidade e da família do fundador. Seguese no vão da ultima 

capella a porta travessa da ditta igreja que fica para a parte do norte. 

Do lado da Epistola está a capella de Nossa Senhora dos Anjos com sua imagem de vulto e 

retábulo dourado e pertence aos herdeyros de João de Moura Coutinho desta cidade; seguese a 

capella de Sam João Baptista com sua imagem de vulto e retábulo dourado e pertence a João 

Teyxeyra de Carvalho ou a seos herdeyros desta cidade. Em ultimo lugar seguese a capella de 

Nossa Senhora do Valle com sua imagem de vulto e hum perfeyto retábulo dourado e 

pertence a Donna Jozefa e seos filhos herdeyros de Jerónimo Fernandes desta cidade. Tem seo 

coro de perfeyta talha e hum grande órgão. Tem hua nobre sacristia e ricos ornamentos. 

1 Segue-se a inscrição em latim. 
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Tem hum magestozo claustro cercado de collumnas e arcos tudo de pedra lavrada e por sima 

de janellas de sacada com grades de ferro pintadas e douradas bollas com quatro canteyros de 

pedra lavrada guarnecidos de murtas e varias flores; e no meyo hum elevado chafariz que 

lança copioza agoa sobre hum grande tanque de meyas luas. Neste claustro está hua capella de 

Nossa Senhora da Conceyção com seo primorozo retábulo dourado e nelle jaz enterrado o 

reverendíssimo Diogo dos Anjos, geral da ditta congregação. No dormitório está outra 

grandioza capella em que está collocado o Santíssimo Sacramento com hum notável retábulo 

dourado e pintado fingindo pedra guarnecida de bons quadros e com todo o asseyo ornada 

com sua sacristia cuja mandou fazer o mesmo reverendíssimo Rodrigo. Tem hua grandíssima 

cerca e varias quintas de que se compõe a renda deste convento. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

S.d, S.I. - Retábulo do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego mandado fazer por Jorge de 

Anrriade e sua mulher Leonor Nunes} 

A.I.S.S.S.L., Livro dos Antigos Estatutos e Modernos da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Sé. Anno de 1775, fis. 40-41v. 

«Copia da instituisão de Jorge de Anrriade e de sua mulher Leonor Nunes, e testamento, e 

vincollo de huma capella na Santa Sé de Lamego. 

[...] que nossos corpos sejão sepultados nesta Sé de Lamego, em nossa sepultura que 

mandamos fazer junto com a Arca do Santissimo Sacramento, no lugar que nos foi concedido 

pellos senhores bispos, como por suas licensas constara, por já termos pago hum caliz para 

serviço da ditta Sé, foi nossa devução no ditto lugar nos sepultarmos, porque tanto que nesta 

Sé foi instituida esta Confraria do Santissimo Sacramento; e foi feita Arca para guarda de seus 

ornamentos, cera, e couzas da ditta Confraria [...]. 

Item mandão que sobre nossa sepultura se ponhão huns caixões, em que está e sera o 

seguinte: o retabolo ao longo da parede sobre este caixão o qual já temos feito, e mandamos 

que se pintem nelle o Descimento da Cruz, como esta em Mezão Frio, que pintou Simão 

Antunes pintor, se milhor poder ser e à mão direyta se pintará, aonde milhor poder caber, 

Nossa Senhora do Rozario a quem cada dia nos emcomendamos, e abaixo delia aos pes 

pintarão nossas figuras eztando de joelhos, e cada hum com seu rozario na mão, e eu com 

cabeça descoberta, e minha mulher com a mantilha pella cabeça. 

1 Pensamos que ao tratar-se de uma cópia, o original seja datado entre 1555-1556, uma vez que a fis. 49v.-50v., 
se encontram três licenças concedidas pelo Bispo Dom Manuel de Noronha com estas datas. 
2 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Renascimento I, vol. HI, Braga, 
Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada, 1982, pp. 452-453. 
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DOCUMENTO II 

1555, Abril, 4, Lamego - Licença concedida pelo Bispo Dom Manuel de Noronha a Jorge de 

Anrriade e sua mulher Leonor Nunes para uma sepultura na Sé de Lamego no altar do 

Santíssimo Sacramento. 

A.I.S.S.S.L., Livro dos Antigos Estatutos e Modernos da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Sé. Anno de 1775, fl. 49v. 

«Primeira carta de licença. 

Dom Manoel de Noronha por mercê de Deos, e da Santa Igreja de Roma Bispo de Lamego, e 

do concelho de El-Rey Nosso Senhor.... Fazemos saber aos que ezte alvará de licença virem, 

que vendonos a devossão com que o lecenciado Jorge de Anrriade e sua mulher querem 

servir, e acompanhar a Arca do Santissimo Sacramento lhes concedemos a sepultura, que ao 

diante vai porque elles deixão nezte seu teztamento que sobre sua sepultura se ponhão hum 

caixam, onde sempre eztejão sincoenta vellas vivas, para acompanharem o Santissimo 

Sacramento, coando sahir, e lhe damoz licença que sobre a ditta sepultura ponhão o ditto 

caixão para goarda das dittas vellaz. 

Item lhes ordenamos que em cima do dito caixão e ao longo da parede ponhão hum retabolo 

com as pinturas, que mais sua devoção forem, e o caixão ficara para despejo, e servisso da 

dita..., e assim e da maneyra que sera a sepultura antes do caixão se por, e por certeza delia 

mandamos fazer este nosso alvará. Dado na cidade de Lamego sobre nosso signal e sello aos 

quatro de Abril =Pedro Dolamoli Purjacome Affonço escrivão da Camera o fiz de mil 

quinhentos sincoenta e cinco = o Bispo de Lamego = lugar do sello = registada = Coutinho = 

e ao sello sete reiz e meio = e ao sello gratis. 

1 Segue-se a segunda licença a fis. 49v.-50 datada de 10 de Abril de 1556. 
2 Segue-se a terceira licença a fis. 50-50v. datada de 16 de Agosto de 1555. 
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DOCUMENTO III 

1656, Março, 21, Lamego - Escritura de obrigação de obra de pintura e douramento da 

capela-mor da Sé de Lamego entre o Cabido e o pintor Pedro Cardoso de Faria. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 508/8, fis. 26v.-27v.' 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XXXVIII, fase. 4, Viseu, 1979, pp. 101'-709.2 

«Obrigasão de Pedro Cardozo pintor. 

Saibam os que este instromento de contrato e obrigasão virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jessus Christo de mil e seiscentos e sinquenta e seis annos aos vinte e hum 

dias do mez de Marco do dito anno nesta cidade de Lamego na samchrestia da See delia 

aonde eu tabaliam fuy sendo prezentes os reverendos senhores Dom Diogo de Andrade Leitão 

deão e Manoel Teixeira mestreschola da Se deputados pelo reverendo Cabido para selebrarem 

este contrato e outrosy Pedro Cardozo de Faria pintor e morador nesta cidade pessoas 

reconhesidas e logo pellos ditos senhores deputados foy dito que elles estavão contratados 

com o dito Pedro Cardozo de Faria para lhe aver de fazer a pintura da capella mor pintada e 

dourada na forma das trasas e rascunhos que fez Antonio de Almeida de Gouvea e dos 

apontamentos feitos pello dito Pedro Cardozo ao pe da mesma trasa escolhida pello reverendo 

Cabido a quoal obra sera feita com alvayade (sic) e óleo toda e nao levara geso nem cola e 

sera feita comforme os apontamentos feitos e asinados pellos ditos deam mestreschola e 

Antonio de Almeida de Gouvea e o dito Pedro Cardozo; e alem de isto fará o seguinte a saber 

os arcos vistos pella parte de baixo se devedira em três partes a saber duas sintas de ouro e 

entre as quoaes no meio irão os anjos e atrebutos da Conseisão em cada hum dos ditos arcos 

comforme a arte o pedir e serão os brancos digo e serão os campos branquos de alvaiade e o 

mais tudo a ouro prefillado de negro na forma dos ditos apontamentos e alem disto fará mães 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 508/8, fis. 26v.-27v. e não n.° 
513/8 como é referido por este autor. 
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o espelho novo que se fez por sima da capella mor na forma da outra traça que para isso se fez 

asinada pellos ditos senhores e pintor sendo todo branco a imitasão da obra principal asy mais 

fará as duas frestas da capella mor na forma da mesma traça fingindo jaspes e as grades 

douradas e a sinta que leva o espelho no fronteespicio sera dourada e os lados de fora na 

forma da traça; e asy mais fará os pedestais do altar mor sobre que ha de descansar o retabolo 

terão as guarnisois douradas e os baixos fingidos de jaspes e emtre o arco digo entre o campo 

que fiqua de arco a arco se ha de devedir em teres paneis e os rompantes que devidem estes 

paneis terão hum palmo de largura e hua sinta aonde mostra o alto do rompante de ouro que 

terá meio palmo de largo e em cada paynel se obrara na forma da traça e seus apontamentos a 

quoal obra toda lhe tinhão dado e elle aseitado em preso e quantia de duzentos e outenta mil 

reis" pello que pellos ditos deputados foi dito que em nome do reverendo Cabido se obrigavão 

a lhos dar a saber lhe darão logo cento e sesenta mil reis; e sesenta mil reis para o São João 

que vem e sesenta mil reis no fim da obra a qual dará feita e acabada o dito Pedro Cardozo 

por todo o mes de Outubro deste anno o quoal aseitou no dito preso e se obrigou a fazella no 

dito tempo e não a cumprindo asy queria e era contente que os senhores do Cabido podessem 

chamar outro pintor e que lhe acabe a dita obra a quem poderião dar a sinquo tostois por dia 

por conta delle dito Pedro Cardozo o que tudo se lhe descontaria na quoantia do dito preso. E 

não bastando pagaria por sua pessoa e bens que nisso obrigou e inteiramente cumprir este 

contrato e a estar por elle diante do juizo ordinário como seu competente juis que não poderia 

declinar e avendo sobre elle demanda pagaria a dozentos reis por dia a pessoa que a solesitar 

inda que seja peão. E que outro sy não poderia emgeitar nem em ...esta obra com o titulo de 

lezão ou emgano ou por outro algum resgeito que querendo o fazer não queria ser ouvido em 

juizo nem fora sem primeiro tornar a emtregar todo o dinheiro que lhe estiver emtregue e sem 

embargo de isso o dito reverendo Cabido poderia mandar acabar a obra na forma asima 

declarada e estas clauzulas penaes e depozitaria pus aqui nesta nota de rogo delle dito Pedro 

Cardozo de Faria por delia ser contente e...a quoal obra aseitava na forma asima 

declarada...que o reverendo Cabido lhe mandara fazer por sua conta todas as estadas 

cavaletes e escadas para a ella subirem seguros e a contento delle pintor para seguramente 

poder estar na dita obra por sy e seus offeciais e asy mais lhe mandaram do espelho 

Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensada Universidade, 1923, pp. 14-15. 
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novo de maneira que toda a obra nesesaria de carpintaria e pedraria que para esta for nesesaria 

sera por conta do reverendo Cabido e não delle pintor...por estar prezente Luis Cardozo 

morador na Prasa da Se desta cidade pello quoal foy dito que elle fiava e abonava por sua 

livre vontade o dito Pedro Cardozo na quoantia dos ditos duzentos e outenta mil reis preso 

principal desta obra e asy mais nas penas pequniarias asima outrogadas e nas mais perdas e 

danos que .. .rezultarem e tudo repor e tornar a pagar sob a obrigasão de sua pessoa e bens 

prezentes e feturos aonde quer que forem achados e se obrigava a responder no mesmo juizo e 

se sogeitava a todas as penas e obrigasois a que se obrigou o dito pintor que pella sua parte de 

novo retefiquava e que pella...que contra elle se ouver seria por elle excutado via excecutiva 

sem a isso por duvida nem embargo algum. E pellos ditos senhores depotados foy dito que em 

nome do reverendo Cabido aseitavão esta escriptura e ao cmprimento delia obrigavão as 

rendas da ...e que cumprindo com as ditas causois e feita a dita obra como fiqua dita e com 

toda a prefeisão que a obra pedir comforme a arte se obrigavão a lhe dar os ditos duzentos e 

outenta mil reis pellos dias e tempos declarados sem a isso porem duvida nem contradisão. E 

por de tudo serem contentes asy o quizerão e outrogarão e mandaram ser feito este 

instromento de contrato e obrigasão que aqui asinarão nesta nota de mim tabaliam e eu de 

cada hum délies o aseitei e estepulei por solemne estepulasão como pessoa publica 

estepulante e aseitante em nome das mais partes a que tocar possa não prezentes sendo 

testemunhas prezentes o padre Manoel Varella da Fonseca e Jozeph Moreira porteiro do 

Cabido que todos asinarão sendo lhe lida esta nota e4 declarou o reverendo Cabido que o dito 

pintor avia de fazer o frontespicio do espelho ate o arco de ouro e branco e das ilhargas 

tudode arco ate o simo do espelho da mesma largura5 e a dita obra comesara ao principio e6 pe 

de cada arco para sima dabobeda e no principio dos arco e pe levara hua sinta de ouro 

comforme a trasa7 e sobredito o escrevi as partes. 

(Assinado:) DOM DIOGO DE ANDRADE LEITÃO 

PEDRO CARDOZO DE FARIA 

J Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 708. A transcrição é interrompida. 
4 Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
5 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de largura leu largueza. 
6 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de e leu no. 
1 Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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LUIS CARDOZO 
MANOEL 
JOZE MOREIRA 
MANOEL VARELLA DA FONSECA». 
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DOCUMENTO IV 

1670, Julho, 17, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra de douramento e 

estofo do altar de São Bento da Sé de Lamego entre o Cónego António da Fonseca Cabral e o 

pintor Pedro Cardoso de Faria. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, fis. 3W.-32.1 

Publ.: ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta ", vol. XXXVIII, fase. 4, Viseu, 1979, p. 709.2 

«Obrigasão de Pedro Cardozo pintor. 

Saibam os que este instromento de obrigasam e comtrato virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e setenta annos aos dezasete dias do mez 

de Julho do dito anno nesta cidade de Lamego em pouzadas do reverendo cónego Antonio da 

Fonseca Cabral aonde eu tabaliam fuy estando elle prezente e bem asy Pedro Cardozo de 

Faria pintor morador nesta cidade pessoas reconhesidas de mim tabaliam logo pello dito 

cónego foy dito que elle estava contratado com o dito pintor Pedro Cardozo para effeito de lhe 

aver de dourar e estofar o altar de São Bento que esta novamente ereto na Se desta cidade de 

maneira que todo elle ha de ser dourado e os três sanctos de vulto estofados tudo comforme o 

primor e prefeisão da arte e não se fala nas figuras de pinturas que ficãoJ de fora; para esta 

obra lhe ha de dar o dito4 reverendo cónego o ouro todo nesesario; e do feitio e trabalho de 

mãos e pintura e aparelho delia e de dourar lhe dava quarenta e sete mil e quinhentos reis dos 

quoaes recebeo logo dezasete mil e quinhentos reis5 e o demaes no fim da obra ou comforme 

elle for nella trabalhando a6 quoal obra elle pintor aseitou no dito preso e se obrigava a dalla 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, fis. 31v.-32 e não n.° 
513/8, fis. 26v.-27v. como é referido por este autor. 
Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, p. 15. 
J Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 709. Transcrição incorrecta, em vez deficão leu ficava. 
4 Idem, ibidem. Palavra omitida. 
5 A transcrição é interrompida. 
6 A transcrição é retomada. 
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perfeita e acabada comforme a arte da pintura e dourala comforme o primor e prefeisão 

nesesaria dentro do mes de Outubro deste anno o quoal dourado sera de ouro burnido como o 

de a Rainha Sancta7 e asy o aver de cumprir obrigou sua pessoa e bens e que em cazo que na 

obra se acha algum defeito ou emprefeisão comforme a arte seria reformado a custa delle 

pintor e também não a dando acabada no dito termo e tempo lhe poderá elle reverendo cónego 

por as multas de cruzado cada dia em todos os que a obra exceder de mães sem elle pintor 

de em testemunho e fe de verdade asy o quizerão e outrogaram e mandarão ser feito este 

instromento de obrigasão que aquy asinarão nesta nota de mim tabaliam e eu délies o aseitey 

solemnemente como pessoa publica estepolante e aseitante sendo testemunhas prezentes 

Manoel Ribeiro pasteleiro e Francisco Pereira criado do Reverendo Cónego que todos aquy 

asinarão sendo lhe primeiro lida esta nota por mim João de Moura Couttinho. 

(Assinado:) ANTONIO DA FONSECA CABRAL 

MANOEL RIBEIRO 

PEDRO CARDOZO DE FARIA 

FRANCISCO PEREIRA». 

7 Termina a transcrição. 
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DOCUMENTO V 

1681, Outubro, 29, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra da capela do 

Senhor da Sé de Lamego entre o Bispo de Lamego Dom Frei Luís da Silva e o mestre de 

cantaria Manuel Rodrigues. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 531/45, fis. 80-8 lv.1 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLVII, fase. 1 e 2, Viseu, 1988, p. 19.2 

«Saibam os que este instromento de contrato e obrigasam virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jusus Christo de mil e seiscentos e oitenta e hum annos aos vinte e nove dias 

do mez de Outubro do dito anno nesta cidade de Lamego nos Passos Episcupaes cazas e 

moradas do Illustrissimo Senhor Dom Frey Luiz da Sylva bispo da Se de Lamego do conselho 

de Sua Alteza em Sua prezensa aonde eu escrivão fuy pareseo o doutor Nicolao Rodriguez 

Rebello Vigário Geral deste bispado e Manoel Rodriguez mestre de cantaria morador em 

Fafel arabalde desta cidade pessoas reconhesidas de mim tabaliam logo o dito Illustrissimo 

Senhor Bispo disse que elle estava contratado com o dito Manoel Rodriguez mestre de 

cantaria de lhe fazer a capella do Senhor da Se e acresentar lha de pedra de 

quantaria ahi senhorio para que tenha...na forma seguinte que elle mestre a fará de 

novo de primis fundamentis do segundo arco da mesma capella incluzive the a fresta da 

capella mor que he o se pode acresentar sera toda intrior e exteriormente de pedra de 

quantaria fina e da melhor que ouver nestas partes toda escudada e branca e continuara a obra 

como a mais que se não ha de desfazer da dita capella: em cada parte delia terá seu nicho 

como os que a mesma capella tem que fiquem hum deles por sima da 

capella terá hum zimbório que possa bem dar lus a dita capella a quoal sera feita e o seu berço 

pella planta trasa e modello que esta feito que elle mestre tem vistoJ preseito e considerado 

fará esta obra sem prejuizo nem dano da capella mor sera a obra firme forte e.. .tudo conforme 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial do documento. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, 
n.° 531/45, ils. 80-8lv. e não n.° 536/45 como é referido pelo autor. 
3 A transcrição é interrompida. 
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a trasa arte de arquitetura a mais prefeita que se possa ver e achar porque sera de calidade que 

sirva para Santíssimo Sacramento e a contento e gosto do Illustrissimo 

Senhor Bispo porque dado cazo que nella se veja algua imprefeisão contra o que a arte pede e 

a planeta mostra se desfará e tornara a fazer de novo por conta delle mestre e os mestres deste 

oficio que declararem a imperfeisão não poderá elle mestre contradizer porquanto ante uzo a 

obra ; e fez lanso despois disso na obra que como e acabara dentro de hum 

armo Sanctos deste anno the outro tal dia do anno de outenta e do us pella dita trasa e 

rascunho que por o Illustrissimo Senhor Bispo e por elle mestre esta asinada: e fará de 

maneira esta obra que a capella mor da Se não fique nem aruinada nem demenuida do que 

esta; esta obra sera de pedra e cal fará mais hua parede de pedra tosca no arco desta mesma 

capella para ficar segura5 asi e os officios trabalharem nella sem dos 

officios divinos. Dará esta obra feita e acabada com a prefeisão referida e pello dito trabalho 

da o dito Illustrissimo Senhor Bispo seiscentos mil reis digo seiscentos e sinquenta mil reis6 

pondo elle mestre tudo o nesesario petrechos cal madeiras e tudo o mães que for 

nesesario para ella para que sempre fique perdure perfeitamente e ...e magestozamente 

feita sem erro nem imprefeisão. Estes seiscentos e sinquenta mil reis lhe mandara dar o 

Illustrissimo Senhor Bispo as mezadas tanto que a obra comesara sem estas condisois lhe 

dava esta obra he eu sera também senhor da pedra a que dise ...se pello dito Manoel 

Rodriguez foy dito que elle recebia e estava....a dita obra no dito preso e feito no dito tempo 

feita e acabada com todas as prefeisois condisois e obrigasois asima declaradas e pella trasa 

que tem tudo feito com a prefeisão que a arte da as a requere para que 

sendo nesta e examinada por mestres que bem o entendam lha não achar defeito e o 

Illustrissimo Senhor Bispo delia ser contente e para nella ser louvado e exaltado o Santissimo 

Sacramento e venerado e que se obrigava a dar inteiro comprimento a esta obrigasam sem 

nunqua poder alegar foy emganado nem ....porquanto fes lanso no seu despois e a 

entender obra e aos.. .que para ella...nesesarios. E a seguransa delia obrigava sua 

pessoa e bems imprefeisão que nella se achar e que sendo o cazo que dentro do dito 

tenpo a não dar feita perdera quinhentos cruzados para a mesma capella de pena por moroso e 

4 A transcrição é retomada. 
5 Termina a transcrição. 
6 Transcrição incorrecta, em vez de seiscentos e sinquenta mil reis leu cento e cinquenta mil reis, tal como 
mencionou no fim da transcrição do documento. 
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por conta de seus bems a mandara o Illustrissimo Senhor Bispo acabar pelos officiais que lhe 

pareser sem elle mestre lho comtradizer nem... porque em tudo queria cumprir esta obrigasam 

sem duvida nem contradisam algua e por esta escritura sem ser nesesario outra figura de juizo 

poderá o Illustrissimo Senhor Bispo mandar excecutar seus bems pelo seu executor fora 

por Fazenda Real na forma de suas provizoes sem de nada se quitar porque...e perfeitamente 

queria dar satisfasão a dita obra como nesta se declara pelo dito preso e pellos seus bems 

dentro do dito tempo e por estar prezente João Cardozo também pedreiro e morador em Nazes 

e Sebastiam Pereira das Oliveiras arabalde desta cidade pellos quoaes foy dito que elles fiavão 

ao dito Manoel Rodriguez mestre a dar inteira satisfasão a dita obra na forma da planta e 

como nesta escritura se declara pelo preso referido e seus bems e não o fazendo poderia o 

Senhor Bispo mandar fazer por sua conta e de seus fiadores que como seus companheiros na 

obra e principaes pagadores se obrigavão a satisfazer debaixo das condisois e obrigasois nesta 

declaradas que se obrigavão a cumprir inteiramente sem duvida nem embargo algum. 

Declarou mais o dito mestre Manoel Rodriguez e seus fiadores que elles todos e cada hum de 

per sy se obrigavão a fazer a dita obra toda asy e da maneira que esta rascunhada e deleniada 

na planta ficando o primeiro arco e abobada e pillar e coluna que esta redondo que 

fique quadrada na mesma grosura he dos que de novo se hão de fazer na forma da trasa 

e os nichos serão na forma da trasa e como os que estão na mesma capella sem terem 

tumultos. E se obrigão a segurar abobada que ficar da dita capella para que tirando lhe o arco 

se não possa aruinar e que as mezadas sera de sinquoenta mil reis cada mez e a pedra 

lavrada...sera como a da capella mayor e em testemunho e fe de verdade por de tudo 

declararão mães que os aliseses (sic) seram seguros e feitos de pedra e cal da mesma altura 

dos da capella mayor não achado por formoza aonde possão fundar e nelle sera de cal e não 

de ferro e em testemunho e fe de verdade por de tudo serem contentes asy o quizerão e 

outrogarão e mandarão ser feito este instromento de contrato que aquy asinarão nesta nota de 

mim tabaliam e eu de cada hum deles o aseitey solemnemente como pessoa publica 

estepulante sendo testemunhas prezentes o padre capellão Manoel da Sylva e Francisco da 

Mota pay Illustrissimo Senhor Bispo que todos aqui asinarão por lida esta nota por 

mim João de Moura Couttinho. 

{Assinado:) O BISPO DE LAMEGO 
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MANOEL RODRIGUES 
MANOEL DA SYLVA 
SEBASTIÃO PEREIRA 
NICOLAU RODRIGUEZ REBELLO 
JOÃO CARDOZO 
FRANCISCO DA MOTTA». 
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DOCUMENTO VI 

1713, Maio, 27, Lamego - Escritura de obrigação de obra do retábulo da capela de Santo 

António do claustro da Sé de Lamego entre os mordomos da Confraria de Santo António da 

dita Sé de Lamego e o escultor André Martins Robião.1 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 116-116v.2 

«Saibao coantos este publico instromento de obrigação de obra ou como em direito mais lugar 

ou milhor chamar se posa virem como no armo do nasimento de Noso Senhor Jhesus Crispto 

de mil e setesentos e treze annos aos vinte e sete dias do mes de Maio do dito anno nesta 

cidade de Lamego nas moradas do doutor Joze Carneyro...estando elle ahy prezente digo 

estando ahy prezentes o Reverendo cónego Domingos Pereira da Rocha juis da Ermandade da 

Comfraria de Santo Antonio sita no claustro da See desta cidade e bem asim Simão Cardozo 

Couttinho e Joze Bento Coelho de Magalhães mordomos nobres da dita Comfraria e 

moradores todos nesta cidade de Lamego estando também ahy prezentes os mordomos 

oficiais da dita Comfraria Manoel Pereira alfaiate e Tome Ferreira e Niculao da Silva todos 

desta cidade e estando também ahy prezente Andre Martins Robiao escultor e morador em 

Vila Rial e todos pesoas e conhesidas de mim tabaliam e pello dito juis e mordomos escultor 

foi dito parante mim tabaliam e testemunhas ao diante nomyadas e no fim desta nota asinadas 

que elles estavao comtratados de o dito Andre Martins fazer hum retabollo para a dita capella 

de Santo Antonio sita no dito clausto da Santa See o coal ha de encher todo o vao da dita 

capella e ha de etr o dito retaballo seis colunas a selamoniqua com três arcos que descaregarao 

nas mesmas colunas e por for a das colunas levara hum frizo emtalhado que ha de vestir toda 

a obra com folhageis alevantadas e duas colunas de cada parte e as primeyras hao de hir juntas 

e logo se ha de seguir a ellas coatro payneis de meio relevo e dois délies por baixo do frizo e 

dois por sima emtre as refrizas (sic) e da mesma sorte outros tantos payneis da outra parte e 

alem délies levara no meio da targia no remate da dita obra e os ditos payneis hao de constar 

1 No início da escritura refere Não teve efeito esta escritura abayxo de obrigação de obra. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
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da Vida do dito Santo na forma dos apontamentos que se lhe deram e hao todos elles de ser 

feytos obra de talha que comresponda ao frizo e ....da obra e nos dois payneis 

mais baixos de cada hua das partes hao os caixilhos da dita talha de serquiar cada hum dos 

payneis de ....fazendo se lhe no meio hum repartimento e se fará para o santo muy bem 

vestydo de talha com sua apeanha muy bem feyta e na altura que pedir o sityo e o 

banquo que se puzer sobre o altar o coal se ha de fundar a obra sera também de talha bem 

levantada toda a outra talha da obra e levara hua targa no meio do banquo que 

faca...a dita apeanha do Santo e outrosim levara hua banqueta por sima do altar também de 

talha e por sima dos frizos entre os payneis hao de hir coatro refrizas duas de cada parte 

cortando a....feytas de talha com seos serafins coatro rapazes no targao do remate e 

nas coartellas os levara também e nos frizos por sima délies hao de hir...rapazes com 

fruyteiros três de cada banda e os mais que coubesem que couberem (sic) e em baixo nas 

bandas do altar entre as coartellas que sustentao a obra de cada parte hua porta 

emtalhada comrespondente a mais talha da obra dita obra ha de ter coatro palmos 

de por sima da porta a mesma comrespondencia ha de fiquar 

a obra da outra parte e outro sim naquellas sircunstansias que nao vao declaradas nesta 

escritura se seguyra a forma do rascunho que o dito Andre Martins Rabiao fes para esta obra o 

coal sera obrigado aprezemtar coando se ouver de asentar na dita obra na forma dos ditos 

apontamentos esta ajustado o dito Andre Martins Rabiao Rubião (sic) ajustado com os ditos 

mordomos por presso de trezentos e outenta mil reis feyta e asantada na dita capella a 

coal sera obrigado asentar athe athe (sic) a páscoa de setesentos e quinze annos. 

Nao teve efeito». 

A colocação correcta do documento é Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 116-116v. e não n.° 437/177 
como é referido por ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, vol. XLVI, fase. 3 
e4, Viseu, 1987, p. 227. 
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DOCUMENTO VII 

1713, Junho, 8, Lamego - Escritura de obrigação de obra do retábulo da capela de Santo 

António do claustro da Sé de Lamego entre os mordomos da Confraria de Santo António da 

dita Sé de Lamego e o escultor André Martins Robião} 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 119v.-120v.2 

«Saybão coantos este publico instromento de obrigação de obra ou como em direyto mais 

lugar aja ou mylhor chamar se posa virem como no anno do nasimento de Nosso Senhor 

Jhesus Cristo de mil setecentos e treze annos aos outo dias do mes de Junho do dito anno 

nesta cidade de Lamego nas moradas do doutor Joze Carneyro...estando ahy prezentes o 

Reverendo Conigo Domingos Pereira da Rocha juis da Confraria de Santo Antonio sita no 

clausto (sic) da Santa See desta cidade estando também ahy prezentes Joze Bento Coelho de 

Magalhães e Simão Cardozo Coutinho mordomos nobres da dita Confraria estando também 

ahy prezentes os mordomos ofeciais da dita Confraria Manoel Pereira e Thome Ferreira e 

Niculao da Silva todos moradores todos nesta cidade de Lamego estando também ahy 

prezente Andre Martins Rubião escultor e morador na vyla de Vila Rial e todos pesoas 

reconhesidas de mim tabalião e logo pelo dito juis e mais mordomos asima declarados foy 

dito parante mim tabalião e testemunhas ao diante nomyadas e no fim desta nota asinadas que 

elles tinhão comtratado com o dito Andre Martins Rubião de lhe fazer hum retabollo pêra a 

dita capella de Santo Antonio sita no clausto da Santa Se desta cidade o coal retabollo ha de 

encher todo o vão da dita capella e ha de ter o dito retabollo seis colunas a salomoniqua com 

três arcos que descaregarão nas mesmas colunas e por fora das colunas levara hum frizo 

emtalhado que ha de vestir toda a obra e com fulhageis levantadas e duas colunas de cada 

parte as primeiras hão de hir juntas depois digo hão de hir juntas ao pillar e logo se hão de 

seguir a ellas coatro payneis de meio relevo e dois délies por bayxo do frizo e dois por sima 

emtre as refrizas e da mesma sorte outros tantos payneis da outra parte alem deles hum no 

1 No início da escritura refere Não teve efeyto esta escritura abayxo de obrigação de obra. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
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meio da targe no remate da dita obra e os ditos payneis hão de constar de cnostar (sic) da vyda 

do dito Santo na forma dos apontamentos que se lhe derem e hão todos elles de todos ao 

redor com a obra de talha que comresponda ao frizo extirior da obra e nos dois payneis de 

bayxo de cada hua das partes hão os cayxilhos da dita talha de ser quer cada hum dos payneis 

de per sy fazendo se lhe no meio hum...e se fasa...para o Santo muito bem...de talha do 

redor e por dentro se ex digo se...com sua apianha muy bem feyta e...que pedir o sitio e o 

banquo que se puzer sobre o altar no coal se ha de fundar a obra também de talha bem 

levantada com a dita e da mesma sorte sera toda a outra talha da obra e levara hua targe no 

meio do banquo que fasa pee a dita apianha do Santo e outro sim levara hua banqueta por 

sima do altar também de talha e por sima dos frizos emtre os payneis hão de hir coatro 

refrizas duas de cada parte cortando a...feytas de talha com seos serafins e outro sim seos 

rapazes no targam do remate e nas coartellas coartellas (sic) os levara também e outro sim por 

sima dos frizos hão de hir seis rapazes de cada banda com fruyteyros e em bayxo nas bandas 

do altar e emtre as coartellas que sustentão a obra fiquara de cada banda hua porta bem 

talhada conrespondente a mais talha da obra e pêra toda ella hão de ter coatro palmos desa 

cada(?) por sima da porta sorte que a serventia delia fique li3 livre e com a mesma 

comrespondensia ha de fiquar a obra da outra parte...naquelias sircomstansias que não vão 

declaradas nesta escritura se siguyra a forma do rascunho que o dito Andre Martins Rubião 

fes pêra a dita obra o coal hera obrigado aprezentar coando se ouver de asentar e na sobredita 

forma com os ditos apontamentos asima ajustado o dito Andre Martins Rubião com os ditos 

mordomos fazer a dita obra por presso de trezentos e outenta mil reis feyta e asentada na dita 

capella a coal sera obrigado asentar athe a páscoa de setecentos e quinze annos e logo pello 

dito Andre Martins Martins (Sic) Rubião foy dito parante mim tabaliam e tesetemunhas ao 

diante nomyadas que elle se obrigava por sua pesoa e bens moveis e rais ávidos e por aver e 

tersso de sua alma a fazer o dito retabollo feyto na forma asima atras declarado pella páscoa 

de setesentos e quinze annos e logo ahy por elle dito Andre Martins Rubião fiy aprezentado 

por seu fiador a Manoel de Aguiar do lugar de Paredes do Sertão desta cidade o coal por estar 

prezente e ser pesoa reconhesida de mim...pello dito Manoel de Aguiar foi dito parante mim 

A colocação correcta do documento é Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 119v.-120v. e não n.° 437/177 
sem identificação das folhas como é referido por ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de 
Lamego e Viseu, vol. XLVI, fase. 3 e 4, Viseu, 1987, p. 227. 
3 Palavra riscada. 
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tabaliam e testemunhas ao diante ao diante (sic) nomyadas que elle de sua livre vontade fiava 

ao dito Andre Martins Rubião a fazer o dito retabollo na forma asima e atras declarada e 

asente pella páscoa de setecentos e quinze fiava e abonava ao dito Andre Martins Rubião 

em todo o dinheyro. 

Não teve efeyto». 
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DOCUMENTO VIII 

1734-1735, Lamego - Despesa com a capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

152. 

Despendi com huns varoins de ferro para rnilhor segurar a capella do Sacramento, chumbo, 

arame, e pedreyros para os comporem sete mil e quinhentos e vinte reis 7 520. 
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DOCUMENTO IX 

1734-1735, Lamego - Despesa com o altar-mor da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

152. 

Despendi com o metal com que se cubrio o pao do altar mor que pezou 29 arateis e meio cada 

hu a 400 reis e hua campainha para o mesmo altar oyto mil cento e sesenta reis 8 160. 
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DOCUMENTO X 

1734-1735, Lamego - Despesa com o altar de Santa Catarina da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

152v. 

Despendi com 3 covados e terça de pânico para o forro do altar de Santa Catarina a 150 cada 

hu quinhentos reis 000 500. 

180 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO XI 

1734-1735, Lamego - Despesa com dois confessionários da Sé de Lamego encomendados a 

Manuel Martins} 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

153v. 

Despendi com[...] e dois confessionários na Semana Santa a Manoel Martins 01 050. 

' Julgamos tratar-se do mesmo mestre entalhador Manuel Martins que trabalhou entre os anos de 1736-1738 na 
capela de Nossa Senhora do Desterro. Vide does. III, IV e V, pp. 29-39 deste volume. 
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DOCUMENTO XII 

1739-1740, Lamego - Despesa com a pintura do púlpito e frontal do altar-mor da Sé de 

Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, 

fl.l74v. 

«Despeza na fabrica desta Santa Sé desde o dia 4 de Novembro de 1739 até o dia 12 de 

Dezembro de 1740. 

[...]. 

Despendi com a pintura do púlpito e frontal do altar mor dous mil reis 02$000. 
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DOCUMENTO XIII 

1740, Lamego - Despesa com o concerto e pintura da tribuna dourada.1 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

179v. 

«Despeza da fabrica desta Santa Sé desde o dia 13 de Dezembro de 1740 the o em que se me 

tomar conta. 

[...]. 

Despendi com o concerto da caza da fabrica madeiras e pregos que se comprarão e para o 

concerto da tribuna dourada nove mil cento e setenta reis 09$ 170. 

Despendi com a pintura no concerto da tribuna outocentos reis 00$800. 

1 Não conseguimos saber a que tribuna dourada se refere o documento. 
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DOCUMENTO XIV 

1742, Maio, 23, Lamego - Escritura de obrigação, fiança e segurança da obra de uma cruz 

de prata entre a Confraria da Nossa Senhora do Rosário da Sé de Lamego e o ourives 

Manuel Pinto. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 535/208, fis. 44-45V.1 

Publ.: ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLV, fase. 3 e 4, Viseu, 1986, pp. 2Ó8-269.2 

«Escriptura de fiança e segurança da obra de huma crus de prata da Comfraria da Senhora do 

Rozario da Se desta cidade dada para fazer a Manoel Pinto orives da Rua da Corredoura da 

mesma cidade. 

Saybam quantos este publico instromento de escriptura de obrigacam e fiança dada a huma 

obra de huma crus de prata com sua aste também de prata da Senhora do Rozario da Se ou 

como em direito mais valha dizer se posa forsa e vigor tenha virem como no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jessus Christo de mil setecentos quarenta e dois annos aos vinte 

e três dias do mes de Maio do dito anno nesta cidade de Lamego e na capella de Sam Joam 

sita nos claustros da Sancta Se desta mesma cidade aonde eu taballiam vim estando ahi em 

acto da mesa o Muito Reverendo Lourenço Cardozo Soares conigo tersanario (sic) na Sancta 

Se desta dita cidade Antonio de Carvalho de Mesquita e Vasconcelos e Diogo Lopes de 

Carvalho Antonio de Morais José Teyxeira e José da Fonseca4 todos desta cidade juis 

mordomos nobres e ofiseais da Comfraria e Irmandade da Senhora do Rozario da Se desta 

mesma cidade e também estava prezente Manoel Pinto orives morador na Rua da Corredoura 

da mesma todos huns e outros pesoas bem conhesidas e reconhesidas de mim taballiam e das 

testemunhas desta nota ao diante nomiadas e no fim delia asignadas logo ahi em prezenca de 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial do documento. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, 
n.° 535/208, fis. 44-45v. e não n.° 540/208 como é referido pelo autor. 
Réf.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte portuguesa", vol. XI, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, p. 57. 
3 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 268. Parte não transcrita. 
4 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de da Fonseca leu de Afonseca. 
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mim taballiam e das mesmas testemunhas pellos ditos Muito Reverendo Juis mordomos 

nobres ofeciais da dita Comfraria Irmandade da Senhora do Rozario foi dito que elles estavam 

ajustados com o dito Manoel Pinto orives de que este lhe fizese huma crus de prata com sua 

aste de canudos também de prata para a dita Comfraria a romana feita e acabada com toda a 

perfeicam com feitio da mesma sorte e como huma que tem o Muito Reverendo conigo 

Antonio Pinheiro de Affonseca que por elles todos foi vista acrecentando lhes toda a altura 

asim de comprimento como dos brasos que pedir a altura da dita aste que sera da altura da 

crus piquena do Senhor da Se e no meyo dos brasos da dita crus levara a ensignia ou emagem 

da mesma Senhora com seu rozario e de huma banda e da outra levara hum espilho labrado e 

nelle o que for milhor estillo e sera perfellada pello milhor estillo e modo que se custumar e 

mais comveniente a obra que sendo acabada a dita crus sera pezada e depois de ser tomada a 

conta de seu pezo o mesmo orives a dourara nas partes onde necesario seja a sua custa e 

depois o pezo que exceder depois de dourada se lhe pagaria cada outava de que acreser de 

douramento a mil e outocentos reis e sera a panella (sic) da dita crus feita comforme pedir a 

altura da dita crus e feita pello milhor estillo e terá no sima da panella dois serafins 

pegando na crus que seram munto bem perfilada e5 seos remates labrados e levara de sima da 

arte huma pesa gomada e duas pesas de de gargantas com seos filletes e coatro folhas munto 

bem labradas e a prata que se lhe emtregar por pezo para a mesma obra se lhe pagara de feitio 

de cada marco a mil e quinhentos reis e da que puzer da sua que a Comfraria a na tenha se lhe 

pagaria de feitio de cada marco a mil e outocentos reis a qual crus seria feita e acabada com 

toda a bom a arte e a satisfaçam dos ditos juis e mordomos e a daria feita dourada e acabada 

para servir em o dia da festa da mesma Senhora que ha de ser em o dia outo do mes de 

Septembro futuro e para heses effeito se lhe daria a prata que ouver na dita Comfraria e o 

dinheiro que necesario lhe seja para a continuação da dita crus6 e não dando acabada a dita 

crus para servir no dito dia asima e faltando com elle se lhe pagara de cada marco de prata 

asim da que se lhe emtregar como da que elle dito Manoel Pinto puzer na sua e na dita crus a 

mil e duzentos reis e todo o mais exceso de ajuste asima ficara perdendo em rezam da dita 

falta havendoa e logo pello dito Manoel Pinto orives foi dito em minha prezenca e das 

mesmas testemunhas e parante o dito juis mordomos nobres e ofeciais da dita Comfraria nesta 

5 Idem, ibidem. Parte omissa: "e...labradas". 
6 Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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declarados que elle se obrigava por sua pesoa e todos seos bens movei e de rais havidos e por 

haver e terso délies em geral e expesial a fazer a dita crus na forma que fica declarado e pello 

dito preso de feitio cada marco faltando com nesta estepullada para o tempo declarado 

da feita da dita Comfraria como também o dourado da mesma crus ser por sua conta e pello 

preso também nesta declarado em a rezam de que tudo asim havia ajustado com os ditos juis e 

mordomos da dita Comfraria da Senhora do Rozario tudo na forma que dito fica e declararam 

mais os ditos juis e mordomos nobres e ofeciais da dita Comfraria que toda a parta (sic) e de 

vallor delia e dinheyro que se lhe dese pello tizoureyro ou mordomos da dita Comfraria de 

tudo elle dito Manoel Pinto orives pasaria resibo em o qual asignaria seu fiador que havia 

nomiado para em todo o tempo bem constar do vallor que havia resebido da mão dos ditos 

tizoureyro ou mordomos a que tudo elle dito Manoel Pinto orives disse sobrigava cumprir e 

goardar em o dito tempo dar satisfaçam da dita crus como fica declarado e para seguransa de 

tudo asim de dar a dita crus feita e acabada e apurada para o dia da festa da Senhora do 

Rozario em te outo de Septembro futuro como a toda a soma que so lhe emtregar asim em 

prata para a obra como em dinheyro de que tudo pasaria resibos aprezentava por seu fiador e 

principal pagador de tudo a Manoel Moreyra homen de negosio e cazado morador na Rua da 

Corredoura desta mesma cidade que he pesoa bem conhecida e reconhecida de mim taballiam 

de que dou fe pello qual por estar prezente por elle foi dito que elles, munto de sua livre 

vontade e sem constrangimento de pesoa alguma fiava e habonava ao dito Manoel Pinto 

orives asim em dar comprimento a dita obra no tempo declarado como em tudo asim prata 

como dinheyro e em todo seu vallor que para a dita obra pello tizoureyro ou mordomos da 

dita Comfraria lhe for emtregado e constar de seos resibos asim asignados pello dito Manoel 

Pinto orives e com elle fiador como asignados so por coalquer délies a que tudo dis e se 

obrigava sua pesoa e todos seos bens moveins e de rais havidos e por haver e terso délies em 

geral e expesial dizendo o mais elle dito Manoel Pinto orives e seu fiador Manoel Moreyra 

que elle movendose...sobre o comprimento e satisfaçam desta se obrigavam cada hum délies 

im solidum ou ambos juntos responderem por rezam delia parante o doutor juis de fora desta 

cidade e parante o doutor Vigário Geral desta cidade e bispado e que para o dito juizo do 

doutor juis de fora se declinavam e desaforavam de qualquer juizo de seu foro por sete ser o 

seu juizo competente e em qualquer délies renunciavam todas as leis pervillegios e liberdades 

perzentes e futuras que em seu favor façam e por si posam alegar aimda que sejam 
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emcorporadas em direyto ferias gerais e expesiais nove dias de doensa des de emtergo (sic) ou 

de nojo e a lei que dis que a geral renunciacam não valha porque de nada queriam uzar nem 

gozar senão em tudo comprirem e goardarem munto esta escriptura e clauzullas delia 

na forma que nella se declara, dizendo mais elle dito Manoel Moreyra fiador que havendo 

falta em dar o dito Manoel Pinto satisfaçam a dita crus em o dito tempo declarado ou em 

outro qualquer tempo e tudo o que elle tiver resebido asim em parta (sic) como em dinheyro e 

constar de resibos seos poderia a dita meza pasado o dito tempo puxar pello milhor e mais 

bem parado dos bens de qualquer délies fiador ou devedor ou por ambos juntos ou por cada 

hum délies in solidum como bem lhes pareser sem que se posa escuzar hum com outro nem 

outro por outro tudo na forma da lei das fianças para o que o fiava como fiador e principal 

pagador que hua e como tal tomava e removia sobre si nesta escriptura e clauzullas delia 

fazendo da divida e obrigacam alheia sua propria e se sometia e sugeitava debayxo de todas as 

clauzullas e condisois nesta declaradas a que o principal o orives Manoel Pinto nesta fica 

obrigado e que tudo dis se obrigava sua pesoa e todos seos bens movei e de rais havidos e por 

haver e o terso délies em geral e expesial em testemunho e fe de verdade asim o quizeram e 

outrogaram huns e outros e pediram a mim taballiam lhe lancace em este meu livro de notas 

esta escriptura de obriga contrato e fiança a qual eu délies e de cada hum délies asenei aceytei 

e estipulley por sullemne estipullacam como taballiam publico estipullante e aceitante em 

seos nomes e das mais partes a que toqua e toquar posa aqui nam prezentes de que tudo foram 

testemunhas prezentes Francisco Cardozo juis dos orfos (sic) desta cidade e Lourenço 

Cardozo moso de coro da Se desta mesma cidade e ambos moradores na Rua da Prasa da Se 

desta mesma cidade que todos aqui asignarão com o dito Manoel Pinto orives fiador juis e 

mordomos nobres e ofeciais depois desta lhe ser lida e declarada por mim Antonio da Cunha 

taballiam que a escrevy. 

(Assinado:) LOURENÇO CARDOZO SOARES JUIS 

DIOGO LOPES DE CARVALHO 

ANTONIO DE CARVALHO DE MESQUITA VASCONCELLOS 

ALBERGARIA 

MANOEL PLNTO OURIVES 

MANOEL MOREIRA 
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JOZE TEIXEIRA 

JOZEPH DA FONSECA 

FRANCISCO CARDOZO 

LOURENÇO CARDOZO». 
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DOCUMENTO XV 

1742, Lamego - Despesa com os órgãos da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

187. 

«Despeza feyta na fabrica desta Santa Sé desde o dia 26 de Dezembro de 1742 para deante. 

Despendi com sete homens em hu dia no carreto dos órgãos grandes do Paço para a Sé, e 

madeiras da cayxa, cada homem a nove vinte mil cento e vinte reis digo mil dozentos e 

sesenta reis 01 $260. 
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DOCUMENTO XVI 

1743-1744, Lamego - Despesa com a mudança do sacrário do Santíssimo Sacramento para 

o altar de Jesus da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

193. 

«Despeza da fabrica da Santa Sé neste anno de 1743 para 1744. 

[...]. 
Despendi com a despeza que se fez para haver de se mudar o sacrário do Sanctissimo 

Sacramento para o altar de Jesus, em que forão necessários pedreiros para fazer o ladrilho, 

dous carpinteiros e dois dias para compor o entabolamento que se comprou na Graça, 

chumbos, pregos, carretos, e hua grade para o novo docel, chapas, e outras couzas que do rol 

de Manoel da Fonseca consta quatorze mil seiscentos sesenta e sinco reis 014$665. 
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DOCUMENTO XVII 

1751, Abril, 131, Lamego - Escritura de obrigação de obra e fiança da tribuna de Nossa 

Senhora do Rosário da Sé de Lamego entre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Sé 

de Lamego e o mestre entalhador João Correia Lopes. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 109/4, fis. 87-89.2 

Publ.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte 

portuguesa", vol. XI, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 28-31. 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLI, fase. 3, Viseu, 1982, pp. 54Ó-548.4 

«Escritura de obrigasão de obra e fiansas que a ela da João Correia de Fafel do seburbio desta 

cidade da obra que arematou da tribuna da Virgem Nosa Senhora do Ruzario da Santa Se 

desta cidade. 

Saibam quantos este publico extromento de escritura de obrigasam e fianças que faz João 

Correia de Fafel seburbio desta cidade da obra que arematou da tribuna da Virgem Nosa 

Senhora do Ruzario da Santa Se desta cidade ou como em direito mais valha e dizer se posa 

forsa e vigor tenha virem em como em o anno do Nasimento de Noso Senhor Jezus Christo de 

mil e setesentos e sincoemta e hum ani em esta e digo annos aos treze dias do mes de Abril do 

dito armo em esta cidade de Lamego e nos claustros da Santa Se dela em a capela de Santo 

Antonio ahomde eu tabaliam vim e estamdo ahi em ato de meza o Reverendo Cónego João 

Baptista da Fonseca Coelho juis da Hirmandade da Virgem Nosa Senhora do Ruzario e bem 

asim os mordomos dela Joze Pereira de Sampaio e Pedro da Fonseca e Castro e Hignasio da 

Costa he5 Joze da Fonseca e Thomaz Saraiva e do thezoureiro Manoel Moreira e bem asim 

João Correia e Manoel Monteiro mestre pedreiro da Rua da Siara e Manoel Joze pintor da 

1 Vide COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada, 1986, p. 588. Leitura incorrecta, em vez de 13 leu 11. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. 
4 Transcrição parcial. 
5 Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 29. Transcrição incorrecta, em vez de he leu de. 
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Rua da Pereira todos desta cidade e Manoel Rodriguez da villa de Medeio desta comarca 

todos pesoas bem conhesidas e reconhesidas de mim tabaliam e das testemunhas ao diante 

nomiadas e no fim desta nota asignadas parante as coais e de mim tabaliam pello dito João 

Correia doi dito que ele havia arematado a hobra da tribuna da Virgem Nosa Senhora do 

Ruzario da Santa Se desta dita cidade a qual rematara muito de sua livre vontade e sem 

constrangimento de pesoa alguma em preso e quantia de sento e sincoemta mil reis livres para 

ele rematante na forma de sua rematasão a qual obra ha de ser feita na forma da pelanta (sic) 

que ele rematante them em seo puder asignada por ele rematante e juis da dita Hirmandade e 

alem dela sera obrigado ele dito rematante a fazer mais em as quartellas do sacrário que seijão 

emtalhadas como também as pesas que vão emtre as colunas he a gloria do remate o relebo 

(sic) do mesmo com a hinsignia que < poder ser > toda a mais obra do retábulo sera na forma 

da dita pelanta e que o compito da dita obra por que a rematou lhe sera satisfeito em três 

pagamentos igoais a saber o primeiro antes de dar prensipio a dita obra e o segumdo 

pagamento lhe farão estando a dita obra meia feita e o terseiro e ultimo délies lho farão depois 

de feita e acabada a dita obra e revista por dous mestres emtalhadores que bem emtendão da 

dita obra aprezentandose lhe para ese efeito a dita pelanta e escritura que sera obrigado ele 

dito rematante a numiar hum ofesial e houtro ele dito juis e seos mordomos da dita Comfraria 

que he e são e emtão forem a qual revista sera a custa delle dito rematante pelo qual foi dito 

que ele se obrigava por sua pesoa e bens havidos e por haver e terso de sua alma a fazer a dita 

obra na forma da dita planta e na forma desta escritura pelo sobredito pereso (sic) e7 se 

obrigava a dalla finda e acabada por todo o mes de Agosto que vem deste prezente anno8 para 

o que e para maihor seguransa do dito comtrato logo aprezentou por seos fiadores e prensipais 

pagadores aos ditos Manoel Monteiro e Manoel Rodriguez e Manoel Joze pelos quais todos 

juntos e cada hum de per si em solidum foi dito que eles em testemunho de suas livres 

vontades he sem comtradisão de pesoa alguma fiavam e abunavão e ficavam por fiadores e 

prensipal pagador do dito rematante João Cardozo9 para que no caz9o que ele nam de a dita 

obra finda e acabada pello dito tempo e na forma da dita pelanta e desta escritura ficarem 

Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 548. A transcrição é interrompida. 
Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 

8 Idem, ibidem. A transcrição é novamente interrompida. 
9 Pensámos tratar-se de erro do tabelião, uma vez que se está a referir ao arrematante da obra, João Correia. 
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salvados elles ditos fiadores obrigados a mandalla fazer as suas custas10 para o que poderam 

elles ditos juis e mordomos pular (sic) pello milhor e mais bem parado delle pagando por hum 

he largando houtro ou por cada hum délies em solidum ou por todos juntos paresendo lhe ou 

pelo dito rematante ou porque nem bem e milhor lhes pareser por quamto diserão elles ditos 

fiadores resebião ou removião em si a obrigasão alheia como se eles fosem prensipais 

rematantes a tudo darem e satisfazerem a dita obra na forma da dita pelanta e hesta escritura e 

que no cazo que ele dito rematante receba algum dos ditos pagamentos que vem a ser cada 

hum délies sincoemta mil reis e nam acabe a dita obra ou os não tenha mersido da mesma 

sorte ficarão eles fiadores e prensipais pagadores obrigados a tudo darem e satisfazerem 

avendo mais ele rematante e fiadores que no cazo que ele não de a dita obra finda e acabada 

pelo dito tempo poderão eles Reverendo juis e mais irmaons da meza meter ofeciais as sua 

custa para findarem a dita obra sem que para ese efeito seija persizo notheficado ele rematante 

por quanto desde ja o nothefiquo e o hei por notheficado para o dito efeito e para todos os 

mais termos e atos judisiais que posam vir haver e que no cazo que se mova he manda sobre o 

comprimento desta escritura se obrigavão a respomder parante o juis de fora desta cidade de 

Lamego que hoje he e então for para ahomde diserão se declinavão e dezaforavão do juis he 

juizes do seu foro que hoje them e emtão for e a lei que dis que a geral renumsiasão não valha 

como também renumsiavão as ferias gerais e espesiais os nove dias de doemte e des de 

embargo e sinco de nojo e o cazo que se mova demanda por rezão do comprimento 

desta escritura se obrigavão a pagar a pesoa que amdar na demanda por rezão da dita 

Hirmandade a duzentos reis por dia alem da que seja pagador ou solesitador da caza dizemdo 

mais eles ditos fiadores que para maihor seguransa deste comtrato e obrigasois e clauzollas 

desta escritura obrigavão suas pesoas e todos os seos bens prezentes e feturos havidos e por 

aver ahomde quer que achados lhe forem em geral e expesial epoteca epotecavão os tersos de 

suas almas sem que a geral epoteca derogue a expesial nem a expesial a geral dizemdo mais 

huns e houtros que sem esta escritura falhar alguma clauzolla ou clauzollas das em direito 

nesessarias aqui as havião todas por expresas como se de cada huma delas de de per si se 

fizese expresa e declarada mensam e logo pelos ditos fiadores e pellos ditos juis e mais 

mordomos da dita Irmandade foi dito que eles aseitavão esta escritura com todas as suas 

clauzollas e comdisois penas e dezaforamentos em ellas declarados asim e da maneira que 

10 Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 31. A transcrição é interrompida. 
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nela se contem e em testemunho e fe de verdade asim o quizerão e houtrogarão e mandarão 

ser feito este estromento de escritura em esta nota de mim tabaliam que eu como tabaliam 

publico estipolante e aseitante deles e de cada hum délies haseitei e estipolei por sulemni 

estipolasão asim em seu nome como das mais partes a que toca e tocar posa e não prezentes 

de que a tudo forão11 testemunhas prezentes Francisco Pereira da Rua da Olaria desta cidade e 

Luis de Sampaio da Rua Torta desta mesma cidade que todos aqui asignarão depois deste lhe 

ser lido e declarado por mim tabaliam escrivão que o escrevi e declaro que esta escritura 

senão asignou em a capela de Santo Antonio mas sim em a Rua da Pereira em caza do fiador 

Manoel Joze por este se achar emfermo e de cama mas com seu juizo perfeito e que o 

mordomo Pedro da Fonseca de Castro e Manoel Moreira a não asignarão por se nam acharem 

nesta cidade mas sim fora delia em parte distante e declararão eles ditos juis e mordomos que 

toda a madeira que nesesitase a12 obra da tribuna seria muito liza sem racha nem pudridão e 

que toda a obra da sobredita tribuna e serafins e figuras que nella se houvesem de por seria 

tudo feito com a mesma perfeysão e limpeza como a de que prezente se acha na capela de São 

Sebastiam do comvento das Chagaslj> e que fazendo a doutra sorte se mandaria aperfeisoar 

por mestres14 alias por ofesiais peritos a custa dele dito rematante13 e declaro que esta 

escritura em a segunda pagina leva hua emtrelinha que dis < com a insignia que poder ser > 

sobredito o declarei como também por fiador Manoel Rodriguez da vila de Medeio asistente 

na dita vila em o sitio do Coito as quais declarasois fis demandado délie juis e mordomos e 

dizer elle rematante delias e ha contente aqui se declara sem eu sobredito tabaliam aqui o 

escrevi e declarey eu Francisco Teyxeira da Fonsequa tabaliam que o escrevi e declarey. 

(Assinado:) MANOEL PEREIRA DE SAMPAYO 

IGNACIO DA COSTA ALVARES 

THOMAS SARAYVA 

MANOEL MONTEIRO SUPICO 

MANOEL RODRIGUES 

FRANCISCO PINTO BORGES 

1 ' Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
12 Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 548. A transcrição é retomada novamente. 

Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
14 Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 31. Palavra omitida. 
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LUIS DE SAMPAIO 

JOÃO BAPTISTA DA FONSECA COELHO 

JOAM CORRÊA LOPES 

JOZEPH DA FONSECA 

MANOEL JOZEPH». 

Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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DOCUMENTO XVIII 

1751, Julho, 11, Lamego - Escritura de obrigação de obra e fiança do entalhamento dos 

retábulos da capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego entre a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego e o mestre entalhador João Correia Lopes. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 109/4, fis. 11 lv.-l 13v.2 

Publ: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte 

portuguesa", vol. XI, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 31-34. 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLI, fase. 3, Viseu, 1982, pp. 548-549.4 

«Escritura de obrigasam de obra e fiansas a ela que da João Correia Lopes do lugar de Fafel 

do seburbio desta cidade da obra que rematou de emtalhamento que se ha de fazer em a capela 

do Santisimo Sacramento na Santa Se desta cidade de Lamego. 

Saibam quantos este publico extromento de escritura de obrigasam de obra e fiansas a ela 

dada que fas Joam Correia Lopes natural de Landim termo de Barcellos arcebispado de Braga 

da obra de intalhamento que se ha de fazer em a capela do Santisimo Sacramento cita em a 

Santa Se desta cidade ou como em direito mais valha e dizer se posa forsa e vigor tenha virem 

em como em o anno do nasimento de Noso Senhor Jesus Christo de mil e setesentos e 

sincoemta e hum annos aos honze dias do mes de Julho do dito anno em esta cidade de 

Lamego e na Santa Se dela ahomde heu tabaliam vim e estamdo em ato de meza o Muito 

Reveremdo senhor doutor Antonio da Rocha Manrique5 Vigário Geral em esta dita cidade de 

Lamego e seu bispado e juis da Hirmandade do Santisimo Sacramento desta Santa Se e bem 

asim os mordomos dela o munto Reverendo Conigo Antonio Teyxeira dos Reis conigo 

perbendado em a Santa Se desta mesma cidade e o thezoureiro dela Joze da Fonseca e 

1 Vide COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, p. 588. Ao contrário do que refere este autor, esta escritura refere-se ao 
entalhamento dos três retábulos da capela do Santíssimo Sacramento e não só ao retábulo principal. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. 
4 Transcrição parcial. 
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Bernardo Moreira e Manoel Rodriguez Barroca e Joze Luis Monteiro todos mordomos da dita 

Comíraria e bem asim Joam Correia Lopes do lugar de Fafel seburbio desta cidade huns e 

houtros pesoas bem conhesidas e reconhesidas de mim tabaliam e das testemunhas ao diante 

nomeadas e no fim desta nota asignadas parante e de mim tabaliam pelo dito Joam Correia 

Lopes foi dito que ele mesmo de sua livre vontade e sem constrangimento de pesoa alguma 

havia arematado a obra de emtalhamento e retabullo que se ha de fazer em o altar do 

Santisimo Sacramento cito nesta mesma Santa Se a qual havia rematado na forma das 

pelantas he em preso de duzentos e noventa e nove mil reis livres para ele dito rematante este 

que seria hobrigado a fazella digo rematante os quais lhe seriam pagos em três pagamentos 

eguais a saber o primeiro que sam noventa e nove mil e novesentos e sesenta e sete reis ao 

fazer desta escritura e o segundo pagamento lhe seria emtregue depois de estar meia hobra 

feita de sorte que o retabolo do altar prensipal ha de estar ja nele asente e pergado he o dos 

dous das bandas que esteja também ja parte dele feito de sorte alias e o terseiro e ultimo 

pagamento que he da mesma quantia lhe sera emtregue depois de a dita obra estar finda de 

toda e posta em os ditos altares e depois de revista esta por dous mestres emtalhadores pesoas 

peritas que sera obrigado ele rematante a numiar hum e ele dito juis e mordomos houtro e no 

cazo que eles nese tempo ja nam sirvão o nomiarão os que ao tal tempo forem he a dita revista 

sera a custa dele rematante pêra o que sera obrigado aprezentar as pelantas que lhe ficam em 

seo poder asignadas por ele dito Reveremdo juis e rematante que se nam copiou aqui os 

apontamentos dela por serem em estanpa e que no cazo que quando for na revista esta se nam 

achar na forma das ditas pelantas lhe nam sera dado o ultimo pagamento sem ha haperfeisoar 

e por na forma dela e logo pelo dito rematante foi dito que ele se obrigava por sua pesoa e 

bens prezentes e feturos e terso de sua alma a fazer a dita obra na forma das ditas pelantas 

pelo sobredito preso e7 se obrigava da mesma sorte a dalla finda e acabada the o mes de 

Janeiro de mil e setesentos e sincoemta e três annos8 dizendo mais ele dito rematante que no 

cazo que ele nam de a dita obra finda e acabada em o dito tempo poderão ele juis e mordomos 

meter ofesiais a sua custa dele rematante the a findarem de todo e pagarse a custa dele 

Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 548. Transcrição incorrecta, em vez de Manrique leu Henrique. 
Idem, ibidem. A transcrição é interrompida. 
Idem, ibidem. A transcrição é retomada. 
Idem, ibidem. Termina a transcrição. 
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rematante sem que pêra hese efeito seja persizo notheficado9 por quanto deo he ja se da por 

notheficado para o dito efeito e heu tabaliam o nothefico e o hei por notheficado para o dito 

efeito e para todos os mais termos e autos jodisiais que posam vir aver dizendo mais que ele 

da mesma sorte se obrigava a numca em tempo algum por duvida ao comprimento desta 

escritura ou clauzollas delia e que movemdose demanda sobre o comprimento dela se 

obrigava a responder parante o doutor juis de fora desta cidade de Lamego que hoje he e ao 

diamte for pêra domde disese declinava e dezaforava do juis e juizes de seu foro que hoje tem 

e ao diamte posa avir que tudo re alias posa vir a ter que tudo renumsiava e avia por 

renumsiado como também havia por renumsiado as ferias gerais e expesiais e os nove dias de 

doemte des de embargo sinco de nojo e a lei que dis que a garal renumsiasão nam valha 

porque de nada quer cauzar nem gozar senam em tudo comprir e goardar esta escritura e as 

clauzollas dela como em ela se contem e que se obrigava a pagar a pesoa que andar na 

demanda por parte da dita Cornfraria a duzentos reis por dia posto que seja procurador ou 

servente dela que vensera do dia da primeira citasão the final he treminasão dela e logo pello 

dito rematante foi dito que para maihor seguransa do dito comtrato aprezentava por seos 

fiadores e prensipais pagadores a Domingos Antonio do lugar de Penude deste termo e de 

prezente asistemte em a vila de Medeio desta comarqua e a Manoel de Moura e Joam 

Rodrigues ambos da dita vila de Medeio os quais por estarem prezentes por elles todos jumtos 

e cada hum de per si im solidum foi dito que eles munto de sua livre vontade e sem 

constrangimento de pesoa alguma fiavam e abunavam e ficavam por fiadores e prensipais 

pagadores para que no digo dele dito rematante para que no cazo que ele nam de a dita obra 

finda e acabada pelo dito tempo e na forma das ditas duas pelantas se obrigam a mandala 

fazer a sua custa para o que poderão eles dito juis e mordomos da dita Comfraria puxar pelos 

bens daquele que milhor e mais bem parado lhe pareser exzecutamdo os bens de hum e 

deixando os de houtro e ou deixando aqueles e tornando a comtinuar nos de houtro ou por 

todos jumtos com os dele dito rematante ou pelos deste em... o que sera como a elles bem e 

milhor lhe pareser e que no cazo que o dito rematante reseba algum dos ditos pagamentos e 

que nam finde a dita obra ou os nam tenha mersido seram obrigados eles ditos fiadores e 

presipais pagadores a tudo darem e satisfazerem por quanto removia esta obrigasam em si 

sendo alheia como fose sua propia e se obrigavam por sua pesoa e bens movens e de rais 

9 Vide CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 34. Termina a transcrição. 
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havidos e por aver e satisfasam dito do e por expesial epoteca epotecavam os tersos de suas 

almas sem que a geral epoteca derogue a expesial a geral dizendo mais eles ditos fiadores e 

prensipais pagadores que eles se obrigavão e sogeitavão a todas as clauzollas desta escritura 

da mesma sorte que a eles fica obrigado o dito rematante e também se sogeitavão debaixo das 

leis das fianças a que todos os fiadores ficam obrigados e logo pelo dito Reverendo juis e 

mais mordomos da dita Comfraria foi dito que eles se obrigavão a comperir as clauzollas 

desta escritura a coal aseitavão com as condisois nelas declaradas asim e da maneira que em 

ela se contem dizendo mais huns e houtros que se nesta escritura faltar alguma clauzolla ou 

clauzollas das em direito nesesarias aqui as havião todas por expresas e declaradas como se de 

cada huma delias de per si se fizese expresa e declarada mensam e em testemunho e fe de 

verdade asim o quizeram e houtrogarão e mandaram ser feito este extromento de escritura 

publica em esta nota de mim tabalião que heu como tabalião publico estipolante e aseitamte 

deles e de cada hum deles o aseitei e estipolei por solemni estipollasão asim em seos nomes 

como das mais partes a que toca e tocar posa e não prezentes e declaro que os fiadores que 

atraz ficam nomiados nam asignarão esta escritura por os mordomos da dita Irmandade os 

nam aseitarem e so aseitarão para fiadores a Joze Pereira Alves da Rua da Mezericordia e a 

Felipe de Queiroz da vila de Medeio desta comarqua e Costodio Ferreira carpinteiro do lugar 

de Muimentinha os quais por estarem prezentes foi dito que removião esta em si e se sometião 

e sogeitavão a todas as clauzollas a que atras ficavão obrigados de que a tudo forão 

testemunhas prezentes Francisco Pinto Borges e o reverendo padre João Ribeiro que aqui 

asignarão depois desta a todos lhe ser lida por mim tabaliam Francisco Teyxeira da Fonseca 

que o escrevy e declaro e que o juis da dita Hirmandade e o Reverendo Conigo Antonio 

Teyxeira dos Reis sobredito o declarey e também asignou o mordomo Antonio Joze Guedes. 

(Assinado:) ANTONIO TEYXEIRA DE CARVALHO 

ANTONIO DA ROCHA MANRIQUE 

JOAM CORRÊA LOPES 

FELIPE DE QUEIROZ 

BERNARDO MOREIRA 

JOSEPH LUIS MONTEIRO 

ANTONIO JOSÉ GUEDES DE MAGALHÃES 
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JOZE PEREIRA ALVES 

JOZE DA FONSECA 

COSTODIO FERREIRA FIADOR 

O PADRE JOÃO RIBEIRO DA FONSECA 

FRANCISCO PINTO BORGES 

MANOEL RODRIGUEZ BARROCA». 
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DOCUMENTO XIX 

1751, Outubro, 24, Lamego - Despesa com cinco frontais e aparelhos para a Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 98. 

«Feria de 24 de Outubro 

# De feitio de cinco frontais e aparelhos 24 770». 
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DOCUMENTO XX 

1751, Novembro, 21, Lamego - Despesa com o retábulo de Nossa Senhora do Rosário da Sé 

de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 99. ' 

«Feria de 21 de Novembro 

# Duas moedas para o retabolo do Rozario 9 600». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXI 

1751, Lamego - Despesas diversas: dois altares na capela de São João Baptista do claustro 

da Sé de Lamego, cinco grades para os frontais dos altares da mesma catedral e concerto dos 

frontais para os altares novos da Sé. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

218-219. 

«Despeza deste armo de 1751. 

[...]. 

Despendi com dous altares que se armarão na cappela de São João por haver poucos na Sé no 

tempo do seu concerto com madeira pregos e officiais dous mil seiscentos e trinta 

reis 02$630. 

Despendi com 5 grades de pao para os frontais dos altares três mil e dozentos reis 03$200. 

Despendi com o concerto dos frontais para os altares novos da Sé e carpinteiros para as grades 

mil e quinhentos reis 01 $500. 

Despendi com o concerto de todos os frontais para servirem nos altares novos da 

Sé[...] . 02$865. 
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DOCUMENTO XXII 

1752, Julho, 2, Lamego - Despesa com o risco da capela-mor e do lavatório da sacristia da 

Sé de Lamego feito pelo padre Grillo. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 103.1 

«Feria de 2 de Julho de 1752 

#Ao padre Grillo que fez o risco da cape Ha mor e do lavatório da sachristia e gastos do 

camareiro de Coimbra te esta cidade 44 800. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, pp. 196-197. 
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DOCUMENTO XXIII 

1752, Novembro, 12, Lamego - Despesa com o retábulo do Senhor Jesus da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 
Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 108.1 

«Feria de 12 de Novembro 

# Com o retabollo do Senhor Jezu da Se 126 500». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXIV 

1753, Março, 23, Lamego - Despesa com o retábulo da capela-mor da Sé de Lamego feito 

pelo mestre entalhador António Mendes Coutinho. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 109.1 

«Principio do anno de 1753 

# Despendi com o primeiro pagamento do retabolo da capella mor da Se a Antonio Mendes 

em vinte e três de Marco 150 000. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXV 

1753, Lamego - Despesas diversas: retábulo da capela-mor\ caixões da sacristia e caixas 

de órgãos da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 109v. 

# De carpinteiros que deitarão o retabolo da capella mor abaxo 820. 

[•••]■ 

# Em dezacete de Junho do segundo pagamento do retabollo da capela mor 150 000. 

# Em 28 de Abril recebeo Antonio Mendes do primeiro pagamento da caixas do órgãos da 

Se 100 000.2 

# Ao official que veyo do Porto para os caixoins da sachristia (em 9 de )J Junho 004 800. 

# Recebeo Antonio Mendes o ultimo pagamento do retabolo da capela mor em 21 de 

Julho 154 000. 

# Recebeo Antonio Mendes o segundo pagamento das caixas dos orgaons da Se em 9 de 

Setembro 100 000». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
2 Idem, ibidem. 
J Palavras riscadas. 
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DOCUMENTO XXVI 

1753, Lamego - Despesas diversas: painel de Nossa Senhora do retábulo da capela-mor e 

caixas de órgãos da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 110.1 

«[...]. 

# Com o painel de Nossa Senhora posto no retabolo da capela mor da Sé 240 000. 

# A conta do ultimo pagamento das caixas dos órgãos que fes Antonio Mendes 050 000». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXVII 

1753, Lamego - Recibos do dinheiro que se recebe para se dispender com diversas obras da 

Sé de Lamego.1 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 179. 

«Principio do anno de 1753 

# Recebi em 23 de Março para o primeiro pagamento do retabolo da capella mor 150 000.2 

[...]. 

# Recebi em o mes dia (24 de Abril) para o primeiro pagamento das caixas não digo bem que 

pertença a outro livro esta obra do órgão. 

# Recebi em 17 de Junho para o retabolo da capella mor e órgão digo caixas de 

órgão 480 000. 

[...]. 

# Recebi para o painel de Nossa Senhora que esta no retabolo da capela mor da Se 240 000. 

# Recebi em 24 de Abril que me ficou por carregar nesta receita para o primeiro pagamento 

das caixas dos órgãos 100 000. 

1 A partir da fl. 135 inclusive existem neste códice trinta folios numeradas em branco. 
A partir da fl. 167 referem-se os recibos do dinheiro que se vai recebendo para se dispender com as obras da Sé 
de Lamego. Estes recibos começam com a data de 1748. A fl. 187 do respectivo códice aparece «1746. 
Lembrança do dinheiro que vou recebendo para as despesas das obras da Se que principiarão a 18 do mez de 
Fevereiro de 1746 [...]». 
2 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXVIII 

1753, Lamego - Despesa com o altar de Jesus da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

226. 

«Despeza do mesmo anno de 1753. 

[...]. 

Despendi com hu vidro para Santa Luzia no altar de Jesus quatrocentos e outenta 

reis 00$480. 
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DOCUMENTO XXIX 

1754, Lamego - Despesas diversas: madeira de pau preto, caixas de órgãos e retábulo de 

São Bento da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, íl. 111. 

«Principio do armo de 1754 

# Ao official que comprou a madeira de pao preto no Porto 6 400. 

# Em 29 de Abril recebeo Antonio Mendes a conta das caixas dos órgãos a quantia 

de 24 000. 

# Em 20 de Mayo recebeo Antonio Mendes do primeiro pagamento do retabolo de Sao Bento 

da Se 048 000. ' 

# Em o mesmo dia recebeo das grades das frestas da capela mor 12 000. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXX 

1754, Lamego - Despesas com o retábulo de São Bento da Sé de Lamego feito pelo 

entalhador António Mendes Coutinho. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P. fl. l l lv . 1 

«[.-]• 
# Em 25 de Junho recebeo Antonio Mendes o segundo pagamento do retabolo do Senhor Sao 

Bento da Se 48 000. 

# Em 9 de Agosto recebeo Antonio Mendes o ultimo pagamento do retabolo de Sao Bento da 

Se que emportou em 39 000. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXXI 

1754, Lamego - Despesas diversas: caixas de órgãos, guarda-roupa da sacristia da Sé de 

Lamego e pintura de uma porta do Convento das Recolhidas de Santa Teresa. 

I.A.N./T.T., Livro para as desepsas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 112. 

«[...]. 

# Em 30 de Novembro do przente anno recebeo Antonio Mendes a conta das caixas do 

órgãos 12 000. 

# Em o mesmo dia recebeo o ultimo pagamento das guarda roupas da sachristia que emportou 

a quantia de 55 650. 

# De pintar a porta das Recolhidas de verde 002 400. 
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DOCUMENTO XXXII 

1754, Lamego - Recibos do dinheiro que se recebe para se dispender com diversas obras da 

Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 180. 

« Principio do anno de 1754 

# Recebi para a madeira de pao preto 60 000. 

# Recebi em 19 de Mayo para o primeiro pagamento do retabolo de São Bento da Se e 

juntamente para as grades de de (sic) talha que estão nas frestas da capella mor 60 000. 

# Recebi em 25 de Junho para o segundo pagamento do retabolo de São Bento na 

Se 48 000.' 

# Recebi em 9 de Agosto para o ultimo pagamento do retabolo do Senhor São Bento da 

Se 39.000.2 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
2 Idem, ibidem. 
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DOCUMENTO XXXIII 

1755, Lamego - Despesa com as gavetas dos caixões da sacristia da Sé de Lamego. 

LA.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 112v. 

«Principio do anno de 1755 

# Ao offecial que tirou os moldes para as gavetas dos caixoins da sachristia da Se 0 480. 
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DOCUMENTO XXXIV 

1755, Lamego - Despesa com o órgão do lado da Epístola da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280P,f l l l3 .1 

«# Ao organeiro que fes o órgão da Se Francisco Antonio Solha 800 000. 

# Mais se lhe derão ao mesmo organeiro 060 000. 

# Custou a ferragem do orgão^_ 032 400. 

# Custarão dois pranxoins que se comprarão para o mesmo órgão Antonio Mendes 006 400. 

# Tem recebido Antonio Mendes a conta do feitio dos caixoins da sachristia da Sé que ajustou 

em preço de 304 mil reis a quantia de 60 moedas que somão 288 000. 

# A conta da ferragem de bronze dos caixoins da Se que se fes em Braga 052 400. 

1 Réf.: SMITH, Robert C. - Frei José de Santo António Ferreira Vilaça. Escultor beneditino do século XVIII, 
vol. I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 63, nota 133. Ao contrário do que este autor refere, não 
encontramos qualquer tipo de referência que nos evidencie que os dois órgãos foram feitos pelo mestre organeiro 
Francisco António Solha e que terião custado 1000$000 reis cada um. Pudemos constatar que o órgão do lado da 
Epístola foi construído em 1755 por este mestre, tendo-se pago a quantia de 860 000 reis e que o segundo órgão, 
o do lado do Evangelho, só teria sido realizado em 1757, tendo-se pago por este a quantia de 1:100000 reis {Vide 
doe. XXXVIII, p. 220 deste volume). 
Vide PEREIRA, L.A.Esteves - Os Órgãos da Sé de Lamego, in "Boletim da Casa Regional da Beira Douro", 
Abril, 1970, pp. 118-121. 
Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 197. 
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DOCUMENTO XXXV 

1755, Lamego - Despesa com o altar de Jesus da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

23 lv. 

«Despeza do mesmo armo de 1755. 

Despendi com hu breve para ser altar privelegiado o do Senhor Jesus, supposto que foy 

necessário tornar a Roma mil e dozentos 001 $200. 
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DOCUMENTO XXXVI 

1756, Lamego - Despesas diversas: risco do oratório da sacristia da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 114.1 

«Principio do armo de 1756 

# Ao offecial de Braga que fes a ferraje dos caixoins da sachristia da Sé Bernardo 

Gomes 84 200. 

# Mais se deu ao sobredito fora do ajuste 13 400. 

# Ao mestre Antonio Mendes dos caixoins da Se o que se lhe restava a dever para completar o 

ajuste dos ditos caixoins 16 000. 

[...]. 
# De hum risco que veyo de Braga para o oratorio da sachristia da Se 02 400. 

1 Réf.: SMITH, Robert C. - Frei José de Santo António Ferreira Vilaça. Escultor beneditino do século XVIII, 
vol. I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 226, nota 271. Apesar deste autor não enumerar a 
página, pudemos constatar que a referência ao risco que veio de Braga para o oratório da sacristia da Sé de 
Lamego se situa na fl. 114. 
Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 198. 
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DOCUMENTO XXXVII 

1756, Lamego - Despesa com o altar de Jesus da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

233v. 

«Despeza do mesmo anno de 1756. 

Despendi com o concerto do frontal do altar de Jesus e [...]novecentos reis 00$900. 
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DOCUMENTO XXXVIII 

1757, Lamego - Despesas diversas: retábulo da sacristia da Sé de Lamego encomendado ao 

mestre entalhador João Correia Monteiro1, pintura e douramento do retábulo do Senhor 

Jesus da Sé de Lamego feitos pelo pintor Manuel José2, caixas dos órgãos, ferragens dos 

mesmos e quantia dispendida com o órgão do lado do Evangelho da dita Sé. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 115. 

«Principio do armo de 1757 

# Em o primeiro de Julho recebeo Antonio Mendes doze mil reis que se lhe restavão das 

caixas dos órgãos da capela da Se 12 000. 

# Custou a ferrajem do segundo orgao da Se 48 120. 

# Custou o segundo orgao da capella mor da Se que he o da parte do Evangelho a quantia 

de 1:100 000.3 

# Custou o retabolo da sachristia da Se que o fes João Corrêa de Ferreirim 0072 000. 

# Emportou toda a despeza das tintas ouro e mãos do pintor Manoel Jozé para o retabolo do 

Senhor Jesus da Se 121 525. 

# Mais de hum quartilho de vernis para o retabolo supra 0001 500. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 198. 
2 Idem, ibidem. 
3 Idem, ibidem, p. 197. 

220 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO XXXIX 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da Sé Catedral de Lamego feita pelo Vigário da Sé 

Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 259-283. 

«Logo segue-se esta1 pela mesma parte athe o fim do Rocio de grandeoza e notável 

archytectura feyta; com a qual se conta ter havido em Lamego trez igrejas cathedraes[...] 

ahinda que o reverendíssimo padre Frey Agostinho de Santa Maria no seo Santuário Mariano, 

libro 2, tomo 3, pagina 242, titulo 28 lhe quer ajuntar quarta igreja cathedral; [...]. 

A segunda fundou o Conde Dom Hemrique e sagrou Dom Bernardo arcebispo de Tolledo: 

como diz o referido padre Costa.../ sendo que se prova do foral da freguezia de Trovoens que 

está na camará episcopal que EL-Rey Dom Afonço Henriques a principiou e lhe poz a 

primeyra pedra no anno de 1129 em dia de Nossa Senhora da Assumpção que ficou por sua 

padroeyra ou titular; e talvez que dahy se extendeu às mais do Reyno /. 

Desta segunda / pela fundação da ultima e nova Sé, / se admira só o frontespicio e torre que 

pela corioza fabrica de notáveis columnas com immencidades de pyramides admiráveis arcos 

miúdas figurad e bem lavrados frizos com que está feyto o não lançarão abayxo; e 

concervando sua antiga memoria fica servindo de frontespicio à nova Sé que foi principiada á 

fundamenty athe o corpo da igreja pelos seos reverendos cónegos no anno de 1735 à custa das 

rendas da Mitra / sendo Sé vaga / depões a continuou e finalizou este excelentissimo prelado 

reynante o Senhor Dom Frey Feliciano de Nossa Senhora / todos estes simplar (sic) fazem o 

grandeozo Rocio tam composto que he hum dos paceyos mais agradáveis á vista que tem esta 

cidade /. 

Fica pões esta igreja cathedral fronteyra ao poente fazendo visto a hua larga rua composta de 

vários palácios e cazas particulares; dando sua ampla entrada por hum comprido e expaçoso 

adro sobre poucos degraos, rodeado de grades de ferro com suas entradas guarnecidas de 

pyramides e assentos tudo de pedra lavrada / que he hum dos largos passeyos, muyto fresco 

1 Diz respeito à rua que fica atrás da Sé. 
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nas manhans de verão e soalheyro mas manhans e tardes de inverno / e por três portas de arco 

de pedra lavrada que em vários frizos ocupão a largura do frontespicio com floroens da 

mesma pedra; e sobre ellas trez grandes frestas de vidraças todas trez tem portas de pao de 

angelim com lavor levantado e bronzeadas. 

He esta nobre cathedral hua das grandes do Reyno por qunto tem cincoenta e duas varas de 

comprimento e vinte e trez de largura no cruzeyro / sendo que o corpo he mais estreyto 

proporcionadamente / he de trez naves que sustentão varias columnas com seos capiteis, arcos 

e frizos; tudo de pedra com todo o primor lavrada: he toda de abobodas maravilhozamente 

pintadas e douradas com vários passos da Sagrada Escriptura: pões tudo se exmerou nellas 

seo auctor que parece quiz ficacem a perder de vista às insignes pinturas de Apostollos. He 

bastantemente clara pões delia se contão do cruzeyro para bayxo trinta e trez frestas de 

vidraças huas mayores que outras / sendo que a do coro de sima que fica sobre a porta 

principal he muyto comprida e larga / tem esta dous corettos, hum de cada parte e todas trez2 

com suas grades de pao pintadas / e ficão fazendo face às trez naves /. Tem seo cruzeyro 

muyto dezafogado com hum alto zymborio no meyo rodeado de quatro grandes frestas com 

vidraças. 

Tem hua notável e excellente capella mor, com seo retabolo; e nelle hum magestozo paynel 

em que está primorozamente pintada a Assumpção da Senhora que he padroeyra desta 

cathedral. No largo subpedaneo e da parte do Evangelho está a cadeyra episcopal debayxo de 

hum alto docel e seo corpo he ocupado das cadeyras dos reverendos cónegos, apayneladas por 

sima, em que estão primorozamente pintados os passos das Obras de Mizericórdia, com suas 

mulduras e frizos dourados. Tem no alto das paredes quatro corettos, dous de cada parte; no 

meyo dos quaes estão dous grandes e muy sonoros órgãos / fazendo face hum a outro / tudo 

de bella talha, pedra e notável archytectura. He esta capella mor muyto clara pões a rodeam 

oyto frestas com suas vidraças / alem da luz que partecipa do zimbório e corpo da igreja / 

nella se fazem as funcçoens do Lava Pez e benção dos Santos Óleos [...]. 

No arco delia está imbutido da parte do Evangelho o sepulcro do illustrissimo Dom Frey 

Martim Salvado bispo que foy deste bispado; algum dia estava este sepulcro no tempo da Sé 

velha imbutido na capella de Sam Pedro que antam havia em que o povoo tinha muyta 

devoção [...]. 

2 Julgamos ter sido erro do autor do documento , já que na linha que a antecede ele fala em dois. 
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Alem do altar mor ha mais dentro da Sé nove altares que são os seguintes: na parte do 

Evangelho está o altar colateral do Senhor Jezus Crucificado / imagem prefeytissima / com 

seo retábulo e tem aos lados as imagens de Nossa Senhora, Sam João Evangelista e nelle 

estão também as imagens de Sam Francisco, Santo Antonio e Santa Luzia todas de vulto 

primorozamente feytas e estufadas; da parte da Epistola se admira outro altar de Nossa 

Senhora do Rozario, imagem de vulto e muyto milagroza o que tudo continuamente confessão 

as pessoas que tem experimentado os seos prodigios e bem testemunhão os milagres que estão 

pendentes no arco do seo altar. He este previlegiado todos os dias: tem hum prefeyto retábulo 

em cujo vão da banquetta em hum nixo está huma perfeytissima imagem da Senhora do 

Rozario toda de prata cuja vay nas procissoens que se fazem da mesma Senhora. 

Seguese hum arco de pedra lavrada com seos floroens e prefeytos remates por onde se entra 

para a cape lia do Santissimo. Tem esta bastante vão para se administrar o Sacramento aos 

fieis. Tem seo retábulo e no meyo hum grande paynel em que está primorozamente pintada a 

Cea do Senhor. Tem nos lados dous altares a maneyra de santoario com seos retábulos para 

nelles se collocarem varias relíquias de santos. Vem luz a esta capella por hum zymborio que 

tem com suas frestas de vidraças: no plano desta capella estão depozitados os ossos da 

senhora Dona Guiomar de Berredo, filha de Dom João Mendes de Berredo e de Dona Urraca 

Afonço e netta materna de El-Rey Dom Afonço Terceiro faleceu esta senhora em o mez de 

Mayo do anno de 1380 sendo bispo o illustrissimo Dom Frey Martim Salvado ja referido; a 

qual deyxou varias rendas e regalias a esta Sé / algum dia ficava este sepulcro na mesma 

capella mas imbutido na parede da parte do Evangelho /. Fronteyro a esta capella fica outro 

arco de igual feytio com sua porta e dentro a caza da fabrica do Santissimo. 

Logo seguese no lado do cruzeyro da mesma parte o altar da Santíssima Trindade com sua 

imagem de vulto como também varias imagens que nelle estão collocadas que sam: Nossa 

Senhora da Conceyção, Sam João Evangelista e Santa Catherina. Neste altar está a tribuna 

para a Expozição do Senhor em Quinta Feyra Santa e mais festevidades do Senhor exposto 

que nesta cathedral se celebrão. Faz este altar frente a outro dedicado a Sam Miguel Archanjo 

com sua imagem de vulto e retábulo que fica no outro lado do cruzeyro da parte do 

Evangelho. 

Entre os refferidos altares de Sam Miguel Archanjo e o do Senhor Jezus fica outro arco 

correspondente ao da capella do Santissimo e com os mesmos floroens também de pedra 
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lavrada por onde se entra para a sacristia; he esta de grande comprimento e largura no sima da 

qual dentro de hum portico de pedra lavrada está o lavatório de bela architectura feyto com 

trez bicas ou registos de bronze dourado que lança copioza agoa sobre hua grande taça de 

pedra fina e muy bem lavrada / esta agoa lhe vem por hum repucho que fica na rua da parte de 

traz e também se encaminha para o chafariz do Rocio / nos lados deste lavatório estão duas 

compridas frestas e no alto delle hum grande óculo tudo de vidraças que dão luz à sacristia / 

donde procede ser esta muy clara / e da parte da mão esquerda entrando a porta principal delia 

tem todo o comprimento occupado de cayxoens de pao preto com largos gavetoens tudo muy 

bem operado e bornido com suas argolas e fexaduras de bronze dourado no meyo dos quaes 

imbutido na parede está hum grande nixo de perfeyta talha em cujo retábulo se venera a 

imagem de Christo Crucificado: da outra parte em correspondência estão trez guarda roupas 

do mesmo pao preto com suas ferragens douradas imbutidos na parede que tudo tem serventia 

para bom tratamento e resguarda dos paramentos desta cathedral. Tem mais hua caza da 

fabrica que serve para nella se guardar a prata da mesma; fronteyro ao arco que vay para a 

sacristia fica outro arco da mesma fabrica com sua porta que vay para os claustros. 

Descendo o cruzeyro da parte do Evangelho está o altar de Nossa Senhora da Vitória com seo 

retábulo e nelle a imagem da Senhora de vulto estofada. Logo seguese o da Rainha Santa 

Izabel com sua imagem da mesma forma. Segue-se a porta que vay para os claustros com 

belos frizos, mulduras e croniges tudo de pedra lavrada; depois seguese debayxo do coretto 

junto à porta travessa hum portico com vão bastante para nelle se por a pia batismal em se 

finalizando a obra dos claustros. 

Da parte da Epistola descendo o ditto cruzeyro seguese o altar de Sam Bento; depões o de 

Sam Pedro apostolo; e ambos da mesma forma como os da parte do Evangelho e assim huns 

como os outros ficão dentro de seo arco de pedra lavrada; seguese huma porta correspondente 

à dos claustros e da mesma architectura com hua escada que sobe para a porta travessa da Sé; 

depões / em frente ao portico da pia batismal / está outro com seo altar dentro que serve hora 

de capella dos Passos. 

Em os claustros ha mais trez capellas / fora as dez referidas dentro da Sé / com seos altares e 

todas da parte do nascente. A primeyra he de Santo Antonio primorozamente composta he 

esta bastantemente alta, de aboboda com bortegeos (sic) pintados e dourados. Tem hum largo 

e elevado retábulo muy bem talhado e dourado dentro do qual debayxo de hum docel de 
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...está a imagem do Santo de vulto primorozamente estofada. He azolejada e nos lados estão 

do us grandíssimos payneis que to mão quaze todo o âmbito da parede em hum está ricamente 

pintada a imagem do Santo livrando seu pay da forca e no outro se admira outra igual pintura 

do mesmo Santo recebendo o Menino dos braços de Sua Santissima May; fazem estes payneis 

face hum a outro e ambos com largas mulduras muy bem talhadas e douradas. He o corpo 

desta capella cercado de assentos de espaldar de pao pintados. Tem grades de ferro altas, 

lavradas, pintadas e douradas que a fexão pela parte dos claustros; e por sima hua grande 

fresta de grades de ferro que augmenta a luz a esta capella. 

Seguese a de Sam Niculao ricamente ornada e toma o mesmo âmbito que a de Santo Antonio. 

Tem hum grande e insigne retábulo muy bem talhado e dourado: no meyo do qual está a 

imagem do Santo de vulto e com todo o primor estofada e no mesmo estão varias imagens de 

santos todas de vulto. He de aboboda com os mesmos bortegeos e toda azolejada com alguns 

passos da vida do Santo cujo pavimento he cercado de cadeyras de moscovia com espaldar e 

no meyo em hum mauzoleo de pedra jaspe estão depozitados os ossos do illustrissimo Dom 

Manoel de Neronha o bispo que foy deste bispado e fundador destas trez capellas. Tem sua 

sacristia e por ella se sobe para o coro aonde rezão o Officio Divino os doze collegiaes que 

assistem no collegio / como ja foy referido / he este coro quadrado e cercado de cadeyras de 

espaldar. Tem seo órgão prefeytissimamente acabado que cae sobre a capella da parte do 

Evangelho e duas grandes frestas com vidraças. Tem dous mossos de coro para servirem a 

capella aprezentados pelo mesmo administrador com o sallario de dez mil reis cada hum. Este 

bispo deyxou rendas estabalecidas para as congroas dos collegiaes, coreyros, despezas da 

capella e collegio e mais ministros e para os officios e missas que annoalmente se dizem para 

sua alma. 

Seguese a ultima capella de Sam João Baptista / que he orago desta cathedral / 

maravilhozamente cercada de bons payneis com suas mulduras de talha muy bem douradas e 

nelles pintados alguns passos da vida do Santo. Tem seo retábulo dourado que toma todo o 

comprimento e largura da capella e no meyo a imagem do Santo de vulto estofada com todo o 

asseyo e varias imagens da mesma forma estofadas. He toda azolejada e o tecto pintado e 

dourado e não he muyto alta por lhe ficar em sima o coro de Sam Niculao; tem sua fresta de 

vidraças para a parte do Rocio... .asim esta como a de Sam Niculao com iguaes grades como a 

de Santo Antonio. He esta capella a freguezia da Sé e ne Ha existe a pia batismal. 

225 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

[ . . . f eno mesmo pavimento para a parte do poente está o cartório e caza do reverendíssimo 

cabbido recamente ornada [...] tem sette janellas de sacada das quaes cinco caem sobre o adro 

da Sé e duas para a parte do Rocio que o ficão dominando; no meyo destas, da parte de 

dentro, está hum nixo de talha dourada e nelle se admira hua ensigne pintura de Nossa 

Senhora com o Menino nos braços [...]. 

Dentro da Sé e capellas do claustro ha seis Irmandades ou Confrarias e sam as seguintes: a 

Irmandade do Santíssimo Sacramento. A Confraria ou Irmandade de Nossa Senhora do 

Rozario. A Confraria do Senhor Jezus. A Confraria de Nossa Senhora da Vitoria. A Confraria 

de Antonio Santo. E a Confraria de Sam João Baptista. 

[...] pões asim como entrou no bispado não lhe sofreo o seo magnânimo coração estar muyto 

tempo sem continuar as obras da Sé e não sucegou athe a não ver de todo perfeytissimamente 

acabadas; depões continuou com os retábulos dos altares e estão quaze todos concluydos de 

prefeyta talha; principiou e finalizou os grandes e sonoros órgãos de bela architectura feytos; 

e de prezente continua com a pintura dos dittos retábulos e já está o do altar do Senhor Jezus 

primorozamente dourado e pintado fingindo pedra. Todas estas couzas sam motivos para os 

seos súbditos dezejarem a premanencia deste excellentissimo prelado e pedirem a Deos o seo 

augmento e saúde. 

[•-]5. 
O refíerido altar da Santíssima Trindade que he dos morgados de Balcemão [...]. Em esta 

capella estavão os ossos de Álvaro Pinto da Fonseca, morgado de Balcemão seu instituidor e 

como nova Sé se mandarão para o pavimento delia ahonde tem os dittos morgados o seo 

jazigo. Em o mesmo altar está a imagem de Santa Catherina / que algum dia estava em sua 

capella propria / e era cabeça dos morgados de Medello, subúrbio desta cidade e depões dos 

excellentissimos marquezes de Marialva [...]. 

Ha também nesta mesma Sé mais dez benefficios a que chamão capellas com obrigaçoens de 

missas e sam as seguintes: a capella ou benefficio de Sam Thiago que rendera dez mil reis; a 

capella de Sam Miguel que rendera vinte mil reis; a capella de Santa Luzia que rendera oyto 

mil reis; a capella de Sam Niculao Tulentino que rendera vinte mil reis; a capella de Santa 

3 Segue-se a descrição do claustro e das suas dependências. 
4 Segue-se a descrição das qualidades do prelado ou bispo da Catedral de Lamego que nesta época era Dom Frei 
Feliciano de Nossa Senhora. 
5 Segue-se a enumeração de todas as dignidades que fazem parte desta catedral. 
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Maria Magdalena que rendera seis mil reis; a capella de Sam Braz que rendera dez mil reis; a 

capella de Sam Pedro que rendera dez mil reis; a capella de Santa Maria que rendera quatro 

mil reis; a capella de Sam Lourenço que rendera cinco mil reis [...]; a capella de Santa Maria 

do Thezouro de que ja não ha noticia certa do seu rendimento, nem quem seja o benefficiado 

delia. Todas estas capellas ou benefficios sam enstituidas e tem por seos padroeyros os santos 

atraz declarados cujas imagens estão collocadas em os altares da mesma cathedral e sam da 

aprezentação do excellentissimo bispo. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 

6 Segue-se uma palavra riscada. 
7 Segue-se a enumeração e descrição das romagens que o Cabido da Sé era obrigado a fazer. 
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DOCUMENTO XL 

1758, Lamego - Receita da venda de partes de um retábulo da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

23 7v. 

«Receyta da fabrica desta Santa Sé neste anno que findou no ultimo de Dezembro de 1758. 

Recebi da venda de huns pedaços de retabullo que se tirou de hu dos altares quatro mil e 

outocentos reis 04$800. 
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DOCUMENTO XLI 

1758, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

238v. 

«Despeza do mesmo anno de 1758. 

[•■■]• 

Despendi com a escada que se fez de novo ao púlpito dozentos 01$200'. 

Houve erro do autor que mencionou a despesa, uma vez que por extenso fal em dozentos e quando converte em 
numeral escreve 01S200. 

229 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO XLII 

1758-1759, Lamego - Despesas diversas: madeira para os retábulos do cruzeiro do 

transepto da Sé de Lamego feitos pelo mestre entalhador João Correia Monteiro, pagamentos 

feitos ao mesmo mestre1 entalhador, ensamblagem do retábulo da capela-mor da Sé e risco 

do retábulo do Santíssimo Sacramento da mesma Sé. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 116.3 

«Principio do anno de 1758 

# De custo da madeira que se comprou para os retabolos do cruzeiro da Se que sa deu ao 

emtalhador João Correia em conta no primeiro pagamento 57 710 . 

# De serrar e compor a madeira para o retabolo da capella mor da Se dacrescento 05 420. 

# Do custo do risco do retabollo do cruzeiro donde se expem (sic) o Santissimo 

Sacramento 9 600. 

[...]. 

# Em 22 de Outubro levou João Correia mestre emtalhador dos retabolos do cruzeiro da Sé o 

primeiro pagamento dos ditos retabolos que empostou em a quantia de 233 333. 

# Em 21 de Julho de 1759 levou João Correia o segundo pagamento dos retabollos do 

cruzeiro da Sé em varias parcellas 233 333. 

# Em 21 de Setembro recebeo João Correia a conta do terceiro pagamento 048 000. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase, 1, Viseu, 1977, p. 198. Apesar deste autor referir a quantia de sete centos mil 
reis para pagamento da obra dos retábulos do cruzeiro da Sé de Lamego, pudemos constatar que a soma dos três 
pagamentos feitos ao mestre entalhador prefaz a quantia de 699 999 reis. 
2 Hoje chama-se altar de Nossa Senhora das Graças. 
Vide LARANJO, F.J. Cordeiro - Igreja Catedral, in Colecção "Cidade de Lamego", n.° 4, edição da Câmara 
Municipal de Lamego, 1990, p. 57. 
3 Réf.: SMITH, Robert C. - Frei José de Santo António Ferreira Vilaça. Escultor beneditino do século XVIII, 
vol. I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 242, nota 310. Apesar deste autor não enumerar a 
página, pudemos constatar que a referência a estes retábulos dos braços do transepto da Sé de Lamego, se situa 
nafl. 116. 
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# Recebeo mais João Correia a conta do ultimo pagamento em 20 de Outubro a quantia 
dé 085 333. 
# Em 5 de Dezembro de 1759 recebeo mais João Correia o que lhe restava para completar o 
ultimo pagamento do ajuste dos retabolos do cruzeiro da Se que foi a quantia de 100 000. 

4 A quantia encontra-se riscada. 
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DOCUMENTO XLIII 

1759, Outubro, 20, Lamego - Recibos do dinheiro que se recebe para se dispender com as 

diversas obras da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fis. 181-181 v. 

«Principio do armo de 1759 

# Recebi mais para os retabollos do cruzeiro da Se em 20 de Outubro <1759> a quantia 

de 182 000. 
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DOCUMENTO XLIV 

S.d, Lamego - Despesas diversas: acrescento do retábulo de São Bento e do retábulo da 

sacristia da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João Correia Monteiro. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769, 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. llóv.1 

«# Custou o acrescento que se fes no retabollo de São Bento do altar da Se feito por mão de 

João Correia ; 9 600. 

# Custou mais o acrescento do retabollo da sachristia da Se feito pello mesmo mestre_7 200». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 198. Embora este autor aponte o ano de 1759 para estes 
trabalhos não encontramos qualquer tipo de referência ao ano em causa. 
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DOCUMENTO XLV 

1759, Lamego - Despesas diversas: nova tribuna e imagem do Senhor Morto. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

24 lv. 

«Despeza do mesmo anno de 1759. 

Despendi com o custo do sepulchro, carpinteyros e alugueis de trenas, e hua imagem do 

Senhor Morto que se comprou e[...] quatro mil e dez reis 04$010. 

Despendi com desfazer o sepulchro para a nova tribuna quatrocentos reis 00$400. 
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DOCUMENTO XLVI 

1759, Lamego - Despesas diversas: altar de São Miguel e frontais de sete altares da Sé de 

Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

242-242v. 

«Despeza do mesmo armo de 1759. 

Despendi [...] e de se desfazer o altar de São Miguel quatro centos e outenta reis 00$480. 

Fizerãose sete frontaes brancos, hu com galão de ouro para o altar do Santissimo Sacramento; 

e seis com galão de seda para os mais altares da Sé. 
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DOCUMENTO XLVII 

1761, Lamego - Despesas diversas: oito altares da Sé de Lamego e remossão de madeira dos 

altares colaterais da capela do Santíssimo Sacramento da mesma Sé. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

247. 

«Despeza do mesmo anno findo em Dezembro de 1761. 

[...]. 

Despendi com os esteyrões para 8 altares da Sé seis mil e quatrocentos reis 06$400. 

[...]. 

Despendi com quem tirou a madeira dos colateraes da capella do Santissimo e argamaçalos 

des tostoins 01 $000. 

236 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

DOCUMENTO XLVIII 

1761-1762, Lamego - Despesas diversas: douramento do retábulo do Santíssimo 

Sacramento da Sé de Lamego e douramento e pedra fingida do retábulo de Nossa Senhora do 

Rosário da mesma Sé mandados fazer pelo Bispo de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 129. ' 

«Emportait a despeza que fes Sua Excelência Reverendíssima por esmo lia em mandar dourar 

o retabollo do Santíssimo da Sé a quantia de cento e des mil cento e oitenta reis no armo de 

1761 110 180.2 

[...]. 
Emportou a despeza que Sua Excelência fes no dourado e pedra fingida do retabollo da 

Senhora do Rozario da Se a quantia de noventa e hum mil noventa reis que tanto deu de 

esmo lia no anno de 1762 91 090». 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, p. 199. 
2 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de cento e des mil cento e oitenta reis leu cento e des mil e oitenta 
reis. 
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DOCUMENTO XLIX 

1762, Lamego - Despesa com o concerto do órgão da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

249. 

«Despeza do mesmo armo de 1762. 

Despendi com [...] e hu concerto do órgão dous mil dozentos e sessenta reis 02$260. 
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DOCUMENTO L 

1762, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João 

Correia Monteiro.1 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

249. 

«Despeza do mesmo anno de 1762. 

Despendi com hu púlpito, que ajustey com João Correia de Ferreyrim na forma da planta, e 

escripto ja lhe dey dezanove mil e dozentos 19$200. 

Réf.: ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, vol. XLIII, fase. 1 e 2, Viseu, 
1984, p. 55. 
Vide também SMITH, Robert C. -André Soares, arquitecto do Minho, Lisboa, Livros Horizonte, 1973, pp. 60-
61, nota 102. 
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DOCUMENTO LI 

1763, Lamego - Despesa com os altares do Senhor Jesus, da Nossa Senhora do Rosário e 

altar-mor da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 
252v. 

«[...]. 

E dos 540 covados de tafetá roxo se fizerão as cortinas do altar mor; do Senhor Jesus; e do da 

Senhora do Rozario, todas com franjão de retrós ».' 

1 Não encontramos qualquer tipo de referência à quantia gasta com estas cortinas. 
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DOCUMENTO LII 

1763, Lamego - Despesa com os altares do sepulcro da Sé de Lamego e com o da capela do 

Paço. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

252v. 

«[...]. 

[...] e se fizerão dous frontaes; hu para o altar do sepulchro; e outro para a cape lia do Paço do 

Excellentissimo Senhor Bispo [...] ».' 

1 Não encontramos qualquer tipo de referência à quantia gasta com estes frontais. 
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DOCUMENTO LUI 

1763, Lamego - Despesa com os órgãos da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

254v. 

«Despeza do mesmo armo de 1764 digo de 1763. 

Despendi com o concerto dos foles do órgão dozentos e setenta reis 00$270. 
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DOCUMENTO LIV 

1764, Lamego - Despesa com o púlpito da Sé de Lamego feito pelo mestre entalhador João 

Correia Monteiro. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

258. 

«Despeza do mesmo anno de 1764. 

Despendi com o custo do púlpito novo, alem de 19200 reis, que lhe tinha dado, e vão abatidos 

nas contas do anno de 1762 vinte e quatro mil reis 24$000. 
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DOCUMENTO LV 

1764, Lamego - Despesa com os altares de São Miguel, de Santa Catarina e de Nossa 

Senhora da Vitória da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

258v. 

«Despeza do mesmo anno de 1764. 

Despendi com três cruzes para os altares de São Miguel, Santa Catharina e Senhora da Vitoria 

quatro mil e quinhentos reis 04$500. 
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DOCUMENTO LVI 

1765, Setembro, Lamego - Despesa com o frontal de prata para o altar do Santíssimo 

Sacramento da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 129v. 

«[...]. 

Mais se lhe emtregarão1 no dito mes2 a quantia de hum conto e duzentos mil reis para hu 

frontal de prata para o altar do Santíssimo Sacramento da Sé_ 1.200$000». 

Refere-se ao Cónego Manuel Pereira, fabriqueiro da Sé. 
2 Refere-se ao mês de Setembro de 1765. 
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DOCUMENTO LVII 

1765, Dezembro, 4, Lamego - Dinheiro entregue ao Reverendo Vigário Provisor para os 

retábulos do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 129v. 

«Mais em 4 de Dezembro de 1765 se emtregou ao Reverendo Vigário Provizor quatrocentos e 

oitenta mil reis para os retabolos do Santíssimo Senhor Sacramento dos lados 480 000. 

[ver adiante fl. 4]1». 

1 Não encontramos qualquer tipo de indicação na fl. 4 que se refira com o assunto mencionado supra. 
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DOCUMENTO LVIII 

1765, Lamego - Despesa com uma imagem de Jesus Cristo para o altar de São Miguel da Sé 

de Lamego e com o concerto do Senhor Jesus do altar-mor da mesma Sé. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

261 v. 

«Despeza do mesmo anno de 1765. 

Despendi com a reforma de nu Santo Christo para o altar de São Miguel quatrocentos e 

oytenta reis 00$480. 

Despendi com o concerto do Senhor Jesus do altar mor cento e vinte reis 00$ 120. 
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DOCUMENTO LIX 

1765, Lamego - Despesa com o órgão da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

262v. 

«Despeza do mesmo armo de 1765. 

Despendi com o concerto de duas chaves do órgão dozentos e vinte reis 00$220. 
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DOCUMENTO LX 

1766, Lamego - Despesa com a remossão de retábulos velhos do ante-coro da Sé de 

Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

267. 

«Despeza do mesmo anno de 1766. 

Despendi com quem tirou os retabolos velhos do ante coro duzentos e noventa 

reis 000$290. 
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DOCUMENTO LXI 

1767, Agosto, 14, Lamego - Despesa com o douramento dos retábulos do cruzeiro da Sé de 

Lamego nos quais se expõe o Santíssimo Sacramento e o de São Bento da mesma catedral 

feito pelo pintor Manuel José. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 129V.1 

«Em 14 de Agosto de 1767 a se entregarão ao Reverendo Cónego Antonio Pinheiro da 

Fonseca, a quantia de trezentos e sincoenta e quatro mil e oitocentos reis para se dourarem os 

retabolos da Se em que se expõem o Santíssimo Sacramento no cruzeiro e o de São Bento, 

que pela sobredita quantia forão justos com o pintor Manoel Jozé desta cidade 354$800. 

1 Réf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego, in Revista 
"Beira Alta", vol. XXXVI, fase. 1, Viseu, 1977, pp. 198-199. 
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DOCUMENTO LXII 

1768, Agosto, 19, Lamego - Despesa com a cruz de prata da banqueta da capela do 

Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego mandada fazer pelo Bispo de Lamego Dom Frei 

Feliciano de Nossa Senhora. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 133v. 

«[...]. 

Em 19 de Agosto de 1768 despendeo o Excelentíssimo e Reverendissimo Senhor Dom Frei 

Feliciano de Nossa Senhora bispo de Lamego com a cruz de prata da banqueta da cappella do 

Santissimo da Se duzentos settenta e hu mil settecentos e vinte reis 271.720. 
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DOCUMENTO LXIII 

1768, Outubro, 14, Lamego - Dinheiro para o coro do Recolhimento de Santa Teresa dado 

pelo Bispo de Lamego Dom Frei Feliciano de Nossa Senhora. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 134. 

«[...]. 

Em 14 do dito1 mandou dar o mesmo Senhor2 para se fazer o coro do Recolhimento de Santa 

Tereza desta cidade quatrocentos e outenta mil reis 480.000. 

Refere-se ao mês de Outubro de 1768, uma vez que esta informação vem no seguimento de outra que não 
transcrevemos aqui porque não se insere no âmbito do nosso trabalho. 
2 Refere-se ao Senhor Bispo de Lamego Dom Frei Feliciano de Nossa Senhora. 
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DOCUMENTO LXIV 

1770, Lamego - Despesa com o órgão da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 
278. 

«Despeza que teve a Fabrica, neste anno de 1770. 

Com o feitio da escada e concerto do órgão mil e cem reis 1 100. 
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DOCUMENTO LXV 

1771, Lamego - Despesa com os órgãos da Sé de Lamego e com uma chave, douramento e 

concerto da porta do sacrário. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

280-280v. 

«Despeza que teve a Fabrica, este anno de 1771. 

[••■]■ 

Despendi com a ferrage para os mesmos, e conserto dos folies dos órgãos três mil novecentos 

reis 3 900. 

Despendi com a chave para o sacrário, douramento, e conserto da porta sete mil trezentos e 

noventa reis 7 390. 
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DOCUMENTO LXVI 

1772, Lamego - Recibo da venda de umas imagens e de quatro oratórios pequenos. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

281. 

«Recibo que teve a Fabrica este anno de 1772. 

[...]. 
Recebi de huas images velhas que vendi, três mil trezentos e sesenta 3 360. 

Recebi de 4 oratoriozinhos que vendi, dous mil quinhentos e sesenta 2 560. 
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DOCUMENTO LXVII 

1775, Lamego - Despesa com os órgãos e o púlpito da Sé de Lamego. 

A.P.E.L., Fábrica da Sé - Livro de Receitas e Despesas, 1704-1776, livro 53, cx. 50-55, fl. 

291. 

«[...]. 

Despendi com o concerto dos orgaons e afinação e mais miudezas que constão do livro 

dezaseis mil e setecentos e setenta reis 016$770. 

Despendi com a pintura e douradura da ...e grade do púlpito vinte e seis mil e 

quatrocentos 026$400. 
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DOCUMENTO LXVIII 

1940, Janeiro, Lamego - Inventário dos bens pertencentes ao Cabido da Sé de Lamego. 

A.M.L., Catedral de Lamego - Inventário dos bens pertencentes ao Cabido da Sé de Lamego, 

fis. 1-12.1 

«Capela-mór - altar 

Io Uma grande cruz de prata, estilo Dom João V com o Cristo do mesmo metal dourado, 

pesando quarenta e dois quilos, incluindo o ferro e madeira que a referida cruz tem 

interiormente. 

2o Seis grandes castiçais de madeira, que servem no referido altar e seis castiçais escuros que 

servem na 6a feira Santa. 

3o Quatro imagens de madeira com resplendor de prata, a saber = São Francisco de Borja, São 

José, São Sebastião, São Vicente, tendo São José uma açucena de prata e São Sebastião cinco 

setas do mesmo metal. 

4o Uma mesa credenciaria com cinco pernas, de pau preto, estilo Luis XV e dois castriçais. 

5o Outra mesa de quatro pernas, também de pau preto, estilo Luis XV, tendo na frente o 

escudo episcopal de Dom Frei Feliciano de Nossa Senhora. 

6o Um faldistório de ferro e metal amarelo com assento de couro. 

7o Uma cadeira de castanho, coberta de seda de damasco, servindo de cátedra episcopal, 

encimada por um dossel. 

8o Quatro mochos de pau preto, estilo Luis XV, que contornam o trono episcopal. 

9o Cinco mochos de castanho, cobertos de couro. 

10° Um grande painel, representando a Assunção da Santíssima Virgem, bem conservado e de 

perfeita pintura. 

1 Io Dois grandes órgãos, estando um deles inutilizado. 

1 Réf.: LARANJO, F.J. Cordeiro - Igreja Catedral, in Colecção "Cidade de Lamego", n.° 4, edição da Câmara 
Municipal de Lamego, 1990, p. 52 e p. 66. Segundo este autor , o inventário encontra-se na posse da Secretaria 
da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé de Lamego, o que não confirmamos visto ter desaparecido e o 
único exemplar a que tivemos acesso trata-se de uma cópia, actualmente, na posse do Museu de Lamego. 
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12° O coro capitular em pau preto com embutidos de várias madeiras. 

13° Duas grandes estantes de ferro forjado e couro. 

14° Um grande tapete que cobre toda a capela mór. 

15° Quatro sanefas de veludo de seda e oito pernas de damasco que guarnecem os coretos da 

capela mór. 

16° Dois reposteiros de lã nas duas portas da capela mór. 

17° Uma grade de pau preto, marchetada de várias madeiras, tendo duas portas. 

18o Frontais do altar mór de todas as cores litúrgicas. 

19° Seda de damasco do dossel que cobre a cadeira episcopal, três cores - branca, vermelha e 

roxa. 

20° Duas pequenas estantes (armários) que conteem (sic) sailerios e livros antigos. 

21° Três sacras. 

Sacristia da capela mór 

22° Uma cruz processional de prata. 

23° Um candieiro do ofício das trevas em pau preto. 

24° Três estantes de madeira de castanho para o cântico da Paixão. 

25° Uma cruz pequena de prata dourada com relíquias, do século XVII. 

26° Baldaquino, forrado a seda, bordado a ouro, já velho. 

27° Um armário na parede, contendo oito jarras do altar-mór. 

28° Outro armário na parede, contendo uma pequena imagem de São Sebastião em madeira, 

três almofadas pretas, quatro vermelhas e duad brancas. 

29° Um paramenteiro em castanho com seis gavetões, que conteem uma imagem de Jesus 

Crucificado em marfim, a cruz é de pau preto e prata nas extremidades, que serve na 

cerimónia da Adoração da Cruz, assim como a almofada bordada a ouro e o véu também 

bordado a ouro. 

30° Uma colcha de seda roxa. 

31° Um armário para a arrecadação dos frontais. 

258 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

Transepto 

32° Dezasseis bancos compridos que servem no transepto e na capela mór. 

33° Um púlpito de madeira de castanho, volante, pintado e dourado. 

34° Um pequeno púlpito, cujas <grades> são de pau preto, onde se fazem as homilias. 

Naves laterais - altares 

35° Do lado do Evangelho, altar do Sagrado Coração de Jesus; ha neste altar uma pequena 

imagem de Nossa Senhora das Dores, uma banqueta de seis castiçais e um crucifixo em 

madeira dourada e seis velas automáticas, tudo o mais pertence à Associação do Apostolado 

da Oração. 

36° Altar de São Miguel - Um grande painel que representa a luta do Arcanjo São Miguel 

com Lúcifer, da autoria do pintor italiano Guido, um crucifixo e seis castiçais em madeira; 

imagem de Santa Teresa do Menino Jesus e debaixo do altar a imagem de Santa Filomena. 

Este altar é vedado por uma grade de ferro com duas portas. Aos lados tem duas colunas de 

madeira que servem de caixas para esmolas e três sacras e um relicário de prata com uma 

relíquia de Santa Teresa do Menino Jesus. 

37° Altar de Nossa Senhora de Fátima. 

Uma imagem da mesma Senhora, um crucifixo e quatro castiçais em madeira dourada, um 

frontal de damasco branco lavrado, três sacras e duas colunas aos lados. A frente uma caixa 

para esmolas. Veda este altar uma grade de pau preto com duas portas. 

38° Altar da Rainha Santa Isabel. 

Uma imagem da mesma Santa, um crucifixo e quatro castiçais em madeira dourada. Uma 

imagem de São Francisco de Assis, outra de Santo António, outra da Imaculada Conceição e 

outra de Santa Luzia, três sacras e um frontal branco liso. Este altar é vedado por uma grade 

de pau preto. 

39° Altar de Santo André Avelino. 

Uma imagem do mesmo Santo, um crucifixo e quatro castiçais de madeira e três sacras. Este 

altar é vedado por uma grade de pau preto. 
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40° Altar de São Pedro. 

Uma imagem de São Pedro, outra de São João Napomuceno e outra de Santa Catarina de 

Alexandria, um crucifixo e quatro castiçais de madeira dourada, três sacras e um frontal de 

damasco vermelho liso. Este altar está vedado por uma grade de pau preto com duas portas. 

41° Altar de Nossa Senhora de Lourdes. 

Uma imagem da mesma Senhora, outra de São Bento e outra de São Braz. Um grande 

crucifixo, escultura antiga e quatro castiçais de madeira dourada, três sacras e um frontal de 

damasco branco. Aos lados duas colunas de madeira. Este altar é vedado por uma grade de 

pau preto com duas portas. 

42o2 Altar da Santíssima Trindade ou da Exposição do Santíssimo Sacramento. 

Tem um crucifixo e seis castiçais de madeira dourada e um pequeno sacrário volante. Debaixo 

deste altar está uma imagem do Senhor Morto. Neste altar está a imagem de Maria Imaculada, 

pertencente à Associação das Filhas de Maria. 

43° Capela do Santíssimo Sacramento, pertencente à Confraria do Santíssimo. 

44° Altar de Nossa Senhora do Rosário. 

Pertence à Confraria do mesmo título. Serve de altar paroquial. 

Nave Central 

45° Seis confessionários e dezassete bancos genuflexórios compridos, em madeira de pinho e 

duas pias para água benta em mármore. 

46° Coro Alto 

Contém um baldaquino de madeira ao centro e um crucifixo e dois pequenos castiçais em 

madeira dourada. Assentos capitulares em pau preto, tendo em volta, em pintura, as Catorze 

Obras da Mizericórdia, dois mochos em madeira de castanho e uma estante grande de quatro 

faces em castanho. Em cada sala do ante-côro há dois bancos grandes de castanho com 

encostos, uma mesa e uma cdeira. Dois breviários grandes, dois martiriológicos, sendo um 

actualizado e um antigo e doze saltírios. 

2 Houve erro do autor do inventário daqui em diante, uma vez que repete o n° 41. Os números que aqui 
escrevemos tratam-se, assim, da correcção deste erro e não dos que aparecem na cópia do documento original. 
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47° Sacristia 

A entrada há uma mesa de castanho e uma sineta. Dentro há um paramenteiro de pau preto 

com dezoito gavetões e estes com puxadores de metal amarelo. Há um oratório de madeira 

entalhada e dourada com as imagens de Jesus Crucificado, de Nossa Senhora e de São João 

Evangelista e mais duas imagens pequenas, de Santo Agostinho e de Santa Luzia. Aos lados 

dois espelhos, encaixilhados em pau preto e moldura dourada. Sobre o paramenteiro, na 

extremidade da esquerda uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias em madeira, do século 

XVI. Na parede sobre o paramenteiro dois quadros a óleo um representando a imagem de 

Nossa Senhora^ da Piedade com Jesus em seus braços, outro o sepulcro da Santíssima 

Virgem, rodeado dos apóstolos. Na parede do lado da porta um grande quadro a óleo de Dom 

Frei Feliciano de Nossa Senhora e um mais pequeno representando a Coroação da Santíssima 

Virgem. Na parede, do lado da igreja um quadro de Dom Manuel de Noronha. Três armários 

na parede, de pau preto. Um relógio, duas mesas, estilo Luis XV. Uma cadeira de castanho 

com assento e encosto de couro, uma mesa de castanho de pouco valor e seis catiçais de 

metal. 

Sacristia pequena 

48° Uma mesa de castanho, um armário grande e dois guarda-roupas. Uma cadeira de 

castanho com assento e encosto de couro, uma pequena cruz de metal dourado e Cristo de 

prata, tendo na base gravado o escudo de Dom Miguel de Portugal, bispo desta diocese. Nesta 

sacristia há uma arca que comtém três grandes âmbolas de prata dos Santos Óleos. 

49° Um ostensório de prata dourada. 

50° Um par de galhetas de prata. 

51° Um jarro e bacia de prata. 

52° Dois turíbulos e duas navetas de prata. 

53° Quatro varas de prata que terminam em pinhas para uso processional dos cónegos. 

(Massas Capitulares) 

54° Um Cristo de marfim e cruz de pau prêto que se encontra num dos gavetões da sacristia. 

3 Palavra omitida. 
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55° Uma grande cruz processional de prata dourada com duas ciganas, denominada - Cruz 

Capitular. 

56° Dez cálices de prata dourada, sendo seis lavrados e quatro lisos. 

57° Duas pequenas âmbolas de prata, contendo uma o óleo dos Catecúmenos, outra o óleo do 

Crisma, uma bacia e concha de metal branco, que se encontram no baptistério. 

58° Uma caldeirinha de prata. 

59° Uma pequena caldeirinha de metal. 

60° Duas píxides de prata dourada. 

61° Três relicários de prata para levar o Santíssimo Sacramento aos enfermos. 

62° Doze missais, quatro cadernos para as missas de defuntos e um epistolário. 

63° Cinco pares de galhetas de vidro. 

64° Três âmbulas de zinco pintadas, que contem os restos dos Santos Óleos. 

Paramentos 

65° Doze pluviais brancos de brocado, oito casulas de brocado, uma casula bordada a ouro, 

uma casula em lhama e seda, quatro dalmáticas, dois véus de ombros, sendo um de lhama de 

prata, um gremial e um frontal de púlpito. 

66° Paramentos brancos lisos - onze casulas, um pluvial, sete dalmáticas e um véu de ombros. 

67° Paramentos brancos com ramagem amarela - uma casula, duas dalmáticas, um pluvial. 

68° Paramentos vermelhos - dez pluviais de brocado, seis dalmáticas, três casulas, um véu de 

ombros, um gremial e dois frontais de púlpito. 

69° Paramentos vermelhos lisos - dez pluviais, quatro dalmáticas, treze casulas. 

70° Paramentos roxos de brocado - dez pluviais, cinco casulas, duas dalmáticas, dois véus de 

ombros, um véu de cálice dourado,um estolão, um gremial, um frontal de púlpito. 

71° Paramentos roxos lisos - um pluvial, duas dalmáticas, um estolão e oito casulas. 

72° Paramentos verdes - três pluviais, onze casulas, duas dalmáticas, um véu de ombros. 

73° Paramentos pretos - seis pluviais, oito casulas, quatro dalmáticas e um estolão. 

74° Roupa branca - quarenta e quatro alvas, vinte e seis cingulos, vinte e quatro amictos, seis 

toalhas de limpar as mãos. 

75° Oito tochas automáticas grandes e quarenta e duas velas automáticas. 
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76° Seis tocheiros de madeira de castanho. 

Casa da arrrecadação 

77° Um catafalco, dois baús de madeira antigos, cobertos de couro. 

78° Um pálio branco de brocado com seis varas de madeira dourada. 

79° Um pálio preto, de veludo de seda com seis varas de madeira. 

80° Um esquife do Sehor Morto e um pano de lã com galão amarelo que o cobre. 

81° Dois armários grandes velhos, uma cadeira de castanho com assento e encosto de couro, 
deteriorada. 

82° Trinta cadeiras, estando algumas bastante deterioradas. 

Sala Capitular e Anexos 

83° Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, uma mesa, um armário com arquivo, três 

castiçais de estanho, um armário e uma imagem de Nosso Senhor da Ascensão e outra de 

Nosso Senhor da Ressurreição. Um grande crucifixo de madeira com resplendor de prata. 

Torre 

84° Um relógio, construído em mil seiscentos e quarenta e oito, deteriorado. 

85° Sinos - Há sete, sendo intitulados - Santa Ana, São João, Santa Bárbara, outro Santa 

Bárbara, quebrado, Nossa Senhora, São Marcos, Jesus, Maria e José. Há também cinco 

sinetas, sendo três na torre, uma numa das salas do coro e outra à entrada da sacristia. 

Sé de Lamego, Janeiro de 1940». 
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DOCUMENTO I 

1718, Maio, 3, Lamego - Escritura de contrato de obra dos altares colaterais, frontais dos 

mesmos altares e arco da capela de Nossa Senhora da Esperança de Lamego entre o juiz e 

mordomos da Confraria de Nossa Senhora da Esperança e os imaginários Francisco Rebelo 

e Manuel Ribeiro. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 97/4, fis. 58V.-59.1 

Publ:. ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLV, fase. 3 e 4 , Viseu, 1986, pp. 285-286.2 

«Escriptura de obrigação de fazer a obra dos altares collatrais e arco da capella da Senhora da 

Esperança que fazem Francisco Rebello maginario e Manoel Ribeiro desta cidade. 

Saibam quantos este publico instromento de escriptura de obriguação ou como em direito 

mais nada ha dizer se possa virem como no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jhesus 

Christo de mil e setecentos e desoito annos aos três dias do mes de Mayo do dito anno nesta 

cidade de Lamego no sima da Rua da Seara delia dentro da capella de Nossa Senhora da 

Esperança adonde eu tabaliam vim estando ahi prezentes Bernardo Rebelo Castelo Branco da 

Rua da Cadeia desta cidade juis que de prezente he da Confraria da mesma senhora e os mais 

mordomos delia ao deante asignados e estando também prezentes Francisco Rebello 

maginario morador na villa de Tarouca desta comarca e Manoel Ribeiro maginario da Rua 

dos Fornos desta cidade todos pesoas reconhescidas de mim tabaliam e das testemunhas ao 

deante nomeadas e asignadas perante as coais loguo pellos ditos Francisco Rebello he Manoel 

Ribeiro maginarios <foi dito> que elles estavam contratados com os ditos juis e mordomos 

desta confraria de lhe fazerem a obra de emtalhe dos altares collatrais e frontespicio do arco 

desta capella da Senhora da Esperança e frontais dos mesmos altares na forma da do altar mor 

e a mais hobra na forma da planta que para ella mandaram fazer o dito juis e mordomos em 

hua folha de papel emprial que se acha rubricada com o sobrenome do doutor Manoel 

1 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial. 
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Monteiro de Sampayo juis de for a que foi desta cidade que os ditos mestres reseberam 

somente os nichos do Senhor seram de meia laranga (sic) e os remates dos altares dos lados 

subiram tudo o que puder ser ao forro e o arco sera em volta nasido dos ratabullos dos ditos 

altares e se avião ajustado ambos de fazerem toda a dita hobra em preço e quoantia de cento e 

vinte mil reis que se lhe satisfaram em três pagamentos igoais3 a saber se lhe fará hus loguo 

para comprarem madeiras e outro no meio da obra e o ultimo depois delia de todo feita e 

acabada asente e revista para se examinar fica comforme a planta e que dito fiqua e loguo 

pellos ditos juis e mordomos foram emtregues aos ditos Francisco Rebello e Manoel Ribeiro 

maginarios outo moedas e meia de ouro que fazem soma de quarenta mil e outocentos reis a 

conta da dita obra e para a ella darem primçipio os coais elles reseberão parante mim tabaliam 

e das ditas testemunhas e de lhes se derão por emtregues e satisfeitos e por elles foi dito que 

elles ambos juntos e cada hum de per sy.. .solidum se obrigavam por suas pesoas e todos seus 

beins e fazendas moveis e rais ávidos e por aver e terços de suas almas a fazerem a dita hobra 

e dalla de todo perfeita e acabada pello dito preço de cento e vinte mil reis em que se abatera a 

coantia que sa tem resebido e o que se lhe fica devendo se lhe satisfará em dous pagamentos 

igoais como dito fique e que nam se lhe faltando aos ditos pagamentos elles ditos mestres se 

obrigavão a nam abrirem mão da dita obra e a darem feita e acabada the o fim do mes de 

Janeiro que vem de setecentos e dezanove e coando faltem a esta condição pagaram elles ditos 

mestres de pena convensional quarenta mil reis para a dita confraria e o dito juis e mordomos 

poderam mandar acabar a dita obra por outros ofeciais a custa délies ditos mestres pello jornal 

custumado e que avendo elles de serem demandados para darem comprimento a esta 

escriptura e obrigaçam delia se obrigavão responder no Juiso Geral desta cidade dita parante o 

doutor juis de fora delia ou parante o reverendo doutor Vigário Geral deste bispado he de 

onde os ditos juis e mordomos obrigar os quiser em que para coalquer dos ditos juisos se 

desaforavão dos de seu foro que hoje tem e ao diante tiverem que todos hão por declinado e 

renunciado como também renunsião todas as ferias gerais he expeçiais e os nove dias de 

doentes des de embargos e sinco de nojo e a ley que dis a geral renunsiação nam valha e todas 

as mais leis previllegios e ...dadas que a seu favor fasam porque de nada querem uzar nem 

gozar senão em tudo comprirem e goardarem esta escriptura emteiramente como nella se 

contem e que nam dando comprimento a ella queriam para o fazerem serem obrigados por 

3 Termina a transcrição feita por ALVES, Alexandre - Artistas..., vol. XLV, p. 286. 
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sensuras do dito doutor Vigário Geral a que se sujeitavão e que elles ditos mestres fíavão hu 

ao outro e outro ao outro na dita obra e dinheiro que tem resebido e de hoje em diante 

reseberem e se obrigava cada hum de per sy a dar feita a dita obra e acabada na forma que 

dito fiqua e no dito tempo e loguo pellos ditos juis e mordomos foi dito que comprindo os 

ditos mestres com a obrigaçam desta escriptura elles se obrigavam pellos rendimentos da dita 

capella e nam chegando elles por suas pesoas e beins a ajustarem os ditos mestres a dita 

quoantia de sento e vinte mil reis da dita obra sem falta nem dimenuição alguma em 

testemunho dever dito asy a quizeram e outrogaram e mandaram huns e outros fazer esta 

escriptura de obrigação nesta nota de mim tabaliam que délies a aseitey e estepulley por serem 

na estepullação como tabaliam publico aseitante e estepullante em seus nomes e das mais 

partes a que tocar nam prezentes de que a tudo foram testemunhas prezentes Jozeph Lopes 

sapateiro morador na Rua da Cadea desta cidade e Manoel Monteiro solteiro filho de Manoel 

Monteiro desta Rua da Seara que ambos aquy asinaram com os ditos mestres e com o dito juis 

da confraria Bernardo Rebello Castelo Branco e com o mordomo Jozeph de Queirós depois 

desta lida por mim Jozeph Monteiro tabaliam que a escrevy he declaro que suposto esta foy 

continuada na capella da dita Senhora da Esperança foy lida e asinada nas cazas de mim 

tabalião a declararam os ditos mestres que a planta que se fez para a dita obra a pagarão os 

mordomos da dita confraria a quem a fez testemunhas as sobreditas sobredito a escrevy. Diz a 

entrelinha atras <foy dito> sobredito a escrevy. 

(Assinado:) FRANCISCO REBELLO 

MANOEL RIBEIRO 

MANOEL MONTEIRO 

BERNARDO REBELLO CASTELO BRANCO 

JOZEPH DE QUEIRÓS 

JOZEPH LOPES». 
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DOCUMENTO II 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Esperança de Lamego 

feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 355. 

«Na ametade da cidade que pertence a esta freguezia ha as ermidas ou capellas seguintes = No 

sima da Rua da Seara huma capella de bastante grandeza e ricamente ornada dedicada a Nossa 

Senhora com o titulo da Esperança e a sua devota imagem que he antiga e de pedra está 

perfeitissimamente estufada e no meyo da tribuna que he de talha dourada: tem mais dois 

altares colatraes dedicados hum á imagem de Christo Crucificado e outro ao Senhor Ecce 

Homo. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 

268 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

10. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Guia do lugar de 

Medeio de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 
328, fl. 357. 

«Com pouca distancia1, está a villa de Medello que tão bem pertense a esta freguesia; ha nella 

duas capellas [.. .]2 e outra da Senhora da Guia que está no fim da ditta villa [...]. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 

1 Refere-se ao lugar de Fafel, uma vez que esta descrição vem no seguimento da descrição feita no doe. I, p. 321 
deste volume. 
2 Vide doe. I, p. 292 deste volume. 
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DOCUMENTO I 

1694, Julho, 26, Lamego - Escritura de douramento do retábulo e das imagens de Santo 

António e Santa Luzia do mesmo altar da capela de Nossa Senhora da Luz do lugar de 

Mor eiras de Lamego, entre os devotos da cidade de Lamego e o pintor Lourenço de Abreu. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 513/37, fis. 10-lOv.1 

Publ.: ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XXXV, fase. 2, Viseu, 1976, pp. 224-225.2 

«Escritura de obrigação que fes Lourenço de Abreu pintor e morador no lugar de Arneiros do 

termo desta cidade as obras de Nossa Senhora da Lux do lugar das Moreiras. 

Saibão quantos este publico imstrumento de escritura de obrigazão asi como em direito mais 

natha e dizer se posa virem como no ano do nascimento de Noso Senhor Jezus Cristo que de 

mil seiscentos e noventa e quatro anos aos vinte seis dias do mes de Julho do dito ano3 nesta 

cidade de Lamego em cazas e moradas de Antonio Salema de Figueiredo honde eu tabeliam 

fui digo vim ahi estando prezentes Domingos Pinto Agostinho digo Domingos Pinto morador 

no lugar de Arneiros, e bem asim Lourenço de Abreu morador no mesmo lugar digo de Abreo 

pintor e morador no mesmo lugar de Arneiros ambos pesoas reconhesidas de mim tabeliam e 

das testemunhas ao diante nomeadas e asinadas e logo pelo dito Lourenço de Abreu foi dito 

em nosa prezença que pesoas devotas desta cidade que por esmolas e devosão querião mandar 

dourar o retábulo da Senhora da Lux da capela sita4 no lugar das Moreiras deste termo tinhão 

feito contrato com ele de que lhe dourase o dito retábulo de ouro burnido do mais subido em 

prezo de trinta e dois mil e quinhentos reis5 em que emtravão o dourar das imagems do Santo 

Antonio e Santa Luzia que estão no mesmo altar excepto o estofo que este correra por conta 

dos ditos devotos e que nesta forma por ele dito Lourenço de Abreu foi dito que ele se 

Nova leitura e transcrição integral do documento. 
2 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 513/37, fis. 
10-10v. e não n.° 518/37 como é referido por ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XXXV, p. 225. 
3 ALVES, Alexandre - Artistas..., vol. XXXV, p.225. Parte não transcrita. 
4 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de sita leu dita. 
5 Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de trinta e dois mil e quinhentos reis leu 32.000 reis. 
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obrigava por sua pesoa e todos seos bens moveis e de rais ávidos e por aver e terço de sua 

alma a pe do juizo e da cadeia por via excecutecia e não ordinária a dar o dito retábulo 

dourado e Santa Luzia e Santo Antonio que nele estão ate o ultimo dia de Fevereiro do ano 

que vem de seiscentos e noventa e sinquo6 a que contra esta obrigasão numqua poderia por 

duvida algua antes não dando tudo dourado ate o tal dia se obrigava na mesma forma e via 

excecutecia a pagar todos os custos e gastos que sa fizerem com outro pintor na dita obra e a 

dar de esmola para a fabriqua desta capela vinte cruzados e esta escritura de obrigasão fas 

muito de sua huma vontade de notar constrangido de prezença algua e que por rezão desta 

avendo da sua parte coalquer falta de sorte que o dito retábulo e imagems não estejão 

douradas no tal dia do ouro burnido do mais subido e exzarninada a dita obra que avia ser 

excecutado pelas sobreditas penas a ordem do doutor juis de fora desta dita cidade e logo pelo 

dito Domingos Pinto foi dito que ele como depusitario que era do dinheiro das cortes que se 

terião para as festas que se hão de fazer da Senhora da Lux e na forma do doutor Carlos da 

Conha(?) que a leu para se terar... parte das ditas cortes se obrigava por hua prezença a dar a 

pagar ao dito Lourenço de Abreu os ditos trinta e dois mil e quinhentos reis a tudo... que 

nesesario lhe forem e por serem digo nesesario e em testemunho de verdade asi o quizerão e 

outrogarão e mandarão ser feito este instrumento que eu deles asentei e estipulei por solene 

estipulação em nome das partes a que tocar posa e não prezentes de que forão testemunhas 

prezentes Antonio Selema de Figueiredo e Joze Monteiro seu sobrinho ambos desta cidade 

que aqui asinarão o dispois desta lhe ser lida e declarada por mim João Lobo7 Pimentel 

tabaliam que o escrevi. 

(Assinado:) LOURENÇO DE ABREU 

DOMINGOS PINTO 

JOZEPH MONTEIRO 

ANTONIO SALEMA DE FIGUEIREDO». 

6 Idem, ibidem. A transcrição termina aqui. 
Idem, ibidem. Transcrição incorrecta, em vez de Lobo leu Cobo. 
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DOCUMENTO II 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Luz do lugar de 

Mor eiras de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 357. 

«Tãobem são filhos desta igreja1, os moradores dos lugares das Moreiras que tem huma 

ermida da Senhora da Luz [.. .]2 . 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 

Refere-se à igreja de Santa Maria de Almacave. 
Segue-se a relação dos outros lugares pertencentes à freguesia de Almacave. 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora das Virtudes de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 301-302. 

«No fim da Rua dos Fornos fica hua travessa / como ja dice / que hya para o lugar das Lagens 

arabalde desta minha freguezia e asim passando aquella para a parte do nascente, no fim de 

huma estrada fica hua ponte de cantaria que da passagem ao refferido rio Coura no principio 

da qual está hua fonte quaze subterrânea de muy salutifera agoa; e passando a ditta ponte, 

logo descendo ao sul se encontra hum lugar pequeno chamado das =Lagens= de quem tomou 

o nome o sobreditto rio, levando dahy para bayxo o apelido das =Lagens= e no principio deste 

lugar fica hua antiga capella de Nossa Senhora das Virtudes que mandou fazer sobre hua 

lagem grande hum cónego desta cathedral chamado Miguel Freyre / suposto se ignore o anno 

em que foy erecta por ser ja muyto antiga / mas consta que naquelle sitio sucedião muytas 

mortes, muytas desgrassas e nelle se cometião muytos peccados e totalmente se extinguirão 

estas desordens, depões que o pio cónego eregio à Senhora este templo. Tem seo altar mor 

com retábulo e nelle a imagem da mesma Senhora de escultura de madeyra com primorozo 

vistido. Pertence hoje esta capella ao Morgado de Balcemão que tem o seo solar em hum 

lugar do mesmo nome, distante desta cidade hum quarto de legoa. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1714, Abril, 4, Lamego - Escritura de ajuste e contrato do douramento do retábulo, frontal 

e tecto e pintura do mesmo da capela de Nossa Senhora dos Meninos entre os mordomos da 

dita capela e o pintor Francisco de Mesquita. 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 155-155v.2 

Publ.: ALVES, Alexandre -Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLIII, fase. 1 e 2, Viseu, 1984, pp. 449-450. 

Publ.: BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na 

cidade e na diocese do Porto. Documentação II (1700-1725), Porto, 1985, pp. 439-442. 

«Escriptura de ajuste e contrato que fizeram os mordomos de Nossa Senhora dos Meninos 

com Francisco de Mesquita pintor da cidade do Porto sobre o dourar o retabullo e teto da 

capella do arco pêra dentro. 

Saibam coantos este publico instromento de escriptura de ajuste e contrato virem como no 

armo do nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setesentos e catorze annos aos 

coatro dias do mes de Abril do mesmo armo em cazas e moradas do doutor juis de forra (sic) 

nesta cidade de Lamego por Sua Magestade que Deos goarde nella e todo seu termo estando 

elle ahi prezente e bem asim mais Bento da Costa Soares e Pantalião de Siabra e Sousa todos 

três mordomos de Nossa Senhora dos Meninos estando também ahi prezente Francisco de 

Mesquita pintor da cidade do Porto e agora asistente nesta cidade de Lameguo loguo ahi pello 

dito Francisco de Mesquita foi dito que elle se obrigava como desfeito (sic) loguo se obrigou 

pella prezente escriptura a dourar o retabollo de Nossa Senhora dos Meninos que actoalmente 

esta posto na sua capella e o dourar com todo o primor que pede arte escolhendo ouro mais 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, pp. 612-613. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
Réf.: ALVES, Alexandre - Artistas portuenses nas dioceses de Lamego e Viseu, in "O Tripeiro", n.° 8, Porto, VI 
série, ano IX, 1969, p. 272 e p. 274. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, 
n.° 434/172, fis. 155- 155v. e não n.° 437/177 como é referido por este autor. 
3 Vide ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XLIII, p. 449. Palavra omitida. 
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sobido do que serve pêra hese menisterio e os anjos que se acham emcorporados nos ditos4 

retaballos5 que sam coatro ham de ser riquamente estufados e com o mesmo constesto (sic) e 

primor se obrigou a dourar o frontal de talha que tem o mesmo altar da Sinhora e da mesma 

sorte dourara todo o teto da dita capella do vam do arco para dentro o que se entende em 

todos os florois e ronpantes frizos verdugos e todos os altos que ouver no dito teto e os lizos 

dos mesmos seram pintados de olio fino e de boa mam co a declarasam que todos os paneis 

teram cada hum seu simbollo ou inblema pintado das enselensias de Nossa Senhora que se lhe 

daram por apontamento e os lizos que ficam entre hus e outros painéis que são os baixos dos 

frizos e ronpates seram de olio fino azul6 e os bancos que ficam sobre o azulegio seram de 

pintura de fruteiros ou raizes7 o que pareser milhor aos ditos mordomos e se obrigou a fazer a 

dita obrar (sic) por preço de dozentos e sisenta e sinco mil reis com toda a profeisam que pede 

a mesma obra a coal sera revista por ofesiais de bom voto hus do coais sera emleito por parte 

do dito Francisco de Mesquita e outro pella parte délies ditos mordomos e achandose que tem 

algum defeito ou averia se inmendara e conpora a custa delle dito Francisco de Mesquita pello 

dito preço com tal condisam que se antes delle dito Francisco de Mesquita pegar na obra der 

fiança a contento delle mordomos lhe daram estes outenta mil reis pêra os proparos e coando 

a não de so se lhe dará o dinheyro depois de estar trabalhando na dita obra na coal entrara em 

tenpo que a possa dar acabada pêra dia de Nossa Senhora em Setenbro em que se lhe fas a sua 

festa e loguo pellos ditos mordormos foi dito que elles aseytavam a obrigasam que elle dito 

Francisco de Mesquita lhe fazia asima referida com as condisois asima declaradas e da mesma 

sorte se obrigavam a que fazendo elle a dita obra na forma asima referida lhe dariam os ditos 

duzentos e setenta e sinco mil reis sem falta nem demonuisam (sic) alguma e asim os ditos 

mordomos e o dito Francisco de Mesquita <se obrigaram> a goardar e conprir (sic) tudo o 

prometido nesta escriptura de huma e outra parte cada hum pella sua sobre obrigasam de suas 

pesoas e beis (sic) em fee de que otrogaram o prezente instromento que todos asinaram sendo 

mais testemunhas prezentes que tudo ouviram 1er e outrogar e asinaram todos depois desta lhe 

4 A letra "s" encontra-se riscada. 
5 A letra "s" encontra-se riscada. 
6 Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha..., II, p. 441. Transcrição incorrecta, em vez de azul leu 
geral. 
7 Tanto ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XLIII, pp. 449-450 como BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra 
de talha..., II, pp. 439-442 fizeram uma transcrição incorrecta, em vez de raizes leram países. 
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ser lida e declarada Manoel Domingos Alvares8 criado do dito doutor juis de fora Manoel 

Ribeyro vevo (sic) ofesial de sapateyro moradores na Rua da Coredoura que todos aqui 

asinaram depois desta lhe ser lida e declarada por mim Manoel Corrêa Carneyro9 tabalião que 

o escrevii10 e declaro que a entrelinha asima nesta lauda a que fica entres as des regas (sic) dis 

a entrelinha <se obrigaram> heu sobredito escrevii. 

(Assinado:) PANTALEAO DE SEABRA E SOUZA 

FRANCISCO DA MESQUITA 

BENTO DA COSTA SOARES 

JOÃO SOARES ALVES DE OLIVEIRA11 

MANOEL DOMINGOS ALVARES 

MANOEL RIBEIRO». 

Vide ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XLI1I, p. 450. Transcrição incorrecta, em vez de Alvares leu Alves. 
9 Idem, ibidem, p. 450. Transcrição incorrecta, em vez de Carneyro leu Loureiro. 

Segue-se um espaço em branco. 
11 Vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de talha..., II, pp. 442. Transcrição incorrecta, em vez de João 
Soares Alvares de Oliveira leu João de Soares Neves de Oliveira. 
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DOCUMENTO II 

1720, Fevereiro, 22, Lamego - Escritura de contrato de obra das grades de pau preto da 

capela de Nossa Senhora dos Meninos entre os mordomos da dita capela e o ensamblador 

Manuel de Sousa.1 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 415/34, fis. 43-44.2 

Publ.: CORREIA, Vergílio - Artistas de Lamego, in "Subsídios para a história da arte 

portuguesa", vol. XI, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, pp. 63-65.3 

Publ.: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLVIII, fase. 3 e 4, Viseu, 1989, pp. 242-245.4 

«Escriptura de contrato que entre si fazem os mordomos de Nossa Senhora dos Meninos e 

Manoel de Souza. 

Saibão quantos este publico inistrumento de escriptura de contrato e obrigação de obra ou 

como em direito mais valha força e vigor tenha virem como no anno do nacimento de Nosso 

Senhor Jesus Chrixpto de mil e setesentos e vinte annos aos vinte e dois dias do mes de 

Fevereiro do dito anno nesta cidade de Lamego na capella de Nossa Senhora dos Meninos 

junto a ponte de Balcamão arabalde desta cidade aonde eu tabaliam vim estando ahi prezentes 

huniformementi o reverendo Manoel Pereira da Silva conigo na Santa Se desta cidade e os 

mais mordomos da dita Senhora os abaixo asignados e bem Manoel de Souza da Rua de Santa 

Crus mestre emxenblador todos pesoas reconhesidas de mim tabaliam e das testemunhas ao 

diante nomiadas e no fim desta nota asignadas e logo ahi pello dito reverendo conigo Manoel 

Pereira da Silva e mais mordomos foi dito que elles estavão ajustados e comtratados com o 

dito Manoel de Souza que prezente estava de lhe fazer hua hobra de grades de pau preto para 

a capella da dita Senhora dos Meninos que ham de servir a ser postas no arco da dita capella 

Réf.: COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada, 1982, pp. 340-341. 
2 Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial. 
4 Transcrição parcial. A colocação correcta do documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 415/34, fis. 
43-43 e não n.° 418 como é referido por ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XLVIII, p. 245. 
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as coais grades ham de ser feitas na forma da planta com seus bronzes todos fichados asim no 

banco de sima como no de baixo as coais grades hão de ser postas e vistas no dito lugar do 

arco da dita capella athe quinze do mes de Agosto deste prezente anno de setesentos e vinte 

ficando obrigado o dito Manoel de Souza a dallas postas e suprir com toda a ferrajem e 

chunbos e o mais que for nesecario (sic) para a segurança das ditas grades tudo a sua custa 

sem que os ditos mordomos hajam de comtrebuhir com couza algua para ellas sim somente 

fazerem rial intrega do compito de sem mil reis na forma de que tomou e ajustou a dita obra5 

e que o dito Manoel de Souza seria obrigado a por as ditas grades no dito arco da dita capella 

pello dito tenpo asima dito e dado cazo que falte a por as ditas grades em tal cazo perdera 

vinte mil reis aplicados para a mesma Senhora que siraão em pena da falta e que as ditas 

grades ao dipois de postas ham de ser vistas e examinadas por dois ofeciais que bem o 

emtendão e toda a perda e difeito que se lhe achar e tiverem sera por conta do dito Manoel de 

Souza, e logo por elle dito Manoel de Souza foi dito que elle visto ter ajustado a dita obra 

pello dito preço asima declarado se obrigava a dar comprimento a esta na forma das clauzullas 

e condicois asima e abaixo declaradas nesta escriptura e a dar postas as ditas grades como dito 

fica athe o dito dia e tenpo asima dito debaixo da obrigação da pena da falta a cuja segurança 

dise obrigava sua pessoa e bens moveis e de rais ávidos e por aver onde quer que achados che 

forem em geral e expecial o seu terço a dar inteira satisfação da dita obra na forma sobredita e 

que avendo de ser demandado pello comprimento desta o que vi a ser diante o doutor Vigário 

Geral deste bispado que como seu juis compilante não poderia declinar e no mesmo juizo 

renumciava o juis e juizes de seu foro e debaixo de suas sencuras e jurisdição se submetia e 

renumciava as ferias gerais e expeciais nove dias de doente des de embargos sinco de nojo 

porque de nada queria huzar nem gozar senão em tudo comprir e goardar esta escriptura e 

suas obrigacois e clauzullas muito inteiramente como nella se contem e que a pesoa que andar 

na demanda que sobre esta se mover queria pagar a duzentos reis por dia posto que seria pior 

canpainha ou procurador dos ditos mordomos que vensera do dia da primeira citação athe rial 

intrega. E6 logo pello dito reverendo conigo Manoel Pereira da Silva e mais mordomos foi 

dito que comprindo o dito Manoel de Souza em fazer as ditas grades na forma da planta e 

apontamentos que vierão da cidade do Porto e que se obrigavão a fazer rial entrega dos ditos 

5 Termina a transcrição feita por ALVES, Alexandre -Artistas..., vol. XL VIII, p. 245. A transcrição feita por 
CORREIA, Vergílio-^rt/stos...,vol. XI, p. 65 é interrompida nesta mesma altura para se iniciar mais tarde. 

282 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

sem mil reis em duas pagas a saber digo em três pagas a saber a primeira paga logo a factura 

desta e a segunda no meio da obra e a treseira paga no fim ao dispois de postas as ditas grades 

na forma que dito fica com seus bronzes dourados asim nas grades como nas piraminas (sic) 

na forma que declara a planta7 e em testemunho e fee de verdade asim o quizera e outrugarão 

e mandarão ser feito este instrumento nesta nota de mim tabaliam que eu délies e de cada huo 

o aseitei e otruguei e estipullei por solemni estipullacão como pesoa publica estipullante e 

aseitante em seu nome e dos mais prezentes a que tocar possa não prezentes sendo a tudo 

testemunhas prezentes o reverendo padre João de Deos da Rua da Corredoira e Jozeph 

Teixeyra de Moura da Rua de Sam Lazaro desta cidade que todos aqui asignarão depois desta 

lhe ser lida e declarada por mim João Baptista tabaliam que o escrevy. 

(Assinado:) MANOEL PEREIRA DA SYLVA 

DOMINGOS BORGES 

PADRE JOÃO DE DEOS 

DIOGO PEREIRA DE ALMEIDA 

MANOEL DE SOUZA 

MANOEL DE PAIVA 

JOSEPH TEIXEIRA DE MOURA». 

6 A transcrição feita por CORREIA, Vergílio - ob. cit, p. 65 é retomada neste período. 
7 Termina a transcrição feita por CORREIA, Vergílio - ob. cit., p. 65. 
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DOCUMENTO III 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora dos Meninos de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 299-301. 

«Seguese a Rua da Calçada também de igual comprimento como a antecedente1 athe a Rua do 

Chafariz que inclinando para a parte da mam esquerda vay findar na ponte por onde passa o 

rio chamado =Balcemão= e Rua da Senhora dos Meninos não he muyto comprida mas larga 

bastantemente e tomou o nome de Rua do Chafariz por lhe ficar na frente hum largo e 

comprido chafariz em cujo lanção copioza agoa duas bicas que ficão em hum paynel de pedra 

lavrada com as armas reaes no meyo.[...] . 

No fim desta rua da parte da mam esquerda entra a Rua da Senhora dos Meninos em cujo 

rematte está a capella da mesma senhora. 

Está situada esta capella sobre profundíssimas rochas ou fragoas pendentes e imminentes ao 

rio Balcemão. Foy fundada pelo illustrissimo bispo Dom Manoel de Neronha. Tem o altar 

hum perfeyto retábulo dourado e nelle a imagem de Nossa Senhora assentada em huma 

cadeyra com o Menino no seo regaço. Dam a esta milagrozissima imagem trez titulos: o da 

Senhora do Amparo, o da Senhora da Cadeyrinha e o da Senhora dos Meninos; e lhe 

impozerão os seos devotos este ultimo titulo por verem os contínuos milagres que a Senhora 

obrava em os meninos daquelle bayrro que continuamente erão submergidos nas profundas 

correntes do rio Balcemão e por interceção da Senhora sahyão sãos e salvos. Está esta capella 

debayxo da jurisdição ordinária e pertence ao povo. Tem sua sacristia bons ornamentos e a 

porta principal para o poente. [...]• Tem sua Confraria com o titulo da mesma Senhora. 

A rua antecedente é a Rua da Corredoura, uma vez que esta descrição vem no seguimento da descrição feita no 
doe. VII, pp. 46-47 deste volume. 
2 Segue-se a descrição dos benefícios para a saúde de beber desta água comprovada pelos moradores deste 
bairro. 

J Segue-se a descrição das romagens que vão a esta capela de Nossa Senhora dos Meninos. 
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(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de São Lázaro de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 301. 

«Da Rua do Chafariz se segue pela parte da mão direyta a ponte por onde com a velocidade 

costumada paca o rio Balcemão e no fim desta principia a Rua de Sam Lazaro de grande 

comprimento que subindo, vay finalizar na capella deste santo. 

Foy esta capella erecta por hum cavalheyro da cidade de Viseo chamado o Morgado de 

Alvellos; e como pelo devir do tempo se hya aruynando tomou o povo conta delia e a 

readificou por cujo motivo ficou sendo do povo. Tem seo altar mor com tribuna dourada e 

nelle a imagem do mesmo santo de vulto e muyto milagroza. A porta principal fica para o 

poente e atravessa para o sul. [...]'. 

Nesta capella estava algum dia o hospital dos leprozos. Nella dam sua primeyra entrada os 

excellentissimos bispos desta cidade, vindo a cavallo com capa magna, acompanhados do 
clero, nobreza e povo athe a capella da Senhora do Desterro / como ja fica ditto /. 

{Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 

Segue-se a descrição das romagens que vão a esta capela de São Lázaro. 
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15. CAPELA DO ESPÍRITO SANTO 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela do Espírito Santo de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 284-285. 

«Defronte da Sé para a parte do sul seguese hua rua que busca a poente chamada =Espirito 

Santo= e vay findar em hum largo que goza a milhor vista de alguns palácios e cazas 

particulares de que se compõe e de espaçozos e compridos campos divididos pelo meyo com 

a dilicioza corrente do rio Coura. 

Neste largo pões está erecta a capella do Espirito Santo sobre hum dezafogado pateo com suas 

escadas, cruzeyro e assentos, tudo de pedra lavrada. 

He esta capella de bastante comprimento e largura: está ricamente ornada e guarnecida de 

tudo o que lhe he necessário, asim de prata como de ornamentos. Tem alem do altar mor dous 

altares collateraes fazendo face hum ao outro e todos com seos retábulos de talha muy bem 

dourada. No altar mor está a imagem da Santissima Trindade e nos lados em nixos a do 

Menino Jezus e a de Nossa Senhora da Assumpção de marfim e perfeytissimamente estofada 

cuja imagem tem perto de dous palmos de altura com seo afogador de ouro, cravejado de oyto 

grandes diamantes ao pescoço e bracelettes de aljofres finos nos braços. Esta imagem mandou 

da cidade de Goa Pedro Guedes de Magalhaens desta minha freguezia para a mesma capella. 

No altar da parte do Evangelho se adora a imagem de Christo Crucificado de vulto, como as 

mais atraz declaradas. E no da parte da Epistola se venera a imagem de Nossa Senhora dos 

Prazeres de escultura de roca com seo vestido de seda de ouro. He esta capella toda azolejada 

e tem a porta principal para o norte e travessa para o nascente: a qual mandou fazer o 

illustrissimo Dom Manoel de Neronha bispo que foy deste bispado e pertence ao ordinário. 

Tem sua Irmandade intitulada do Espirito Santo. 

1 Segue-se a enumeração das romagens que vão a esta capela do Espírito Santo. 
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(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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16. CAPELA DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela do Mártir São Sebastião do lugar de Medeio 

de Lamego feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

LA.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 357. 

«Com pouca distancia1, está a villa de Medello que tãobem pertense a esta freguesia; ha nella 

duas capellas: huma dedicada a São Sebastiam que está logo na entrada [...]2. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 

1 Refere-se ao lugar de Fafel, uma vez que esta descrição vem no seguimento da descrição feita no doe. I, p. 321 
deste volume. 
2 Resolvemos interromper aqui o documento, já que a parte que se segue diz respeito à capela de Nossa Senhora 
da Guia também do lugar de Medeio, mas que optámos por transcrever no doe. I, p. 270 deste volume. 
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17. CAPELA DOS SANTOS PASSOS - CORREDOURA 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela dos Santos Passos no largo da casa das 

Brolhas em Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 297-298. 

«No largo das cazas das Brolhas que fica no fundo da Rua Direyta / como atraz dice / está hua 

capella dos Passos com seo retábulo e hum magestozo paynel do Senhor com a Cruz aos 

hombros que serve para a procissão dos Passos desta cidade como as mais que ficão na 

freguezia de Almacave. 

{Assinado-) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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1. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora da Conceição de Lamego 

feita pelo Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 
328, fl. 356. 

«Dentro das cazas de Jozé Pacheco de Mendonça pesoa de conhecida e destinta nobreza que 

mora no sitio chamado de Almedina aonde está huma fonte das melhores desta cidade por ser 

abundante e de agua especial, está huma capella dedicada a Nossa Senhora da Conceyção e 

com porta para a rua. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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2. CAPELA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - ALMACAVE 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora do Amparo da freguesia 

de Almacave de Lamego feita pelo Reitor José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

LA.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 355. 

«Por bayxo desta capella1, está outra dedicada a Nossa Senhora do Amparo que he de roupas 

e imagem a quem o povo tem especial devoção. 

{Assinado-?) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEIRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 

1 Refere-se à capela do Salvador do Mundo, uma vez que esta descrição está no seguimento da descrição feita no 
doe. I, p. 310 deste volume. 

299 



Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional. 
1680-1780. 

3. CAPELA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - SÉ 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de Nossa Senhora do Amparo da freguesia 

da Sé de Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 287-288. 

«Pelo lado da Sé da parte do sul se segue outra rua encaminhando-se ao nascente a que 

chamão da =Praça da Sé= e vay por detraz desta findar / com varias travessas / na Rua dos 

Fornos em a qual dentro do pateo do palácio que foy de Frey Martinho Álvaro Pinto da 

Fonseca, balio de Leça, está huma capella da invocação de Nossa Senhora do Amparo, com 

seo retábulo; e no meyo hua magestoza imagem de Christo Crucificado com o titulo dos 

=Aflitos= e tem de estatura mais de dez palmos / imagem de muyta devoção e milagres / no 

vão do mesmo retábulo estão varias imagens todas de vulto: tem sua sacristia e ricos 

ornamentos e pertence aos herdeyros do ditto balio de Leça que he hoje Donna Maria Ignacia 

Pinto de Vilhena. 

{Assinado-?) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela de São João Baptista de Lamego feita pelo 

Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 288-289. 

«No fim da Praça da Sé principia hua rua muy comprida a que dam a nommenclatura de Rua 

=Direyta= e tem seo rematte em hum largo, aonde está o palácio das cazas das Brolhas, que 

he solar de Dom Bernardo Antonio de Mello Ozorio, bispo que de prezente he do bispado da 

Guarda. Antes de chegarse ao fim desta rua está hua capella no pateo do palácio de Antonio 

de Araújo Freyre de Souza Borges da Veyga; e he da invocação de Sam João Baptista. Tem 

hum noblissimo retábulo dourado e pintado fingindo pedra; no meyo do qual está a imagem 

do mesmo santo; e aos lados as imagens de Nossa Senhora da Conceyção e de Sam Jozeph 

todas de vulto estofadas. No meyo da banquetta está / dentro de hum sacrário / hua especial e 

grande relíquia do Santo Lenho que antiguamente tinha sido da caza dos duques de Bragança. 

Tem sua sacristia e riquíssimos ornamentos e pertence ao ditto Antonio de Araújo. 

{Assinado-) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela de São Vicente de Lamego feita pelo Reitor 

de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 
328, fi. 356. 

«Ao sahir da cidade para a parte do Douro, está huma capella antiga dedicada a Sam Vicente 

imagem tãobem antiga e de vulto; e em hum painel do retabolo está tãobem a de Sam 

Lourenço e a huma e outra tem o povo devoção especial. 

{Assinado-) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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6. CAPELA DO ANTIGO HOSPITAL DA MISERICÓRDIA 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela do antigo hospital da Misericórdia de 

Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

LA.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 251. 

«[...] está o sumptuozo e magnifico hospital com hua notável galaria de do us andares de 

janellas [...]. 

Nos lados desta salla da parte da mam esquerdafica hua capella que toma o mesmo âmbito 

com seo altar e retabolo dourado e nelle a imagem de Nossa Senhora Pranha / advogada das 

mulheres pajadas (sic) / tem nos lados em nixos dourados as imagens de Nossa Senhora e 

Sam Pedro de vulto estofadas: he meya azolejada e o tecto apaynelado e ricamente dourado 

com duas grandes janellas de vidraças que caem sobre o rio Coura: desta capella vay o 

Santíssimo aos enfermos do hospital [...] . 

{Assinado-) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGAPJO DA SÉ». 

1 Segue-se a descrição do resto das salas do hospital e obrigações da Misericórdia como administradora do 
mesmo até fis. 256. 
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DOCUMENTO II 

1765, Lamego - Despesa com o sacrário do hospital da Misericórdia de Lamego. 

I.A.N./T.T., Livro para as despesas das obras da Sé que tiverão seu principio em 18 de 

Fevereiro de 1746, in "Mitra de Lamego, Despesa, Despesas das Obras da Sé, 1746-1769", 

livro 42, Mf. 4280 P, fl. 133. 

«[...] e mais secenta mil reis despendeo para a compozisão do sacrário do mesmo 

hospital[...] 60 000. 
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7. CAPELA DO SALVADOR DO MUNDO 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da capela do Salvador do Mundo de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 355. 

«Dentro dos muros da cidade antiga, no sitio chamado o Castello, ha huma capella que mostra 

antiguidade mayor, tanto na formatura delia, como nas imagens que estão nos seua altares; he 

dedicada ao Salvador do Mundo, que está de vulto no altar mayor, e nos colatraes em hum da 

parte do Evangelho, Christo Crucificado, e no da parte da Epistola Nossa Senhora da Pax: 

dice que foi dos Templários e com effeito em hum pequeno adro que tem apparecerão alguns 

túmulos de pedra dos que elles uzavão. 

{Assinado:) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYEA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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8. CAPELA D O S SANTOS PASSOS — junto ao antigo hospital da Misericórdia de Lamego 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da capela dos Santos Passos junto ao antigo hospital 

da Misericórdia de Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fl. 256. 

«Segue-se logo outra capella dos Passos com o seo retábulo e hum grande paynel com a 

imagem do Senhor com a cruz àos hombros. ' 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 

1 Esta capela dos Passos vem no seguimento da descrição feita do antigo hospital da Misericórdia de Lamego. 
Vide doe. I, p. 307 deste volume. 
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9. CAPELAS DO ANTIGO PAÇO EPISCOPAL DE LAMEGO 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição das capelas do antigo Paço Episcopal de Lamego, 

hoje Museu de Lamego, feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 257-259. 

«Na frente deste comprido e largo Rocio, dando costas ao nascente está o cofre das sciencias, 

depozito dos bens dos nobres e thezouro das virtudes / o Palácio, digo, Episcopal / que toma a 

largura do mesmo Rocio para o qual / passando por hua larga e comprida porta / se entra em 

hum grande pateo quadrado com seo poço cercado por trez lados deste palácio magestozo 

com hua admirável galaria de janellas sacadas com suas grades de ferro pintadas, e douradas 

bóias; cujo corpo principal ocupa a parte do norte e nascente, por onde ten sua entrada; 

sobindo-se por huas esquadas de parapeyto seo patim coberto, tudo de pedra lavrada. Na 

mesma direytura seguem-se os quartos dos familiares com sua formoza varanda. Da parte do 

sul ficão as cazas do archivo da camará episcopal e mais quartos athe asima para a família e 

hospedes. Da parte do poente está cercado o ditto pateo de hum muro à maneyra de castello 

com suas ameyas por sima. Tem formozas sallas e bons commodos e hua capella intreor 

aonde os prelados ouvem e dizem missa com hum magestozo paynel do Nascimento de 

Christo Senhor Nosso; e largas molduras de talha primorozamente douradas. Tem outra 

capella admirável e publica: para esta se entra pelo primeyro sallao; tem esta seo retábulo 

maravilhozamente dourado e pintado fingindo pedra: e no meyo hum paynel em que se ve 

ricamente pintada a imagem do gloriozo Arcanjo São Miguel1 / nesta está hua cadeyra 

episcopal debayxo de hum docel /. Tem três frestas de vidraças e sua sacristia cuja capella 

mandou fazer este excellentissimo prelado o Senhor Dom Frey Feliciano de Nossa Senhora 

para effeito de nella dar ordens. Tem este palácio hum espaçozo jardim com seos passeyos de 

murtas e hum grande lago com dous poços e muy boa e copioza agoa e hua grande cerca com 

sua capella, varias e curiozas carreyras cuja he vizitada todos os sabbados de verão das agoas 

Trata-se do mesmo retábulo que hoje se encontra no andar nobre e numa sala adaptada a capela, da antiga casa 
do Poço ou antigo Seminário de Lamego (?). 
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do rio Coura que vão fertilizar seos pomares de frutos e de espinho, ortas e mais campos / que 

poucos palácios episcopaes gozão de tam deleytavel recreyo/. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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10. CONVENTO DAS RECOLHIDAS DE SANTA TERESA 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição do convento das Recolhidas de Santa Teresa de 

Lamego feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 286-287. 

«Da ditta capella do Espirito Santo principia hua estrada ou passeyo encaminhandoce ao norte 

e dando sua vistoza entrada por hua ponte de cantaria / que da passagem ao refferido rio 

Coura / vay findar na Rua da Regueyra já declarada e da parte da mam direyta antes de fazer 

seo ultimo rematte fica o convento das Recolhidas de Santa Thereza. 

He este recolhimento fundado pela madre Maria da Madre de Deos no anno de 1702 pouco 

mais ou menos com licença de Sua Magestade, em tempo do illustrissimo bispo deste bispado 

Dom Antonio de Vasconcellos e Souza; e a mesma madre fez delle doação ao ordinário. Tem 

a igreja deste recolhimento só hua porta travessa para o poente e ahinda que não he muyto 

grande tem a commodidade perciza para o concurso de gente e está com todo o asseyo ornada. 

Alem do altar mor / em cuja tribuna se admira huma ensigne pintura de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo e aos lados as imagens de Nossa Senhora dos Remédios e Santa Thereza / 

que he seo orago / tem mais dous altares colateraes: em hum está collocada a imagem da 

Nossa Senhora do Monte do Carmo e em outro a da Sagrada Família todas de vulto; e os 

altares com seos retábulos dourados. Consta este recolhimento de vinte e seis recolhidas. Tem 

sua cerca e encostado a ella pela parte de for a fica hua fonte olhando para o sul que lança 

copioza agoa por duas bicas. Para esta se dece por huas escadas em cuja baze fica hum largo 

patim rodeado de assentos de encosto tudo de pedra lavrada he muy fresca e aprazível esta 

fonte por lhe ficar contíguo o relatado rio Coura. 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da Ermida de Santa Bárbara de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

LA.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 355-356. 

«Defronte das grades do Castellom, em que se recolhem os presos de secular, está huma 

ermida de Santa Barbar, aonde se vai dizer missa todos os domingos e dias santos, por ordem 

da camará desta cidade que he a que paga ao capelão. 

(Assinado-^ JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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12. ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 
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DOCUMENTO I 

1758, Julho, 13, Lamego - Descrição da Ermida de Santo António de Lamego feita pelo 

Reitor de Almacave José de Santa Maria Evangelista Taveira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 356. 

«São filhos desta igreja e a ella obrigados os moradores do lugar de Fafel subúrbio desta 

cidade que he de poucos vizinhos; está nelle huma ermida dedicada a Santo Antonio a qual he 

do reverendo Arcediago de Coa da Sé desta cidade: não tem fabrica, nem rendimento algum. 

{Assinado-?) JOZÉ DE SANTA MARIA EVANGELISTA TAVEYRA REYTOR DE 

ALMACAVE». 
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DOCUMENTO I 

1758, Junho, 20, Lamego - Descrição da desaparecida igreja da Misericórdia de Lamego 

feita pelo Vigário da Sé Diogo António Vieira. 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in "Dicionário Geográfico", vol. 19, m. 42, Mf. 

328, fis. 235-239. 

«Principia esta minha freguezia da Sé pela parte do norte na Rua da Mizericordia; e tomou 

este nome por lhe servir de coroa a Real Igreja com este vocábulo intitulada, amparo da 

pobreza e nescessidades do povo e peregrinos: de cujas obrigasoens e Irmandade foy o 

primeyro instituidor neste Reyno o muito reverendo padre Frey Miguel de Contreyras, 

religiozo da Ordem da Santíssima Trindade e redempção de captivos, confessor da rainha 

Donna Leanor, mulher de El-Rey Dom João o Segundo: como diz o padre Costa na sua 

Corografia Portuguesa, libro 1, tomo 2, pagina 9 posto que El-Rey Dom Manoel instituio 

depois as cazas delia, das quaes sendo hua a desta cidade que foy erecta em 20 de Abril no 

anno de 1519 por provizão do mesmo Senhor; como consta de hum termo em hum livro da 

ditta caza, feyto no referido dia e armo nas cazas da camará desta cidade; à qual convocou a 

nobreza o doutor Antonio Corrêa, corregedor da mesma cidade, natural de Sima Coa desta 

província; e em prezença dos officiaes da sobreditta camará, e povo declarou, que o ditto 

Senhor lhe mandava constituir irmandades da Mizericordias nas cidades da sua jurdiçam; e a 

beneplácito de todos se instituio esta, para o que consta dar cada pessoa cem reis e quatro 

varas de estopa ou seo valor; e elegerão logo por provedor da ditta Irmandade ao corregedor, e 

lhe constituirão irmãos da meza; e esteve esta Irmandade de muitos annos em o convento de 

Sam Francisco desta cidade, emquanto senão fez igreja propria. 

Foy esta erecta na antiga caza dos morgados de =Val do Leyros= <Val d'01eiros> por cujo 

motivo se acha no pavimento da capella môr hua sepultura com armas, e letreyro, em 

demonstração de senão poder enterrar na ditta capella môr mais que os senhores da ditta caza, 

por estes haverem dado o sytio para se edificar este templo: de cuja caza, e morgado he hoje 

senhor e administrador Antonio Jozeph Guedes de Magalhaens Ozorio, desta minha freguezia 

natural. 
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Tem o altar mor tribuna dourada e apaynelada com insignes pinturas da Payxão do Senhor. E 

no meyo junto à banqueta hum grande paynel da Vizitação da Senhora à Santa Izabel / que he 

o seo orágo / por sima do qual tem hua tribuna dourada, que cobre outro paynel de igual 

grandeza; em cujo está ricamente pintada a imagem de Nossa Senhora com o titulo da = 

Mizericordia= he a capella môr pintada pelo tecto. Tem no cruzeyro da parte do Evangelho 

hum altar do Senhor =Ecce Homo= de vulto; e da parte da Epistola outro altar do Senhor 

Cruscificado, ambos com retábulo de arco dourado. 

He toda a igreja azolejada, e apaynelado o tecto: tem boas grades de páo preto bronzeadas. 

Tem seo coro com grades, rodeado de cadeyras de espaldar e duas grandes frestas com 

vidraças em cujo rezavão o officio divino cinco capellaens, a quem pagava o reverendo 

abbade da freguezia de Barcos deste bispado; dando a cada capellam quarenta mil reis de 

congroa; o que não durou muytos annos, por senão achar o ditto abbade com rendas 

sufficientes para sempre deyxar estabalecida semilhante collegiada. Tem huma tribuna com 

grades de ferro pintadas, aonde assiste a meza nas funçoens publicas: para esta se vay pela 

caza do despacho que fica no mesmo andar. 

He esta de bastante comprimento e largura, com varias frestas de vidraças; e huma janella 

rasgada, que cae sobre o pateo da igreja; he pintada pelo tecto, guarnecida de payneis e 

guardaroupas que servem de cartório: tem em taboa a lista dos irmãos, distintos os nobres dos 

mecânicos, que por todos vem a ser duzentos; e outra dos que tem sido provedores: no topo 

desta caza está huma meza redonda guarnecida de pano de veludo azul com franjas, rodeada 

de bancos de espaldar de mescovia (sic) para os doze irmãos da meza que são seis nobres / 

com o escrivão / e seis mecânicos se sentarem; aonde rezolvem com o provedor prezidente os 

negócios, e couzas pertencentes ao regimen da Santa Caza e ficão todos em circulo redondo 

sem precedência / como os doze cavalleyros da taboa redonda, instituídos por Artur Rey de 

Inglaterra / porque neste ministério como irmãos todos devem ser iguaes: e por isso El-Rey 

Dom Felippe o =Prudente= tendo-lhe beyjado a mam hum irmão da Mizericordia e dizendo-

lhe depões que tinhão assentado por irmão a Sua Magestade na despedida não consentio 

segunda vez lha beyjarem concluindo que já era seo irmão. 

Tem / exceptos os doze irmãos referidos / seu provedor: que todos se elegem cada armo por 

administradores da ditta Santa Caza a que vulgarmente chamão irmãos da meza os quaes 

também tem assento na mesma em huma cadeyra de mescovia (sic), que fica debayxo de hum 
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retábulo de talha dourada dentro do qual está hua perfeytissima imagem de / Christo 

Crucificado, coberta com cortinas de damasco roxo / a qual vay nas procissoens, que fazem os 

irmãos. A esta igreja em o dia da Vizitacam vay o reverendíssimo cabbido desta cathedral e 

beneficiados de Almacave, com a camará em procissam. Tem a porta principal para o sul, 

com pateo quadrado de pedra de cantaria, e cercado da mesma: deste se sobe por hua escada a 

hua varanda sobre arcos, tudo de pedra lavrada, por onde se entra para a ditta caza do 

despacho. Tem bella sacristia, e mais duas cazas muyto capazes para commodidade de varias 

alfayas e trastes também conserva definitorio que consta de seis irmãos nobres e seis 

mecânicos: os quaes nao tem administraçam e somente sao chamados para effeyto de 

rezolverem algua duvida grave que lhes propõem os irmãos da meza. 

He alivio e único remédio dos doentes que debayxo da sua piedoza capa recolhe geralmente a 

todos os doentes pobres, mandando-os curar de qualquer enfermidade que seja, no sumptuozo 

e manifico hospital, de que he admenistradora [...]. 

He mizericordioza com os defuntos pobres, não só fazendo gastos em mortalhas, enterros, 

covas e dando seos corpos pelo amor de Deos à sepultura, mas aliviando suas almas das penas 

do Purgatório, em mandar dizer hua missa em altar previlegiado por cada hum dos que 

morrem no hospital e por outros que vão da cape Ha do mesmo para a sepultura [.. , ] 2 . 

(Assinado:) DIOGO ANTONIO VIEYRA VIGÁRIO DA SÉ». 

1 Seguem-se várias descrições das obrigações ou obras de misericórdia levadas a cabo por esta instituição, fis. 
239-243. 

Seguem-se mais descrições das obras de misericórdia, renda, regalias e privilégios e indulgências desta 
instituição, fis. 243-245. 
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DOCUMENTO V - A 

1682, Agosto, 31, Lamego - Escritura de contrato e obrigação de obra de fazer de novo, 

dourar e limpar o retábulo da capela de São Nicolau do claustro da Sé de Lamego entre o 

Arcediago do Côa e administrador da dita capela e o pintor dourador António Ferreira 

Meireles. ' 

A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 530/47, fis. 143v.-144v.2 

Publ: ALVES, Alexandre - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, in Revista 

"Beira Alta", vol. XLIII, fase. 4, Viseu, 1984, pp. 574-575.3 

«Saibam os que este instromento de contrato e obrigasam virem como no anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jessus Christo de mil e seiscentos e oitenta e dous annos aos trinta e hum 

dias do mes de Agosto do dito anno nesta cidade de Lamego em pouzadas do senhor Antonio 

Furtado da Sylva Arcediago de Coa nesta Se e admenistrador da capela de Sam Niculao dos 

claustros delia estando elle prezente e outrosy Antonio Ferreira de Meirelles pintor asistente 

nesta cidade pesoa reconhecida pello dito officio o quoal disse que elle estava contratado com 

o Reverendo Senhor Arcediago de Coa de lhe dourar e a limpar e fazer de novo o retaballo da 

capella de Sam Niculao nesta maneira. Disse o senhor Arcediago admenistrador que elle 

pentor (sic) e dourador ha de dourar o dito retabullo de ouro bornido e tudo sem levar outra 

couza mais que ouro do mais sobido e fino4 que ouver asim nas colunas como bancos e 

cornigas (sic) de maneira que ha de ser dourado asim e da propria maneira que esta o retabolo 

da capella mor desta See os retabolos digo os retabolos ou paynes do retabolo seram os 

mesmo que elle sera obrigado a limpar e reparar do que for nesesario e os outros três paynes 

do ultimo banco de sima sera pentado de novo o paynele (sic) da Incarnasam com toda a 

1 Réf.: COSTA, M. Gonçalves - História do Bispado e Cidade de Lamego. Barroco I, vol. V, Braga, Oficinas 
Gráficas de Barbosa & Xavier, 1986, pp. 580 e 597. Ao contrário do que refere este autor, o artista responsável 
pela obra é Antonio Ferreira Meireles e não Muralles como habitualmente menciona. Vide pp. 348, 580 e 597 da 
obra citada. 

Nova leitura e transcrição integral do documento. 
3 Transcrição parcial do documento. A colocação deste documento é A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 
530/47, fis. 143v.-144v. e não fis. 143v.-144. O nome correcto do artista é Antonio Ferreira Meireles enão 
Antonio Ferreira de Muralles como é referido por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 574. 
4 Palavra omitida. Transcrição incorrecta, em vez defino leu efará o. 
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profeisão comforme a arte o pedir e os mais refará5 e feito de novo o que for nesesario délies e 

tudo o mais que nao seja os seis6 payneis que terá7 o retabollo sera de ouro bornido e as 

figuras do primeiro banco que sam pequenas se reformaram do que for nesesario por esta obra 

feita e acabada com toda a prefeisao e galhardia que pede a arte da pintura e que seja a 

contento delle Reverendo Arcediago se obrigava a lhe dar sesenta e sinquo mil reis a cuja 

conta logo lhe entregou a ele dito pintor trinta mil reis que recebeo ao fazer desta em dinheiro 

de contado moeda corrente8...das mesmas... lhe dará no fim da obra acabada...algum que 

tendo a se aprefeisoara por conta delle...nesta forma aseitou elle pintor esta obra com estas 

condisoins e se obrigou a lhe dar plena satisfasam sem duvida nem contradisam algua por sua 

pessoa e bens e dinheiro que tenha recebido... João Ribeiro imaginário e Andre9 Rodrigues 

ferrador morador na... e moradores nesta cidade e disserão que elles fiavão...effeito...ao dito 

pintor Antonio Ferreira de Meirelles no preso desta obra...dar perfeita e acabada na forma 

desta escritura e não o...asim pagarião por ella todo o que custar a emmenda que nella se 

fizer...e a... o dinheiro que elle não tiver...e para isso obrigavão suas pessoas e todos seus 

bems como seus fiadores e principaes pagadores e a darem satisfasão a esta fiansa sem 

duvida nem contradisão algua para que ella fique prefeita e acabada e para isso obrigavão suas 

pessoas e todos seus bens e avères por esta fiansa no juizo ordinário desta cidade que não 

poderião declinar e por de tudo serem contentes asy o quizerão e outrogarão e mandarão ser 

feito este instromento de fiança que asinarão nesta nota de mim tabaliam que de cada hum 

deles o aseitey solemnemente como pessoa publica estepolante e aseitante em nome das mais 

partes a que tocar possa não prezentes sendo testemunhas prezentes declaro que o fiador desta 

obrigasão he Migel Fernandez morador em Varzia e disse que elle de sua livre vontade fiava 

ao pintor Antonio Ferreira Meyrelles em que de satisfasão ao dourar e pintar do retabolo de 

Sam Niculao asim e da maneira que nesta escritura se declara e não a dando elle como seu 

fiador e principal pagador se obrigava a pagar para pintar...satisfizer so fiava na quoantia dos 

sesenta e sinquo mil reis do preso do retabolo o dito pintor a feitura deste preso obrigava 

sua pessoa e bems e para isso obrigava sua pesoa e bems e (sic)....e por tudo queria cumprir 

5 Transcrição incorrecta, em vez de refará leu referidos. 
Transcrição incorrecta, em vez de seis leu seus. 

7 Transcrição incorrecta, em vez de terá leu tem. 
8 Termina a transcrição feita por ALVES, Alexandre - art. cit., p. 575. 
A partir daqui a escritura encontra-se bastante deteriorada. 
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esta aseitarão sem duvida nem contradisam algua sendo testemunhas prezentes Francisco de 
Moura e Manoel Gomes ambos desta cidade que aquy asinarão sendo lhe primeiro lida esta 
por mim João de Moura Couttinho. 

(Assinado:) FRANCISCO MOURA... 

MGEL FERNANDEZ 

MANOEL GOMES 

ANTONIO FERREIRA MEIRELES». 

Vide ALVES, Alexandre - art. cit., p. 575. Transcrição incorrecta. Ao enumerar os fiadores leu 
incorrectamente o nome de um deles, em vez de Andre leu António. 
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